
Nomenament de doctor Honoris
Causa a favor de l’excel.lentíssim

senyor Pierre Arnaud Raviart
El Consell de Govern reunit el dia 24 de juliol de 2014, va acordar per unanimitat el nomenament 
com a Doctor Honoris Causa per la Universitat Jaume I de l'Excel.lentíssim senyor Pierre Arnaud 
Raviart, a proposta de l'Institut Universitari de Matemàtiques i Aplicacions de Castelló i del 
Departament de Matemàtiques.  El solemne acte d’investidura es va celebrar el dia 3 de novembre 
de 2014.



Nomenament de doctor Honoris
Causa a favor de l’excel.lentíssim
senyor Sebastià Serrano Farrera

El Consell de Govern reunit el dia 15 de desembre de 2014, va acordar per unanimitat el 
nomenament com a Doctor Honoris Causa per la Universitat Jaume I de l'Excel.lentíssim senyor 
Sebastià Serrano Farrera, a proposta del Departament de Filologia i Cultures Europees.  El solemne 
acte d’investidura es va celebrar el dia 29 de maig de 2015.



Nomenament de doctor Honoris
Causa a favor de l’excel.lentíssim

senyor Fernando Checa Creamades
El Consell de Govern reunit el dia 15 de desembre de 2014, va acordar per unanimitat el 
nomenament com a Doctor Honoris Causa per la Universitat Jaume I de l'Excel.lentíssim senyor 
Fernando Checa Cremades, a proposta del Departament d'Història, Geografia i Art.  El solemne acte
d’investidura es va celebrar el dia 29 de maig de 2015.



Claustre
Membres nats 

President: Vicent Climent Jordà 

Secretari general: José Luis Blasco Díaz 

Gerent: Andrés Marzal Varó 

PDI doctor amb vinculació permanent i pertanyent als cossos docents universitaris 

Adell Segura, Jorge 

Agost Canós, Rosa María 

Agost Felip, María Raquel 

Aibar Ausina, Juan Pablo 

Alcaraz González, Antonio Diego 

Aymerich Ojea, Ignacio 

Balaguer Coll, Jacinto 

Ballester Arnal, Rafael 

Barba Juan, Antonio 

Barrós Loscertales, Alfonso Roberto 

Bellés Fortuño, Begoña 

Beltrán Arandes, Joaquín 

Bengochea Morancho, Aurelia 

Blesa Pérez, Andreu 

Bou Llusar, Juan Carlos 

Cabedo Semper, José David 

Callarisa Fiol, Luis José 

Camarero Suárez, María Victoria 

Cantavella Jorda, Manuel 

Carda Castelló, Juan Bautista 

Casero Ripollés, Andreu 

Cordero Cutillas, Iciar 

Esteve Cano, Vicente José 

Fortanet Gómez, Inmaculada 

Galán Serrano, Julia 

Gallardo Izquierdo, Antonio 

García Agustín, Pilar 

García Bacete, Francisco Juan 

García Izquierdo, Isabel 

García Marzá, Vicente Domingo 

Garrigues Giménez, María Amparo 

González Adelantado, Florenci Vicent 

González Esteban, Elsa 

Hernando Domingo, Carlos 



Jacas Miret, Josep Antón 

Jarque Fonfría, Juan Carlos 

Lancis Sáez, Jesús 

 Lapiedra Alcamí, Rafael 

Llusar Barelles, Rosa María 

López Benet, Francisco 

López Olivares, Diego 

López Ortí, José Antonio 

Márquez Ramos, Laura 

Marzal Felici, José Javier 

Mayo Gual, Rafael 

Molina Morales, Francesc Xavier 

Moliner Tena, Miguel Angel 

Monfort Gimeno, Eliseo 

Montañana Casani, Amparo 

Morell Evangelista, Ignacio 

Nos Aldás, Eloísa Fernanda 

Oltra Mestre, María José 

Ortet Fabregat, Generós 

Palmer Andreu, Vicente 

Palmer Silveira, Juan Carlos 

Pauner Chulvi, Cristina 

Pérez Cebadera, María Angeles 

Pérez Francisco, Miguel 

Piqueras Infante, Andrés 

Planchadell Gargallo, Andrea 

Planelles Fuster, Josep Hilari 

Rambla Zaragozá, Wenceslao 

Rosas Artola, Manuel José 

Ruiz Garrido, Miguel Francisco 

Ruiz Madrid, María Noelia 

Sanz Gil, Mercedes 

Serrano Gallego, Roque 

Vallet Bellmunt, Teresa María 

Vicente Pachés, Fernando 

Vicente Palacio, María Arantzazu 

Viguri Perez, Agustín 

PDI no doctor, personal contractat i ajudants 

Arnal Pons, Ana María 

Barreda Tarrazona, Iván José 

Esteve Clavero, Aurora 



Estrada Guillén, Marta 

Fernández Hernández, Antonio 

Gimeno Navarro, Miguel Angel 

Grangel Seguer, María de los Reyes 

Herrero Machancoses, Francisco 

Ibáñez Martínez, María 

 Lázaro Guillamón, María del Carmen 

Llorens Monzonís, Jaume 

Martínez Cadenas, Conrado 

Martínez León, Luis 

Puetz, Achim 

Estudiantat 

Agustí Cabedo, Pere 

Alberola Lorente, Ainhoa 

Alegre Zurano, Laia 

Alonso Martínez, Alberto 

Baena i Bel, Hèctor 

Basevi Tomás, Jordi 

Bellés Giner, Javier 

Blasco Palau, Guillem 

Caballero López, Adrián 

Catalán Marco, Pablo 

Clemente Moliner, Raquel 

Collado Miralles, Angela 

Delcastillo Gómez, Francesc 

Díaz De Herrera Escrig, José 

Escuder Ferrer, Beatriz 

Fabregat González, Alba 

Felguera Pérez, Pablo 

Ferrero Vicente, Erica 

Garcia Cardona, Ainara 

Gascó Izquierdo, Anna 

Geira Carbó, Marta 

Guimerá Edo, Iván 

Kastite, Zouhair 

Lozano Mellado, Sara 

Martínez García, Miguel Angel 

Martínez Seguí, Betlem 

Meliá Rallo, Marc 

Millán Gómez, María 

Muñoz Sáez, Alejandro 

Navarro Cueva, Fernando 



Panadero Asensi, Eva María 

Pastor Soler, Edén 

Piñana Chiva, Blanca 

Sánchez Adsuara, Jesús 

Serra Ausina, Mar 

Thornton, Gina 

PAS 

Alonso Silva, Ernesto 

 Bachero Alguacil, Noemí 

Bellés Padilla, Angel Javier 

Burriel Calvet, Joan Raül 

Gómez Fabra, Enrique 

Gómez Navarro, José Miguel 

Grandío Botella, Francisco Javier 

Iglesias Ortega, José Vicente 

Martínez Parra, Manuel 

Morte Ruíz, María José 

Nebot Granell, Manuel 

Pinyana Garí, Maria Carme 

Porcar Blanch, Vicente José 

Tirado Roldán, María Jesús 

Tomás Catalán, Ana Ester 

Torner Más, Jordi 

Consell Social
COMPOSICIÓ DEL CONSELL SOCIAL

• President: José Luis Breva Ferrer 
• Secretari: José Muñoz Castillo

VOCALS: 

Representants de la Universitat Jaume I (membres nats) : 
• Rector: Vicent Climent Jordà 
• Secretari general: José Luis Blasco Díaz 

• Gerent: Andrés Marzal Varó

Elegits pel Consell de Govern: 

Representant del professorat: 
• Inmaculada Fortanet Gómez

Representant de l’estudiantat : 
• Héctor Baena i Bel



Representant del PAS: 
• Francisco Javier Grandio Botella

Representants dels interessos socials: 

Designats per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport: 
• María José Sanmartí Pastor
• Ernesto Tarragón Albella, vicepresident

• Javier Usó Prades

Designat pel conseller d’Indústria, Turisme i Ocupació : 
• Miguel Àngel Michavila Heras

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

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

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

• Manel Nieto i Morcillo, CCOO
• Mila García Igual, CCOO

• María del Carmen Gómez Alonso, UGT

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

• Carlos Cabrera Ahís, vicepresident

• Emilio Marín Bellver
• Rafael Montero Cuesta

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

• Ignacio Ferrer Ros de Ursinos

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

Designats pel president del Consell Social: 
• Tomàs Molins Pavia
• Pilar Chiva Jordà

Designats per les Corts Valencianes: 
• Rafael Cerdá Ferrer
• Berta Rapalo Badenes

PREMIS DEL CONSELL SOCIAL ENTREGATS EN EL CURS 2014-15 

RESOLUCIÓ DEL JURAT PREMIS ANY 2014 

El dia 2 de desembre es reuneixen els jurats dels premis del Consell Social, en les dues modalitats: 
XVI Premi del Consell Social de la Universitat Jaume I Trajectòria Investigadora i del VII Premi a 
la Iniciativa Emprenedora Estudiantil.



XVI Premi d'Investigació – Trajectòria Investigadora

Amb la deliberació prèvia i l’anàlisi de les propostes presentades, el jurat, per unanimitat, d’acord 
amb les bases que regeixen aquest XVI Premi d’Investigació – Trajectòria Investigadora, acorda:

Concedir el X V I Premi d'Investigació – Trajectòria Investigadora del Consell Social de la 
Universitat Jaume I de Castelló, dotat amb sis mil euros i diploma, al Grup d’Inve s tigació 047 
Economia Experimental i Computacional, de la Universitat Jaume I de Castelló, pels mèrits i 
reconeixements acreditats. 

El Grup d’Investigació 047 Economia Experimental i Computacional va ser creat l’any 1993 i ha 
contribuït de manera notable a l’increment d’investigadors. Actualment, té concedits 25 trams 
d’investigació i la seua productivitat investigadora inclou 110 articles publicats en revistes d’alt 
índex d’impacte, amb una capacitat d’obtenir finançament en convocatòries competitives de 
projectes d’investigació que arriba a 17 projectes en els últims 8 anys i a 22 tesis doctorals 
defensades.

VII Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil

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

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

Víctor Fabregat Tena, doctor en Ciències Químiques per la Universitat Jaume I, per la constitució i 
posada en marxa de l’empresa Gourmet Maestrat, la principal activitat de la qual és la producció, 
elaboració i venda de productes gurmet procedents de les comarques del Maestrat, situades a 
l’interior de la província de Castelló, que aposta per l’agricultura tradicional i ecològica. 
Comercialitzen una àmplia varietat de productes autòctons de la zona, seguint línies d’innovació i 
investigació, i així enriqueixen l’activitat econòmica de l’interior de la província de Castelló.

V I Premi a l'Excel·lència Docent Universitària 

Tenint en compte el conveni de col·laboració formalitzat entre la Generalitat, a través de la 
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i la Universitat Jaume I de Castelló, el Consell Social va 
convocar la VI edició de Premis a l’Excel·lència Docent Universitària corresponent al curs 
acadèmic 2013-14.

El jurat de selecció, en sessió realitzada el dia dos de desembre de 2014, amb la deliberació prèvia, 
anàlisi i baremació de les candidatures, d'acord amb les bases que regeixen aquesta VI edició dels 
Premis a l'Excel·lència Docent Universitària, va acordar, per unanimitat, formular les propostes 
corresponents. 

Tenint en compte el conveni de col·laboració esmentat, 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,

Va resoldre:

Concedir els Premis a l'Excel·lència Docent Universitària, curs 2013-14, dotats amb 2.000 € cada 
un i diploma de reconeixement, als professors següents:

Carlos Fanjul Peyró, professor contractat doctor del Departament de Comunicació, de la Facultat de
Ciències Humanes i Socials.

Irene Epifanio López, professora titular d’universitat del Departament de Matemàtiques, de l’Escola
Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.



Antonio Fernández Hernández, professor contractat doctor del Departament de Dret Públic, de la 
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques.

Edgar Bresó Esteve, professor contractat doctor del Departament de Psicologia Evolutiva, 
Educativa, Social i Metodologia, de la Facultat de Ciències de la Salut.

D'acord amb la base IV, els premiats rebran un diploma de reconeixement, i el lliurament d'aquests 
s'efectuarà el dia 27 de febrer de 2015 en el transcurs de l'acte oficial de la Festa de la Universitat 
Jaume I.

ACORDS I ASSUMPTES TRACTATS PEL CONSELL SOCIAL

En virtut del que di s posa l'article 4. x) de l a Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de C 
onsells S ocials de les Universitats Públiques Valencianes, el Ple del Consell Social aprova les bases
del XV I I Premi d'Investigació Consell Social modalitat Trajectòria I nvestigadora, així com les de 
la V I I I edició del Premi del Consell Social a la Iniciativa E mprenedora E studiantil i les de la V I 
I edició del Premi a l’Excel·lència Docent Universitària , incloent-hi la corresponent convocatòria. 

Consell de Govern

Rector

Climent Jordà, Vicent

Secretari General

Blasco Díaz, José Luis

Gerent

Marzal Varó, Andrés

Representants del Consell Social

Molins Pavia, Tomás Francisco

Montero Cuesta, Rafael

Tarragón Albella, Ernesto

Designats pel Rectorat

Aibar Ausina, Juan Pablo

Barba Juan, Antonio

Fortanet Gómez, Inmaculada

García Agustín, Pilar

García Izquierdo, Isabel



Lancis Sáez, Jesús

López Benet, Francisco

Lozano Mellado, Sara

Moliner Tena, Miguel Ángel

Morte Ruíz, María José

Oltra Mestre, María José

Rambla Zaragozá, Wenceslao

Representants del PDI claustral

Adell Segura, Jorge

Agost Felip, Raquel

Bou Llusar, Juan Carlos

García Marzá, V. Domingo

Llusar Barelles, Rosa María

Martínez León, Luis

Marzal Felici, José Javier

Morell Evangelista, Ignacio

Planchadell Gargallo, Andrea

Puetz, Achim

Representants del PAS claustral

Gómez Navarro, José Miguel

Grandío Botella, Francisco Javier

Tirado Roldán, María Jesús

Torner Mas, Jordi

Representants de l’estudiantat claustral

Baena i Bel, Héctor

Caballero López, Adrián

Díaz De Herrera Escrig, José

García Cardona, Ainara

Serra Ausina, Mar



Degans i directors de centre

Agost Canós, Rosa María (FCHS)

Ballester Arnal, Rafael (FCS)

Gual Arnau, José Joaquín (FCS)

Lapiedra Alcamí, Rafael (FCJE)

Directors de departament

Alcaraz González, Antonio D.

Bernat Adell, María Desamparados

Camarero Suárez, María Victoria

Campos Sancho, María Cristina

García Mahamut, María del Rosario

Ginés Vilar, Miguel

Izquierdo Castillo, Jessica

Juliá Bolívar, José Enrique

Martínez Romero, Tomàs

Rosas Artola, Manuel J.

Villanueva Badenes, M. Lidón

Consell de Direcció

El Consell de Direcció està format per:

• Vicent Climent Jordà, rector 

Nomenat per Decret 93/2014 de 13 de juny, del Consell 

Per resolució del rector de 17/06/2014 es va nomenar a :
• José Luis Blasco Díaz, secretari general 
• Francisco López Benet, vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat

• Pilar García Agustín, vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa
• Juan Pablo Aibar Ausina, vicerector de Campus, Infraestructures i Noves Tecnologies 

• Miguel Ángel Moliner Tena, vicerector d’Economia i PAS
• Isabel García Izquierdo, vicerectora d’Estudis 

• Inmaculada Fortanet Gómez, vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme 
• Antonio Barba Juan, vicerector d’Investigació i Doctorat



• Wenceslao Rambla Zaragozá, vicerector de Cultura, Extensió Universitària i Relacions 
Institucionals

• María José Oltra Mestre, vicerectora de Planificació Estratègica, Qualitat i Igualtat
• Andrés Marzal Varó, gerent

Consell de l’Estudiantat
Memoria académica del Consell de l'Estudiantat 

Representació 

Jornades d’acollida. Un any més, el Consell de l’Estudiantat ha participat en aquestes jornades, en 
les quals ha impartit xerrades, ha organitzat i coordinat els voluntaris i s’ha coordinat amb la Unitat 
de Suport Educatiu (USE), amb la dinamització cada vegada més d’aquestes jornades, amb la qual 
ha aconseguit una major participació dels representants estudiantils de les classes.

Eleccions a delegacions i sotsdelegacions de classe. El Consell de l’Estudiantat continua 
col·laborant amb la Junta Electoral per dur a terme l’elecció de la representació estudiantil de cada 
curs i grup dels diferents graus i dels màsters. Aquest curs acadèmic, gràcies a la tasca de difusió 
portada a terme pel Consell de l’Estudiantat, s’ha aconseguit una elevada taxa de participació.

Eleccions a coordinació de grau. El Consell s’ha encarregat de la gestió de les eleccions a 
coordinació de cada grau existent a l’UJI, tot supervisat, clar, per la Junta Electoral. D’aquesta 
manera hem aconseguit apropar-nos més a l’estudiantat i millorar les relacions entre les 
representacions dels centres i el Consell de l’Estudiantat.

Eleccions a delegació de centre. El Consell també ha gestionat l’elecció a la delegació de cada 
centre, tot apostant per una nova pràctica: reunir a les coordinacions dels graus del centre pertinent, 
presentar candidatures i programa de treball i, per últim, procedir a la votació.

Consell General d’Estudis. Mitjançant aquest òrgan, que es composa de totes les coordinacions de 
grau de la Universitat, des del Consell de l’Estudiantat, s’ha intentat donar el major protagonisme 
possible als centres i a cadascun dels graus pel que fa a la representació estudiantil. D’aquesta 
manera, el Consell General d’Estudis ha esdevingut l’espai on, entre altres, s’ha dut a terme la 
revisió de les normatives que requerien ser actualitzades i s’han estudiat i aprovat, si s’ha considerat
escaient, les propostes suggerides pel Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, 
com per exemple l’horari de la biblioteca per al següent curs acadèmic. 

Curs per a les delegacions i sotsdelegacions de grau. La participació del Consell de l’Estudiantat 
com a organitzador d’aquest curs i com a encarregat de les diferents xerrades sobre l’estructura i 
l’organització de la representació estudiantil, l’associacionisme i l’assemblearisme a la Universitat, 
les diverses normatives pròpies de l’UJI i els drets i deures de l’estudiantat, han acabat fomentant 
sobre manera l’assemblearisme i la participació. A més, enguany, com a conseqüència de l’elevada 
demanda per part de l’estudiantat, i per tal d’adaptar el curs a les diferents possibilitats d’horaris, 
també s’ha fet una segona edició del curs en horari de matí. Per a l’estudiantat que realitza el curs i 
posteriorment acredita, com a mínim, deu hores pràctiques de representació de la seua classe, se li 
expedeix des del Consell de l’Estudiantat, un crèdit optatiu. Cal destacar, també, que vam aprofitar 
l’elevada participació en el curs, així com les dates en les quals aquest es va celebrar, per recordar a 
l’estudiantat l’existència de les juntes de centre i els consells de departament on podien participar, i 
això va fer que molts companys i companyes s’apuntaren en l’últim moment.

 



Comunicació constant amb els centres. El Consell de l’Estudiantat, mitjançant les figures de les 
delegacions de centre, ha mantingut des del primer dia una relació de treball constant amb les 
direccions dels centres. Enguany, a més, només van ser escollides les quatre delegacions de centre, 
el Consell de l’Estudiantat ens vam reunir amb els degans per fer les respectives presentacions i, a 
més, per iniciar un curs de treball i comunicació conjunta molt fluïts. 

Comissions mixtes. Aquest curs acadèmic, les negociacions i els assumptes més importants que 
s’han de tractar entre l’Equip Rectoral i el Consell de l’Estudiantat s’han continuat produint en 
aquestes reunions, amb la novetat que, per fomentar el protagonisme i la participació dels centres, 
han passat a formar part d’aquestes comissions les quatre delegacions de centre, així com també una
representant més, en principi pel Consell de Govern, escollida directament per la vicerectora 
d’Estudiants. No obstant això, però, per fer-ho més democràtic, per al proper curs aquesta última 
persona serà escollida d’entre els membres del Consell General d’Estudis.

Reunions amb representacions sindicals. Les vagues, i també altres problemes com per exemple les 
insuficients tutories per estudiant en l’assignatura del Treball de Final de Grau, ens han portat a 
reunir-nos amb les diferents representacions sindicals de la Universitat per dur a terme un treball 
conjunt.

Lluita per un certificat de capacitació vàlid i legal. Pràcticament des del començament del curs 
acadèmic en setembre, el Consell de l’Estudiantat es va fer ressò de la problemàtica que 
l’estudiantat dels graus en Mestra/e d’Educació Infantil i Primària va tenir per a obtindre el 
Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià; ens vam posicionar del seu costat i els 
vam proporcionar l’ajuda i la informació necessària per defensar els seus drets i lluitar per allò que 
els pertany. En aquesta tasca de representació, el Consell de l’Estudiantat ha pres un paper 
fonamental, fins al punt que ha assessorat jurídicament l’alumnat agreujat i li ha donat suport 
permanentment. Lamentablement, a causa de la mala gestió que s’ha fet des de Conselleria 
d’Educació, però també des del Servei de Llengües i Terminologia de l’UJI, ha finalitzat el curs 
acadèmic i encara no hem pogut trobar una solució satisfactòria per a tothom. 

Campanyes reivindicatives. El Consell de l’Estudiantat ha col·laborat activament amb el Front 
d’Estudiants per la Universitat Pública en les diverses campanyes dutes a terme al llarg del curs en 
les quals s’ha reivindicat: 1) la gratuïtat dels nivells B2 i C1 d’anglès i valencià, respectivament; 2) 
unes cantines autogestionades o, almenys, a preus populars; 3) un abonament de transport per als 
joves; 4) la rescissió del conveni amb l’Ajuntament de Castelló de la Plana per al servei de la grua; 
5) l’oposició al 3+2.

Concentració 27-N. El passat 27 de novembre de 2014, el Consell de l’Estudiantat, en col·laboració 
amb el Front d’Estudiants per la Universitat Pública, va convocar una concentració a l’àgora 
universitària per presentar les diverses campanyes explicades en l’anterior punt. A més, es va unir a 
aquesta concentració l’estudiantat dels graus en Mestra/e d’Educació Primària i Infantil per 
protestar contra el Servei de Llengües i Terminologia i el Vicerectorat de Multilingüisme per la falta
d’informació i la mala gestió que han fet respecte de la problemàtica amb el Certificat de 
Capacitació.

Assistència a les reunions del Fòrum de Mobilitat. El Consell de l’Estudiantat ha passat a formar 
part del Fòrum de Mobilitat de l’Ajuntament de Castelló de la Plana i ha assistit presencialment a 
les seues reunions per tal d’insistir en la campanya d’un abonament de transport a preu assequible 
no només per a l’estudiantat de l’UJI (tant si està empadronat com si no, a la ciutat de Castelló de la
Plana), sinó també per a tota la joventut. 

Pla Pluriennal de Multilingüisme i acreditació de nivells de llengües. Des de la presentació de les 
diverses campanyes, el Consell de l’Estudiantat ha estat estudiant i elaborant una proposta 
alternativa a les intencions del Consell de Direcció d’exigir, en cursos posteriors, l’acreditació del 
B2 d’anglès i el C1 de valencià perquè l’estudiantat puga matricular-se del Treball de Final de Grau.



Així, la proposta consisteix a: 1) reduir el requisit del B2 d’anglès a només el B1 ja que resulta 
materialment impossible obtindre el B2 en només tres cursos; 2) com que també suposa un cost 
econòmic addicional per a l’estudiantat, demanem que la primera convocatòria siga gratuïta i una 
reducció de taxes en segona i posteriors convocatòries; 3) i, en tercer lloc, una partida de beques 
destinada a ajudar l’estudiantat a pagar-se els cursos, que també haurien de reduir el cost.

Negociacions de línia d’autobús gratuïta a l’UJI. Diversos representants estudiantils del Consell de 
l’Estudiantat han negociat amb els ajuntaments dels seus pobles la posada en marxa d’una línia 
d’autobús gratuïta o a baix cost que connecte directament la Universitat Jaume I amb el centre dels 
municipis. Pel moment, només s’ha aconseguit instaurar a Almassora.

Transparència i pressupostos participatius. Només vam ser coneixedors del pressupost que per a 
l’any 2015 se li havia assignat al Consell de l’Estudiantat, des de la Junta Permanent es va iniciar 
una campanya de transparència i pressupostos participatius en la qual es va explicar a l’estudiantat 
en què s’havia utilitzat el pressupost de l’any 2014 i després se’ls va preguntar per quines haurien 
de ser les prioritats del Consell a l’hora de gastar el nou pressupost. Aquesta campanya participativa
va mostrar que la majoria de l’estudiantat participant prefereix gastar-se 2-3 € per pagar la seua 
“entrada” a la festa de les paelles (que costava uns 18.000 €) i permetre que aquests diners es 
destinen a beques. 

Vaga educativa el 17 i 18 de març. Tot i que estava convocada estatalment, ni el FEUP ni tampoc el 
Consell de l’Estudiantat van considerar oportú seguir la vaga, entre altres, perquè la data al País 
Valencià era molt poc encertada i, a més, perquè una vaga suposa molt de treball previ, que a l’UJI 
no podia dur-se a terme perquè ens trobàvem entre Magdalena i Falles. Encara que algunes persones
no ho creguen, una vaga té un procés didàctic darrere de difusió i informació, de treball de base per 
conscienciar a l’estudiantat.

Referèndum per decidir la universitat que volem. Entre els dies 5, 6 i 7 de maig, la Junta Permanent 
del Consell de l’Estudiantat va col·laborar amb la Plataforma Referèndum UJI per dur a terme una 
consulta al voltant de quatre preguntes que afecten directament l’estudiantat de l’UJI i a la seua vida
universitària i que eren:

Esteu a favor que s’aplique a l’UJI el Reial decret 43/2015, conegut com a 3+2?

Esteu a favor que els nivells de llengua exigits per l’UJI siguen gratuïts?

Esteu a favor que us matriculen obligatòriament de les assignatures no superades?

Considereu que és necessària una reforma que garantisca realment el dret a l’educació recollit en 
l’article 14 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea?

Així, des del Consell es va col·laborar amb la difusió, amb el material, amb la presència a les taules,
etc., i com no podia ser d’altra manera, amb les negociacions amb el Rectorat.

Acampada a Rectorat. La Junta Permanent del Consell de l’Estudiantat ha pres partit per una 
universitat pública i de qualitat, de l’estudiantat i per a l’estudiantat, i juntament amb el Front 
d’Estudiants per la Universitat Pública i la Plataforma Referèndum UJI, va acampar durant tota una 
setmana al vestíbul del Rectorat per pressionar el rector a escoltar la veu de l’estudiantat i a atendre 
les seues exigències manifestades a través del referèndum. 

Preocupació per una possible reinstauració del progrés a la Universitat. Arran dels rumors sorgits 
sobre que alguns graus volien reimplantar la normativa de progrés a la universitat, des del Consell 
de l’Estudiantat ens vam reunir ràpidament amb tots els deganats per conèixer la situació concreta 
en cada centre. Cal recordar que aquesta normativa, després d’un any de reivindicacions, 
concentracions, protestes i de negociacions amb l’Equip Rectoral, va ser separada de la normativa 



de permanència i suprimida per complet de l’UJI el passat juliol de 2014, de manera que només en 
l’ESTCE van quedar uns requisits de matrícula.

Relacions amb els òrgans anàlegs d’altres universitats. El Consell de l’Estudiantat de l’UJI, 
aprofitant les relacions que els membres del Front d’Estudiants per la Universitat Pública mantenen 
amb plataformes estatals de moviment estudiantil, està contínuament en contacte amb els consells 
de l’estudiantat d’altres universitats i dóna suport amb la lluita dels companys i companyes en altres
universitats.

Lluita constant contra els pressupostos del Consell Social. El Consell de l’Estudiantat no considera 
ètic que la Universitat destine un pressupost tan gran al Consell Social, menys encara amb la 
utilització que el Consell Social en fa d’aquest. A més, ha demanat públicament que els membres 
d’aquest Consell Social deixen de cobrar per assistir a les sessions d’aquest òrgan i, sobretot, que el 
secretari del Consell Social deixe de ser considerat alt representant de la Universitat i, per tant, 
cobre pràcticament tant com el rector de la Universitat. 

Coordinació amb la representació de l’Escola de Doctorat. Com a conseqüència de la creació de 
l’Escola de Doctorat, ha sorgit una nova “categoria” d’estudiants, els quals també tindran, 
òbviament, la seua representació per a cada títol de postgrau i un delegat de centre. Aquestes 
novetats cal estudiar-les i tindre-les en compte a l’hora de revisar el Reglament del Consell de 
l’Estudiantat. 

Revisió del Reglament del Consell de l’Estudiantat. La nova Junta Permanent del Consell de 
l’Estudiantat, constituïda el 13 d’abril de 2015, ha mostrat la seua predisposició a revisar el 
Reglament del Consell de l’Estudiantat; per això ha estat estudiant les carències i dificultats que 
aquest presenta, per tal que, a l’inici del curs acadèmic 2015/16, puguem encetar immediatament el 
debat. Entre altres, es modificaran els terminis per a convocar sessions del Ple del Consell, del 
Consell General d’Estudis i de l’Assemblea d’Estudiantat Claustral, que entorpeixen la dinàmica de 
treball del Consell de l’Estudiantat i s’incorporarà la representació de l’Escola de Doctorat.

Establiment dels criteris d’assignació d’hora i dia de matrícula. Un altre any més, el Consell de 
l’Estudiantat ha sigut qui ha fixat els criteris que regiran l’assignació de dia i hora per a la matrícula
del curs vinent. Cal destacar, a més, que aquests criteris presenten novetats respecte dels d’anys 
anteriors i és que la nova Junta Permanent ha sabut revisar i actualitzar aquests criteris per evitar 
problemes detectats en l’últim període de matrícula i així poder garantir igualtat d’oportunitats per a
tot l’estudiantat. A continuació s’adjunten els requisits nous:

Per a l’estudiantat de primer curs, per sorteig en què han d’estar presents el Consell de l’Estudiantat 
i el Servei de Gestió de la Docència i l’Estudiantat.

Per a l’estudiantat de segon i posteriors cursos, la nota mitjana de l’expedient de l’alumne o alumna 
tal com apareix en l’e-ujier, dividida per la nota mitjana de l’expedient de la titulació. Cal destacar 
en el cas de l’estudiantat que el curs anterior ha marxat d’Erasmus que:

Si l’UJI té passades les notes de totes les assignatures cursades en l’estança Erasmus, s’ha d’emprar 
la nota mitjana d’aquestes notes.

Si l’UJI no disposa de cap de les notes de les assignatures cursades durant l’Erasmus, s’ha 
d’utilitzar la nota mitjana del curs immediatament anterior.

Si l’UJI només té passades les notes d’algunes de les assignatures cursades en l’estança Erasmus, 
s’ha d’emprar la nota mitjana únicament d’aquestes assignatures, sense tindre en compte aquelles 
assignatures que no estan encara qualificades.

Així, la nota mitjana de l’expedient de la titulació es calcula com la suma de les notes mitjanes dels 
expedients de tot l’alumnat matriculat en la titulació, dividit pel nombre d’alumnes en aquesta 
titulació. Per fer la mitjana de l’expedient, a banda de comptabilitzar totes les assignatures 



aprovades i suspeses, computen també les assignatures no presentades amb un valor de 2,5 punts 
sobre 10, cadascuna.

Hem considerat que aquesta és la forma més justa d’ordre per organitzar la matrícula de 
l’estudiantat per diferents motius:

D’una banda, no té en compte els crèdits matriculats, per la qual cosa no es penalitza aquelles 
persones que tenen un treball i es matriculen de pocs crèdits. 

A més, afavoreix a l’estudiantat que obté bones notes.

I també normalitza la dificultat de les diferents titulacions de l’UJI, és a dir, que es pondera la 
mitjana entre carreres.

Cal aclarir, a més, que les distincions que es fan entre l’estudiantat que ha marxat d’Erasmus el curs
anterior vénen donades pel fet que de vegades les universitats de destí tarden en passar a l’UJI les 
notes de l’estudiantat que ha estat estudiant allà i això pot perjudicar aquest estudiantat a l’hora 
d’accedir a un grup/subgrup o, per exemple, també a l’hora d’escollir les optatives.

Partides del pressupost del Consell per a beques. Aquest curs 2014/15, el Consell de l’Estudiantat 
ha destinat un total de 18.000 € a partides per a beques, dels quals 5.000 € han anat destinats a 
engrossir la partida d’ajudes per causes sobrevingudes que oferia el Vicerectorat d’Estudiants; i els 
altres 13.000 € restants, per augmentar el nombre de beques de matrícula assignades.

Accés de l’estudiantat de l’UJI a les biblioteques de la resta d’universitats. Des del moment què el 
Consell de l’Estudiantat es va assabentar que l’estudiantat de l’UJI tenia problemes per accedir a les
biblioteques d’altres universitats públiques del País Valencià, com per exemple la Universitat de 
València i la Universitat Politècnica de València, hem demanat al rector i al director de la Biblioteca
de l’UJI que insten la resta d’universitats públiques valencianes a complir el conveni signat entre 
aquestes cinc universitats pel que fa a l’aprofitament comú dels serveis bibliotecaris.

Solució dels problemes d’accés a la biblioteca de l’UJI en època d’exàmens. La Junta Permanent 
del Consell de l’Estudiantat ha continuat reiterant la seua oposició a la instal·lació dels torns de la 
biblioteca, ja que es tracta d’un servei públic i, per tant, de tota la ciutadania. A banda, per evitar 
solucions aleatòries com en anys anteriors, des del Consell de l’Estudiantat s’ha parlat i negociat 
expressament amb el director de la biblioteca i el personal de seguretat els criteris que s’han de 
tindre en compte per a permetre l’accés a una persona que no porta el carnet universitari, i que són: 
1) que ensenye al personal de seguretat una còpia de la matrícula; o, si no la porta, 2) que el 
personal de seguretat demane als funcionaris i funcionàries allí presents que cerquen la persona en 
qüestió en la base de dades de la Universitat.

Utilització adequada de les cabines d’estudi. Des del Consell d’Estudis del grau en Dret, es va 
transmetre al Consell de l’Estudiantat la proposta d’elaborar unes directrius generals d’ús de les 
cabines per tal que es faja un ús adequat i responsable d’aquestes. Per al proper curs, aquestes 
directrius es penjaran en nom del Consell de l’Estudiantat a cadascuna de les cabines de les aules 
d’estudi de les facultats i veurem, també, si tenim l’autorització del director de la biblioteca per fer-
ho també en la biblioteca.

Defensa de l’opinió de l’estudiantat. Des del Consell de l’Estudiantat, considerem que el subjecte 
més apropiat per qualificar i avaluar la docència del professorat és l’estudiantat i, per tant, que el 
criteri principal ha de ser l’opinió del professorat que cada alumne plasma en les enquestes de 
valoració, que es fan precisament per a això. I així ho hem defensat en tot els òrgans en els quals 
tenim representació. Tot i això, una vegada més, s’ha fet cas omís a les reivindicacions de 
l’estudiantat i s’ha acabat desvirtuant aquesta qualificació de la docència, fins al punt que l’opinió 
de l’estudiantat, que abans constituïa el 100% de la nota del professorat, ara amb la modificació de 
la normativa d’avaluació del professorat ha passat a comptar només un 40%. El 60% el 



constitueixen els mèrits i el currículum del professor o professora.

Proposta de millora de diverses titulacions i màsters. El Consell de l’Estudiantat ha entrat també a 
proposar millores en la docència i els estudis que s’imparteixen a la Universitat Jaume I. Així, per 
exemple, ha proposat la implantació de la doble titulació en Mestra/e en Educació Infantil i en 
Educació Primària. O, per posar un altre exemple, un grup d’estudiants, ha proposat, a través del 
Consell de l’Estudiantat, que en el màster en Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i 
Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes s’articulen els requisits pertinents per 
tal que amb la finalització d’aquest màster es puga obtindre també el certificat de capacitació per a 
l’ensenyament en valencià.

Gestió 

Funcionari del Consell de l’Estudiantat. Se va emetre a Gerència un informe de propostes amb les 
funcions que desenvolupa el funcionari que dóna suport tècnic al Consell de l’Estudiantat, per tal 
que se reconega la seua tasca. Aquesta proposta contava amb l’unànime consens tant del Consell de 
l’Estudiantat com dels màxims representants de totes les associacions que es presenten a les 
eleccions del Claustre: Acontracorrent-UJI, Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), 
Campus Jove i Unión Universitària. 

Aspecties Tecnològics 

Actualització de la pàgina web. El Consell de l’Estudiantat ha sigut un dels primers serveis en 
traslladar la seua pàgina web a la plataforma UPO. A més, s’ha redissenyat el web per facilitar la 
mobilitat per aquesta i l’accessibilitat ràpida i fàcil a tota la informació que hi ha penjada. 

Xarxes socials. El Consell de l’Estudiantat està present en les xarxes socials més importants i 
populars del moment com són Facebook i Twitter, on han estat publicant tot tipus d’informació 
important i interessant per a l’estudiantat.

Formularis en línia. Des del Consell de l’Estudiantat, s’ha continuat emprant els formularis en línia 
per a tot tipus de tràmits: les enquestes per als pressupostos participatius; les inscripcions per a 
sol·licitar llenya i ferros per a la festa de les paelles, etcètera. A més, gràcies a la col·laboració del 
Servei d’Informàtica, ha emprat una plataforma a l’e-ujier per controlar el repartiment de polseres 
per a la festa de les paelles per tal de tindre un control verídic de les polseres que s’anaven repartint 
i, a més, per evitar que una persona demanara polsera més d’una vegada.

Google groups per comunicar els delegats i delegades amb la seua classe. Després d’insistir durant 
més de tres cursos, el Consell de l’Estudiantat, gràcies a les signatures de delegats i delegades i 
sotsdelegats i sotsdelegades recollides en el curs de delegats i delegades, hem aconseguit que el 
Vicerectorat d’Estudiants, així com el Centre d’Estudis i Noves Tecnologies (CENT) i el Servei 
d’Informàtica autoritzen la creació de llistes de correu de cada classe per tal que les persones 
escollides com a representants es puguen comunicar directament amb les seues classes. 

Cultura i oci 

Setmana de Benvinguda 2014. El Consell de l’Estudiantat ha treballat en l’organització d’una 
Setmana de Benvinguda apta per a tots els públics, en la qual hem pogut trobar des de l’actuació de 
monologuistes i grups de música, fins a un taller participatiu per al públic i posterior actuació del 
grup de la Muixeranga de Castelló. A més, es va organitzar un cicle de conferències d’allò més 
interessant, en el qual es van tractar temes de periodisme i comunicació, la corrupció de les 
empreses farmacèutiques, economia creativa i la reproducció del documental Vencidxs, el major 
documental de recuperació de la memòria històrica.

Donació de llibres per a la biblioteca. Amb motiu de la reproducció a l’UJI del documental 
Vencidxs, el Consell de l’Estudiantat va adquirir quinze exemplars del llibre d’aquest documental, 
dels quals tretze els va donar per a la biblioteca i els altres tres que resten es van quedar al Consell 



de l’Estudiantat a disposició de totes aquelles persones que hi tinguen interès.

Compra de llibres per a la biblioteca. La Junta Permanent del Consell de l’Estudiantat es va 
coordinar amb la Direcció de la biblioteca per tal d’augmentar el material bibliogràfic d’aquesta. 
Així, vam demanar una llista dels exemplars més sol·licitats de la biblioteca amb un cost de 
2.409,09 €.

Festa de les paelles 2015. Tot i que va començar tard els preparatius i amb moltes presses, el 
Consell de l’Estudiantat va tornar a celebrar la Festa de les Paelles, el divendres 27 de febrer, 
enguany amb una novetat important: durant el repartiment de polseres es van habilitar vidrioles per 
tal que l’estudiantat poguera fer donatius, que també es podien fer a través de la plataforma TPV. 
Finalment, es van recaptar 46,02 € per TPV i 2.169,12 en efectiu. 

Voluntariat amb els festivals de música. El Ple del Consell de l’Estudiantat va crear una comissió 
destinada a treballar els possibles convenis amb els festivals de música. Així, des del Consell de 
l’Estudiantat, es van posar damunt la taula uns requisits mínims que els festivals havien d’acceptar 
perquè s’estudiara un possible conveni. Com que cap dels festivals ho va fer, finalment el Ple del 
Consell de l’Estudiantat, en sessió celebrada el 22 de maig de 2015, va decidir unànimement 
desvincular el Consell de l’Estudiantat del procés de captació de voluntariat per als diversos 
festivals de música. Aquesta decisió va ser comunicada a través d’un missatge electrònic a tot 
l’estudiantat i es va publicar també en les xarxes socials. S’adjunta el comunicat a continuació:

El passat divendres 22 de maig va tindre lloc una nova sessió del Ple del Consell de l’Estudiantat on
es va prendre la decisió, per unanimitat dels membres assistents, de desvincular-se del procés de 
captació de voluntariat per als diferents festivals, almenys per aquest any. L’experiència d’aquests 
últims anys, i també els debats tant interns com externs que hem tingut, ens han dut a reflexionar 
sobre aquesta col·laboració i si realment afavoreix la formació acadèmica de l’estudiantat, o no.

Vertaderament, en les condicions en què aquests es plantegen, suposen una suplantació, en alguns 
casos, de feines que perfectament podria fer personal treballador a qui se li hauria de pagar un sou 
que s’estalvien amb el voluntariat. A d’altres, les tasques encarregades no són, en absolut, les més 
adequades per al grau que es cursa o res tenen a veure en la seua formació acadèmica (per exemple: 
servir refrescos, ficar polseres, vigilar les reixes del recinte o recollir el fem). I a totes aquestes, el 
treball del qual s’aprofita el festival no és remunerat i, en general, no serveixen com haurien de fer 
per a ampliar les competències en els seus camps d’estudi de l’estudiantat que hi participa.

El resultat, en definitiva, és que l’estudiantat ofereix una força de treball, el festival se n’aprofita 
d’aquesta, i evita així contractar persones i l’únic benefici que s’haurien d’emportar els primers 
seria una polsera que no suposa cap cost significatiu per als organitzadors, posat que els l’han de 
donar obligatòriament per a poder-se moure lliurement pel recinte. A banda que tampoc poden 
gaudir plenament dels festivals a causa de les elevades jornades requerides i perquè, a més, el 
voluntari ha d’estar pendent en tot moment d’estar en bones condicions per tal de realitzar la tasca 
que se li assigne de manera eficient, siga a l’hora que siga el seu torn, tant si és al final de la nit com
si és a primera hora del matí.

Per últim, cal fer èmfasi en el fet que el Consell de l’Estudiantat no li nega a l’estudiantat l’opció 
d’apuntar-se al voluntariat si considera oportunes aquestes pràctiques de treball precari, sinó que 
simplement es desvincula de l’organització de la captació del voluntariat mentre aquestes siguen les
condicions en què es duen a terme i, per tant, tampoc reservarem l’aula a les empreses 
organitzadores del voluntariat, com fèiem fins ara per tal d’estalviar-los l’alt cost que això suposa. 
En aquest sentit, de cara al curs vinent continuarem negociant amb les organitzacions una sèrie de 
principis bàsics per tal de regular aquestes pràctiques i garantir les bones condicions de l’estudiantat
que participen en el voluntariat.



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

Deganats i direcció d'Escola

Agost Canós, Rosa María Degana de la Facultat de Ciències Humanes i Socials

Gual Arnau, José Joaquin Director de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 

Lapiedra Alcamí, Rafael Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

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

Direccions de departaments

Facultat de Ciències Humanes i Socials 

• Martínez Romero, Tomás Dep. de Filologia i Cultures Europees 
• Ezpeleta Piorno, Pilar Dep. de Traducció i Comunicació 

• Ortells Montón, Elena Mª Dep. d'Estudis Anglesos 
• Ferrer Maestro, Juan José Dep. d'Història, Geografia i Art 

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

• Rosas Artola, Manuel José Dep. d'Educació 

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 

• Ginés Vilar, Miguel Dep. d'Economia 

• Camarero Suárez, María Victoria Dep. de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat 
• Zamora Cabot, Francisco Javier Dep. de Dret Privat 

• Vallet Bellmunt, Teresa María Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting 
• Aragó Manzana, Vicente Dep. de Finances i Comptabilitat 

• García Mahamut, María del Rosario Dep. de Dret Públic 

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 

• Alcaraz González, Antonio Diego Dep. de Física 

• Castillo Catalán, Mª Isabel Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors 
• Cordoncillo Cordoncillo, Eloísa Dep. de Química Inorgànica i Orgànica 

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

• Campos Sancho, Mª Cristina Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics 



• Mestre Beltrán, Sergio Dep. d'Enginyeria Química 

• Juliá Bolívar, José Enrique Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció 
• Serrano Gallego, Roque Dep. de Química Física i Analítica 

• Sanchis Llopis, Roberto Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny 

Facultat de Ciències de la Salut 

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

• Bernat Adell, María Desamparados Unitat predepartamental d'Infermeria 
• Villanueva Badenes, Mª Lidón Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia 

• Sánchez Andrés, Juan Vicente Unitat predepartamental de Medicina 

Vicedeganats i vicedireccions

Facultat de Ciències Humanes i Socials

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

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

• Gea Valor, María Lluisa Vicedegana de la Facultat de Ciències Humanes i Socials Grau en 
Estudis Anglesos.

• Casero Ripollés, Andreu Vicedegà de la Facultat de Ciències Humanes i Socials Grau en 
Periodisme 

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

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

• Moliner Miravet, María Lidón Vicedegà de la Facultat de Ciències Humanes i Socials Grau en 
Mestre o Mestra d'Educació Primària. 

• Lozano Estivalis, María Vicedegà de la Facultat de Ciències Humanes i Socials Grau en Mestre
o Mestra en d'Educació Infantil.

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

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

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

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 

• Callarisa Fiol, Luis Jose Vicedegà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques Grau en
Administració d'Empreses 



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

• Martín Montaner, Joan Antoni Vicedegà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 
Grau en Economia 

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

• Juan Mateu, Fernando Vicedegà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques Grau en 
Dret 

• Barreda Tarrazona, Ivan José Vicedegà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 
Grau en Turisme 

• Illueca Muñoz, Manuel Vicedegà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques Grau en 
Finances i Comptabilitat 

• Oller Rubert, Marta Vicedegana de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques Grau en 
Gestió i Administració Pública 

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

• Nieto Soria, María Luisa, Vicedegana de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

• García Sevilla, Pedro Vicedirector de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
Grau en Enginyeria Informàtica 

• Balaguer Herrero, Pedro Vicedirector de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals Grau en Enginyeria Elèctrica 

• González Adelantado, Florenci Vicent Vicedirector de l'Escola Superior de Tecnologia i 
Ciències Experimentals Grau en Química  

• Sánchez Vilches, Enrique Javier Vicedirector de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals Grau en Enginyeria Química 

• Piquer Vicent, Ana María Vicedirectora de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 

• Flors Herrero, Víctor Vicedirectora de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 

• Galán Serrano, Julia Vicedirectora de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes 

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

• Pitarch Roig, Angel Miguel Vicedirector de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals Grau en Arquitectura Tècnica 

• Simó Vidal, Amelia Vicedirectora de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 
Grau en Matemàtica Computacional 

• Chover Selles, Miguel Vicedirector de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals del Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

• Martínez Rodrigo, María de los Dolores, Vicedirectora de l’Escola Superior de Tecnologia i 
Ciències Experimentals del Grau en Enginyeria Mecànica



Facultat de Ciències de la Salut

• Alarcón Aguilar, Ana Hermenegilda Vicedegana de la Facultat de Ciències de la Salut Grau en 
Psicologia 

• Collado Boira, Eladio Joaquin Vicedegà de la Facultat de Ciències de la Salut 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 Grau en Medicina

Unitat d’Igualtat
Índex

Activitats de la Unitat d’Igualtat

Accions relacionades amb el Pla d’igualtat

Participació en trobades externes de la Unitat d’Igualtat

Avaluació del I Pla d’Igualtat a l’UJI

L’UJI s’adhereix a la Xarxa Equality d’Igualtat de Gènere en l’Educació Superior
Activitats de la Unitat d’igualtat

Dia Mundial contra la Violència de la Dona

Els dies 2 i 9 de desembre de 2014, en commemoració del Dia Mundial contra la Violència de la 
Dona, es va realitzar el seminari Literatura infantil i juvenil (LIJ), i violència de gènere. Va ser 
presentat per Mercedes Alcañiz, directora de la Unitat d’Igualtat, i per Consol Aguilar, coordinadora
del grup d’investigació Didàctica de la Llengua i la Literatura Pedagogia Crítica i coordinadora del 
GIE Educació Crítica i Gènere. Dins del seminari, Patricia Melgar, de la Universitat de Girona i 
investigadora del grup CREA (Centre Especial de Recerca en Teories i Pràctiques Superadores de 
Desigualtats) de la Universitat de Barcelona va impartir la conferència Violència de gènere.

Dia Internacional de la Dona

El dia 4 març de 2014 es va realitzar la Jornada per la Igualtat a l’UJI a la sala d'actes de l’ESTCE, 
dirigida a l’estudiantat de l’UJI, i convalidable per 0,5 crèdits.

La Unitat d’Igualtat i la Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I van celebrar una jornada per 
la igualtat amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Dona el 8 de març. A l’acte 
d’inauguració va assistir la vicerectora de Planificació Estratègica, Qualitat i Igualtat, M. José Oltra,
i la directora de la Unitat d’Igualtat, Mercedes Alcañiz.

La vicerectora va destacar que la igualtat entre homes i dones és un tema clau a la Universitat 
Jaume I: “Pretenem ser un referent en matèria d’igualtat tant en el camp de la recerca com de la 
formació i la implementació de bones pràctiques dins de la Comunitat, i també en la defensa 
d'aquests valors al nostre entorn”. Per la seua part, Alcañiz va fer un repàs històric sobre la 
proclamació per part de l’ONU del 8 de març com a Dia Internacional de la Dona i va posar 
l’accent en la importància de continuar treballant en pro de la igualtat amb accions de 



conscienciació i sensibilització.

A continuació, es va realitzar una ronda de presentacions curtes en format de petxa-kutxa perquè els
assistents conegueren diferents recursos de què disposa l’UJI en matèria d’igualtat. El degà de la 
Facultat de Ciències de la Salut, Rafael Ballester, va presentar la labor que duen a terme a la Unitat 
d’Investigació sobre Sexualitat i Sida (UNISEXSIDA) amb estudis d’investigació sobre VIH, 
prostitució i pràctiques sexuals, i accions d’intervenció a través de tallers educatius, assessories 
personalitzades i atenció psicològica.

Des de la Biblioteca, la cap de la Unitat de Gestió, Paloma Garrido, va explicar de quina manera es 
poden localitzar recursos bibliogràfics relacionats amb la igualtat de gènere. Així, va apuntar que la 
Biblioteca de l’UJI té més de 4.000 llibres específics sobre aquesta temàtica, a més de revistes i 
llibres electrònics. També va posar en relleu la possibilitat de sol·licitar recursos a altres 
biblioteques a través dels préstecs interbibliotecaris i d’accedir a diferents bases de dades i 
plataformes d’accés obert.

Finalment, Mercedes Alcañiz va fer una presentació sobre les accions que es realitzen des de la 
Unitat d’Igualtat entre les quals va destacar la creació del Pla d’igualtat de la Universitat. Així 
mateix, va fer referència a altres iniciatives com ara la creació del Protocol per a la detecció, 
prevenció i actuació en supòsits d’assetjament; la prestació d’assessorament en matèria d’igualtat; 
l’elaboració d’una guia per a l’ús no sexista del llenguatge i l’organització de jornades, cursos, 
exposicions, concursos i premis.

La jornada es va completar amb una xarrada sobre coeducació de la mà d’Elena Simón, formadora i
escriptora feminista, i un teatre fòrum sobre violència de gènere impartit des del Laboratori de 
Dones de Cultura Crítica de Vila-real.

Jornada per la Igualtat a l’UJI

Tertúlies d’igualtat

Els dies 12, 19 i 26 de febrer de 2015, amb la col·laboració de la Fundació Isonomia, es van 
realitzar les Tertúlies d’igualtat que, amb el títol Nous models de feminitat i masculinitat, estaven 
dirigides a l’estudiantat; les trobades eren presencials, amb diàlegs d’intercanvi, en un ambient 
amigable, entre un grup de persones disposades a intercanviar, reflexionar i aprendre en conjunt. Es 
va començar amb l’elecció d’un tema relacionat amb la igualtat efectiva de dones i homes, en 
aquest cas els nous models de masculinitat i feminitat; la totalitat de persones participants van fer 
propostes de textos, lectures i materials en tot tipus de suport que es considerava que podien 
enriquir i contribuir a fer una anàlisi i reflexió conjunta. 
Accions relacionades amb el Pla d’igualtat:

Campanya “Enginyera per què no?” Acció número 125 del I Pla d’igualtat de l’UJI

Al novembre de 2014 es va realitzar la campanya “Enginyera per què no?” amb la col·laboració de 
la Fundació Isonomia i de l’ESTCE. Aquesta acció va constar d’unes xarrades dirigides a l’alumnat 



dels centres de secundària de la província de Castelló. Aquesta campanya es va realitzar en els 
següents centres de secundària: IES Sos Baynat, IES El Caminàs de Castelló de la Plana, IES de 
Sant Mateu i IES Miquel Peris i Segarra del Grau de Castelló.

Concurs “Dones que han fet la història de l’UJI”. Acció número 106 del I Pla d’igualtat de 
l’UJI

Al gener de 2015 es va realitzar el concurs “Dones que han fet la història a l’UJI”, acció que 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 amb l’objectiu de fer visibles les 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: “Fatuma Ahmed Ali: rompiendo estereotipos” i “La historia de Marta Senent”.

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

Curs de formació per al PAS: Comunicació inclusiva

Dates: 16, 23 i 30 d’octubre de 2014. 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 de la Fundació Isonomia.

Objectius: 

Facilitar algunes eines i estratègies bàsiques per afavorir una comunicació inclusiva desproveïda
d’estereotips  sexistes  amb  un  apropament  als  continguts  bàsics  necessaris  per  a  treballar  la
comunicació des d’una perspectiva de gènere dins els processos d’administració i serveis de l’UJI.

Continguts:
• Aproximació al concepte i pràctica d’una comunicació inclusiva.

• Estratègies i eines bàsiques per a una comunicació des d’una perspectiva de gènere.
• Casos pràctics.

Curs de formació per al  PDI: La incorporació de la  perspectiva  de gènere a la  docència
universitària. Un tema transversal

Dates: 25 i 26 de març de 2015. 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 això fa 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.

• 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 de formació per a l’estudiantat de l’UJI: 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: 15 d’octubre 2014. Aula TD1203 de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals. Professorat: M. José Ortí Porcar (Fundació Isonomia) i Rafael Vilar Zanón (tècnic 
superior d’ergonomia i psicosociologia aplicada).

Objectius:

Els objectius del curs se centren a donar a conèixer i difondre els continguts inclosos en el 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.

Continguts: 
• L’assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe.

• Conductes inapropiades.
• Violència psicològica.

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

Dates: del 23 d’abril al 28 de maig de 2015. 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: La conciliació de la vida laboral, familiar i personal a les 
universitats

Data: 9 de juny de 2015. Durada: 4 hores. Lloc: Aula HC0002FR de la Facultat de Ciències 
Humanes i Socials. Professorat: Teresa Torms (professora del Departament de Sociologia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona), amb el títol: La conciliació de la vida laboral, familiar i 
personal: una qüestió de molt de treball i poc temps? Santiago Garcia Campa (professor del 
Departament de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat de la Universitat Jaume I) amb el títol 
“Els drets de conciliació a la Universitat Jaume I. Aspectes legals”. Mercedes Alcañiz Moscardó 
(professora del Departament de Filosofia i Sociologia de la Universitat Jaume I), amb el títol 
Aspectes més destacats de la conciliació de la vida laboral i familiar a la Universitat Jaume I. 
Resultats de l’enquesta. 

Objectius: 

L'objectiu del curs consisteix a presentar la situació de la conciliació de la vida laboral i familiar a 
la Universitat Jaume I de Castelló des de tres punts de vista: el teòric (què és conciliació), el 
normatiu (quines mesures legals) i l'empíric (qui concilia i com). 



Continguts: 
• Explicació i  caracterització de la conciliació en la  societat  actual.  La seua relació amb els

temps i els rols.

• Referència a les normatives de conciliació a l'UJI.
• Resultats de l'enquesta sobre conciliació de la vida laboral i familiar realitzada al PAS i al PDI

de l'UJI.

Participació en trobades externes de la Unitat d’Igualtat

Fòrum a la Xarxa Lluís Vives

El 4 i 5 de desembre de 2014, la Unitat d’Igualtat de l’UJI va participar en el Fòrum a la Xarxa  
Vives sobre Igualtat de gènere a les universitats. S'hi va tractar el desenvolupament dels protocols 
contra l'assetjament.

VIII Trobada Estatal de les Unitats d’Igualtat de les Universitats Espanyoles

Els dies 7 i 8 de maig, la Unitat d’Igualtat de l’UJI va participar en la trobada estatal de universitats 
espanyoles a Salamanca. S'hi va tractar el tema de conciliació de la vida laboral i familiar i la 
proposta de fer un document conjunt per a les universitats espanyoles.
Avaluació del I Pla d’igualtat a l’UJI (2010-2014)

El I Pla d’igualtat va finalitzar al desembre de 2014 i durant l’any 2015 la consultora Equality 
Momentum n'ha fet l’avaluació. Els resultats van ser presentats a la Comissió Assessora de la Unitat
d’Igualtat (CAUI) del dia 15 de juny de 2015 amb presència del rector Vicent Climent.
L’UJI s’adhereix mitjançant la Unitat d’Igualtat a la Xarxa Equality d’igualtat 
de gènere en l’educació superior

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat l’adhesió de l’UJI a la Xarxa Equality, la 
xarxa d’igualtat de gènere en l’educació superior. Equality és una xarxa creada per 23 institucions 
d’educació superior de 18 països d’Amèrica Llatina i 4 d’Europa, units per a desenvolupar mesures 
estratègiques per a promoure la igualtat de gènere i la participació de les dones en posicions de 
lideratge en la investigació, en l’acadèmica i la societat en general.

Junta Electoral
1. Processos electorals realitzats

La Junta Electoral de la Universitat Jaume I es va reunir en 31 sessions (de la número 3 30 del 0 8 / 
09 /201 4 a la número 3 60 del 1 5 /0 7 /201 5 ), per tal d’organitzar els diversos processos 
electorals desenvolupats durant el curs 2014/15 i dirimir diverses qüestions relacionades amb 
aquests. 

Els processos electorals van ser els següents:
• Eleccions a delegats i delegades de l'estudiantat de grau.
• 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 al consell de representació de doctorands i doctorandes. 
• Eleccions a consells de departament i instituts universitaris.

• Eleccions a la direcció de departaments i instituts universitaris.

2. Eleccions a delegats i delegades de grau



Les eleccions es van celebrar entre l'1 i el 15 d 'octu bre de l 201 4 , després de tancar el procés de 
matriculació; es van realitzar eleccions per a un total de 1 61 grups. La distribució va ser la següent:

• Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals: s'havien de realitzar eleccions en un 
total de 48 grups.

• Facultat de Ciències Humanes i Socials: s'havien de realitzar eleccions en un total de 48 grups.
• Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques: s'havien de realitzar eleccions en un total de 49

grups.

• Facultat de Ciències de la Salut: s'havien de realitzar eleccions en un total de 16 grups.

D'aquests, en 136 grups es van elegir la totalitat dels representants i al final del procés un total de 6 
grups es van quedar sense delegat o delegada ni subdelegat o subdelegada, i 19 grups, que sí que 
tenien delegats o delegades, es van quedar sense subdelegats o subdelegades (un menys 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 13 i el 2 4 d 'octubre
de 201 4 . 

Dels 29 màsters oficials presencials que hi havia, un es va quedar sense delegat o delegada ni 
subdelegat o subdelegada, i cinc, que sí que tenien delegats o delegades, es van quedar sense 
subdelegats o subdelegades. 

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

Després de proclamar definitivament els delegats i subdelegats, es van presentar candidatures per a 
l’elecció dels seus representats a 15 consells de departament dels 27 que té la Universitat Jaume I. 
Com que en tots aquests 15 consells de departament, 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 va proclamar directament els candidats i candidates.

Com a conseqüència d'aquest procés, l’estudiantat va obtenir representació en quinze consells de 
departament dels vint-i-set de la Universitat Jaume I.

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

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

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

6. Eleccions al consell de representació de doctorands i doctorandes 

Les eleccions als representants en el consell de doctorands i doctorandes, de l'Escola de Doctorat, es
van realitzar el 23 i 24 d'abril de 2015.

Entre els 17 programes de doctorat es van elegir tres representants per al consell de representació de



doctorands i doctorandes.

7. Eleccions a consells de departament i instituts universitaris

Durant el curs acadèmic 2014/15 es realitzaren eleccions a representants de membres no nats en set 
consells de departament i dos instituts universitaris:

• Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting 

• Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural
• Departament d'Estudis Anglesos (parcials) 

• Departament de Finances i Comptabilitat
• Departament de Física

• Departament de Química Física i Analítica
• Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia (parcials)

• Institut Interuniversitari de Geografia (parcials) 
• Institut Universitari de Plaguicides i Aigües (IUPA) 

8. Eleccions a direcció de departaments i instituts universitaris 

Durant el curs 2014/15, es van celebrar eleccions a direcció de cinc departaments i set instituts 
universitaris. Els directors i directores elegits van ser:

Departament/ Institut Director/a

Departament d'Administració d'Empreses i 
Màrqueting 

Teresa Vallet Bellmunt

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

Departament de Finances i Comptabilitat Vicente Aragó Manzana

Departament de Física Antonio Alcaraz González

Departament de Química Física i Analítica Roque Serrano Gallego

Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local Joan Serafí Bernat Martí

Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana Adolf Piquer Vidal

Institut Interuniversitari de Llengües Modernes i 
Aplicades

María José Esteve Ramos

Institut Universitari de Dret del Transport María Victoria Petit Lavall

Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere Dora Sales Salvador

Institut Universitari de Plaguicides i Aigües Ignacio Morell Evangelista

9. Renovació parcial de membres de la Junta



En el Claustre núm. 2, del dia 1 0 de novembre de 201 4, s'elegeix com a representant de 
l'estudiantat en la Junta Electoral Blanca Piñana Chiva (suplent: Adrián Cab a llero López) i Gina 
Tho rn ton (suplent: Ainara García Cardona) . 

Sindicatura de Greuges
Resum de la activitat de la Sindicatura de Greuges durant el curs acadèmic 2014/2015

Durant aquest curs acadèmic, ha finalitzat el període de cinc anys, sense possibilitat de reelecció
consecutiva, de Rosa Ana Clemente Estevan, al capdavant d’aquesta institució. 

Des del  8 de gener de 2015, data del nomenament i de la presa de possessió, el nou síndic de
Greuges és el professor Vicent García Edo, qui va ser elegit pel Claustre universitari, en sessió de
10 de novembre de 2015, i va superar amplament la majoria requerida. 

D'aquest curs, especialment en el segon semestre, podríem destacar l'increment de les reclamacions
motivades  per  incidències  en  la  realització  d'exàmens,  els  continguts  i,  sobretot,  pels  criteris
d'avaluació. L'alumnat també s'ha interessat per la Normativa de compensació curricular d'aquesta
Universitat.

La Sindicatura de Greuges és un òrgan viu, implicat en la vida universitària, que no descuida el que
passa fora i continua mantenint el contacte amb les figures homòlogues de la resta d'universitats
espanyoles mitjançant trobades i reunions.

Per  finalitzar,  el  síndic de Greuges  sol·licita  la  col·laboració dels òrgans  i  serveis de la  nostra
Universitat, així com de tots i cada un dels membres de la comunitat universitària en la tasca, sovint
complicada, que li ha estat encomanada a aquesta institució que representa, per poder realitzar-la de
la millor manera possible entre tots.

Comptes anuals i informes d'auditoria de l'exercici 2014

Sobre els comptes anuals corresponents a l'exercici 2014 de la Universitat Jaume I de Castelló, que 
comprenen el balanç, el compte del resultat economicopatrimonial, la liquidació del pressupost i la 
memòria, el Consell de Govern va emetre informe favorable el dia 22 d'abril i van ser aprovats pel 
Consell Social el dia 29 d'abril de 2015. 

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

MAGNITUD EXERCICI 2014 EXERCICI 2013 

Actiu immobilitzat 272.863.870,48 303.584.444,43

Actiu circulant 56.209.225,83 65.142.541,03

Actiu total 329.073.096,31 368.726.985,46

Fons propis 231.125.423,28 240.433.592,79

Ingressos a distribuir en  diversos
exercicis 4.398.796,98 4.946.831,22

Creditors a llarg termini 46.892.792,05 79.884.857,19

Creditors a curt termini 43.969.860,60 40.410.824,88



Provisions per a riscos 1.543.061,35 1.588.238,18

Passiu total 329.073.096,31 368.726.985,46

Resultat economicopatrimonial -9.308.169,51 6.274.901,92

Saldo pressupostari de l'exercici 3.627.356,63 -2.371.848,84

Superàvit de finançament de 
l'exercici 4.870.931,13 5.512.463,73

Capacitat de finançament 
(equilibri) SEC2010 8.114.358,17 5.147.512,02

Romanent de tresoreria afectat 15.096.237,28 24.494.589,41

Romanent de tresoreria no 
afectat 19.731.182,41 8.164.350,69

Romanent de tresoreria total 34.827.419,69 32.658.940,10

La Intervenció General de la Generalitat Valenciana, a través de l'empresa Mazars Auditores SLP, 
ha realitzat una auditoria integral de l'exercici 2014. En l'informe de 25 de juny del 201 5 , subscrit 
per ambdues, s'ha emès una opinió favorable per al conjunt dels comptes anuals.

Presupost de l'exercici 2015
Presupost de l'exercici 2015 

La xifra total pressupostada de despeses per a 2015 és de 91.528.000,00 €, import inferior a la de 2014 en un 3,42%. 

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, assessorament, 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,
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 és de 33.839.690,49 € i representa un 36,97% 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 3.764.467,48 € i representa un 4,11% 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 2015 es calcula en 45.329.572,21 € i representa un 49,53% del total del pressupost.

El  programa  541-A,  «Investigació  científica  i  tècnica»,  arriba  als  8.594.269,82  €  el  2015,  i  era  de  8.972.405,54  €  el  2014.
Experimenta, per tant, una disminució del 4,21%. Aquest programa suposa un 9,39% del total del pressupost 2015.

Quant a les inversions reals de la Universitat previstes per a l’exercici 2015, la consignació global és de 3.937.389,19 €, la qual cosa
suposa una disminució d'1.350.383,40 €, un 25,54% menys respecte a 2014. Aquesta reducció de les inversions es deu principalment
a la minoració de la subvenció que l’UJI el 2015 obtindrà de la Generalitat Valenciana per continuar fent front a inversions en obra i
equipament necessàries per als estudis de la rama sanitària, ja que el 2015 s’han consignat aquestes inversions per 1,9 milions d’euros



enfront dels 3 milions d’euros de 2014. D'altra banda, les inversions pròpies de l’UJI, finançades amb el propi esforç pressupostari,
suposen 1.899.731,81 € les principals partides dels quals es concreten en: 625.000,00 € per atendre diverses obres d’ampliació i
millora, 509.833,96 € per finançar l’adquisició d’equipament informàtic, 287.240,00 € per adquirir equipament per a laboratoris i
326.243,85 € per a l’adquisició de fons bibliogràfics. 

Obres de nova construcció i de reforma, ampliació i millora

Durant aquest curs ha entrat en ús el mòdul MI1 de la Facultat de Ciències de la Salut, fase I, 
destinat als laboratoris d'investigació i despatxos d'aquesta Facultat.

S'ha adequat el projecte de la Facultat de Ciències de la Salut, fase I, per a l'execució dels mòduls 
MD0 i MD1, i se n'ha licitat l'obra.

L'Oficina Tècnica d'Obres i Projectes ha continuat realitzant actuacions de millora de l'eficiència 
energètica, amb la incorporació al programa de gestió d'instal·lacions d'una aplicació que pretén 
realitzar el seguiment a temps real dels consums energètics de tots els edificis del campus. 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 diferents 
departaments mitjançant l'elaboració d'informes i propostes de millora.

S'ha modificat l'aplicació de manteniment, perquè tots els informes de treball correctiu i preventiu 
es tramiten a través del web mitjançant l'ús de mòbils i tauletes tàctils per part de tot el personal de 
l'OTOP i de les empreses externes. Això ha permès un estalvi considerable en temps i en la 
impressió de gran quantitat de paper.

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.

L'any 2012 es va iniciar la implantació de mitjans electrònics en la contractació, cosa que ha permès
tramitar l'any 2015 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/1/15 Obres de construcció de la Facultat de Ciències de la Salut- Fase I- Mòdul MD0
i MD1 de la Universitat Jaume I de Castelló. 19 licitadors. Import de licitació 17.754.120,80 euros.

Així mateix s'han tramitat 35 expedients de contractació de serveis i 20 de subministraments.

L'any 2015 i fins al 15 de juliol s'han iniciat 35 expedients de serveis, 8 de subministraments i 1 
d'obra.

A més, s'han tramitat 2 expedients per l'autorització d'ocupació temporal d'espais de l'edifici 
Espaitec 1 i Espaitec 2, i 1 expedient per l'arrendament de locals de l'àrea de serveis comuns.

Expedients de contractació de subministraments i serveis de l'any 2014:

Expedient Lot Descripció

SE/ 1/14 1 Coordinació de seguretat i salut en fase d'execució dels treballs de 



manteniment

SE/ 2/14 1
Supervisió i control de la prestació del servei de manteniment i conservació
de les zones enjardinades i plantes d'interior

SE/ 3/14 1 Neteja, desratització i desinsectació

SE/ 4/14 1
Serveis de promoció de l'oferta d'estudis de grau, màster i idiomes de la 
Universitat Jaume I, amb destinació a estudiants xinesos

SE/ 5/14 1 Neteja, desratització i desinsectació
SE/ 6/14 1 Assegurança d'assistència en viatge 

SE/ 7/14 1
Servei de manteniment, conservació i millora de les zones enjardinades, 
plantes d'interior i instal·lacions de reg

SE/ 8/14 1 Servei de fisioteràpia
SE/ 9/14 1 Activitats per a la iniciació al teatre
SE/ 9/14 2 Activitats per a realitzar interpretació teatral
SE/ 9/14 3 Activitats de pràctica teatral
SE/ 9/14 4 Activitats de dansa
SE/ 9/14 5 Activitats musicals de jazz
SE/ 9/14 6 Activitats formatives en vídeo

SE/ 9/14 7
Regidoria del paranimf i gestió, organització i coordinació de la Mostra de 
Teatre Reclam

SE/ 9/14 8
Servei d'assistència en sala, taquilla i acomodació per a les activitats 
culturals en el Paranimf

SE/ 9/14 9
Servei de gestió del projecte Patrimoni i de formació dins del Programa 
d'extensió universitària

SE/ 9/14 10
Assessorament i supervisió en el territori rural del desenvolupament del 
projecte PAIS@rural del Programa d'extensió universitària

SE/10/14 1 Servei de restaurant

SE/11/14 1
Direcció d'obra, instal·lacions i rehabilitació de l'edifici de l'Hort dels  
Corders (Antic edifici d'Hisenda)

SE/12/14 1 Entitat de crèdit

SE/13/14 1
Suport al desenvolupament dels projectes CRM i Programa institucional 
Alumni, i projectes del Servei d'Esports

SE/13/14 2
Suport al desenvolupament intern mitjançant la resolució d'incidències i 
canvis de l'ERP Universitari de l'UJI.

SE/13/14 3

Suport al desenvolupament dels projectes MEU, Help-Desk, Indicadors - 
quadres de comandament i Open Data, i suport al sistema de manteniment i
comunicats de treball de l'Oficina Tècnica d'Obres i projectes.

SE/14/14 1 Programa de prevenció del càncer de cèrvix i endometri
SE/15/14 1 Manteniment i suport tècnic i pedagògic

SE/16/14 1
Impartició dels cursos de llengües estrangeres: anglès, alemany, francès, 
italià, portuguès i xinès

SE/17/14 1
Assistència per a la prestació del servei de programació i suport dels 
serveis d'informació

SE/17/14 2
Assistència per a l'administració, desenvolupament i suport de Google 
Apps for Education i del sistema de seguiment de l'activitat docent

SE/17/14 3
Assistència per a la prestació del servei de programació, operació i suport 
del sistema de gestió d'usos de les infraestructures

SE/18/14 1 Servei de mediació d'assegurances privades

SE/19/14 1

Adaptació dels aplicatius de suport als treballs de fi de grau, d'enquestes 
d'avaluació de la docència i d'usabilitat e-UJIer@ al framework de 
desenvolupament de l'UJI

SE/20/14 1 Exploració de ressonància magnètica estructural i funcional



SE/21/14 1 Servei d'assistència i coordinació d'activitats editorials
SE/22/14 1 Programa de control microbiològic 

SE/23/14 1

Seguiment en xarxes socials de les referències a la Universitat Jaume I i 
manteniment de continguts diaris de la seua presència en els entorns de la 
web 2.0

SE/24/14 1 Assegurança col·lectiva d'accidents per a estudiants i becaris
SE/25/14 1 Assistència tècnica del difractòmetre de raigs X de monocristall 
SE/26/14 1 Maquetació i redacció del periòdic VOX UJI
SE/27/14 1 Servei d'arreplega, transport i tractament en plantes autoritzades de residus
SE/28/14 1 Impartició d'un màster de cirurgia endoscòpica, ginecològica i pelviana
SE/29/14 1 Manteniment de terminals interactius tipus quiosc
SE/30/14 1 Recollida dels contenidors de paper interior amb inclusió social

SE/31/14 1
Protecció total i qualificació del cromatògraf líquid acoblat a un 
espectròmetre de masses en tàndem de triple quadrupol(LC.3 i GC.3)

SE/32/14 1 Manteniment i conservació de les instal·lacions d'intrusisme

SE/33/14 1
Assegurances de responsabilitat civil, tot risc. danys materials i accidents 
col·lectiu del personal de l'UJI

SE/34/14 1 Accés a Internet "Seu de la Ciutat"
SE/34/14 2 Lloguer espai centre emissor
SE/34/14 3 Lloguer espai centre emissor per a la difusió analògica del senyal d'FM

SE/35/14 1
Manteniment i actualització servidors MS Windows i suport ferramenta 
backup corporativa HP Data protector

SE/35/14 2
Manteniment i actualització servidors MS Windows i suport ferramenta 
backup corporativa HP Data protector

SU/ 1/14 1 Equipament de cuina
SU/ 2/14 1 Equipament microinformàtic
SU/ 3/14 1 Substitució màquina refrigeradora

SU/ 4/14 1
Subministrament, entrega i instal·lació d'un equip de cromatografia de 
gasos 

SU/ 5/14 1
Arrendament sense opció de compra d'un equip multifunció (copiadora-
impressora-escàner) color

SU/ 6/14 1 Llicencia campus del programari CYPE curs 2014/2015
SU/ 7/14 1 Maniquins i desfibril·lador
SU/ 7/14 2 Monitor desfibril·lador
SU/ 7/14 3 Material divers infermeria
SU/ 8/14 1 Sistema d'electroforesi capil·lar
SU/ 8/14 2 Citèmetre de flux 
SU/ 8/14 3 Calorímetre diferencial d' escombratge 
SU/ 9/14 1 Estanteries mòbils
SU/10/14 1 Microscopi confocal de fluorescència
SU/11/14 1 Sistema de visualització interactiu immersiu 
SU/11/14 2 Clúster de virtualització d'alta disponibilitat 
SU/11/14 3 Sistema de visualització 3D
SU/12/14 1 Equipament informàtic
SU/13/14 1 Llicències de Solidworks curs acadèmic 2014/15
SU/14/14 1 Robot bimanual industrial d'última generació
SU/15/14 1 Equipament microinformàtic (XII Renove PDI, PAS i aules)
SU/16/14 1 Equips informàtics

SU/17/14 1
12 Màquines multifunció (fotocopiadora, impressora i escàner) i posterior 
manteniment

SU/18/14 1 Llicències de MATLAB



SU/19/14 1
Actualització 3 anys Service Contract de 3 llicències indefinides del 
programari SimaPro PhD

SU/20/14 1 Oscil·lador paramètric òptic sintonitzable

Oficina de Prevenció i Gestió Medioambiental

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

També s’ha continuat amb la gestió dels residus generats per l’activitat diària de la Universitat i 
s’han realitzat accions destinades a la millora del comportament mediambiental de l’UJI i la 
mobilitat sostenible, com ara campanyes de sensibilització, d'informació, etc.

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

Ergonomia, psicosociologia i salut

Entre les principals activitats cal ressaltar la continuació els programes d'avaluació i control: 
Control analític de la qualitat microbiològica de l’aigua de les piscines.
Control analític de bacteris i fongs de les superfícies dels vestuaris del Servei d’Esports, incloent-hi 
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 persones amb beca.

Vacunació contra la grip, així com d’altres vacunes d'acord amb els riscos laborals (tètanus, 
hepatitis).
Dotació i reposició de farmacioles.

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

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

S’ha continuat amb les avaluacions i visites a llocs de treball, tant per a PDI com per a PAS.

Com a resultat d’aquestes avaluacions i visites s’han donat consells i recomanacions, i 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 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.

S'ha continuat amb les activitats de formació en prevenció de riscos i en promoció de la salut per a 
la comunitat universitària.



Seguretat en el treball i higiene industrial

S’ha realitzat o s’ha revisat l’avaluació de riscos dels següents serveis, departaments i instituts: 
• Servei d’Esports 

• Servei d’Activitats Socioculturals – SASC 
•  Servei d’Informàtica 

• Biblioteca 
• Oficina Tècnica d’Obres i Projectes- OTOP 

• Institut de Tecnologia Ceràmica - ITC 
• Unitat Predepartamental de Medicina 

• Unitat Predepartamental d’Infermeria 
• Departament d’Enginyeria Química 

• Departament de Química Física i Analítica 

S’ha realitzat o s’ha revisat l’avaluació de riscos dels edificis: 
• Pa v elló poliesportiu 

• Pistes esportives a l’aire lliure 
• Piscina coberta 

• Zona de raquetes 
• Llotja del Cànem 

• Facultat de Ciències de la Salut 

S’han realitzat diverses accions per a la implantació dels p lans d’ a utoprotecció dels edificis de 
l’UJI:

• S'ha realitzat la 7 a 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 I.

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

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

S’han investigat els accidents ocorreguts per tal de 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 tal de garantir unes 
condicions de seguretat adequades, tant dins com fora dels edificis.

Gestió mediambiental

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

S’ha continuat amb la gestió diària de recollida i eliminació de residus; s'ha recollit selectivament: 
paper i cartó, envasos lleugers, tòners i cartutxos de tinta, piles, deixalles informàtiques, telèfons 
mòbils i 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 amb 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, els actes de l’aniversari de l’UJI, etc.

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

Formació

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

• U n 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 d'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.

• Xarrada sobre protecció contra el soroll per a personal tècnic dels departaments d’ESID i de 
EMC. 

• X a rrada de formació transversal per a l'Escola de D octorat. 

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  es  centren  en  la
vigilància estratègica, en el disseny de criteris i sistemàtiques per a la planificació universitària, en
donar  suport  als  plans  d’estudi  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 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  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.

Gestió de la qualitat
Gestió de la qualitat 

Les actuacions que ha realitzat l’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat durant aquest curs 
acadèmic es presenten en els apartats següents: 

• Sistemes de gestió de la qualitat

• Segons la norma ISO 9001



• Sistema de garantia interna de la qualitat 

• Seguiment dels títols

• 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

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 se’n desprenga l’assoliment dels objectius. 

Dins d’aquest sistema de certificació, durant el curs 2014/15 s’ha realitzat el procés de mesurament 
de l’eficàcia de la formació impartida dins del Pla de formació del PAS durant l’any 2014. 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.

Els resultats obtinguts indiquen que el nivell de satisfacció amb l’eficàcia de la formació interna 
rebuda durant l’any 2014 es situa en una mitjana de 4,16 sobre una escala de 5, sense que s’aprecien
diferències significatives amb la valoració de l’any anterior. Aquest nivell de satisfacció és més alt 
entre el personal que rep la formació, en comparació amb la valoració dels responsables de personal
(mitjanes de 4,19 i 4,04 respectivament), encara que tampoc s’aprecien diferències significatives. 
Pel que fa al nivell de satisfacció amb la formació externa rebuda, s'ha experimentat una lleugera 
millora respecte a l’any 2013 (mitjana de 4,31 el 2014) i significativament millor valorada pel 
personal que la rep (mitjana de 4,39) que pels responsables de personal (mitjana de 4,1).

També dins d’aquest mateix sistema de certificació, i per novè curs consecutiu, s’ha dut a terme el 
procés d’avaluació de la satisfacció dels serveis amb els seus proveïdors, tant interns com externs a 
la Universitat. Durant aquest curs s’ha realitzat l’avaluació de la satisfacció amb els proveïdors del  
curs 2013/14 i el nivell de satisfacció general dels serveis respecte als proveïdors interns és d’un 
3,92 sobre 5 punts (similar al curs anterior), i d’un 4,25 sobre 5 punts respecte als proveïdors 
externs (també similar al valor de l’any anterior). 

Pel que fa a la Biblioteca–Centre de Documentació, durant el curs 2014/15 s’està realitzant una 
nova edició de l’avaluació de la qualitat del servei i satisfacció dels usuaris i usuàries de la 
Biblioteca–Centre de Documentació que, en l’actualitat, es troba en fase de recollida de dades.

Pel que fa al Servei d’Esports, durant el mateix curs, l’OPAQ 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.

Sistema de garantia interna de qualitat

Durant el curs 2014/15, 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, tal com es detalla a continuació.

Des de fa dotze 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 en 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 3,83 sobre 5, per la qual cosa es produeix una millora 
en la satisfacció respecte de l’edició anterior, que va presentar una mitjana de 3,78 sobre 5; en 
aquest sentit, l’estudiantat de nou ingrés és el que presenta una satisfacció significativament més 
alta que la de la resta de l’estudiantat (mitjanes de 4,06 i 3,74, respectivament), i els de la FCS els 
que presenten una satisfacció més alta respecte a la satisfacció de l’estudiantat de qualsevol dels 
altres tres centres.

En referència als processos avaluats, el nivell de satisfacció més alt es presenta amb el procés 
d’informació general (mitjana de 3,79), seguit pels processos de recursos (mitjana de 3,70), 
informació acadèmica (mitjana de 3,62), tràmits (mitjana de 3,58) i, en últim lloc, el de planificació 
(mitjana de 3,31). 

Dins del procés de mesurament de la satisfacció de l’estudiantat amb els processos de gestió 
acadèmica, i per setè 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 3,89 sobre 5) i es manté estable respecte dels resultats 
del curs anterior, cosa que representa 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 4,10 sobre 5); a la FCHS, l’estudiant del MU en Ensenyament i 
Adquisició de la Llengua Anglesa en Contexts Multilingües, a distància (mitjana de 4,27 sobre 5) i, 



per últim, a la FCS, l’estudiant del MU en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària 
(mitjana de 4,03 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, sense presentar diferències significatives (mitjana de 3,69 sobre 5 
davant el 3,70 del curs anterior). Per centres, els nivells de satisfacció més alts s’obtenen entre 
l’estudiantat de la FCHS (mitjana de 3,83), que valora els seus màsters significativament millor que 
l’estudiantat de la FCJE (mitjana de 3,47). Per màsters, les valoracions més altes es donen entre 
l’estudiantat del MU en Química Teòrica i Modelització Computacional en el cas de l’ESTCE 
(mitjana de 5), del MU en Cooperació al Desenvolupament en el cas de la FCJE (mitjana de 4,31), 
en el MU en Ètica i Democràcia, i el MU en Història i Identitats a la Mediterrània Occidental, 
segles XV – XIX a la FCHS (mitjana de 5) i en el MU en Intervenció i Mediació Familiar a la FCS 
(mitjana de 4,20).

Finalment, pel que fa als processos generals avaluats, les millors valoracions, les obtenen els 
processos que recullen aspectes de recursos i de tràmits (mitjanes de 3,82 sobre 5), seguits del 
procés d’informació general (3,72 sobre 5). Finalment, els processos de planificació i informació 
acadèmica reben les valoracions més baixes, encara que per damunt de 3, amb mitjanes de 3,61 i 
3,50 sobre 5, respectivament.

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.

També durant aquest curs, i per vuitè 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 2014. En 
aquest procés els resultats indiquen que el grau de satisfacció de la Bústia se situa en una mitjana de
4,26 sobre una escala de 5 punts, i que aquests resultats són estables en totes les edicions del procés.
El personal usuari que ha realitzat consultes (mitjana de 4,35 sobre 5 punts) presenta un nivell de 
satisfacció significativament més elevat que les persones que han realitzat queixes (mitjana de 3,84)
o suggeriments (mitjana de 3,78).

Un altre procés realitzat ha sigut la recollida d’informació per a conèixer la satisfacció del 
professorat de la Universitat amb el Programa Docentia-UJI del curs 2013/14, en què s’ha 
diferenciat entre l’opinió del PDI amb algun tipus de responsabilitat en la gestió acadèmica i la resta
del PDI. S'han fet dues enquestes paral·leles, al professorat avaluat i als responsables acadèmics, 
amb el mateix qüestionari.

Per altra banda, i per primera vegada de forma generalitzada per a tots els títols de la Universitat, 
s’ha realitzat una enquesta entre el professorat per a conèixer-ne la satisfacció amb l’activitat docent
desenvolupada tant en els graus com en els màsters.

Finalment, queda fer referència al procés d'avaluació de la satisfacció laboral del personal de l'UJI, 
tant del PDI com del PAS, la recollida d'informació del qual s'ha realitzat durant el mes de maig del 
2014 i del qual, actualment, s'estan realitzant totes les anàlisis i el corresponent informe.



Seguiment de títols

L’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat coordina, a l’UJI, el Programa de seguiment de 
títols promogut per l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP). En aquesta ocasió han 
presentat informe per a l’avaluació de l’AVAP un total de 7 titulacions, 2 graus i 5 màsters oficials. 
Es tracta de títols oficials amb, almenys, dos cursos implantats, cinc dels quals es presenten per 
primera vegada al procés de seguiment i els dos restants volen millorar els seus resultats per tal 
d’enfrontar la propera renovació de l’acreditació amb majors garanties d’èxit.

 Aquests títols són:  

• Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

• Grau en Gestió i Administració Pública

• Màster universitari en Advocacia

• Màster universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària

• Màster universitari en Ciències de la Infermeria

• Màster universitari en Psicopedagogia

• Màster universitari en Física Aplicada

Cal mencionar que hem participat en diverses reunions amb l’AVAP per tal de millorar el 
procediment i el model d’avaluació, i d’incardinar-lo amb el procés de renovació de l’acreditació. 

Com en altres anys, l’OPAQ ha col·laborat en la disponibilitat de la informació pública sol·licitada, 
en la documentació i tractament de les modificacions i recomanacions dels títols i de les accions de 
millora dutes a terme en les titulacions, i en la revisió, manteniment i actualització del sistema de 
garantia intern de qualitat dels títols. Així mateix, ha coordinat l’elaboració dels informes de 
seguiment de les titulacions que han participat en el procés i en la gestió de la documentació que 
l’AVAP ha dissenyat per a aquesta finalitat.

Renovació de l’acreditació dels títols 

Des de l’OPAQ s’ha coordinat la participació dels títols de l’UJI en el programa de renovació de 
l’acreditació promogut per les agencies de qualitat. Aquest any 2015 s'ha participat en el Programa 
Reacredita de l’AVAP i en els programes de renovació de l’acreditació d’altres agències com 
l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya.

Les tasques del personal de l’OPAQ han consistit a donar suport a tots els títols oficials coordinats 
per la Universitat tant propis com interuniversitaris. Així mateix, s’ha treballat conjuntament, tant 
amb els responsables dels títols interuniversitaris no coordinats per l’UJI, com amb els tècnics de 
les unitats de qualitat d’altres universitats com ara la UNED, la Universitat de Lleida o la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx, i s’ha facilitat tota la informació i evidències necessàries per a
l’avaluació dels seus títols.

Respecte als títols coordinats per la Universitat Jaume I, s’ha participat amb 15 màsters oficials, 7 
de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, 6 de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals i 2 de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. A més, un d’aquests 
màsters, el màster universitari en Disseny i Fabricació, ha participat en el Programa acredita plus de
l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) per a obtindre conjuntament 
l’acreditació nacional i el segell EUR-ACE en l’àmbit professional de les enginyeries. 



Els màsters oficials coordinats per l’UJI que han participat en el Programa reacredita 2015 han 
sigut:

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

• Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals

• Màsters universitari en Sistemes Intel·ligents

• Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (interuniversitari)

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

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

• Màster universitari en Traducció Medicosanitària

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

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

• Màster universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada

• Màster universitari en Matemàtica Computacional

• Màster universitari en Disseny i Fabricació (acreditació nacional i obtenció del segell EUR-
ACE)

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

• Màster universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional

• Màster universitari en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat (interuniversitari)

Des de l’OPAQ s’ha coordinat l’elaboració de l’autoinforme dels títols participants en el procés i en
la gestió de la documentació en l’aplicació de l’AVAP. S’han elaborat i/o gestionat les evidències 
institucionals i documentals en què es basa el procés, s’ha proporcionat i validat taules i indicadors 
informatius de la situació del títol, s’ha revisat els informes d’autoavaluació i s’ha organitzat i 
gestionat la visita dels comitès d’avaluació externs designats per l’AVAP. Cal indicar que tots els 
títols han obtingut informe favorable de l’AVAP i que es continua treballant en l’elaboració 
d’informes per a l’obtenció del segell EUR-ACE del màster universitari en Disseny i Fabricació. 

Amb la recepció dels informes finalitza el procés iniciat al mes de gener amb la sol·licitud 
d’avaluació i emissió d’informe de renovació de l’acreditació davant de la Conselleria d’Educació, 
Cultura i Esport. Al mateix temps, s’inicia un nou procés amb els títols que han de renovar la seua 
acreditació durant l’any 2016 i es facilita a les titulacions la informació inicial en què es basarà la 
reflexió per a l’autoavaluació.

A partir del mes de març s’inicia el procés d’avaluació dels 26 títols, 19 graus i 7 màsters que 
renoven l’acreditació durant 2016. L’OPAQ ha treballat en la planificació coordinada d’aquest 
procés per tal de poder-lo escometre amb els recursos humans disponibles. Actualment està 
treballant en l’elaboració d’evidències institucionals, en l’aportació i validació de taules i 
indicadors, i en el suport a les titulacions en la redacció de l’autoinforme. 



 
Altres processos de recollida i anàlisi de resultats

L’OPAQ continua la col·laboració amb l’OCIT en l’avaluació de la qualitat del 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 pels contractes amb empreses realitzats durant l’any 
2014. Els resultats mostren que el grau de satisfacció amb la qualitat del servei de l’UJI en les 
activitats de R+D+I és alt (mitjana de 4,43 en una escala de 5 punts, similar al valor obtingut l’any 
anterior). 

D'altra banda, durant el curs 2014/15, i a sol·licitud de l'OCIT, s'ha realitzat el disseny d'una 
enquesta per a l'avaluació de la qualitat del servei i la satisfacció dels usuaris i usuàries de l'OCIT 
dins de la Universitat, que serà posada en marxa durant el mes de juliol del 2015 per a arreplegar les
valoracions de qui s'ha relacionat amb l'OCIT durant els anys 2013 i 2014.

Així mateix, i a petició del Servei de Comunicació i Publicacions, s’han dut a terme dos tipus 
d’estudis:

• En primer lloc, es va realitzar la segona edició de l’estudi sobre els 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.

• En segon lloc, s’ha realitzat la segona edició del procés d'avaluació de la qualitat del servei i
satisfacció  dels  seus  usuaris  i  usuàries  (tant  interns  com externs)  corresponent  als  cursos
2011/12, 2012/13 i 2013/14 i del qual, actualment, s'està realitzant el corresponent informe de
resultats.

També durant aquest curs s’està realitzant una nova edició de l’avaluació de la qualitat del servei i 
satisfacció dels usuaris i usuàries de la Biblioteca–Centre de Documentació que, en l’actualitat, es 
troba en fase de recollida de dades.

Un altre procés de mesura realitzat durant el curs 2014/15 ha sigut, per novè curs consecutiu, el 
d’avaluació de la satisfacció dels serveis amb els seus proveïdors, tant interns com externs a la 
Universitat. Durant aquest curs s’ha realitzat l’avaluació de la satisfacció amb els proveïdors del 
curs 2013/14; el nivell de satisfacció general dels serveis respecte als proveïdors interns és d’un 
3,92 sobre 5 punts (similar al valor del curs anterior), i d’un 4,25 sobre 5 punts respecte als 
proveïdors externs (valoració també similar a l’aconseguida l’any anterior).

Per últim, cal indicar que s’ha portat a terme l’adaptació de diverses enquestes a l’aplicació 
informàtica d’enquestes:

• Per  una  banda,  a  petició  de  l’Oficina  de  Cooperació  al  Desenvolupament  i  Solidaritat,
l’enquesta d’avaluació del Programa UJI-voluntària.

• Per una altra banda, i a petició de la Societat d’Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume
I,  l’enquesta  de  satisfacció  per  a  AlumniSAUJI  Premium i  el  formulari  de  baixa  per  als
membres d’AlumniSAUJI Premium. 

 



Avaluació de l’activitat docent

Aquest curs s’ha aprovat una nova normativa d’avaluació docent. La Normativa d’avaluació de 
l’activitat docent del professorat de l’UJI, aprovada en la sessió 6 del Consell de Govern del dia 
15/05/2015, deroga l’anterior, i estableix que l’avaluació de l’activitat docent seguirà el model 
Docentia-UJI, desenvolupat a la Universitat de manera experimental des del curs 2010/11. El model
considera una informació quantitativa, en la qual es tenen en compte els resultats de les enquestes a 
l’estudiantat que suposen el 40% d’aquest model. També una sèrie d’indicadors definits i mesurats a
partir d’informació existent a la base de dades institucional. 

La implantació pilot del programa Docentia del curs 2013/14 ha finalitzat en el curs 2014/15 amb la
preparació d’un informe final. L’informe final ha permès la definició última dels indicadors i 
procediments regulats, i l’aprovació definitiva i canvi del model d’avaluació a l’UJI. 

Al curs 2014/15 s’han analitzat les dades del procés d’enquesta a l’alumnat del curs 2013/14. El 
nombre total d’enquestes realitzades ha sigut de 70.623, de les quals 65.805 van ser presencials. 
S’han arxivat 9.654 comentaris per part de l’estudiantat. En aquest procés s’han realitzat el 91,6% 
de les enquestes obligatòries segons els criteris establerts. Aquest percentatge arriba al 92,19% si 
considerem els graus, i baixa al 88,38% als màsters. 

Al curs 2013/14, la valoració global de tota la Universitat va ser de 4,2 punts en una escala Likert 
d’1 a 5 punts, on el 5 expressa la màxima satisfacció i l’1 la més baixa. Del total de professorat 
avaluat amb el model d’avaluació basat en l’enquesta a l’alumnat, un 25,51% del professorat es 
considerat excel·lent per l’alumnat, un 53,31% apte, i un 12,1% insatisfactori. A més hi ha un 
3,84% de professorat no avaluat per causes justificades, i un 5,23% de professorat que no arriba a 
10 respostes i, per tant, no té valoració de curs.

Quant al curs 2014/15, la recollida de dades del procés d’enquesta presencial als graus es va 
desenvolupar des del dia 17 de novembre fins al 12 de desembre de 2014 (primer semestre), i des 
del dia 20 d’abril fins al 15 de maig de 2015 (segon semestre). Les dates estaven incloses en el 
calendari acadèmic del curs. També s’ha donat la possibilitat de realitzar enquestes anticipades, si la
docència acabara abans dels períodes d’avaluació ordinària. Aquestes enquestes anticipades, 
juntament amb les que es van realitzar després de finalitzar els períodes estipulats, van suposar un 
11,74% del total de reserves del primer semestre, i un 14,27% de les reserves del segon semestre.

En total, es van avaluar, de forma presencial, en el primer semestre, 790 docents de 719 
assignatures i, en el segon semestre, 798 docents de 639 assignatures.

La recollida telemàtica de dades per al procés d’enquesta als màsters oficials podia habilitar-se en el
període del 10 d’octubre de 2014 fins al 24 de juliol de 2015.

Cartes de serveis de la Universitat

Aquest curs 2014/15 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 del servei que es van definir.

D’altra banda, s’ha donat suport a l’elaboració de cinc noves cartes de serveis que van ser 
aprovades prèviament per Consell de Direcció. D’aquestes noves cartes, les de l’Oficina de 
Relacions Internacionals i Estades en Pràctiques, el Servei d’Esports i la Biblioteca-Centre de 
Documentació són una actualització de les ja existents, i la del Servei d’Activitats Socioculturals és 



una carta de servei nova. Aquest procés va finalitzar amb un acte institucional de presentació 
d’aquestes cinc cartes de serveis que va tindre lloc el passat 6 de maig de 2015.

Promoció de la qualitat
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  per  tècniques  de  l’Oficina  de  dos  cursos  de  formació  de  “L’espai  europeu
d’ensenyament superior a l’UJI i la gestió als centres” adreçat al PAS de la Universitat.

• L’organització de la XII Jornada sobre la Qualitat Universitària amb el títol “La qualitat com a
instrument per a la internacionalització dels títols”, que va tindre lloc el dia 18 de  desembre a
la sala de graus de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I.
Van assistir a la Jornada vicedirectors i vicedirectores, vicedegans i vicedeganes, estudiants i
estudiantes, i personal d’administració i serveis. 

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, la VI
Jornada  de  Reflexió  i  Debat  de  les  Unitats  de  Qualitat  i  el  Fòrum  d’Universitats  del  Club
d’Excel·lència en Gestió, organitzats per la Universitat de València i el Workshop Ranking CYD.
Indicadors i ferramentes, aquest últim celebrat a Barcelona. 

La difusió de la qualitat es complementa mitjançant l’actualització periòdica de la pàgina web de
l’OPAQ.  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. Aquest any
cal destacar que s’ha finalitzat el procés d’adaptació dels continguts de la web de l’Oficina al nou
gestor documental UPO del portal institucional de l’UJI amb el suport del Servei de Comunicació i
Publicacions.

També cal destacar l’organització, conjuntament amb el Servei de Formació del PAS de Recursos
Humans,  de  tres  cursos  dins  del  programa  de  formació  de  directius:  “De  la  verificació  a  la
renovació de l’acreditació dels títols oficials: els programes de les agències de qualitat” impartit, en
part, per personal de l’OPAQ i destinat a difondre i donar a conèixer els diferents programes de
qualitat dels títols a l’UJI, el seu desenvolupament i la participació dels diferents serveis, oficines i
unitats  en  aquests  programes;  “Funcionament  d’òrgans  col·legiats  de  la  Universitat  i  qüestions
procedimentals”  adreçat  a  les  secretàries  i  secretaris  de  centres  i  departaments  amb  l’objectiu
d’aprofundir  en  el  coneixement  pràctic  del  funcionament  d’aquests  òrgans  col·legiats,  i  “La
conciliació  de  la  vida  laboral,  familiar  i  personal  a  les  universitats”  coordinat  per  la  Unitat
d’Igualtat.

Finalment, aquest curs s’han realitzat diverses accions de benchmarking entre les quals cal destacar
la realitzada a la Universitat de Saragossa sobre el model Docentia i la participació en el procés
d’avaluació externa de reconeixement EFQM 400+ de l’Hospital de Manises.



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. Aquestes
han  anat  orientades  a  millorar  els  actuals  sistemes  d'informació  i  a  analitzar  i  possibilitar  la
incorporació de noves tecnologies. Les millores introduïdes, alineades amb el vigent Pla estratègic
2014, tenen una incidència significativa en el posicionament TI/SI de l’UJI i contribueixen als fins
de la institució aportant-hi avantatge competitiu, imatge i reputació. 
Prospectiva, organització i sistemàtiques

Estudis de prospectiva TI universitària:
• Coordinació de l'edició anual de l'estudi de prospectiva universitària:  Universitic 2015

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”.

• Ponents en la Jornada sobre “Transformación digital en la Universidad”, organitzada per
Socinfo amb la ponencia “Universitic 2014 y Estrategia TI en la UJI”.

• Ponents  per invitació en el  Seminario Bienal "La universidad digital", 2013/2015 de la C
á tedra Unesco de Pol í tica Universitaria de la UPM amb la ponència “ Las estrategias de
gobierno TI en las universidades españolas”. 

• 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 (segona
edició).

• 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 a aplicar en la gestió de tecnologia.
Reformulació del procés d’incorporació de TI/SI de l'UJI segons el model proposat en la
tercera autoavaluació.

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

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 a la Universitat de Deusto, juny 2014.

• Coordinació del procés d’autoavaluació del model govern TI/SI aplicat a l'UJI. Aquest any
l’autoavaluació ha estat per segona vegada 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  cicles  de  treball  de  contractació,  d’un  procediment  de  revisió  de

compliment  normatiu  en  matèria  de  tractament  de  dades  de  caràcter  personal  i  de
seguretat de la informació, dins del qual s’han revisat:

• Contractes majors, 58.
• Contractes menors, 88.

• Perspectiva de govern TI: estratègia. 



• Inclusió de les inversions en les iniciatives de la quarta cartera de projectes TI/SI de
l'UJI.

• Disseny de l'estratègia d'aplicació del Pla d'administració electrònica.
• Col·laboració en el disseny de l'estratègia de migració al cloud de l'entorn de suport a la

gestió.

• Perspectiva de govern TI: compliment i comportament humà.
• Anàlisi dels resultats dels projectes, de les iniciatives i de l’auditoria TI 2014 per a

plantejar objectius de millora.

• Auditoria  de  compliment  de  l'Esquema  nacional  de  seguretat  i  proposta  del
corresponent pla de millora.

• Disseny del Pla d’adequació a l’Esquema nacional d'interoperabilitat:   procediments
d’actuació i infraestructura de suport. 

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 amb l’ús de l’estructura de gestió de desenvolupament.
• Lideratge del  pilot  eAcademia en el  projecte  STORK2.0 (INFSO-ICT-PSP-297263)

cofinançat per la Comissió Europea.

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

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

• Informe de progrés de la quarta convocatòria oberta de projectes.
• Principals  iniciatives  coordinades  a  destacar:  l’anàlisi  i  el  pilotatage  per  a  la  migració  de

serveis al núvol; la gestió del canvi de l’actual entorn de desenvolupament d'aplicatius i la
seua  coordinació;  el  desenvolupament  de  les  eines  i  els  aplicatius  de  suport  al  pla
d'administració electrònica; la posada en marxa de la llicència d’ús de dades i aplicacions per al
portal  d’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) i el seu intercanvi amb agents externs
(SIUV,  SIIU,  universitat  en  xifres,  beques,  enquestes...);   el  desenvolupament  de  la  capa
d'intermediació de dades  per  a  l'ENI;  el  desenvolupament  de  l'eina de  suport  al  document
electronic.

• Coordinació del Comitè de Seguretat de la Informació i coordinació del desenvolupament del
Pla d’iniciatives derivades de l'auditoria de l’Esquema nacional de seguretat.

Ací 

Sol·licituds d’estudis d’integració
En el període comprès entre l’1 d’agost de 2014 i el 15 de juliol de 2015 s’han sol·licitat 64 (amb
numeració inclosa en el rang 97097 i 102695) estudis d’integració, dels quals:

• 37 van estar inclosos en la quarta convocatòria de la cartera de projectes.

• 27 es van sol·licitar fora de convocatòria.



Convocatòria de projectes TI/SI

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, 37; aprovats, tots.

Comissió Tècnica de Projectes (reunions 178 a 196, de setembre de 2014 a juliol de 2015)
• Temes més rellevants tractats:

• Cartera de projectes: valoració 2014 i convocatòria per a 2015.
• Informe de la situació del projecte govern TI.

• Revisió sistemàtica d'incidents de seguretat TI.
• Auditoria de compliment de l'ENS.

• Auditoria interna i externa del SGSI.
• Valoració dels sistemes antiplagi. 

• Pla d'administració electrònica.
• Migració al núvol dels sistemes corporatius. 

• Inclusió del CENT en el flux dels SPI. 
• Substitució del certificat d’aplicació pel de segell d’òrgan. 

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

• Auditoria de compliment de l'ENS.
• Auditories automàtiques de serveis.

Planificació de les polítiques de seguretat i de protecció de dades
• Revisió de la certificació, per AENOR, del Sistema de gestió de la seguretat de la informació

sota la norma UNE-ISO27002:2014.
• Desenvolupament del Pla d’adequació a l’esquema nacional de seguretat.

Informes LOPD
• Sistema antiplagi.
• Publicació de dades en taulers o BOUJI.

• Cloud Computing.
• Publicació de dades personals a l'e-UJIer.

• Comunicació de dades d'estudiants a la policia i als consolats.
• Observatori Empleabilitat.

• Cens electoral al Consell de l'Estudiantat.
• Destrucció de documents.

• Escola infantil.
• Publicació de dades de professors.

Comitè de Seguretat de la Informació
• Sistema de gestió de la seguretat de la informació:

• Informes de resultats d’auditories i verificacions internes.

• Resum de les activitats desplegades durant 2014.



• Previsió de les activitats per a 2015.

• Conclusions de l’informe d’anàlisi de riscos (desembre de 2014).
• Pla d’auditories 2015.

Vigilància i innovació en TI/SI

Teclab – Laboratori d'innovació
• Suport a la cartera de projectes de l'UJI; 
• Col·laboració amb l’Espaitec en projectes dins del marc de l’e’LivingLab; 

• Suport al projecte STORK2.0 de la Unió Europea. 
• Suport a les auditories lògiques automatitzades.

• Suport al vot electrònic.

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 d'STORK2.0 a Atenes i Lisboa.

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

Centre d'Educació i Noves Tecnologies
Resum

Durant el curs 2014/2015, el CENT va donar suport tècnic i pedagògic per segon any als 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.

Dins d’aquesta segona convocatòria es van realitzar sis MOOC des de l’UJI, els quals van aplegar
en total 5.284 participants, un 76% dels quals des d’arreu d’Espanya i el 24% restant des d’altres
països. Es van emetre 1.187 certificats d’aprofitament. Això representa un índex de finalització dels
cursos d’un 22%, molt elevat en experiències d'aprenentatge electrònic d’aquest tipus.

D’altra banda,  el febrer de 2015, el Vicerectorat de Campus, Infraestructures i Noves Tecnologies
va demanar la implicació del CENT en la millora de la infraestructura multimèdia de les aules de
l’UJI. Com a punt de partida d’un estudi de necessitats, el CENT va realitzar una enquesta que va
ser contestada per un 27% del professorat i va permetre detectar, en primer lloc, la bona opinió que
es té dels recursos disponibles i, en segon lloc, quins són els punts febles que caldria millorar.
Innovació

Des de la creació del CENT, els seus projectes d’innovació s’han alineat amb dos objectius bàsics:
a)  promoció  de  l'educació  en  línia  i  b)  suport  a  l'educació  presencial  mitjançant  les  noves
tecnologies de la informació i la comunicació. Els MOOC de l’UJI es poden inscriure en el primer
d’aquests  objectius.  En la  convocatòria  corresponent  al  curs  2014-2015 es  van realitzar  els  sis
cursos següents:

• Efici e ncia energética en instalaciones de iluminación. Del 10 de novembre de 2014 al 18 de
gener de 2015. 2.970 inscripcions.

• Mujeres coraje.  Maestras de la transgresión.  Del 26 de gener al  8 de març de 2015. 464
inscripcions.

• Interpretación simultánea inglés-español: ejercicios de preparación [2.ª edición]. Del 26 de
gener al 8 de març de 2015. 926 inscripcions.

• Introducción a la informática: codificación de la información. Del 2 de febrer al 29 de març de



2015. 384 inscripcions.

• Cálculo de probabilidades en las pruebas de acceso a la universidad [2a edición]. Del 16 de
febrer al 24 de maig de 2015. 355 inscripcions.

• Getti ng  started  into  the  labour  market .  Del  18  de  maig  a l 14  de  juny de  2015.  185
inscripcions. 

En conjunt, aquests sis cursos van sumar 5.284 estudiants, un 76% dels quals hi participaven des
d’arreu d’Espanya i el 24% restant des d’altres països. Un 30% declaraven ser o haver estat alumnes
oficials de l’UJI. L’índex de finalització dels cursos es va situar de mitjana en un 22%, amb 1.187
certificats d’aprofitament emesos.

Les funcions del CENT en relació amb els MOOC de l’UJI van ser les següents:
• Gestionar el servidor que dóna suport a la realització dels MOOC.
• Proporcionar formació i assessorament, des d’un doble punt de vista tècnic i pedagògic, als

equips docents que realitzen els MOOC.

• Facilitar l’avaluació dels resultats de la convocatòria.

En relació amb el segon objectiu, el febrer de 2015, el Vicerectorat de Campus, Infraestructures i
Noves Tecnologies va encarregar al CENT un estudi de necessitats sobre recursos multimèdia en els
espais docents de l’UJI. Com a base per a poder elaborar aquest estudi, el CENT va realitzar una
enquesta que va ser contestada pel 27,38% del professorat de l’UJI. El nivell de satisfacció general
expressat en una escala 1-10 va ser relativament alt, amb una mitjana de 7,3 (moda 8, mediana 8).
Entre les conclusions exposades en l’estudi podem destacar la importància crucial de la dotació
multimèdia  de  les  aules  per  a  la  qualitat  de  la  docència,  la  necessitat  de  millorar  la  velocitat
d’inicialització dels ordinadors de les taules multimèdia, la necessitat de gestionar la informació
sobre  l’equipament  existent  en  cada  aula  i  el  seu  estat  en  cada  moment,  i  les  recomanacions
següents:

• Disposar d’una assistència tècnica propera, que actue des del mateix centre.

• Prendre  en  consideració  de  manera  conjunta  l’equipament  informàtic  i  audiovisual,  els
elements  estructurals  de  l’aula  i  el  mobiliari,  tant  en  el  disseny  de  futurs  espais  com en
l’evolució dels actuals.

• Tenir en compte la tendència creixent a utilitzar els dispositius personals per a tota mena de
funcions (BYOD).

• Introduir equipament nou mitjançant experiències pilot en aules seleccionades.

Suport

Al llarg del curs 2014-2015, la línia d’ajuda del CENT als usuaris de l’Aula Virtual i de l’aplicació
d’eportfolio Mahara va registrar un total de 991 accions (resolució de dubtes i incidències, consultes
tècniques, etc.).

Pel que fa a activitats de formació adreçades a tot el 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 el setembre
de 2014).

• Curs semipresencial d’iniciació a l’Aula Virtual (gener de 2015, organitzat per l’USE).
• Curs  semipresencial  de  disseny  de  qüestionaris  en  l’Aula  Virtual  (juny  i  juliol  de  2015,

organitzat per l’USE).

Col·laboració

Durant el curs 2014-2015, 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:

• Jornada SIMO - CRUE TIC de la Comisión Sectorial de las Tecnologías de la Información y



las Comunicaciones. (Madrid, 16 d’octubre de 2014). 

• XVII Congreso Internacional EDUTEC 2014: El hoy y el mañana junto a las TIC. (Còrdova,
12, 13 i 14 de novembre de 2014).

• MoodleMoot Spain 2014 (Escola Superior  de Música,  Barcelona,  19 i  20 de desembre de
2014).

• ITworldEdu 2015. Innovating in Education. (Barcelona, 25 i 26 de febrer de 2015). 
• 5é Congrés Software Lliure. (Castelló de la Plana, 5 i 6 de maig de 2015).

• JUTE  2015  XXIII  Jornadas  Universitarias  de  Tecnología  Educativa  (Universidad  de
Extremadura, Badajoz, 11 i 12 de juny de 2015).

Proves d'accés
Proves d’accés LOE 

Del total de 2.178 matriculats en juny 2015, s’han presentat a les proves 1,966 alumnes, 1.189 
(60,47%) són dones i 777 (39,53%) homes. 

El 97,76% va superar la prova i el 2,24% la va a suspendre.

Proves d’accés per a majors de 25 anys

Les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys del curs 2014/2015 han seguit la mateixa
estructura implantada en els cursos anteriors, amb una part comuna i una segona part específica per 
opcions.

S’han matriculat 257 estudiants dels quals s’han presentat a les proves 207.

Del total de matriculats, 109 són dones (52,66%) i 98 són homes (47,34%).

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

Opció Matriculats Presentats Aptes No Aptes

A - Arts i Humanitats 11 7 7 0

AD - Arts i Humanitats i Ciències Socials i 
Jurídiques

10 6 6 0

B - Ciències 6 4 2 2

BC - Ciències i Ciències de la Salut 3 2 1 1

BE - Ciències i Enginyeria i Arquitectura 0 0 0 0

C - Ciències de la Salut 64 48 28 20

CE - Ciències de la Salut i Enginyeria i 
Arquitectura 

0 0 0 0

D - Ciències Socials i Jurídiques 147 129 105 24

E - Enginyeria i Arquitectura 16 11 7 4

Total 257 207 156 51

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 2014/2015 s’han matriculat 
13 estudiants dels quals s’han presentat a les proves 9.

Del total de matriculats, 9 són dones (69,23%) i 4 són homes (30,77%).

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 2014/2015 s’han matriculat 9 
estudiants dels quals s’han presentat a les proves 3. 

Del total de matriculats, 4 són dones (44,45%) i 5 són homes (55,55%).

Nombre estudiants i estudiantes
ESTUDIANTAT DE GRAU I PRIMER I SEGON CICLE

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

TITULACIÓ MATRICULATS

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 898

Grau en Administració d'Empreses 199

Grau en Criminologia i Seguretat 93 

Grau en Dret 161 

Grau en Economia 77

Grau en Finances i Comptabilitat 165 

Grau en Gestió i Administració Pública 44 

Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 76

Grau en Turisme 83 

Facultat de Ciències Humanes i Socials 974

Grau en Comunicació Audiovisual 92 

Grau en Estudis Anglesos 73

Grau en Història i Patrimoni 37

Grau en Humanitats: Estudis Interculturals 36

Grau en Mestre/a d'Educació Infantil 183

Grau en Mestre/a d'Educació Primària 270

Grau en Periodisme 91 

Grau en Publicitat i Relacions Públiques 92

Grau en Traducció i Interpretació 100

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 669

Grau en Arquitectura Tècnica 22

Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs 62

Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 41

Grau en Enginyeria Elèctrica 72

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes 118 



Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 65 

Grau en Enginyeria Informàtica 90 

Grau en Enginyeria Mecànica 81 

Grau en Enginyeria Química 25

Grau en Matemàtica Computacional 31

Grau en Química 62 

Facultat de Ciències de la Salut 326

Grau en Infermeria 61 

Grau en Medicina 84 

Grau en Psicologia 181 

TOTAL 2.867

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

TITULACIÓ
NOMBRE

D'ALUMNES 
TOTALS

D'ALUMNES

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 3.690

Grau en Administració d'Empreses 746 3.472

Grau en Criminologia i Seguretat 378 

Grau en Dret 702

Grau en Economia 298 

Grau en Finances i Comptabilitat 574 



Grau en Gestió i Administració Pública 126 

Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 318

Grau en Turisme 330 

Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses 41

218Llicenciatura en Ciències del Treball 13

Llicenciatura en Dret (Pla de 2002) 164

Facultat de Ciències Humanes i Socials 4.074

Grau en Comunicació Audiovisual 391 

4.002

Grau en Estudis Anglesos 299 

Grau en Història i Patrimoni 163 

Grau en Humanitats: Estudis Interculturals 122 

Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil 762 

Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària 1062

Grau en Periodisme 374 

Grau en Publicitat i Relacions Públiques 404

Grau en Traducció i Interpretació 425 

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 13

72
Llicenciatura en Humanitats 28

Llicenciatura en Psicopedagogia 16

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 15

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 2.963

Grau en Arquitectura Tècnica 204 

2.774

Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs 173 

Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 145 

Grau en Enginyeria Elèctrica 206

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes 547

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 325

Grau en Enginyeria Informàtica 352

Grau en Enginyeria Mecànica 357 

Grau en Enginyeria Química 116 

Grau en Matemàtica Computacional 68

Grau en Química 281 

Enginyeria Industrial 115 

189
Enginyeria Informàtica (Pla de 2001) 34

Enginyeria Química 24

Llicenciatura en Química (Pla de 2002) 16

Facultat de Ciències de la Salut 1.316

Grau en Infermeria 229 1.278

Grau en Medicina 322

Grau en Psicologia 727



Llicenciatura en Psicologia 38 38

TOTAL 12.043

 

  
Matrícula per procedència



 
Matrícula per sexe

  
ESTUDIANTAT DE MÀSTERS OFICIALS

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



MÀSTER MATRICULATS

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 153

Màster universitari en Advocacia 36 

Màster universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla 2011) 18

Màster universitari en Gestió de la Qualitat 3

Màster universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada (Pla 2013) 17

Màster universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat (Pla 2013) 35 

Màster universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats 24

Màster universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa 20 

Facultat de Ciències Humanes i Socials 405

Màster universitari en Comunicació Intercultural i d’Ensenyança de Llengües (Pla 2013) 8

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

6

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

5

Màster universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament (Pla 2013) 29

Màster universitari en Ètica i Democràcia (Pla 2013) 4

Màster universitari en Història i Identitats Hispàniques en el Mediterrani Occidental (segles XV-
XIX) (Pla 2014) 

4

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

27 

Màster universitari en Investigació en Traducció i Interpretació (Pla 2013) 15

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

19

Màster universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació (Pla 2013) 25 

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

178 

Màster universitari en Psicopedagogia 30

Màster universitari en Traducció Medicosanitària 55

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 151

Màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics (Pla 2013) 6

Màster universitari en Disseny i Fabricació (Pla 2013) 13 

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

15

Màster universitari en Enginyeria Industrial 27

Màster universitari en Erasmus Mundus en Tecnologia Geoespacial (Pla 2013) 22

Màster universitari en Física Aplicada 2

Màster universitari en Investigació i Biotecnologia Agràries 3

Màster universitari en Matemàtica Computacional (Pla 2013) (a distància) 4

Màster universitari en Matemàtica Computacional (Pla 2013) (presencial) 2



Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals (Pla 2013) 26 

Màster universitari en Química Aplicada i Farmacològica 11

Màster universitari en Química Sostenible (Pla 2013) 4

Màster universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional (Pla 2014) 0

Màster universitari en Sistemes Intel·ligents (Pla 2013) 10 

Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (Pla 2013) 6

Facultat de Ciències de la Salut 183

Màster universitari en Ciències de la Infermeria (Pla 2013) 17 

Màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar (Pla 2014) 29

Màster universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (Pla 
2014) (a distància) 

22

Màster universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (Pla 
2014) (presencial) 

32

Màster universitari en Psicologia General Sanitària 33

Màster universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària 50

TOTAL 892

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

MÀSTER MATRICULATS

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 266

Màster universitari en Advocacia 64



Màster universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla 2011) 36

Màster universitari en Gestió de la Qualitat 7

Màster universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada 5

Màster universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada (Pla 2013) 29

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

Màster universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat (Pla 2013) 51

Màster universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats 27

Màster universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa 44

Facultat de Ciències Humanes i Socials 561

Màster en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació 1

Màster internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament 1

Màster universitari en Comunicació Intercultural i d'Ensenyaments de Llengües (CIEL) 9

Màster universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyança de Llengües (Pla 2013) 17 

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

6

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

12

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

8

Màster universitari en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament 5

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

62

Màster universitari en Ètica i Democràcia (Pla 2013) 5

Màster universitari en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX) 
(Pla 2014) 

4

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 2

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

34

Màster universitari en Investigació en Traducció i Interpretació 3

Màster universitari en Investigació en Traducció i Interpretació (Pla 2013) 20

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 1

Màster universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació (Pla 2013) 27 

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

201

Màster universitari en Psicopedagogia 41

Màster universitari en Traducció Medicosanitària 2

Màster universitari en Traducció Medicosanitària (Pla 2013) 75

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimental 227



Màster en Disseny i Fabricació 1

Màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics 2

Màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics (Pla 2013) 6

Màster universitari en Disseny i Fabricació 2

Màster universitari en Disseny i Fabricació (Pla 2013) 29

Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat (Pla 2013) 23

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

11

Màster universitari en Enginyeria Industrial 27

Màster universitari en Física Aplicada 2

Màster universitari en Investigació i Biotecnologia Agràries 3

Màster universitari en Matemàtica Computacional 3

Màster universitari en Matemàtica Computacional  (Pla 2013) (presencial) 8

Màster universitari en Matemàtica Computacional (Pla 2013) (a distància) 4

Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals 1

Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals (Pla 2013) 29 

Màster universitari en Química Aplicada i Farmacològica 11

Màster universitari en Química Sostenible (Pla 2013) 4

Màster universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional 1

Màster universitari en Sistemes Intel·ligents 4

Màster universitari en Sistemes Intel·ligents (Pla 2013) 17

Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (Pla 2013) 7

Màster universitari Erasmus Mundus en Tecnologia Geoespacial (Pla 2013) 32

Facultat de Ciències de la Salut 255

Màster universitari en Ciències de la Infermeria 10

Màster universitari en Ciències de la Infermeria (Pla 2013) 26

Màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar 15

Màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar (Pla 2014) 29

Màster universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans 10

Màster universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans 
(Pla 2014) (presencial) 

32

Màster universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans 
(Pla 2014) (a distància) 

22

Màster universitari en Psicologia General Sanitària 33

Màster universitari en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 27

Màster universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària 51

Totals 1.309



 
Matricula per sexe

  

ESTUDIANTAT DE DOCTORAT



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

MATRICULATS

Reial decret 778/1998 172

Reial decret 56/2005 65

Reial decret 1393/2007 645

Reial decret 99/2011 289

TOTAL 1.171

 

Matrícula agrupada per reials decrets i sexe

Matrícula per sexe

 



ESTUDIANTAT EN ESTUDIS OFICIALS

  

Beques
BEQUES DE GRAU, PRIMER I SEGON CICLE I MÀSTER 

Beques del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport 

Nombre de beques de grau universitari 

TITULACIÓ Sol·licitades Concedides Denegades 

201 Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 169 92 77

202 Grau en Turisme 173 89 84

203 Grau en Comunicació Audiovisual 240 161 79

204 Grau en Periodisme 221 154 67

205 Grau en Estudis Anglesos 161 105 56

206 Grau en Publicitat i Relacions Públiques 236 151 85

207 Grau en Traducció i Interpretació 225 149 76

208 Grau en Química 130 87 43

209 Grau en Arquitectura Tècnica 82 51 31

210 Grau en Administració d'Empreses 307 156 151

211 Grau en Economia 129 67 62



212 Grau en Finances i Comptabilitat 273 138 135

213 Grau en Dret 268 126 142

214 Grau en Criminologia i Seguretat 224 147 77

215 Grau en Història i Patrimoni 82 51 31

216 Grau en Humanitats: Estudis Interculturals 57 29 28

217 Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil 514 331 183

218 Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària 651 442 209

219 Grau en Psicologia 451 297 154

220 Grau en Enginyeria Química 56 31 25

221 Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 110 62 48

222 Grau en Enginyeria Mecànica 140 86 54

223 Grau en Matemàtica Computacional 27 10 17

224
Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de 
Productes

224 117 107

225 Grau en Enginyeria Informàtica 152 102 50

227 Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 57 33 24

228 Grau en Enginyeria Elèctrica 78 43 35

229 Grau en Medicina 165 96 69

230 Grau en Infermeria 165 107 58

231 Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs 95 63 32

232 Grau en Gestió i Administració Pública 52 26 26

  

Nombre de beques de titulacions a extingir 

TITULACIÓ Sol·licitades Concedides Denegades

1 Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses 2 1 1

7 Llicenciatura en Humanitats 1 1 0

9 Enginyeria Industrial 14 8 6



TITULACIÓ Sol·licitades Concedides Denegades

10 Enginyeria Química 2 0 2

13 Mestre/a, especialitat d'Educació Infantil 4 0 4

15 Mestre/a, especialitat d'Educació Primària 1 0 1

17 Llicenciatura en Psicologia 3 1 2

26 Enginyeria Informàtica (Pla de 2001) 3 3 0

30 Llicenciatura en Psicopedagogia 1 0 1

31 Llicenciatura en Dret (Pla de 2002) 3 2 1

32 Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 2002) 1 0 1

35 Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 2 0 2

 

Nombre de beques de màster 

TITULACIÓ Sol·licitades Concedides Denegades

42007 Màster en Prevenció de Riscs Laborals 1 0 1

42015 Màster en Cooperació al Desenvolupament 1 0 1

42016 Màster en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat 1 0 1

42019 Màster en Traducció Medicosanitària 1 0 1

42020
Màster en Noves Tendències i Processos d'Innovació en 
Comunicació

1 0 1

42022 Màster en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 2 0 2

42102 Màster universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats 10 5 5

42107 Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals 1 0 1

42110 Màster universitari en Disseny i Fabricació 1 0 1

42111 Màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar 4 0 4

42112
Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en 
Instal·lacions Industrials i Edificació

1 0 1

42114 
Màster universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social 
Corporativa

6 2 4

42116 Màster universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat 1 0 1



42120
Màster universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació 
en Comunicació

3 0 3

42121
Màster universitari en Psicologia del Treball, de les 
Organitzacions i en Recursos Humans

2 1 1

42122 Màster universitari en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 16 11 5

42129 Màster universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada 3 1 2

42133
Màster universitari en Història i Identitats Hispàniques en el 
Mediterrani Occidental (segles XV-XIX)

1 0 1

42135
Màster universitari en Professor/a d'Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments 
d'Idiomes

63 37 26

42139 Màster universitari en Química Aplicada i Farmacològica 5 1 4

42142
Màster universitari en Llengua Anglesa per al Comerç 
Internacional

8 4 4

42144 Màster universitari en Investigació en Traducció i Interpretació 1 0 1

42147 Màster universitari en Ciències de la Infermeria 3 0 3

42148
Màster universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla 
2011) 

11 8 3

42150 Màster universitari en Psicopedagogia 21 10 11

42151
Màster universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental 
Comunitària

11 2 9

42152 Màster universitari en Advocacia 16 9 7

42155
Màster universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada
(Pla 2013) 

5 2 3

42156 Màster universitari en Química Sostenible (Pla 2013) 3 1 2

42157 Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals (Pla 2013) 13 5 8

42158
Màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels 
Materials Ceràmics (Pla 2013)

3 1 2

42159 Màster universitari en Sistemes Intel·ligents (Pla 2013) 10 5 5

42160
Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat (Pla 
2013) 

3 1 2

42161
Màster universitari Erasmus Mundus en Tecnologia Geoespacial 
(Pla 2013)

5 3 2

42162 Màster universitari en Disseny i Fabricació (Pla 2013) 14 7 7

42163
Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades 
(Pla 2013) 

1 1 0

42164
Màster universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua 
Anglesa en Contextos Multilingües (Pla 2013) (Presencial) 

3 1 2

42165
Màster universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació 
en Comunicació (Pla 213) 

9 5 4

42166 Màster universitari en Traducció Medicosanitària (Pla 2013) 18 8 10

42168
Màster universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament 
de Llengües (Pla 2013)

5 1 4

42169
Màster universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat 
(Pla 2013) 

16 6 10

42171 Màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar (Pla 2014) 15 7 8

42172
Màster universitari en Psicologia del Treball, de les 
Organitzacions i en Recursos Humans (Pla 2014) (Presencial) 

7 3 4



42173 Màster universitari en Psicologia General Sanitària 15 12 3

42174 Màster universitari en Investigació i Biotecnologia Agràries 1 1 0

42175 Màster universitari en Enginyeria Industrial 6 4 2

42177
Màster universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i 
Desenvolupament (Pla 2013) 

14 8 6

42178
Màster universitari en Investigació Aplicada en Estudis 
Feministes, de Gènere i Ciutadania (Pla 2013) 

10 2 8

42179 Màster universitari en Ètica i Democràcia (Pla 2013) 1 1 0

42181 Màster universitari en Ciències de la Infermeria (Pla 2013) 8 2 6

42184
Màster universitari en Història i Identitats en el Mediterrani 
Occidental (segles XV-XIX) (Pla 201 4 ) 

2 1 1

42564
Màster universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua 
Anglesa en Contextos Multilingües (Pla 2013) (A distancia) 

5 3 2

42572
Màster universitari en Psicologia del Treball, de les 
Organitzacions i en Recursos Humans (Pla 2014) (a distància) 

12 5 7

  

Nombre total de beques concedides i denegades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport 

 



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

Curs 2014/2015 6.350 3.802 2.548

 
Beques de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport 

Nombre de beques de grau universitari 

TITULACIÓ Sol·licitades Concedides Denegades Pendent

201 Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 24 4 20 0

202 Grau en Turisme 20 4 15 1

203 Grau en Comunicació Audiovisual 24 5 19 0

204 Grau en Periodisme 27 8 16 3

205 Grau en Estudis Anglesos 26 4 21 1

206 Grau en Publicitat i Relacions Públiques 26 6 20 0

207 Grau en Traducció i Interpretació 32 9 21 2

208 Grau en Química 14 2 11 1

209 Grau en Arquitectura Tècnica 4 0 3 1

210 Grau en Administració d'Empreses 54 16 38 0

211 Grau en Economia 19 5 13 1

212 Grau en Finances i Comptabilitat 51 16 32 3

213 Grau en Dret 49 12 36 1

214 Grau en Criminologia i Seguretat 39 13 21 5

215 Grau en Història i Patrimoni 10 1 9 0

216 Grau en Humanitats: Estudis Interculturals 11 3 7 1

217 Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil 87 35 47 5

218 Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària 83 20 62 1

219 Grau en Psicologia 65 17 47 1

220 Grau en Enginyeria Química 10 1 9 0

221 Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 15 6 8 1

222 Grau en Enginyeria Mecànica 14 1 12 1

223 Grau en Matemàtica Computacional 6 4 2 0



224
Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i 
Desenvolupament de Productes

35 11 20 4

225 Grau en Enginyeria Informàtica 20 5 15 0

227 Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 8 2 6 0

228 Grau en Enginyeria Elèctrica 8 3 4 1

229 Grau en Medicina 29 6 20 3

230 Grau en Infermeria 19 5 14 0

231 Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs 5 2 2 1

232 Grau en Gestió i Administració Pública 7 1 6 0

  

Nombre de beques de t itulacions a extingir 

TITULACIÓ Sol·licitades Concedides Denegades Pendent

31 Llicenciatura en Dret (Pla de 2002) 1 1 0 0

9 Enginyeria Industrial 1 1 0 0



 

Nombre de beques de màster 

TITULACIÓ Sol·licitades Concedides Denegades Pendent

42111
Màster universitari en Intervenció i Mediació 
Familiar

1 0 1 0

42122
Màster universitari en Psicopatologia, Salut i 
Neuropsicologia

1 1 0 0

42123 Màster universitari en Gestió de la Qualitat 2 0 2 0

42135
Màster universitari en Professor/a d'Educació 
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació 
Professional i Ensenyaments d'Idiomes

7 3 4 0

42139
Màster universitari en Química Aplicada i 
Farmacològica

1 0 1 0

42142
Màster universitari en Llengua Anglesa per al 
Comerç Internacional

1 0 1 0

42150 Màster universitari en Psicopedagogia 7 1 6 0

42152 Màster universitari en Advocacia 2 2 0 0

42154
Màster universitari en Matemàtica Computacional 
(Pla 2013) (presencial) 

1 0 1 0

42156 Màster universitari en Química Sostenible (Pla 2013) 1 0 1 0

42157
Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals 
(Pla 2013) 

2 0 1 1

42158
Màster universitari en Ciència, Tecnologia i 
Aplicacions dels Materials Ceràmics (Pla 2013)

1 0 1 0

42160
Màster universitari en Eficiència Energètica i 
Sostenibilitat (Pla 2013) 

2 0 2 0

42162
Màster universitari en Disseny i Fabricació (Pla 
2013) 

1 0 1 0

42164
Màster universitari en Ensenyament i Adquisició de 
la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla 
2013) (presencial) 

1 0 1 0

42165
Màster universitari en Noves Tendències i Processos 
d'Innovació en Comunicació (Pla 213) 

1 0 1 0

42168 Màster universitari en Comunicació Intercultural i 3 0 3 0



Ensenyament de Llengües (Pla 2013)

42169
Màster universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit 
Públic i Privat (Pla 2013) 

1 1 0 0

42171
Màster universitari en Intervenció i Mediació 
Familiar (Pla 2014) 

5 0 5 0

42172
Màster universitari en Psicologia del Treball, de les 
Organitzacions i en Recursos Humans (Pla 2014) 
(Presencial) 

8 0 8 0

42173 Màster universitari en Psicologia General Sanitària 2 0 2 0

42177
Màster universitari en Estudis Internacionals de Pau, 
Conflictes i Desenvolupament (Pla 2013) 

6 0 5 1

42178
Màster universitari en Investigació Aplicada en 
Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania (Pla 
2013) 

1 0 1 0

42184
Màster universitari en Història i Identitats en el 
Mediterrani Occidental (segles XV-XIX) (Pla 201 4 ) 

1 0 1 0

42564
Màster universitari en Ensenyament i Adquisició de 
la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla 
2013) (a distància) 

1 0 1 0

42572
Màster universitari en Psicologia del Treball, de les 
Organitzacions i en Recursos Humans (Pla 2014) (a 
distància) 

1 0 1 0

 

Nombre total de beques concedides i denegades per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport 



 
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

Curs 2014/2015 904 237 667

Títols
Dipòsits de títols per centre i titulació

Dipòsits de títols per centre i titulació fins al 10/07/2015 

Titulació Dipòsits

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 472

Diplomatura en Ciències Empresarials 59

Diplomatura en Gestió i Administració Pública 4

Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 2002) 1

Diplomatura en Turisme 5

Grau en Administració d'Empreses 50

Grau en Criminologia i Seguretat 47

Grau en Dret 32

Grau en Economia 18

Grau en Finances i Comptabilitat 19



Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 30

Grau en Turisme 43

Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses 91

Llicenciatura en Ciències del Treball 12

Llicenciatura en Dret (Pla de 2002) 61

Facultat de Ciències Humanes i Socials 785

Diplomatura en Formació del Professorat d'EGB (C.) 1

Grau en Comunicació Audiovisual 38 

Grau en Estudis Anglesos 19 

Grau en Història i Patrimoni 14

Grau en Humanitats: Estudis Interculturals 8

Grau en Mestre/a d'Educació Infantil 146

Grau en Mestre/a d'Educació Primària 201

Grau en Periodisme 57

Grau en Publicitat i Relacions Públiques 57

Grau en Traducció i Interpretació 74

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 19 

Llicenciatura en Filologia Anglesa 12

Llicenciatura en Humanitats 23

Llicenciatura en Psicopedagogia 33

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 32

Llicenciatura en Traducció i Interpretació 12

Mestre/a, especialitat d'Educació Física 8

Mestre/a, especialitat d'Educació Infantil 11

Mestre/a, especialitat d'Educació Musical 7

Mestre/a, especialitat d'Educació Primària 13

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 504

Arquitectura Tècnica 2

Enginyeria Industrial 54

Enginyeria Informàtica (Pla de 1991) 1

Enginyeria Informàtica (Pla de 2001) 20

Enginyeria Química 17

Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i Jardineria 13

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1995) 113

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de 2001) 32

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 17

Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat de Mecànica 57

Grau en Arquitectura Tècnica 45

Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 10

Grau en Enginyeria de l'Edificació 3

Grau en Enginyeria Elèctrica 11

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes 15



Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 18

Grau en Enginyeria Informàtica 27

Grau en Enginyeria Mecànica 6

Grau en Enginyeria Química 3

Grau en Matemàtica Computacional 5

Grau en Química 15

Llicenciatura en Química (Pla de 2002) 20

Facultat de Ciències de la Salut 245

Grau en Infermeria 50

Grau en Psicologia 117

Llicenciatura en Psicologia 78

Total 2006

Dipòsits de títols per centre i màster

Dipòsits de títols per centre i màster fins al 10/07/2015 

Titulació Dipòsits

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 147

Màster en Cooperació al Desenvolupament 1

Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats 1

Màster universitari en Advocacia 25

Màster universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla 2011) 23

Màster universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada 14

Màster universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada (Pla de 2013) 8

Màster universitari en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local 4

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

Màster universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat (Pla de 2013) 10

Màster universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats 21

Màster universitari en Pràctica Jurídica 1

Màster universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa 18

Facultat de Ciències Humanes i Socials 335

Màster en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació 1

Màster en Tecnologies de la Traducció i Localització 1

Màster en Traducció Medicosanitària 1

Màster Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament 1

Màster universitari en Comunicació Intercultural i d’Ensenyança de Llengües 12

Màster universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013) 8

Màster universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües 8

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

4

Màster universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües 7



(Pla de 2013) (Presencial)

Màster universitari en Estudis Contemporanis i Investigació Avançada 5

Màster universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament (Pla de 2013) 1

Màster universitari en Ètica i Democràcia 1

Màster universitari en Ètica i Democràcia (Pla de 2013) 1

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

6

Màster universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania 5

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

11

Màster universitari en Investigació en Traducció i Interpretació 3

Màster universitari en Investigació en Traducció i Interpretació (Pla de 2013) 6

Màster universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional 13

Màster universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació 12

Màster universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació (Pla 2013) 11

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

137

Màster universitari en Psicopedagogia 23

Màster universitari en Tecnologies de la Traducció i Localització 7

Màster universitari en Traducció Medicosanitària 9

Màster universitari en Traducció Medicosanitària (Pla de 2013) 23

Màster universitari Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament 18

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 124

Màster en Disseny i Fabricació 1

Màster en Sistemes Intel·ligents 1

Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades 2

Màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics 1

Màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics (Pla de 2013) 3

Màster universitari en Disseny i Fabricació 13

Màster universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2013) 3

Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat (Pla de 2013) 12

Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions Industrials i Edificació 15

Màster universitari en Física Aplicada 1

Màster universitari en Matemàtica Computacional 4

Màster universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (presencial) 2

Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals 13

Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals (Pla de 2013) 15

Màster universitari en Química Aplicada i Farmacològica 13

Màster universitari en Química Sostenible (Pla de 2013) 2

Màster universitari en Sistemes Intel·ligents 7

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

Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades 1

Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (Pla de 2013) 11



Facultat de Ciències de la Salut 146

Màster en Intervenció i Mediació Familiar 29

Màster en Investigació en Atenció Primària 1

Màster universitari en Ciències de la Infermeria 28

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

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

Màster universitari en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 24

Màster universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària 32

Totals 752

Dipòsits de títols per tipus

Dipòsits de títols per arquitectes tècnics, diplomats, enginyers tècnics, enginyers, llicenciats, 
màsters oficials i doctors fins al 10/07/2015 

Titulació Dipòsits

Arquitecte tècnic 2

Diplomat/Mestre 109

Doctor 103

Enginyer 93

Enginyer tècnic 231

Grau 1.178

Llicenciat 393

Màsters oficials 752

Total 2.861

Dipòsits totals de títols per centre i titulació

Dipòsits totals de títols per centre i titulació fins al 10/07/2015 

Titulació Dipòsits

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 11.927

Diplomatura en Ciències Empresarials 3.147

Diplomatura en Ciències Empresarials (Pla de 1975) 135

Diplomatura en Gestió i Administració Pública 558 

Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 1991) 1.415

Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 2002) 255 

Diplomatura en Turisme 652 

Graduat Social 553 

Grau en Administració d'Empreses 52

Grau en Criminologia i Seguretat 75

Grau en Dret 32

Grau en Economia 20



Grau en Finances i Comptabilitat 19

Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 102

Grau en Turisme 61

Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses 2.447

Llicenciatura en Ciències del Treball 274 

Llicenciatura en Dret (Esp. Dret Privat) 586

Llicenciatura en Dret (Pla de 1991) 1.118

Llicenciatura en Dret (Pla de 2001) 426

Facultat de Ciències Humanes i Socials 9769

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

Diplomatura en Formació del Professorat de EGB (C.) 59 

Diplomatura en Formació del Professorat de EGB (E.E.) 59 

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

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

Diplomatura en Formació del Professorat de EGB (P.) 84

Grau en Comunicació Audiovisual 76

Grau en Estudis Anglesos 57

Grau en Història i Patrimoni 14

Grau en Humanitats: Estudis Interculturals 9

Grau en Mestre/a d'Educació Infantil 150

Grau en Mestre/a d'Educació Primària 215

Grau en Periodisme 102

Grau en Publicitat i Relacions Públiques 83

Grau en Traducció i Interpretació 101

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 375

Llicenciatura en Filologia Anglesa 840

Llicenciatura en Humanitats 669

Llicenciatura en Psicopedagogia 322

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 826

Llicenciatura en Traducció i Interpretació 1.163

Mestre/a, especialitat d'Educació Física 1.264

Mestre/a, especialitat d'Educació Infantil 1.278

Mestre/a, especialitat d'Educació Musical 712 

Mestre/a, especialitat d'Educació Primària 1.227

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 7514

Arquitectura Tècnica 192 

Enginyeria Industrial 724

Enginyeria Informàtica (Pla de 1991) 496 

Enginyeria Informàtica (Pla de 2001) 293 

Enginyeria Química 606

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1991) 233 

Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i Jardineria 366 



Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1995) 953

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

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de 2001) 439 

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 226 

Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat de Mecànica 480 

Grau en Arquitectura Tècnica 96

Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 10

Grau en Enginyeria de l'Edificació 417 

Grau en Enginyeria Elèctrica 11

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes 15

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 18

Grau en Enginyeria Informàtica 28

Grau en Enginyeria Mecànica 6

Grau en Enginyeria Química 3

Grau en Matemàtica Computacional 5

Grau en Química 25

Llicenciatura en Química 278

Llicenciatura en Química (Pla de 2002) 647

Llicenciatura en Química Industrial (Pla de 1973) 285

Facultat de Ciències de la Salut 2211

Grau en Infermeria 50

Grau en Psicologia 118 

Llicenciatura en Psicologia 2.043

Totals 31421

 
Dipòsits totals de títols per centre i màsters

Dipòsits totals de títols per centre i màsters fins al 10/07/2015 

Titulació Dipòsits

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 829

Màster en Cooperació al Desenvolupament 72 

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 31 

Màster en Pràctica Jurídica 9

Màster universitari en Advocacia 35

Màster universitari en Cooperació al Desenvolupament 62 

Màster universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla de 2011) 57

Màster universitari en Gestió de la Qualitat 21



Màster universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada 81

Màster universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada (Pla de 2013) 8

Màster universitari en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local 53

Màster universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat 85

Màster universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat (Pla de 2013) 10

Màster universitari en Internacionalització Econòmica: Integració i Comerç Internacional 26

Màster universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats 91

Màster universitari en Pràctica Jurídica 20

Màster universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa 47

Facultat de Ciències Humanes i Socials 1668

Màster en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües 
(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 83 

Màster en Tecnologies de la Traducció i Localització 33 

Màster en Traducció Medicosanitària 79 

Màster Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament 153 

Màster universitari en Comunicació Intercultural i d’Ensenyança de Llengües 40

Màster universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013) 8

Màster universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües 37

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

4

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

7

Màster universitari en Estudis Contemporanis i Investigació Avançada 19 

Màster universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament (Pla de 2013) 1

Màster universitari en Ètica i Democràcia 17 

Màster universitari en Ètica i Democràcia (Pla de 2013) 1

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

15

Màster universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania 66 

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

11

Màster universitari en Investigació en Traducció i Interpretació 19 

Màster universitari en Investigació en Traducció i Interpretació (Pla de 2013) 6

Màster universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional 46

Màster universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació 126 

Màster universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació (Pla de 2013) 11

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

548

Màster universitari en Psicopedagogia 52

Màster universitari en Tecnologies de la Traducció i Localització 24

Màster universitari en Traducció Medicosanitària 116



Màster universitari en Traducció Medicosanitària (Pla de 2013) 23

Màster universitari Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament 95

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 955

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 31 

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 26 

Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades 16 

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 23 

Màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics (Pla de 2013) 3

Màster universitari en Disseny i Fabricació 48

Màster universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2013) 3

Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat (Pla de 2013) 12

Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions Industrials i Edificació 123

Màster universitari en Física Aplicada 8

Màster universitari en Matemàtica Computacional 15 

Màster universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (presencial) 2

Màster universitari en Nanociència i Nanotecnologia Molecular 7

Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals 125 

Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals (Pla de 2013) 15

Màster universitari en Química Aplicada i Farmacològica 70

Màster universitari en Química Sostenible 24

Màster universitari en Química Sostenible (Pla de 2013) 2

Màster universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional 5

Màster universitari en Sistemes Intel·ligents 37

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

Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades 38

Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (Pla de 2013) 11

Màster universitari en Tecnologies Geoespacials 2

Facultat de Ciències de la Salut 668

Màster en Intervenció i Mediació Familiar 49 

Màster en Investigació en Atenció Primària 82 

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 65

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

Màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar 127

Màster universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans 120

Màster universitari en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 75

Màster universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària 47

Totals 4120

Dipòsits totals de títols per tipus

Dipòsits totals de títols per arquitectes tècnics, diplomats, enginyers, enginyers tècnics, llicenciats, 
màsters oficials i doctors fins al 10/07/2015 

Titulació Dipòsits

Arquitecte tècnic 192

Diplomat/Mestre 11.482

Doctor 1.183

Enginyer 2.120

Enginyer tècnic 3.358

Grau 1.970

Llicenciat 12.299

Màsters Oficials 4.120

Total 36724

 

Accions de dinamització
Accions de dinamització 2014-2015

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 10 millors notes i estan
dotats de 200 €. Els premis Ernest Breva al rendiment acadèmic es 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 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 de 250 € i l’extraordinari 
final de carrera de 400 €. En aquest curs acadèmic s’han donat 86 premis entre les tres categories 
corresponent a les proves d’accés, primer, segon, tercer i quart curs. Pel que fa a premis 
extraordinaris final de grau, per primera volta s’han atorgat 15 premis extraordinaris final de carrera
en els antics plans d’estudi.

Beques i ajudes



En el programa de beques i ajudes per a l'estudiantat s’ha de dir que el Vicerectorat d’Estudiants 
Ocupació i Innovació Educativa, sensible a l'actual situació de crisi i d’increment de taxes, ha 
continuat amb el programa d’ajudes de matrícula per a l’estudiantat, el qual ha comportat  una 
inversió inicial de 80.000 €, que ha estat incrementada fins als 93.000 € gràcies a l’aportació del 
Consell de l’Estudiantat, amb els quals s’han atorgat 186 ajudes de 500 € per a l’estudiantat de 
primer i posteriors cursos. En paral·lel i per segona vegada ha vist la llum una convocatòria de 
beques per causes sobrevingudes que afecten l’estudiantat el 2014 amb una aportació econòmica de 
25.000 €, que augmentarà també en 3.000 € gràcies a l’aportació del Consell de l’Estudiantat 
pendent encara de resoldre. 

La línia orientada a les beques de menjador ha comportat 40.000 € a fi d’optimitzar els consums 
dels menús i que ens ha permès arribar a 200 persones.

S’han mantingut les ajudes per a l’assistència de l’estudiantat (9.000 €) a jornades, congressos i 
cursos d'estiu que ens permetrà arribar aproximadament a uns 51 estudiants. 

Per una altra part, des d'aquest Vicerectorat s'han tramitat nombroses ajudes, beques i premis tant 
d'assignatures com de departaments concrets, màsters; en total 32 convocatòries més que han 
suposat una quantitat de 122.141 €, quantitat que comprèn les aportacions realitzades pel Banco 
Santander i per la Fundación Balaguer Gonel Hermanos.

 

Convenis

S’ha mantingut el conveni per als  grups d'alt rendiment acadèmic (ARA) amb la Conselleria 
d'Educació que pretén reforçar el potencial de l'estudiantat excel·lent des de l'inici de curs, amb la 
intenció de crear professionals molt qualificats. Els grups ARA s'ofereixen per als graus en 
Enginyeria en Tecnologies Industrials -Mecànica-Química- Elèctrica. Enguany s’han matriculat en 
primer 37 persones i s’han mantingut en segon curs 80 persones.

S’ha signat un conveni amb l’Ajuntament de Castellnovo per a pràctiques d’arquitectura, s’ha 
renovat el conveni amb la Fundació Balaguer Gonel Hermanos per a ajudes de màster i amb la 
Ciutat de les Arts i les Ciències per a la promoció del concurs de cristal·lografia. També s’ha signat 
un conveni amb la Fundació Jaume Bofill per estudiar la vinculació a l’estudi dels universitaris. 

Programa de promoció associativa

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

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 € per als diversos projectes. S'han donat d’alta noves associacions: Navegando junto 
a ti, Associació cultural “la cotxera”, Help Exchanging Students, Hackerspace.

S'ha donat suport tècnic i assessorament a activitats organitzades des de les associacions o  
col·lectius universitaris que tenen un públic important i s'han comptabilitzat 31 activitats 
desplegades al llarg del curs acadèmic.

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 
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 al novembre de 2014, 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 del Maestrat i les Useres, accions que es van desplegar al febrer (7, 14 i 15) 
de 2015, amb una important afluència de participants i una mitjana d'unes 73 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 i s'han migrat continguts a l'UPO. 

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 promoure el talent i l’alt rendiment acadèmic. En aquest 
marc hem impulsat, en col·laboració amb altres departaments de la Universitat, l'organització de les 
olimpíades de química, física, matemàtiques, economia i biologia, i les ja consolidades d’història i 
patrimoni i humanitats, i també la prova Cangur de matemàtiques. Enguany s’ha incorporat la prova
de valencià. Van quedar finalistes 28 estudiants i 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 en aquesta iniciativa, i que van ser, la Fundació 
del Banc Sabadell, com a patrocinador principal; Torrecid; l'Ajuntament de Castelló; el Col·legi 
Oficial d'Enginyers i Pèrits Agrícoles de València i Castelló, i la Fundació Dávalos-Fletcher.

S'ha impulsat el reconeixement i la incentivació del professorat que participa en l'organització de les
proves, i també del professorat que, dins del programa amb secundària, ha participat en la iniciativa 
“Practica a l'UJI”, que va tindre lloc entre desembre de 2014 i febrer de 2015, i en el qual han 
participat 85 professors. I hem col·laborat en iniciatives com “El gust per investigar” amb la 
intenció de despertar aquesta vocació entre l’estudiantat de secundària, “Firujiciència” que es va 
realitzar a la Facultat de Ciències Humanes i Socials. 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 €. 

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 en les línies de govern. Els cursos impartits han sigut:

Potencia la teua creativitat

XV Curs de protocol



XIV Curs lideratge i coaching-Eade Consulting

XVIII Curs de borsa

V Curs de màrqueting i comunicació

V Curs d'Autocad

V Curs de Photoshop

VI Curs d'economia

II Curs de cartomàgia

II Curs de borsa

III Curs de borsa

III Curs de defensa personal

Curs d’oratòria

II Curs de dret 

III Jornades contra els Atacs Socials i Laborals

Cicle de conferències de la setmana de benvinguda

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 es fa 
via telefònica i correu electrònic. El gruix de les consultes han sigut majoritàriament al voltant de 
les activitats relacionades amb beques de matrícula UJI, beques màster Santander i les beques de 
menjador, a més a més de cursos i serveis oferits des del Vicerectorat: cursos convalidables per 
activitats universitàries, 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 com ara les 
relacionades amb el públic juvenil, les activitats associatives, els cursos, els programes, les ajudes, 
etc., a través de l´ús de les llistes de l'UJI.



Inserció professional
Resum de l'acte d'obertura del curs acadèmic 2015/16 

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 aquest curs l'OIPEP ha presentat la seua carta de serveis, totalment renovada. Respecte a les 
pràctiques externes, s’ha continuant implementant el RD 592/2014 regulador de les pràctiques 
externes . 3.4 70 estudiants de 6 8 titulacions han realitzat pr à ctiques externes curriculars en més 
de 1.000 entitats cooperadores, que s' han increment a t respecte al curs passat . L ' OIPEP ha 
continuat gestionant el programa de beques Santander CRUE CEPYME amb un total d e 51 
estudiant s beneficiat s . 

Pel que fa als programes de pràctiques internacionals ja iniciats aquest curs, cal destacar l’increment
del nombre de sol·licituds, la consolidació de més de dos centenars de socis i sòcies, i els 
participants: la gestió del primer programa Erasmus+ Pràctiques, que ha beneficiat 33 estudiants i 
titulats, incloent-hi el cofinançament de la Universitat; 35 titulats i titulades del programa Leonardo 
2013, 5 estudiants del programa propi Pràctiques solidàries a 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 18 accions formatives. El Servei 
Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) reconeix la nostra trajectòria amb 
l'aprovació, per a 2015/16, d' un c onsorci de mobilitat per a pràctiques internacionals coordinat per 
l'UJI i integrat pel SERVEF i el Conservatori Superior de Música de Castelló , que beneficiarà 31 
estudiants. 

Igualment  s’han  fet molts  esforços  en  la  redacció  i  difusió  del  Pla  UJI  Emprèn,  liderat  pel  V
icerectorat  d’ E studiantat,  O cupació  i  Innovació  E ducativa  (VEOIE)  i  que  agrupa  tots  els
programes i accions que cap a l'emprenedoria s'organitzen des de l'UJI i ens col·laboradors. S'ha
continuat treball ant en el Campus E mprenedor I nternacional, llançat per la S ubdirecció G eneral
d’ E mprenedoria a les  cinc universitats  p ú bliques valencianes,  juntament  amb el  VEOIE ,  l'
OIPEP, la  Càtedra  INCREA  i  l'USE .  Ja  s'ha  llançat  el  segon projecte  de mobilitat  UJIE,  que
coordina  l'UJI ,  amb  l’objectiu  de  desenvolupar ,  en  un  entorn  global,  el  talent  emprenedor
d’estudiantat  excel·lent  per  tal  de  promoure 'n la  mobilitat  internacional  amb  iniciatives
empresarials globals. 

Aquest curs, l'UJI, a través de l'OIPEP, és membre de la Xarxa Orienta del SERVEF que propiciarà 
el treball conjunt de les diverses institucions que treballen en orientació professional, juntament 
amb el SERVEF, en l'intercanvi d'informació i metodologia que repercutirà en un millor servei als 
usuaris. Pel que fa a la formació i orientació cap a l’ocupació, un total de 300 persones s’han format
en el marc dels 16 tallers de formació per a l’ocupació i hem orientat individualment 161 persones. 
S’ha consolidat l’Agència de Col·locació, que ja té més de 135 empreses usuàries. Respecte al 
programa OCUPARTY, 260 persones van participar en les 4 presentacions programades. 

L’OIPEP ha participat activament en projectes amb altres universitats, com ara el treball en el 
subgrup d’Ocupació de RUNAE, en temes com ara agències de col·locació , o bservatoris o pr à 
ctiques externes, i ha actuat com a soci en projectes KA2 al SEPIE. S'ha cooperat igualment en 
diversos projectes: VIA Universitària junt ament amb la Xarxa Lluís Vives i la Fundació Jaume 
Bofill , i l' Observatori d 'Ocupabilitat i Ocupació Universitaris (OEEU) de la C à tedra UNESCO 
de Gestió i Política Universit à ria de la Universi tat Polit è cnica de Madrid (UPM), l' Obra Social 
La Caixa i la CRUE. 



Finalment, s’ha treballat molt activament en l'acreditació de les titulacions de grau i màster 
mitjançant el seguiment de la inserció laboral a 1 any i 3 anys de la graduació, mitjançant enquesta 
en línia amb reforçament telefònic, amb més de 65 informes de titulació, i informes personalitzats 
de la resta de procediments dels quals és responsable l'OIPEP (pràctiques externes, pràctiques  
internacionals i orientació professional). 

Estades en pràctiques
Pràctiques externes

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

Al llarg del curs hem seguit treballant 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 27/09/2012 i amb 
la finalitat de facilitar la gestió a totes les parts implicades. En aquest sentit, hem sol·licitat diversos 
projectes TIC. 

Hem portat a terme diverses millores dirigides als diferents agents que intervenen en les pràctiques:

a) Millores adreçades a les entitats cooperadores:

Hem millorat l'aplicació que utilitzen les entitats cooperadores de manera que la introducció 
d'ofertes siga més àgil en els casos de les pràctiques dels g raus en Mestre/a en en Educació Infantil 
i en Educació Primària i del m àster en Professorat, tenint en compte que aquestes ti tu lacions 
suposen la realització de vora 900 pràctiques cada curs; per a això hem adaptat el formulari 
electrònic per a oferir places a les particularitats d'aquestes pràctiques, hem eliminat camps que no 
els són aplicables i n'hem afegit d' altres que són necessaris únicament per aquestes pràctiques (com
per exemple, la línia lingüística vinculada a la plaça de pràctiques oferta). 

b) Millores adreçades a l'estudiantat: 

Hem millorat la informació a l'estudiantat sobre l'estat de tramitació de les seues propostes d'entitat, 
de manera que els arriba un avís al correu a l moment que s'inicia la tramitació de la seua proposta i 
un altre a l moment que la proposta d'entitat està tramitada. 

Per altra banda, hem efectuat moltes millores en l'aplicació d'elecció de preferències per tal que a 
l'estudiantat li resulte més fàcil seleccionar les ofertes del seu interès, filtrar les ofertes en la llista, 
d'acord amb diversos criteris, ordenar segons el municipi de l'entitat, entre altres, seleccionar 
diverses ofertes alhora per no haver d'afegir-les d'una en una, etc. 

També hem millorat els formularis en línia que utilitza l'estudiantat per a sol·licitar pràctiques dins 
de convocatòries de beques (Erasmus+, Santander-CRUE-CEPYME, Pràctiques Solidàries en 
Països Empobrits, etc. ). 

c) Millores adreçades als coordinadors/es de pràctiques:

Hem millorat la llista d'ofertes per a facilitar-los saber quantes ofertes els queden lliures per 
assignar. 

Hem facilitat les assignacions dels g raus en Mestre/a en Educació Infantil i en Educació Primària, 
molt nombroses, per tal que s'adapte n a la realitat d'aquestes pràctiques, cosa que implica que les 
assignacions es facen en dues fases en lloc d ' una: en una primera fase s'assignen els centres als 
més de 700 estudiants que fan pràctiques cada curs i, a la vista de la distribució entre centres, 
posteriorment en una segona fase s'assignen els tutors acadèmics que han de fer-ne el seguiment. 



Així, hem adaptat l'aplicació perquè permeta fer les assignacions en aquestes dues fases: primer 
només el centre i posteriorment el tutor, de manera que els avisos a estudiants, tutors i centres es 
desencadenen quan l'assignació s'ha completat amb el nom del tutor. 

Hem inclòs nous avisos que el sistema envia als coordinadors/es cada vegada que s'introdueix una 
nova oferta pública de la seua titulació, per evitar que hagen d'estar regularment comprovant la llist 
a d'ofertes. També hem modificat els avisos que reben vinculats a ofertes nominatives diferenciant 
els avisos que fan referència a pràctiques dins de convocatòries de beques, perquè  identifiquen més
clarament quin procediment han de seguir per a fer l'assignació. 

d) Millores adreçades al personal de gestió de pràctiques: 

S'ha desenvolupat una aplicació que dóna resposta a totes les necessitats derivades de la gestió de 
pràctiques dins de convocatòries d'ajudes (Erasmus+, Santander-CRUE-CEPYME, Pràctiques 
Solidàries a Països Empobrits). Entre les funcionalitats que incorpora aquesta aplicació tenim el 
formulari en línia mitjançant el qual els estudiants sol·liciten pràctiques dins de convocatòries de 
beques, la qual podem dissenyar des de l'OIPEP amb plena autonomia ajustant-nos a les 
característiques de la convocatòria de què es tracte i que també ens permet gestionar les sol·licituds 
més eficientment, així com l'assignació de pràctiques de titulats (una de les modalitats possibles 
dins del programa de mobilitat Erasmus+), funcionalitat que fins ara no s'havia desenvolupat. 

Altres millores han sigut la creació d'una aplicació que facilita al sistema la conversió de titulacions,
de manera que, en introduir l'empresa una titulació vinculada a l'oferta, automàticament, el sistema 
vincula aquesta oferta amb tots els plans d'estudi assimilables al mateix títol i no és necessari que ho
fem manualment per a cada oferta des de l'OIPEP; també s'ha millorat l'aplicació per a moderar les 
ofertes introduïdes per les entitats, que ara resulta més usable per al personal de gestió.

e) Millores adreçades als tutors/es: 

Tenim aprovat per aquest any un projecte TIC mitjançant el qual instaurarem la signatura 
electrònica dels projectes formatius de pràctiques, així com la dels convenis de cooperació 
educativa, millora que afectarà en igual mesura tutors, estudiants i entitats cooperadores, i eliminarà
el paper i la necessitat d'escanejar i pujar a l'e-ujier els projectes formatius, cosa que simplifica el 
procés i n' agilit a la tramitació. En aquests moments el projecte es troba en una fase molt inicial si 
bé està previst desenvolupar-lo al llarg dels pròxims mesos. 

Incorporació de les pràctiques del m àster u niversitari en Advocacia a la gestió de l’ e-
UJIer@ 

Aquest curs hem incorporat les pràctiques del màster universitari en Advocacia a la gestió de l’e-
UJIer@, les quals estaven gestionades directament pel màster juntament amb el Col·legi d'Advocats
de Castelló. D'aquesta manera, assegurem el compliment de la normativa i el procediment de 
pràctiques externes i queda constància documental en la base de dades de totes les pràctiques 
realitzades. 

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

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

En aquest curs acadèmic, hem obtingut una ajuda de 91.800 €, amb 51 beques. 



La beca Santander consisteix en una a j uda de 600/3 00 € bruts al mes durant 3 mesos a jornada 
completa (40 h/setmana) o 6 mes o s a mitja jornada (20 h/se t mana) per a la reali t zació de l e s 
pràctiques curriculars en pimes.  E l becari o becària rep 1.800 euros bruts amb el descompte de 
l’IRPF. Aquest tipus de beca est à bonificad a (el 5 de juliol s’ha publicat el Re i al d ecret llei 
8/2014, de 4 de julio l , d ’apro v ació 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 ); per tant, no ha d'aplicar-se el 
descompte de donar d’alta en la Seguretat Social, pel R eial decret 1493/2011, pel qual totes les 
pràctiques remunerades t ene n l’obligació de cotitzar a la Seguretat Social. 

L’OIPEP s’ha preocupat de la qualitat i ha portat a terme la sessió informativa i els tallers formatius,
que des d'aquesta edició ha sigut d'obligat compliment, 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 informats el
personal becari del seguiment de la seua beca i de qualsevol notícia o esdeveniment.

El procediment i la baremació són els mateixos que els del 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 256 estudiants i estudiantes (46 més que en
l'edició anterior). Finalment, 51 candidats van resultar admesos definitius i amb una llista d’espera
de 19 estudiants. 

Dins de la convocatòria apareix el compromís que es faça un repartiment equitatiu per centres i
l’estudiantat que va obtindre beca es va distribuir per centres de la manera següent:

CENTRE ALUMNES
ADMESOS (70)

BEQUES
CONCEDIDES

(51)
Facultat de Ciències Humanes i Socials 18 13
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 22 16
Facultat de Ciències de la Salut 10 8
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 20 14

Hem pogut comprovar que el repartiment en la convocatòria actual és més equitatiu. Això ha estat
produït per la manera en què s'ha fet el repartiment, ja que s'ha fet distinció no sols per sol·licituds
per centres sinó també per nivells. 

Representativament la titulació d’accés es:

ESTCE Percentatge
Grau en Arquitectura Tècnica 1 1,96%
Grau en Enginyeria Industrial i Desenvolupament de 
Productes 

4 7,84%

Grau en Enginyeria Informàtica 1 1,96%
Grau en Enginyeria Mecànica 1 1,96%
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 1 1,96%
Grau en Química 2 3,92%
Màster en Disseny i Fabricació 4 7,84%



Subtotal 14 27,45%
FCHS

Grau en Comunicació Audiovisual 2 3,92%
Grau en Periodisme 3 5,88%
Grau en Publicitat i Relacions Públiques 3 5,88%
Grau en Traducció i Interpretació 1 1,96%
Màster Internacional en Estudis de Pau, Conflicte i 
Desenvolupament 

1 1,96%

Màster en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional 3 5,88%
Subtotal 13 25,49%

FCJE
Grau en Administració d'Empreses 6 11,76%
Grau en Criminologia i Seguridad 1 1,96%
Grau en Economia 1 1,96%
Grau en Finances i Comptabilitat 6 11,76%
Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 1 1,96%
Màster en Gestió de la Qualitat 1 1,96%

Subtotal 16 31,37%
FCS

Grau en Psicologia 1 1,96%
Màster en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 6 11,76%
Màster en Psicologia del Treball, Organitzacions i en Recursos
Humans 

1 1,96%

Subtotal 8 15,68%

Total 51 100,00%

 

En aquesta convocatòria han participat un total de 51 empreses, hi ha hagut un excés de places per a
les beques atorgades a l'UJI i 43 noves empreses van voler participar en el programa de beques 
Santander-CRUE-CEPYME, 25 de les quals no tenien cap conveni amb la Universitat Jaume I. 

Quant a les empreses participants:

1. 4000Flores Ideas 3.0 SL

2. Arquitectos e Ingenieros UNA-2, SL

3. Asinteco, SL

4. Auren editores Vlc, SL

5. Cerámicas Myr, SL

6. Cítricos Gustavo Ferrada y Asoc., SL

7. Colección Alexandra

8. Concreta Desarrollo, SL



9. David Senar Julia “Senatibikes”

10. Decoratualma/Sigras Inversores

11. DyR Ingenieros

12. Ecología Aire-Agua, SL

13. Emotional Apps

14. Equality Momentum, CB

15. Exdukere

16. Gesfinpro

17. Gr2 Consulting

18. Gres de Aragón SA

19. Grupo Idea Soluciones Integrales SL

20. Heliotec

21. Hybris Consulting

22. Innova Advanced Consulting, SL

23, Institut Geriàtric Valencià

24. Iproma, SL

25. Juan Serrano Abogado

26. Jesús Mena Gallardo

27. JS International Trade Agency

28. Kerakoll Ibérica, SA

29. Laboratori creatiu sense títol

30. Letmey

31. Love Valencia, SL



32. Madisa Tecnológica Ibérica, SL

33. Manteniment Industrial

34. Markinlove

35. Muerde la pasta, SL

36. Nakamura Films, SL

37. Nutcreatives

38. OIPEP

39. Onada Edicions

40. Praxis Consultores, SL

41. Procés Terapèutic de València

42. Psicotrade, SL

43. Quimicer, SA

44. Rimauto Nipón, SLU

45. Serveis funeraris García Sanchís

46, Spanish Tile From Nules, SAU

47. Summon Press

48. Tec-Idiomes, SL

49. Telecso, SL

50. Testabit

51. Vidres, SA

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 2014/15, 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 2015.



VARIABLES 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15

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

2924 2997 2796 2845 2463 2832 2782

Estudiantat matriculat (màster) 526 773 767 756 790 662 688

Total d’estudiantat matriculat en 
pràctiques

3450 3770 3563 3601 3253 3494 3470

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

30 31 31 31 42 52 40

Titulacions beneficiades (màster) 21 37 39 33 33 30 28

Total de titulacions beneficiades de les 
pràctiques

51 68 70 64 75 82 68

Nombre de convenis nous subscrits 568 405 333 400 478 385 308

Entitats que ofereixen pràctiques a 
l’OIPEP

911 972 790 1022 1125 1185 1306

Places de pràctiques ofertes 2579 2530 2513 2678 2577 4065 5053

Entitats cooperadores que han acollit 
estudiantat

649 731 734 836 945 1024 1050

Evolució històrica de les pràctiques externes

Els indicadors més destacables són els que fan referència a l’increment del nombre d’entitats que 
ofereixen pràctiques, que continua pujant respecte dels cursos anteriors (un 9,3% més que el 
2013/14 i un 13,9% més que el 2012/13), i l’augment en l’oferta de places (19,5% superior a la del 
curs 2013/14), tot i que aquests increments són deguts en gran part a la progressiva implantació de 
les pràctiques de Medicina i Infermeria, les quals es caracteritzen a més perquè l'estudiantat realitza 
diverses rotacions, i es multipliquen, així, les pràctiques. Si no tenim en compte aquests dos graus, 
seguim trobant un augment en ambdós indicadors, si bé més lleuger (s'incrementen un 3,4% les 
entitats que ofereixen pràctiques i augmenten també un 3,4% les places ofertes). 

A més, el nombre d’entitats cooperadores que finalment han acollit estudiantat segueix la tendència 
dels cursos anteriors, en ascens continu, i s’eleva un 2 , 5 % respecte al curs anterior. 

Pel que fa al nombre de nous convenis de cooperació educativa subscrits respecte al curs anterior, 
n’han sigut 308, xifra que suposa una disminució del 20%. Aquests resultats s’expliquen perquè, 
després del sobreesforç realitzat per tal d’actualitzar els convenis i adaptar-los als màsters, els 
últims cursos ja s'ha normalitzat el volum de subscripció de nous convenis, ja que una vegada 
signats es renoven tàcitament. En aquests moments, tenim convenis en vigor amb 3.922 entitats 
públiques i privades.

Quant a l'estudiantat que realitza pràctiques, si bé el nombre total d’estudiantat matriculat de 
l’assignatura de pràctiques externes es manté pràcticament igual que el curs anterior (3.470 alumnes
matriculats), el nombre real d’estudiants que han optat per realitzar pràctiques s'ha incrementat un 
10,4% respecte del curs passat (2.744 enfront de 2.485). La diferència entre estudiantat matriculat i 
estudiantat que realitza pràctiques es deu al fet que alguns estudiants sol·liciten l’exempció de les 
pràctiques o les substitueixen per un treball acadèmicament dirigit, demanen el reconeixement de 
pràctiques extracurriculars, es matriculen de més assignatures de les que després poden assumir, etc.

Tots a quests resultats, els interpretem com un signe positiu de l’activitat de les empreses del nostre 



entorn, ja que no podrien oferir 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 
coordinador es de pràctiques per a captar noves entitats cooperadores i mantindre així l’oferta 
necessària. 

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'1,73, superior a la ràtio del curs anterior (1,35):

Estudiantat que demanda
pràctiques

Nombre de places oferides Ràtio places/estudiant

2431 4208 1,73 
Proporció oferta/demanda d’estudiantat durant el curs 2014/15.

Destaquem també 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 entre les que han ofert pràctiques (el 80,4%, similar al 
dels cursos anteriors) i el percentatge de places que es cobreixen (62,2%). Aquests són indicadors 
clau de l’eficiència de la gestió del programa i, si bé continuen alts a conseqüència de l'increment de
la ràtio ofertes/estudiant, s'han vist reduïts respecte del curs anterior (el 2013/14 el 86,4% d'entitats 
que ofereixen rebien estudiantat i es cobrien el 74,1% de les ofertes). 

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 curs vinent.

Ofertes 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Públiques 51,42% 41,08% 31,61% 27,57% 58,40%

Nominatives 48,58% 58,92% 68,39% 72,43% 41,60%
Pràctiques realitzades per procedència de l’oferta.

En l’anàlisi de la procedència de l’oferta no tenim en compte les pràctiques de Medicina ni 
d'Infermeria, ateses les nombroses particularitats. Una dada molt interessant és que el volum de 
pràctiques a proposta de l'estudiantat s'ha reduït dràsticament respecte del curs anterior, de manera 
que hem passat d'un 72,42% de pràctiques via nominativa a tan sols un 40,38% aquest curs. Al llarg
dels últims cursos, coincidint amb la crisi econòmica, es va observar un progressiu increment de 
pràctiques nominatives en detriment de les públiques, ja que l'estudiantat es va veure en la 
necessitat d'adoptar una actitud més proactiva i buscar entitats que respongueren als seus interessos 
i pogueren oferir-li majors oportunitats d’inserció posterior. No obstant això, aquesta tendència s'ha 
vist interrompuda aquest curs, en el qual s'ha experimentat un gran repunt de les pràctiques 
procedents d'ofertes públiques, que per primera vegada des del curs 2010/11 tornen a ser superiors a
les nominatives. Aquesta variació en la tendència dels últims anys, l'atribuïm clarament a 
l'estabilització de l'entorn socioeconòmic i a la recuperació econòmica que comença a produir-se. 

Sector 2012/13 2013/14 2014/15



Públic 20,06% 22,36% 19,47%

Privat 71,12% 67,86% 68,71%

ONG/Tercer sector 1,51% 1,59% 2,27%

UJI 7,30% 8,18% 9,54%
Pràctiques realitzades per sector de l’entitat d’acollida.

En l’anterior taula hem eliminat de l’anàlisi les pràctiques dels graus en Mestre/a 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 una lleugera disminució del percentatge de pràctiques realitzades en el 
sector públic amb el consegüent increment del percentatge de pràctiques efectuades al sector privat, 
a empreses del tercer sector o a la mateixa Universitat.

Si prenem el total de pràctiques realitzades sense eliminar cap titulació, trobem que més de la meitat
de les pràctiques (55,60%) es porten a terme al sector públic (38,40% al sector privat, 1,21% en 
ONG/tercer sector i 4,80% a la mateixa Universitat).

Aquest curs s'han realitzat 157 pràctiques a la mateixa Universitat; això suposa un increment del 
17,2% 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

Pràctiques
realitzades

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES AGRÀRIES I DEL MEDI NATURAL 13
MÀSTER D'ESTUDIS DE LA PAU I EL DESENVOLUPAMENT CÀTEDRA 
UNESCO 13
SERVEI D'ASSISTÈNCIA PSICOLÒGICA 10
DEPARTAMENT D'ENGINYERIA MECÀNICA I CONSTRUCCIÓ 9
SERVEI DE COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS 8
UNITAT DE SUPORT EDUCATIU 8
GRUP D'INVESTIGACIÓ NEUROPSICOLOGIA I NEUROIMATGE 
FUNCIONAL 7
INSTITUT DE NOVES TECNOLOGIES DE LA IMATGE 7
SERVEI DE LLENGÜES I TERMINOLOGIA 7
GRUP D'INVESTIGACIÓ ECOFISIOLOGIA I BIOTECNOLOGIA 5
DEPARTAMENT D'ENGINYERIA DE SISTEMES INDUSTRIALS I DISSENY 4
GI ENDAVANT-ENFOCAMENT DE LA DIVERSITAT COM UN AVANTATGE 4
GRUP D'INVESTIGACIÓ GENTT_ DEP. TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ 4
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DE RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA 
HISTÒRICA 3
GRUP BIOMECÀNICA I ERGONOMIA - DEPARTAMENT EMC 3
LABORATORI D'ECONOMIA EXPERIMENTAL 3
MEICRI - MILLORA EDUCATIVA I CIUTADANIA CRÍTICA 3
OFICINA DE RELACIONS INTERNACIONALS - ORI 3
OFICINA D'INSERCIÓ PROFESSIONAL I ESTADES EN PRÀCTIQUES 3
CÀTEDRA D'EXCEL·LÈNCIA BANCO ESPAÑA 2



GRUP D'INVESTIGACIÓ DESENVOLUPAMENT I CONTEXTOS EDUCATIUS 2
GRUP D'INVESTIGACIÓ HISTÒRIA SOCIAL COMPARADA 2
GRUP D'INVESTIGACIÓ IHA_DEP. HISTÒRIA, GEOGRAFIA I ART 2
GRUP INVESTIGACIÓ ENGINYERIA DE FABRICACIÓ - DEP. ESID 2
GRUP DE RECERCA DACTIC , DISSENY I ART CONTEMPORANI 2
INSTITUT D'ECONOMIA INTERNACIONAL 2
INSTITUT UNIVERSITARI DE PLAGUICIDES I AIGÜES 2
INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 2
IUEFG PURIFICACIÓN ESCRIBANO 2
LABORATORI DE SOCIOLINGÜÍSTICA 2
SERVEI D'ACTIVITATS SOCIOCULTURALS - SASC 2
TRANSGREDE, GRUP D'INVESTIGACIÓ 2
WONT PREVENCIÓ PSICOSOCIAL 2
DEPARTAMENT DE FILOSOFIA I SOCIOLOGIA 1
DEPARTAMENT D'ENGINYERIA QUÍMICA 1
GI EMOCIONS I PSICOFISIOLOGIA 1
GRUP D'ESTUDIS ARQUITECTÒNICS DEL PATRIMONI (DEP. ESID) 1
GRUP D'INVESTIGACIÓ BIOQUÍMICA I BIOTECNOLOGIA 1
GRUP D'INVESTIGACIÓ DIFICULTATS D'APRENENTATGE 1
GRUP D'INVESTIGACIÓ FLUIDS MULTIFÀSICS 1
GRUP INVESTIGACIÓ DESENVOLUPAMENT I CONTEXTOS EDUCATIUS 1
GRUP INVESTIGACIÓ POLÍMERS I MATERIALS AVANÇATS - PIMA 1
GRUP D'ENGINYERIA TÈRMICA (EMC) 1
OFICINA TÈCNICA D'OBRES I PROJECTES 1
UNISEXSIDA 1
TOTAL 157
Pràctiques realitzades a la Universitat al llarg del curs 2014/15.

Activitat econòmica 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Públic 733 951 1546 1878
No incloses 590 603 598 532

Serveis empreses 105 183 169 273
Altres activitats socials 139 167 158 178

Ceràmic 81 66 64 60
Química i plàstic 33 38 35 39

Turístic 14 18 35 27
Construcció 29 20 22 24

Serveis informàtics 16 9 20 16
Metal·lúrgic i elèctric 16 17 17 27

Energia 16 25 16 27
Financer 65 20 16 22

Automoció 10 9 9 6
Paper, gràfiques 6 13 8 9



Agricultura, pesca 15 10 8 11
Fusta 11 6 6 3

Alimentació 7 9 5 7
Assegurances 0 2 5 6

Transport 4 3 2 10
Tèxtil-confecció 1 1 2 3

Cuir-calçat 0 1 1 0
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 per la progressiva incorporació de les pràctiques d’Infermeria i 
Medicina. A banda d’això, els sectors que més pràctiques acullen són els habituals: serveis a 
empreses, activitats socials, ceràmic, químic i plàstic, turístic, metal·lúrgic i elèctric, energia i 
financer. Pel que fa a les variacions respecte del curs anterior, destaquem un fort increment de 
pràctiques en el sector de serveis a empreses. Igualment, encara que s'hi fan poques pràctiques 
relativament, augmenten al sector dels transports. També s'observen lleugers increments en els 
sectors d'activitats socials, metal·lúrgic i elèctric, energia i financer. Pel que fa als sectors que 
experimenten un decrement, destaquem el sector turístic. 

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 en 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. 

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 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.).

A més, aquest curs hem incorporat la gestió de les pràctiques del Màster en Advocacia, d'especial 
dificultat, ja que implica en la gestió i coordinació tant la Universitat com el Col·legi d'Advocats de 
Castelló.

Per altra banda, estem coordinant la Comissió Mixta de Seguiment del Conveni de Col·laboració 
entre la Universitat Jaume I i el Ministeri de l'Interior (Direcció General de la Guàrdia Civil) i estem
treballant per tal d'elaborar, per desenvolupar-lo, el conveni específic de cooperació en matèria de 
pràctiques externes. En aquest conveni estan implicats els graus en Traducció i Interpretació i en 
Criminologia i Seguretat, per als quals la possibilitat de realitzar pràctiques a la Comandància de la 
Guàrdia Civil a Castelló és clau.



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

Aquest curs, per segona 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. A més, hem inclòs aquells  
estudiants que, tot i ser menors de 28 anys, anaven a realitzar pràctiques a l'estranger fora de 
programes de mobilitat per tal que tingueren cobertura. 

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. En total, aquest curs han sigut 604 estudiants i estudiantes els
que s'han beneficiat d'aquesta assegurança. 

Ha s i gut responsabilitat també de l’OIPEP donar difusió de la pòlissa i informar le s persones 
assegura de s i les entitats cooperadores sobre les condicions de la pòlissa i el protocol d’actuació en
cas d’accident. En aquest sentit, hem elaborat un protocol detallat en cas d'accident durant les 
pràctiques, el qual està disponible a l'apartat de Pràctiques e xternes del web de l'OIPEP: 
http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/docs-pe/normativa/protocolaccident-val.pdf    

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 2014/15 s’han signat convenis de cooperació educativa per tal que 36 estudiants
i estudiantes realitzaren pràctiques a la nostra Universitat, dels quals dos formen part del programa 
de mobilitat Erasmus pràctiques com a entrants; els dos procedeixen de la Universitat d'OULU de 
Finlàndia. Açò suposa un increment del 55,5% respecte del curs passat, amb el corresponent 
increment de càrrega de treball, ja que cal destacar que resulta molt complicat gestionar les 
pràctiques entrants tenint en compte que hem d'adaptar-nos als procediments, normes, models, etc., 
d'altres centres, en alguns casos estrangers. Tot seguit incloem la relació de pràctiques entrants 
gestionades al llarg d'aquest curs:

Centre d'origen Destinació a l'UJI Estudis que cursa
University of OULU (Finlàndia) Grup PIMA – Departament 

d'Enginyeria, Sistemes Industrials i
Disseny

Biochemistry

University of OULU (Finlàndia) Grup PIMA – Departament 
d'Enginyeria, Sistemes Industrials i
Disseny

Biotechnology

IES Francesc Ribalta Unitat de Suport Educatiu Integració Social
IES Francesc Ribalta Unitat de Suport Educatiu Integració Social
Universitat Oberta de Catalunya 
- UOC

Departament d’Educació - Grup 
Investigador MEICRI

Llicenciatura en 
Psicopedagogia

Universitat de València Institut de Noves Tecnologies de la
Imatge - INIT

Grau en Enginyeria 
Multimèdia

Universitat de València Departament Psicobiologia Màster universitari en 
Neurociències Bàsiques 
Aplicades

http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/docs-pe/normativa/protocolaccident-val.pdf


Universitat de València Departament Psicobiologia Màster universitari en 
Neurociències Bàsiques 
Aplicades

Universitat de València Institut de Noves Tecnologies de la
Imatge - INIT

Grau en Física

Universitat de València Institut de Noves Tecnologies de la
Imatge - INIT

Grau en Física

Universitat de València Institut de Noves Tecnologies de la
Imatge - INIT

Grau en Física

IES Violant de Casalduch Servei d'Esports Tècnic Superior d'Activitats 
Fisicoesportives

IES Violant de Casalduch Servei d'Esports Tècnic Superior d'Activitats 
Fisicoesportives

IES Botànic Cabanilles Unitat de Gestió 7 CFGS Administració i 
Finances

IES Matilde Salvador Departament Enginyeria Mecànica 
i Construcció - GI INGRES

CF Tècnic de Laboratori 
d'Anàlisis Clíniques 

Universitat de València Departament Psicobiologia Màster universitari en 
Neurociències Bàsiques 
Aplicades

Universitat de València Departament de Psicologia 
Evolutiva - GI GREI

Grau en Educació Social

Universitat de València Departament de Química Física 
Analítica

Grau en Bioquímica i 
Ciències Biomèdiques

IES Vila-Roja Oficina Tècnica d’Obres i 
Projectes - OTOP

CF Imatge i So 

Institut Nacional d'Educació 
Física de Catalunya

Servei d'Esports Màster en Gestió Esportiva

Escola d'Art i Superior de 
Disseny

Departament de Llenguatges i 
Sistemes Informàtics

CFS d'Il·lustració

Fundació Síndrome de Down Unitat de Suport Educatiu CF Operacions Auxiliares de 
Serveis Administratius i 
Generals

Escola d'Art i Superior de 
Disseny

Departament de Llenguatges i 
Sistemes Informàtics

CFS d'Il·lustració

Escola d'Art i Superior de 
Disseny

Departament de Llenguatges i 
Sistemes Informàtics

CFS d'Il·lustració

Universitat Politècnica de 
València

Unitat Predepartamental de 
Medicina

Grau en Biotecnologia

Universitat de València Departament de Física Grau en Física
Université París Sud Departament d'Enginyeria 

Mecànica i Construcció
Enginyeria

Masaryk University Oficina d’Inserció Professional i 
Estades en Pràctiques - OIPEP

Master Economic, Policy and
Administration

Universitat de València Departament de Química 
Inorgànica i Orgànica - GI 
Fotoquímica

Grau en Biotecnologia

Universitat Oberta de Catalunya Departament d’Educació - Grup Llicenciatura en 



- UOC Investigador MEICRI Psicopedagogia
IES Matilde Salvador Unitat Predepartamental de 

Medicina
Tècnic Superior d'Anatomia 
Patològica i Citologia

IES Matilde Salvador Unitat Predepartamental de 
Medicina

Tècnic Superior d'Anatomia 
Patològica i Citologia

IES Matilde Salvador Unitat Predepartamental de 
Medicina

Tècnic Superior d'Anatomia 
Patològica i Citologia

IES Matilde Salvador Unitat Predepartamental de 
Medicina

Tècnic Superior d'Anatomia 
Patològica i Citologia

IFMA (French Institute for 
Advanced Mechanics)

Departament d'Enginyeria i 
Ciències dels Computadors

PI Pôle MMS

Universitat de València Unitat Predepartamental de 
Medicina

Màster en Neurociències 
Bàsiques i Aplicades

Pràctiques entrants realitzades a l'UJI el curs 2014/15.

Pràctiques externes d'estudiantat participant en el programa d'intercanvi Ciencia sin f 
ronteras 

L ' UJI ha rebut aquest curs per primera volta 8 alumnes brasilers per a cursar estudis del g rau 
d’Arquitectura Tècnica dins del p rograma Ciencia sin f ronteras . 

Es tracta d ' un programa mitjançant el qual el govern brasiler, a través del CNPq (Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), selecciona i envia estudiants de grau 
d'universitats brasileres a realitzar un curs acadèmic complet a universitats espanyoles, gestionat pel
SEPIE del Ministeri de Educació, Cultura i Esport espanyol.

Els alumnes, que vénen becats íntegrament pel govern brasiler i tenen la consideració d’estudiant 
entrant- visitant, fan efectives les taxes acadèmiques a l’UJI.

Entre les assignatures que havien de cursar a l'UJI s'incloïen les pràctiques externes; des de l'OIPEP 
i la coordinació de pràctiques del grau ens hem esforçat especialment per aconseguir-los pràctiques 
que s'ajustaren a les seues necessitats, adaptant-nos al període en què ells necessitaven dur a terme 
les pràctiques per tal de tornar al seu país dins del termini previst. Així, 4 d'ells han realitzat 
pràctiques en entitats cooperadores i altres 4 les han realitzades dins de la mateixa Universitat, al 
Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció.

Finalment, des de l'OIPEP hem col·laborat en la justificació del programa al Ministeri, amb 
l'elaboració de  la documentació que ens han requerit en relació amb les pràctiques realitzades.

Pràctiques acadèmiques externes extracurriculars

Aquest curs es continua, com l'anterior, 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
vistiplau 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 d'acord amb 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

ESTCE

Juan Carda Castelló
Ignacio Morell Evangelista

Jorge Badenas Carpio
Juan Alfonso Gallego Estrada

Julio Serrano Mira
Taula. Llista de tutors i tutores de pràctiques acadèmiques externes extracurriculars 2014/15 

Pràctiques externes a l’estranger

In memoriam de Teresa Blasco, tècnica superior de l'ORI, que va faltar el 19 de febrer de 2015 i va 
col·laborar amb l'OIPEP durant aquests anys en la internacionalització de l'OIPEP.

En total, 69 estudiants aproximadament i 35 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 beneficiaris i beneficiàries del programa Erasmus+ Pràctiques i Leonardo, els 5 de 
Pràctiques Solidàries a Països Empobrits i el s 2 de l' UJIE. La resta, 2 1 , 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 sol·licitud d'un 
consorci de mobilitat per a pràctiques dins del programa Erasmus+, acció KA108, i en la gestió del 
primer programa Erasmus+ Pràctiques, que inclou mobilitats d'estudiantat i titulats recents, i que 
encara està obert. A més, s’ha gestionat la setena edició de pràctiques a països empobrits, i s’ha 
consolidat el programa University Junior International Enterpreneurs.

També s’ha realitzat un gran esforç en la transició cap a l’Erasmus+, amb moltes reunions amb el 
Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE, antic OAPEE) i el Ministeri 
d’Educació, la preparació dels projectes per a les convocatòries i la realització, al juny de 2015, del 
Sisè pla de formació de pràctiques internacionals per a estudiantat (incloent-hi el de doctorat) 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, segons la Normativa de pràctiques acadèmiques externes, en total set tutors i 
tutores, finançats per l’UJI: 2 de la FCJE, 2 de l’ESTCE, 2 de la FCHS i 1 de la FCS, per tal que 



cada tutor o tutora s'encarregara d'uns 5 alumnes.

Finalment, l’OIPEP ha continuat 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), i la nova incorporació de l'Escola de Doctorat,
i agrair a Mercè Correa i Jesús Lancis la seua implicació.

Accions de comunicació:

Es continua mantenint una llista de distribució (Preocupat) 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 1.700 persones, xifra que suposa un 
increment del 0,3% respecte a l’any passat.

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

S’ha realitzat una sessió informativa per a les persones participants sobre la convocatòria pública 
perquè els potencials participants puguen presentar-se a les places concertades. En aquestes sessions
hi ha hagut 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 promocionals 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 del Ministeri.

Pràctiques Erasmus+ 2014/15. Dades provisionals

Inicialment la OAPEE ha concedit finançament per a 13 places de tres mesos (13.650 euros); això 
suposa un decrement del 44% de les places executades el curs 2013/14. 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). En aquest moment estem a l'espera de 
concessió de finançament addicional per part del Ministeri d'Educació (SEPIE) segons el sol·licitat 
a l'informe intermedi. C al drà cofinançar per arribar a un nombre major de mobilitats, considerades
en Erasmus+, però amb beca Zero. En total s’han ofert 38 places. 

El projecte comença al setembre de 2014 i finalitza al maig de 2016, per la qual cosa solament 
s'aporten a aquesta memòria dades provisionals a data 23 de juny. 

A la convocatòria es van presentar un total de 158 candidats, un nombre similar al del curs passat si 
sumem les dues convocatòries per a estudiants i titulats, i que consolida l'interès dels nostres 
estudiants per participar en projectes de mobilitat internacional.

Per tant, la quantia mensual ha quedat en un mínim de 300 euros per als països del grup 3 (Bulgària,
Estònia, Letònia, Lituània, Hongria, Malta, Polònia, Romania, Eslovàquia, Antiga República 
Iugoslava de Macedònia), 350 per als països del grup 2 (Bèlgica, República Txeca, Alemanya, 
Grècia, Espanya, Croàcia, Xipre, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, Eslovènia, Islàndia, Turquia)
i 400 per al g rup 1 (Dinamarca, Irlanda, França, Itàlia, Àustria, Finlàndia, Suècia, Regne Unit, 
Liechtenstein, Noruega, Suïssa) . El cofinançament de la Universitat per a 2015, en el cas que no 
ens adjudicaren més places finançades, ascendiria a 29.600 €. A més a més, la Universitat finança 



les assegurances dels participants que suposa un cost de 1.900 €. 

Informació de la convocatòria:

http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/2014/

Es va realitzar una convocatòria única al setembre. La selecció dels i de les participants va ser a 
través de convocatòria pública, amb un procediment transparent per a totes les persones implicades, 
en dues modalitats, 1 (pràctiques curriculars) i 2 (titulats). Les places es van repartir equitativament 
per centres en aquestes dues modalitats, segons el nombre de candidats considerats aptes.  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 31,5 hores. S’han de complir un total de 10 hores de formació en orientació i
assistència a tallers. La formació lingüística s'ha realitzat a través de la plataforma de la Comissió 
Europea OLS en les llengües de destinació o de treball (anglès, francès, alemany, italià i 
neerlandès).
Més informació del pla formatiu: annex IV de la convocatòria.

En aquests moments ja s'han resolt un total de 33 mobilitats, el 9% inferior als 3 mesos, el 63,6% de
3 mesos de durada i el 18% de 6 mesos. Aproximadament es distribueixen al 50% entre cada 
modalitat (estudiantat i titulats).

 Al mes de juny, 25 participants havien realitzat la prova lingüística obligatòria OLS, amb resultats 
molt satisfactoris. En finalitzar la pràctica hauran de tornar a realitzar aquesta prova per tal 
d'avaluar-ne la progressió en la competència lingüística. 24 ja han iniciat el curs en línia, 37,5% de 
nivell B2, 25% de nivell C1 i 37,5% de nivell C2.

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. En el cas de ser un titulat recent, rep un reconeixement a través d'un certificat 
de l'empresa d'acollida. 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. 
Durant aquest curs s'està estudiant la inclusió en el SET de les pràctiques extracurriculars de les 
persones ja titulades.

• Difusió del projecte en la web de la convocatòria i la principal OIPEP: 
http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/

• Sessió informativa als participants, amb una assistència de 172 persones (OIPEP) 12-09-2014.
• Difusió pels mitjans habituals (premsa, correu electrònic, cartells i díptics, professorat, etc.).

• Seminari  de  tutorització  a  tutors  de  pràctiques  internacionals  (27  assistents,  gener  2015,
OIPEP-coordinadors pràctiques internacionals).

Erasmus+ (acció KA1, mobilitat en HEI, per pràctiques) 2015/16

S’ha aprovat el segon projecte Erasmus+ per a pràctiqu es (ST. SMP). S’h an concedit 20 places per
a tres mesos per part del SEP IE (21.000 euros), cosa que suposa un increment del 53,8% de les 
places atorgades el curs 2014/15. No obstant això, la gran reducció pressupostària continua respecte
del curs passat, amb una reducció lineal del 53% dels fons a les sol·licituds i es considera que les 
entitats adjudicatàries (institucions d'educació superior i de formació professional superior) de 520 
entitats HEI en 20 13-14 es passa a 694 en 20 14-15 i 790 en 20 15-16). Pe r aquest motiu l'UJI ha 
sol·licitat un c onsorci i continuarà cofinançant per arribar a un nombre major de mobilitats, 



considerades en Erasmus+ però amb beca Zero. 

Consorci Erasmus+ (acció KA108, mobilitat en HEI, per pràctiques) 2015/16

En a quest curs 1516 s e n 'ha n atorgat un total de 43.400 a fons a un Consorci que coordina l’UJI i 
en el qual participa el SERVEF i el Conservatori Superior de Música de Castelló. Propiciarà que 31 
estudiants d'ambdues institucions realitzen pràctiques fins al 2017. 

A més, el SEPIE ha atorgat una acreditació al consorci durant tres convocatòries, cosa que permetrà 
sol·licitar fons anualment.

El principal objectiu és atorgar formació complementària a la formació universitària de 60 
estudiants universitaris/d'educació superior i titulats de diversos perfils formatius, a través de 
pràctiques internacionals, que desenvoluparà competències transversals, professionals i 
lingüístiques, i facilitarà la realització personal, ciutadania activa, inclusió social i inserció en el 
mercat laboral. S'aconseguirà per mitjà del perfeccionament de les competències en diferents camps
d'estudi i sectors, especialment el docent i artístic.

El projecte augmenta les competències i ocupabilitat dels participants, i contribueix a incrementar la
qualitat i el volum de la mobilitat i cooperació entre institucions, i també a fomentar l'aprenentatge 
de llengües estrangeres modernes i el reconeixement de la formació, fent especial insistència en la 
qualitat de la mobilitat i la preparació prèvia dels participants. Les pràctiques vindran precedides 
per: una orientació per a l'ocupació i un itinerari d'inserció individualitzat, i també una preparació 
lingüística i cultural. Es nomenarà un professor tutor acadèmic i un supervisor en l'empresa, que 
supervisaran coordinadament l'estada. Es realitzarà avaluació contínua del projecte i un complet pla 
de difusió i valoració. Existirà un reconeixement en crèdits ECTS quan siga possible, un estudi de 
la seua introducció al SET i l'ús d'instruments EUROPASS. El consorci disposa d'un bagatge de més
de 12 anys d'experiència de l'UJI en programes de pràctiques internacionals, de reconeguda qualitat,
el treball realitzat en la internacionalització del seu centre per part del Conservatori i el suport de 
SERVEF/EURES Castelló.

Pràctiques solidàries a països empobrits 2014/15

Aquest curs ha començat la sisena edició d'aquest 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.

La convocatòria per a l'estudiantat es va publicar al mes de desembre i les estades, de dos mesos de 
durada, s’han fet entre juny i novembre de 2015.

Més informació: http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/practiques-
solidaries/

Titulació País Entitat de destinació Alumnes
Màster universitari en 
Estudis Internacionals de la 
Pau, Conflictes i 
Desenvolupament

Nicaragua
Instituto Martin Luther King - 
Universidad Politécnica de Nicaragua

1



Grau en Psicologia Argentina
Asociación Civil Instituto Siloé 

1

Grau d’Enginyeria en 
Disseny Industrial i 
Desenvolupament de 
Productes

Etiòpia

Bahir Dar University 

College of Agriculture and 
Enviromental Sciencies

1

Grau en Enginyeria 
Agrolimentària i del Medi 
Rural

Etiòpia

Bahir Dar University 

College of Agriculture and 
Enviromental Sciencies

1

Grau en Enginyeria 
Elèctrica

Etiòpia

Bahir Dar University 

College of Agriculture and 
Enviromental Sciencies

1 

Taula. Distribució de l’alumnat en el programa Pràctiques solidàries 2014-15, per país, titulació i empresa d’acollida.

Per al pròxim curs l'OCDS està preparant la convocatòria de proposta de places per a professorat.

Erasmus.es 2014/15 

El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (MECE) ha finançat ajudes de mobilitat per a la 
realització d’estudis o pràctiques a l’estranger per a estudiantat ja seleccionat en Erasmus+, amb un 
nivell de llengua estrangera mínim de B2. 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 i se 
n'han denegat tres, que s’indiquen a continuació detalladament. Es realitzarà l’estada a partir de 
setembre de 2015.

Titulació País Entitat de destinació Alumnes
Grau en Enginyeria 
Industrial

Regne Unit Airbus Group Ltd 1

Grau en Administració 
d'Empreses

Alemanya Indmatec GmbH 1

Grau en Traducció i 
Interpretació

Regne Unit GlobalLexicon 1

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

Regne Unit Imperial College 1

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

Campus Emprenedor Innovador 

Dins del programa Campus E mprenedor I nnovador, que pretén afavorir les patents, les idees i el 
talent emprenedor al C ampus amb l'objectiu de generar nous projectes empresarials, 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: University Junior International 
Enterpreneurs (UJIE) 



El  Programa  5UCV del  Campus  Emprenedor  Innovador  comprèn  les  següents  actuacions,  en
l'edició de 2014:
1 Escola-taller per a professors “AULA EMPRÈN” 
 2. UJIE TALENT (University Junior International Entrepeneurs) 
 3. Mentori n g 
 4. Concurs Startup 
 5. Best Practices 

 

Campus Emprenedor Innovador 5UCV 

University Junior International Enterpreneurs 2015/16 

És la segona edició d'un nou programa de la Universitat Jaume I emmarcat dins del Pla UJI Emprèn
i el programa Erasmus+ de la Unió Europea, amb l’objectiu de desenvolupar, en un entorn global, el
talent emprenedor de l’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).

 

Fases del programa UJIE 

El programa consta d’una pràctica d’una durada de 2 mesos en entitats situades a qualsevol país 



participant en el programa Erasmus+. Països del programa: els 28 països membres de la Unió 
Europea i l’antiga r epública iugoslava de Macedònia, Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Turquia. 
Les organitzacions d’acollida poden ser empreses públiques o privades (qualsevol organització que 
realitze una activitat econòmica en el sector públic o privat, de qualsevol dimensió, estatus jurídic i 
sector econòmic en el qual exercisca l’activitat, fins i tot l’economia social), centres de formació, 
centres d’investigació o altres organitzacions, incloent-hi les universitats. 

Aquestes pràctiques estan regulades mitjançant l’ECHE, de la qual la Universitat Jaume I n’és 
titular. La coordinació i gestió d’aquest programa correspon a l’Oficina d’Inserció Professional i 
Estades en Pràctiques (OIPEP) i la coordinació de la tutorització acadèmica a la Càtedra 
d’Innovació, Creativitat i Aprenentatge (INCREA). L’estada en pràctiques és d’un mínim de 2 
mesos. 

En aquest moment l’UJI ha tancat la convocatòria pública, s’està realitzant el procés selectiu dels 
tres 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+.

El curs passat 2014/15 se'n van beneficiar 2 participants:

País de destinació Titulació Entitat

Turquia
Enginyeria en Disseny Industrial
i Desenvolupament de Productes

Anadolu University Turkey

Finlàndia

Enginyeria Industrial 
Màster u niversitari en 
Eficiència Energètica i 
Sostenibilitat  

Aalto University

Taula. Estudiantat que ha realitzat pràctiques a l’estranger dins del programa UJIE, curs 2014/15. 

A tots els participants en UJIE, se'ls reconeix la mobilitat dins del programa Erasmus+ (Educació 
Superior). En finalitzar el procés de formació i mobilitat, se'ls lliura un diploma acreditatiu de la 
seua participació en el programa, i a més se'ls atorga un reconeixement en l'expedient acadèmic.

Tota la informació de les convocatòries es troba en:

http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/ujietalent   

Estudiantat en pràctiques a l’estranger fora de programes de mobilitat 2014/15

Al llarg del curs 2014/15, 21 estudiants i estudiantes de l’UJI, han realitzat pràctiques curriculars a 
l’estranger pel seu compte, és a dir, fora dels programes de mobilitat.  Açò suposa un increment del 
14% respecte del curs passat. D'aquests estudiants, un 76% cursen estudis de grau i només un 24% 
cursen estudis de màster. Per tant, la distribució quant al nivell d'estudis també ha variat respecte del
curs passat, amb un increment de l'estudiantat de grau que realitza aquestes pràctiques (76% vs 
56%) i, en conseqüència, amb una disminució d el percentatge d'estudiants de màster (44% vs 
24%). 

Les pràctiques s’han desenvolupat a 12 països diferents, 5 d'aquests d'Europa (si el 2013/14 es van 
fer 7 pràctiques a destin acion s elegibles dins del programa de mobilitat Erasmus+ Pràctiques, el 
2014/15 n' han sigut 6, malgrat haver-se incrementat les pràctiques a l'estranger fora de programes). 

http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/ujietalent


La distribució geogràfica de l’estudiantat és la següent: 

Pa ís Titulació Empresa
Alemanya Grau en Economia Business Intelligence

and Consulting
Alemanya Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i 

Desenvolupament de Productes
Hettler. Tüllmann

Andorra Llicenciatura en Dret (Pla de 2002) CSA Advocats
Brasil Llicenciatura en Psicologia Instituto Granzotto 

de Psicologia Clínica 
Gestáltica

Estats Units Grau en Comunicació Audiovisual Kanteron Systems 
USA, Inc

Estats Units Grau en Traducció i Interpretació JBI Localization
Estats Units Grau en Traducció i Interpretació JBI Localization
Estats Units MU en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i 

Desenvolupament (Pla de 2013) 
Banco de Desarrollo 
de América del Norte

Guatemala MU en Cooperació al Desenvolupament (Pla de 2011) Academia de Español
Probigua

Israel Grau en Estudis Anglesos K Dictionaries
Israel Grau en Estudis Anglesos K Dictionaries
Israel Grau en Estudis Anglesos K Dictionaries
Israel Grau en Estudis Anglesos K Dictionaries
Itàlia Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i 

Desenvolupament de Productes
Studio Marco Piva

Itàlia Grau en Publicitat i Relacions Públiques Comune di Genzano 
di Roma

Nicaragua MU en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i 
Desenvolupament (Pla de 2013) 

Instituto Martin 
Luther King (IMLK)

Perú MU en Cooperació al Desenvolupament (Pla de 2011) COMISION DE 
DERECHOS 
HUMANOS, 
COMISEDH

Perú MU en Cooperació al Desenvolupament (Pla de 2011) COMISION DE 
DERECHOS 
HUMANOS, 
COMISEDH

Regne Unit Grau en Estudis Anglesos Global Translation 
Services, LTD

República Dominicana Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària Patronato Benéfico 
Oriental

Suècia Grau en Estudis Anglesos Thoren Business 
School

Taula. Estudiantat que ha realitzat pràctiques a l’estranger fora dels programes de mobilitat, curs 2014/15. 

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

Projecte Leonardo 2013-2015



S’ha gestionat el setè i darrer projecte de mobilitat dins del program a LLL de titulats per a la 
Universitat Jaume I amb un pressupost final EXECUTAT de 1 55.190 euros i 35 places per als anys 
2013 a 2015 A la convocatòria d’aquest curs es van presentar un total de 120 candidats, un 4,3% 
més que el curs passat. 

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 joves i amb menys 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.

El projecte s’ha desenvolupat de l’1 de setembre de 2013 al 31 de maig de 2015, i ha suposat la 
realització de 35 estades entre 10 i 24 setmanes (amb una mitjana de 23,2 setmanes) de titulats 
recents o postgraduats de la Universitat Jaume I de llicenciatura/grau en Traducció i Interpretació 
(10), màster en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions Industrials i Edificació (4), 
llicenciatura/grau en Publicitat i Relacions Públiques (3), grau en Periodisme (3), llicenciatura/grau 
en Comunicació Audiovisual (3), Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (2), Llicenciatura en 
Administració i Direcció d'Empreses (2) i una de les titulacions següents: Enginyeria Industrial, esp.
Electromecànica, màster universitari en Disseny i Fabricació, llicenciatura en Química, llicenciatura
en Ciències del Treball, llicenciatura en Dret, Grau en Psicologia, màster en Internalització 
Econòmica: Integració i Comerç Internacional, màster internacional en Estudis de Pau, Conflictes i 
Desenvolupament. 

 Les estades s’han dut a terme en 3 3 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. 

Igualment el SEPIE ha contactat amb la OIPEP per demanar informes d'impacte dels programes 
Leonardo, dins del Life Long Learning program, que ha finalitzat el 2015, atès el nostre nivell 
d'experiència en aquest àmbit.

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 nous 
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 de la situació de partida. En la següent gràfica 
s'observa la millora de competències: 



Gràfic. Millora de competències transversals en la mobilitat Leonardo (mesura mitjançant autoinforme abans de realitzar l'estada i en 
finalitzar)

En relació a mb la satisfacció global en l’estada, el 8 8 , 2 % dels participants estan satisfets o molt 
satisfets amb les estades i recomanarien l'entitat de destinació. Estan especialment satisfets amb els 
indicadors referents a la informació sobre el projecte Leonardo i la informació del país, l'adequació 
de la durada, la disposició del tutor a ajudar-los, el compliment del pla de treball, l’aportació a 
manejar-se amb desimboltura a l'àmbit laboral, el coneixement del funcionament intern de l'entitat, 
l'ampliació d'opcions professionals, l'aportació d’experiència laboral internacional, l’adquisició de 
competències variades i nous coneixements. 

 Respecte a la seua inserció professional, el 67,6 % dels participants treballen en el moment de 
redactar aquest informe; un 66,7% a l’estranger. Un 39% han sigut contractats per l’entitat 
d’acollida. 

BE JWT  

BE Xplanation Languages Services n.v
Llicenciatura en Administració i Direcció 
de Empreses

BE P&G Enginyeria Industrial (Electromecànica)
BE Consulta Europa Projects Grau en Periodisme

BE P&G

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



FR Institut CRÉAD Grau en Periodisme

IE KADE IRL

Màster en Internacionalització 
Econòmica: Integració i Comerç 
Internacional

IE Shane Holland Design Workshops Ltd.
Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial 
(Pla de 1995)

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

MT Crossroads Consulting Ltd. Llicenciatura en Ciències del Treball 

NL
Asociación Española de Profesionales en 
Holanda Grau en Periodisme 

NL
Asociación Española de Profesionales en 
Holanda Grau en Comunicació Audiovisual

NL
Centro cultural de Hispanohablantes de 
Amsterdam Llicenciatura 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

SW
Z

Geneva for Human Rights – Global 
Training Llicenciatura en Dret 

SW
Z The World Student Christian Federation

Màster universitari en Eficiència 
Energètica i Sostenibilitat

UK Translate Media Ltd. Llicenciatura en Traducció i Interpretació

UK WorldAccent Llicenciatura en Traducció i Interpretació
UK Xplanation Language Services 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 Experiment in International Living (EIL
Màster internacional en Estudis de Pau, 
Conflictes i Desenvolupament 

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
bfold Grau en Publicitat i Relacions Públiques

UK  Studio-Solution.com Ltd. Grau en Psicologia

UK ISPO 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 2013, per país, titulació i empresa d’acollida. 

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



internacionals:

Pla de formació per a les pràctiques internacionals 2014/15 (10 h). 

Impartit majoritàriament per personal de l'OIPEP i realitzat entre setembre i gener, en diverses 
edicions, que inclou:

Taller Participants Durada
Sessió d’orientació de la convocatòria 242 3 hores
Tallers de currículum Europass i carta de presentació 28 4 hores
Taller d’entrevista 60 4 hores
Taller de recerca d’ocupació i pràctiques a l’estranger 105 3 hores
Taller CV per al Regne Unit i carta de presentació 84 4 hores
Drop-in session (revisió CV i carta de motivació) 91 0,5 hores
Taller de currículum creatiu - Pla de formació per a les 
pràctiques internacionals

30 3 hores

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

29 3 hores

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

44 4 hores 

Taula. Distribució de participants en el Pla de formació de les pràctiques internacionals 2014/15 (de setembre a 
desembre).

S'ha disposat de l finançament del programa Leonardo i d el cofinançament de l’UJI. Van assistir-hi 
els candidats i participants d ' Erasmus+ Pràctiques durant 2014/15. La satisfacció global és molt 
alta, 4,27 en una escala de 0 a 5. Un total de 2 42 persones van assistir a alguna de les accions 
formatives vinculades a orientació professional. 

Més informació: http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-
plus/2014/   Annex IV: Pla de formació per a les pràctiques internacionals 2014/15. Convocatòria 
Erasmus+ Pràctiques   

 Pla de formació per a les pràctiques internacionals 2015/16 (20 hores)

E s va celebrar el 24 i 25 de juny de 2015 on es va facilitar informació molt nova tant sobre els 
programes de mobilitat de la Universitat Jaume I com dels processos d'acreditació lingüística : 
Erasmus+, la convocatòria de Pràctiques solidàries a països empobrits, University Junior 
International Enterpreneurs i possibilitat de pràctiques externes fora de programes de mobilitat, com
altres programes d'ocupació i/o pràctiques internacionals no organitzats per la nostra U niversitat, 
però d'alt interès per a estudiantat i titula ts . Es van realitzar un taller d’entrevista exprés i un taller 
de LinkedIn. També hi van assistir la conseller a Eures de Castelló i gestores dels programes 
Eurodyssea, Faro i Argo, i va disposar de finançament de l’UJI. Hi van assistir un total de 55 
estudiants i titulats, i 28 professors. L’avaluació dels assistents va ser plenament satisfactòria i el 
període va ser molt adequat per a la planificació del curs següent. Els continguts del pla de formació
es van penjar a la guia Promote. 

Aquesta  taula  reflecteix  l'assistència  per  titulació.  Les  dades  estan  estretes  dels  qüestionaris  de
satisfacció.

http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/967d491e-d817-4559-a296-8908e2a4f383/erasmusplus-a4.def.pdf?guest=true
http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/967d491e-d817-4559-a296-8908e2a4f383/erasmusplus-a4.def.pdf?guest=true
http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/2014/
http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/2014/


Taller Titulació (per centres) Població Percentatge
Taller d'entrevista. Pla de 
formació pràctiques 
internacionals

Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques
Grau en Finances i Comptabilitat 1 3,33%
Grau en Turisme 2 6,66%
Grau en Dret 4 13,33%
Ciències Empresarials 1 3,33%
Llicenciatura en Dret 1 3,33%
Escola Superior de Tecnologia i 
Ciències Experimentals
Grau en Arquitectura Tècnica 1 3,33%
Grau en Disseny Industrial i 
Desenvolupament de Productes 1 3,33%
Enginyeria Industrial 3 10%
Grau en Enginyeria Informàtica 2 6,66%
Grau en Enginyeria Química 1 3,33%
Facultat de Ciències Humanes i 
Socials
Grau en Traducció i Interpretació 2 6,66%
Llicenciat en Història 1 3,33%
Facultat de Ciències de la Salut
Grau en Psicologia 1 3,33%
Doctorat 6 20%
No han indicat titulació 3 10%

30 100%
Taller de LinkedIn. Pla de
formació pràctiques 
internacionals

Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques
Grau en Turisme 2 9,09%
Escola Superior de Tecnologia i 
Ciències Experimentals
Grau en Arquitectura Tècnica 2 9,09%
Enginyeria Industrial 1 4,54%
Grau en Enginyeria Informàtica 1 4,54%
Grau en Enginyeria Química 1 4,54%
Facultat de Ciències Humanes i 
Socials
Grau en Traducció i Interpretació 3 13,63%
Grau en Estudis Anglesos 1 4,54%
Llicenciat en Història 1 4,54%
Facultat de Ciències de la Salut
Grau en Psicologia 1 4,54%
Doctorat 8 36,36%
No han indicat titulació 1 4,54%

22 100%



Titulats de l'UJI que han sol·licitat el programa Argo 2014-2016 (Europa, EUA, Canadà, Àsia i 
Oceania): 119.

Titulats de l'UJI que han sol·licitat el programa Argo 2009-2012 (Europa, EUA, Canadà, Àsia i 
Oceania): 444, dels quals 4 es van beneficiar d'una beca de mobilitat.

Eurodyssée

Durant aquest curs s'ha contractat dos tècnics per al projecte International Student Support (2 
international student advisor, en pràctiques, 5 mesos, de desembre de 2014 a abril de 2015, un per a 
l’OIPEP i un 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. 030 € i el cofinançament de la Universitat va ser de 1. 220 €. 

Projecte UJIxMÓN

Després d’una primera experiència pilot, e l 2012 i com a concurs, actualment tots els participants 
de la convocatòria 2014/15, igual que a l curs passat, han de penjar en finalitzar la seua estada la 
seua experiència en forma de videorelat breu de 2 a 5 minuts, que serveix de motivació i formació 
entre els seus iguals i alhora 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 la web.

Actualment ja estan penjats un total de 100 videorelats.

Projecte: guia PROMOTE Your International Career

Durant aquest curs, s’està revisant, amplia n t i passant a la nova web UPO la guia Promote Your 
International Career, http://www.uji.es/UK/canals/laboral/p r omote, 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. 

Tant els projectes PROMOTE com UJIXMON han sigut presentats al congrés internacional EAIE a 
Praga el setembre de 2014 en una comunicació oral que va suscitar molt d'interès: Beas, M. I and 
Blasco. T. (2014) Linguistic, cultural and career preparation for outgoing students. E-poster. EAIE 
Prague 2014.  

Activitats d'inserció laboral

Activitats d’inserció professional i comunicació externa, acreditació i qualitat 

En aquest apartat s'inclouen les activitats i accions que, des de l'OIPEP, es planifiquen i gestionen 
per tal d'afavorir la inserció professional de l'estudiantat i dels titulats i titulades recents de l'UJI. 
Igualment s'afegeixen accions de l'OIPEP vinculades a la comunicació externa, acreditació i 
qualitat. 

1. Orientació professional 

L ' OIPEP ofereix aquest servei per tretzè any consecuti u , des de 2002. 

Novetats en aquest curs escolar: 
• S'ha posat en marxa el nou sistema de cites en línia, encara en proves. Es tracta que el mateix 

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


potencial usuari del servei puga gestionar la se u a cita: sol·licitar-la segons disponibilitat de 
calendari, modificar-la o cancel·lar-la. A més s'ha afegit la utilitat més important: quan 
sol·licita una primera cita, l'usuari ha d'emplenar un formulari en línia, que permet diverses 
millores, com ara la comoditat i l' estalvi de temps, estalvi de paper, possibilitat de descarregar 
un Excel automàticament amb vista a l'avaluació de resultats, i fonamental per a poder enviar 
arxius automatitzats al SERVEF i obligatori per la Xarxa Orienta. Es podrà confeccionar un 
arxiu XML i no haver de mecanitzar dades a mà. 

• L'UJI s'ha adherit a la Xarxa O rienta SERVEF que permetrà estar connectats amb totes les 
entitats de la Comunitat Valenciana que ofereixen serveis d'orientació, compartir metodologia 
amb altres entitats i amb el SERVEF, i accedir a dades d'usuaris, tant del SERVEF, com de la 
Seguretat Social, que redundarà en una optimització de l'orientació a cada usuari. 

 Cartell identificatiu com a entitat membre de la Xarxa Orienta de la Comunitat Valenciana 

El nombre de person e s que han rebut orientació professional individualitzada durant aquest curs 
acadèmic ( dades fins al 30 de juny de 2015) s ó n en total 16 1 persones (entre usuaris d’orientació 
professional i usuaris d'orientació professional per a l'autoocupació ). 

La satisfacció global dels usuaris d ' orientació és 4,88 punts. 

L e s titulacions dels usuaris atesos : 

 
TITULACIÓ FRE %

Llicenciatura de Psicopedagogia 1 1,00%

Genie Mecanique a l'INSA de Tolosa de Llenguadoc 1 1,00%

Enginyeria d'Obres Públiques 1 1,00%

Enginyeria Química 2 2,00%

Llicenciatura en Dret 1 1,00%

Magisteri de Llengua Estrangera (Especialitzada en Anglès) 1 1,00%

Quiromassatgista 1 1,00%

Treball Social 1 1,00%

Llicenciatura en Ciències de l'Activitat Física i L'esport 2 2,00%

Llicenciatura en Medicina 2 2,00%



Llicenciatura en Filologia Hebrea 1 1,00%

Llicenciatura en Ciències del Treball 1 1,00%

Arquitecte Tècnic 1 1,00%

Diplomatura en Estadística 2 2,00%

Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica 3 3,00%

Llicenciatura en Biologia 1 1,00%

Llicenciatura en Física 1 1,00%

Llicenciatura en Geologia 3 3,00%

Diplomatura en Infermeria 2 2,00%

Diplomatura en Fisioteràpia 4 4,00%

Llicenciatura en Veterinària 2 2,00%

Llicenciatura en Filologia Alemanya 2 2,00%

Llicenciatura en Filologia Hebrea 1 1,00%

Llicenciatura en Filologia Anglesa 1 1,00%

Diplomatura en Ciències Empresarials 2 2,00%

Enginyera Tècnica Agrícola 1 1,00%

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial 2 2,00%

Enginyeria Tècnica Industrial 4 4,00%

Enginyeria Tècnica  en Informàtica de Gestió 2 2,00%

Enginyeria Industrial 1 1,00%

Grau en Enginyeria Informàtica 1 1,00%

Grau en Psicologia 11 11,00%

Grau en Administració d'Empreses 8 8,00%

Grau en Turisme 5 5,00%

Màster universitari en Disseny i Fabricació 1 1,00%

Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals 1 1,00%

Màster universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada 1 1,00%

Màster universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats 1 1,00%

Màster universitari en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 1 1,00%

Màster universitari en Psicopedagogia 1 1,00%

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

1 1,00%

Màster universitari en Professor/a d'Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes

1 1,00%

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

1 1,00%

Màster en Comerç Internacional 1 1,00%

Màster en Gestió Integrada de la Qualitat, Mediambient i PRL 1 1,00%



Màster en Psicogerontologia 1 1,00%

Des que van finalitzar el seu procés d'orientació, un 57,2% dels subjectes ha tingut experiència 
laboral i un 28,6% treballa actualment. El 71,4% dels subjectes enquestats ha iniciat algun tipus de 
formació per a millorar la seua ocupabilitat (dades provisionals). 

2. Intermediació per a l’ocupació

Agència de col·locació

Després de l'autorització del 23 d’abril de 2013 del SERVEF, ja fa dos anys que està funcionant 
l'Agència de Col·locació (AC), amb resultats molt satisfactoris. La memòria es realitza anualment 
amb resultats de l'a ny natural, en aquest cas de 2014. 

El nombre d'empreses registrades a l'Agència de col·locació é s de 135 i les empreses que han 
publicat ofertes són 79. 
El total d'ofertes enviades són 91, i s ó n 130 els llocs de treball oferts. 

Quant al nombre de persones ateses s ó n 1.209, el total que s' hi han registrat i han fet ús de 
l'agència, cosa que significa que hi ha 751 persones noves registrades. 

Durant aquest any acadèmic s'ha posat 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.

Ofertes a l'Agència de Col·locació de la Universitat Jaume I, per 
titulació (any 2014)

Total

Total general 271
Enginyeria Industrial 16 30
Enginyeria Industrial (EURUJI) 9
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 5
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses 14 23
Grau en Administració d'Empreses 9
Diplomatura en Ciències Empresarials 12
Enginyeria Informàtica (Pla de 2001) 12 23
Enginyeria Informàtica (Pla de 1991) 4
Grau en Enginyeria Informàtica 7
Grau en Enginyeria Química 11 20
Enginyeria Química 9
Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (pla de 1995) 10 19
Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (pla de 1991) 6
Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes 3
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 10
Grau en Química 10 27
Llicenciatura en Química 9



Llicenciatura en Química (pla de 2002) 7
Llicenciatura en Química Industrial (pla de 1973) 1
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de 2001) 9 11
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de 1991) 2
Grau en Enginyeria Mecànica 9
Grau en Enginyeria Elèctrica 8
Grau en Finances i Comptabilitat 7
Arquitectura Tècnica 4 6
Grau en Arquitectura Tècnica 2
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat de Mecànica 4
Grau en Economia 4
Grau en Estudis Anglesos 4 5
Llicenciatura en Filologia Anglesa 1
Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 4
Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i Jardineria 3 4
Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 1
Llicenciatura en Traducció i Interpretació 3 5
Grau en Traducció i Interpretació 2
Diplomatura en Turisme 2 4
Grau en Turisme 2
Grau en Dret 2
Grau en Gestió i Administració Pública 2
Grau en Psicologia 2 3
Llicenciatura en Psicologia 1
Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 2
Màster en Internacionalització Econòmica: Integració i Comerç 
Internacional

2

Màster en Prevenció de Riscs Laborals 2
Màster universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional 2
Màster universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats 2
Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals 2
Diplomatura en Gestió i Administració Pública 1
Diplomatura en Relacions Laborals (pla de 1991) 1 2
Diplomatura en Relacions Laborals (pla de 2002) 1
Grau en Humanitats: Estudis Interculturals 1
Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària 1
Grau en Publicitat i Relacions Públiques 1 2
Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 1
Màster en Disseny i Fabricació 1
Màster en Gestió de la Qualitat 1
Màster en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada 1
Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats 1
Màster en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos 
Humans

1

Màster universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en 1



Contextos Multilingües
Màster universitari en Internacionalització Econòmica: Integració i Comerç
Internacional

1

Màster universitari en Pràctica Jurídica 1
Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals (pla de 2013) 1
Màster universitari en Psicopedagogia 1

Grup PREOCUPAT-Acip de distribució d'informació d’ocupació

Aquesta llista de distribució, creada a finals de 2006, ja té 1. 700 persones subscrites en total i un 
volum d’enviaments de 81 missatges electrònics.  Encara que l’agència de col·locació funcione al 
100%, mant enim aquest grup, ja que ens permet enviar informació sobre beques, ofertes 
d’ocupació d’empreses internacionals i activitats de formació, no solament de l ' UJI, sinó també 
gestionades per altres institucions. 

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.

Es va sol·licitar un projecte informàtic per a poder utilitzar els certificats oficials també en els 
tallers impartits i/o organitzats per l ' OIPEP que s'ha engegat recentment, la qual cosa ha significat 
una important millora en l'operativitat del servei. 

S’han impartit un total de 34 tallers, dels quals 16, si n'excloem els tallers de formació de pràctiques
internacionals, estan descrits en un altre apartat.

Activitat Matriculats
Assistènci

a
Satisfacció
mitjana 

PROGRAMA

PRIMER SEMESTRE

1

Taller de currículum 
Europass Pla de 
formació per a les 
pràctiques 
Internacionals

28 16

4,44 PLA DE 
FORMACIÓ DE  
PRÀCTIQUES 
INTERNACIONALS
14/15 

2

2a Edició. Taller de 
currículum Europass. 
Pla de formació per a les
pràctiques 
Internacionals

26 27

4,44

3
Taller de CV per al 
Regne Unit i Irlanda, i 
carta de presentació

84 44
4,2

4
Drop in session 
Curriculum Europass

58 9
-

5
Drop in session 
Currículum creatiu

20 0
-

6 Drop in session CV 
Regne Unit i Irlanda, i 

13 7 -



carta de presentació

7

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

29 15

4,46

8

Taller de Currículum 
creatiu - Pla de formació
per a les pràctiques 
Internacionals

17 8

-

9

2a Edició Taller de 
currículum creatiu - Pla 
de formació per a les 
pràctiques 
internacionals

13 8

-

10

Taller de recerca 
d'ocupació i pràctiques a
l'estranger - Pla de 
formació per a les 
pràctiques 
internacionals

59 31

4,26

11 

2a edició del Taller de 
recerca d'ocupació i 
pràctiques a l'estranger- 
Pla de formació per a les
pràctiques 
internacionals

46 11

4,3

12 

Taller d'entrevista: pla 
de formació per a les 
pràctiques 
internacionals

60 36

4,54

13
Seminari de tutorització 
i condicions de vida i  
treball 

44 42
-

14

Sessió d'orientació per a
la convocatòria - Pla de 
formació per a les 
pràctiques 
internacionals

242 172

-

15
Sessió Informativa Beca
Santander

177 89
-

16 
Taller d'entrevista. Beca 
Santander 2014/2015

93 55
4,27 FORMACIÓ 

PRÀCTIQUES 
SANTANDER

17 
Taller de currículum. 
Beca Santander 
2014/2015

141 56
4,43

SEGON SEMESTRE
18 Taller formatiu de 

pràctiques solidàries a 
països empobrits 

6 6 -



19
Taller de currículum: 
noves tendències 

19 10
5

20
Taller de currículum 
creatiu 

17 8
-

21 
Taller Prepara la teua 
recerca d'ocupació en 
línia i fora de línia 

20 7
4,74

22 
Taller Processos 
selectius innovadors

15 9
4,88

23
Drop in session Taller 
currículum noves 
tendències 

1 1
-

24
Drop In session Taller 
Trau-li el màxim suc a 
LinkedIn

1 1
-

25 
Taller Amenaces a la 
xarxa i recerca 
d'ocupació segura 

9 2
4,5

26 Taller I si emprenc? 10 4 4,5

27
Taller Trau-li el màxim 
suc a LinkedIn

28 18
4,68

28
Taller de treball en 
xarxa (networking) per a
l'èxit professional

1 2
5

29
Taller de xarxes socials 
professionals 

18 11
4,72

30
Taller Reputació a la 
xarxa i el seu impacte en
la recerca d'ocupació 

11 7
4,85

31
Pla de formació per a les
pràctiques 
internacionals 15/16 

80 40
4,3 PLA DE 

FORMACIÓ DE 
PRÀCTIQUES 
INTERNACIONALS
15/16 32

Taller entrevista exprés 
telefònica 

80 37
4,17

33 Taller LinkedIn 80 27 4,05

34

Taller de xarxes socials 
professionals Jornada 
Orientació professional 
Infermeria

64 25
-

 

Taula resum 2014-2015  

Nombre de tallers oferts 34 

Nombre d'inscrits 1609

Nombre d'assistents 840 

Satisfacció global dels
assistents

4,51 



La mitjana de satisfacció general dels tallers és de 4,52 en una escala d'1 a 5. 

Per paquets formatius concrets la satisfacció global és:

Pla de formació per a les pràctiques internacionals 14/15 
(primer semestre)

4,3
7

Pla de formació per a les pràctiques internacionals 15/16 
(segon semestre)

4,1
7 

Formació per a l'ocupació 2n semestre 2014-2015 4,7
6

Formació per a la beca Santander 4,3
5

Pel que fa a les titulacions de procedència dels assistents que van formalitzar el qüestionari de 
satisfacció:

FCJE Qüestionaris %
Grau en Turisme 25 6,31
Grau en Administració i Direcció d'Empreses 49 12,37
Llicenciatura en Dret 6 1,51
Grau en Dret 9 2,27
Grau en Economia 5 1,26
Grau en Finances i Comptabilitat 8 2,02
Grau en Criminologia i Seguretat 12 3,03
Diplomatura en Relacions Laborals 1 0,25
Diplomatura en Ciències Empresarials 1 0,25
Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 1 0,25

117 29,54
ESTCE

Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 8 2,02
Grau en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes 23 5,8
Enginyeria industrial 19 4,79
Grau en Enginyeria Mecànica 3 0,75
Grau en Enginyeria Elèctrica 10 2,52
Grau Enginyeria Informàtica 6 1,51
Grau en Enginyeria Química 8 2,02
Màster en Eficiència Energètica i Sostenibilitat 4 1,01
Grau en Arquitectura Tècnica 5 1,26
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 11 2,77
Màster en Disseny i Fabricació 7 1,76
Màster en Prevenció de Riscos Laborals 1 0,25
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial 3 0,75
Enginyeria tècnica 1 0,25

109 27,52
FCHS



Grau en Traducció i Interpretació 34 8,58
Grau en Periodisme 9 2,27
Grau en Comunicació Audiovisual 15 3,78
Grau en Humanitats: Estudis Interculturals 8 2,02
Grau en Estudis Anglesos 15 3,78
Grau en Mestre d'Educació Primària 4 1,01
Grau en Publicitat i Relacions Públiques 20 5,05
Filologia Anglesa 2 0,5
Màster en Noves Tendències i Processos d'Innovació i Comunicació 1 0,25
Màster en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i 
Desenvolupament 1 0,25
Màster de Professorat de Secundària 3 0,75
Grau en Història i Patrimoni 1 0,25
Llicenciatura en Història 2 0,5

115 29,04
FCS

Grau en Psicologia 18 4,54
Grau en Infermeria 1 0,25
Màster en Psicologia del Treball, en les Organitzacions i Recursos 
Humans 8 2,02
Màster en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 1 0,25

28 7,07
Filologia catalana (UV) 1 0,25
Doctorat 14 3,53
Total 396 100

OCUPARTY 

Es tracta d’agilitar i sistematitzar un sistema pel qual les empreses capaces potencialment d’acollir 
en la seua plantilla titulats i titulades universitaris tinguen a la seua disposició el campus com un 
mode directe de, per un costat, donar a conèixer els seus serveis i la seua activitat productiva dins de
la comunitat universitària i, per un altre, contactar i captar el personal qualificat necessari per a les 
seues organitzacions.

L’OIPEP s’encarrega de realitzar les gestions d’espais, difusió a la comunitat universitària, control 
de mitjans tecnològics, etc.
Les empreses participants són: Leroy Merlin, Torrecid, UTEACH i AupairBooking.Com,

El nivel l mitjà de satisfacció dels assistents é s de 4,7 sobre 5. La utili tat per a la inserció profe s 
sional es valora amb un 4,38 . El n ombre d'assistents fou aproximadament de 260 person e s . 

Quant a la satisfacció de l e s empres e s, la m itjana é s 4,66. 

Pla UJI EMPRÈN 

UJI EMPRÈN és la iniciativa del Vicerectorat d'Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa que es 
constitueix com la plataforma responsable de fomentar i donar suport a les iniciatives emprenedores
de la comunitat universitària UJI. La web és www.ujiempren.uji.es   

Ofereix foment i suport a les iniciatives emprenedores de la comunitat universitària UJI mitjançant 
la sensibilització, motivació, formació, acompanyament i proposta a l'estudiantat d'oportunitats de 
treball en xarxa ( networking ). Potenciació de la capacitat emprenedora de l'UJI i de la comunitat 

http://www.ujiempren.uji.es/


universitària.

Els serveis implicats són la Càtedra INCREA, l'Oficina d'Inserció Professional i Estades en 
Pràctiques (OIPEP) i la Unitat de Suport Educatiu (USE)

Il·lustració 1. Pla i serveis implicats 

Dins del pla UJI Emprèn, l'Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques s'encarrega dels 
següents aspectes: 

• Sensibilització i motivació per a l'emprenedoria. Sensibilització, motivació i informació per a 
l’emprenedoria i la cultura emprenedora. 

• Ocuparty. Programa molt útil perquè la persona emprenedora puga conèixer les estratègies de 
gestió eficaces que utilitzen les grans companyies. 

• Orientació professional. Pot resultar molt útil a la persona emprenedora rebre orientació per a 
desenvolupar les seues competències, així com informació actualitzada sobre el mercat de 
treball. 

• Formació cap a l'ocupació. Formació dirigida a introduir i motivar en l'opció de l'emprenedoria
• Agència de col·locació. Potent eina per a la persona emprenedora que necessit a candidats per a

cobrir llocs de treball en el seu projecte empresarial 

• Programa University Junior International Enterpreneurs – UJIE. Programa amb l'objectiu de 
desenvolupar, en un entorn global, el talent emprenedor de l'estudiantat excel·lent per a  
promoure la seua mobilitat internacional amb iniciatives empresarials globals. 

Dia de la Persona Emprenedora (DPECV14) 

La presentació oficial del pla és va realitzar en la celebració del Dia de la Persona Emprenedora a 
Castelló, el passat dia 6 de Novembre. Van participar, d'una banda, en el DPECV14 de Castelló, 
amb la presentació del pla UJI EMPRÈN i en el DPECV14 de València on, a més de coordinar 
l'activitat que ens corresponia, vam particip ar en la resta d'activitats; també vam realitzar una labor 
de difusió dels nostres serveis OIPEP per les empreses situades a la fira. L'acte tindre  més de 5.500 
inscrits, 400 sessions sobre emprenedoria i 600 ponents. 



 Presentació al Dia de la Persona Emprenedora a Castelló 

La notícia als mitjans: 

http://ujiapps.uji.es/com/noticies/2014/11/2q/jornada-emprenedor/   

http://www.uji.es/cocoon/xpfpub/genera-contenido-pdf2?tcont_id=1757&c_id=41316720   

Observatori Ocupacional

Durant aquest curs s’ha continuat implementant el projecte d’ Observatori Ocupacional amb els 
següents objectius: 

1) S'han elaborat els informes per titulacions de l'enquesta d'inserció laboral 2014. En total s'han 
elaborat 11 informes de grau i 36 informes de màster universitari. Aquests informes s'han posat a 
disposició dels responsables de títols en l'apartat de gestió per processos (GPP) de l'e-UJIer. S'està 
elaborant l'informe final de l'enquesta. 

2) També s'han posat a disposició dels responsables de títols mitjançant el GPP els informes per 
titulacions de l'enquesta a titulats recents de les promocions de 2011 i 2012. En total s'han penjat en 
el GPP 15 informes de grau i primer i segon cicle i 3 informes de màster universitari. S'ha elaborat 
l'informe final de l'enquesta, que recull informació dels titulats i titulades de grau i màster 
universitari, agrupada per sexe i branca de coneixement. L'informe i les conclusions s'organitzen en 
els següents apartats: perfil sociodemogràfic, activitats durant els estudis, competències 
professionals al moment de finalitzar els estudis, satisfacció amb la titulació, recerca d'ocupació i 
evolució de la situació laboral, primera ocupació després de la titulació, ocupació actual i 
competències professionals demandades pel lloc de treball. 

3) Durant juny i juliol s'està duent a terme el treball de camp de l'enquesta d'inserció laboral de 
2015 a les promocions dels cursos 2010-2011 (3 anys des de la finalització dels estudis) i 2012-
2013 (1 any des de la finalització). La població inclou 11 graus i 42 màsters universitaris, amb un 
total de 2.581 persones a enquestar. El treball de camp es realitza mitjançant un qüestionari en línia 
gestionat pel programari lliure LimeSurvey i enquestes telefòniques de reforç per a aquells títols 
que van a renovar l'acreditació el 2016 (19 graus i 7 màsters). 

 4) S'ha col·laborat amb l'Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitarios (OEEU) en la 
recollida de dades administratives i en el treball de camp del Barómetro de Empleabilidad y Empleo
Universitarios. Aquesta enquesta anava dirigida als graduats de titulacions de primer i segon cicle i 
grau del curs 2009-2010; un total de 1.664 persones. La recol lida de dades s'ha realitzat mitjançant 
un qüestionari en línia amb el suport del Servei d'Informàtica. L'OEEU és una iniciativa de la 
Universidad Politécnica de Madrid, la Càtedra UNESCO de Gestió i Política Universitària i l'Obra 
Social La Caixa, que, per a la realització del Barómetro, té el suport de la CRUE. 

5) S'ha col·laborat amb la Xarxa Lluís Vives d'Universitats i la Fundació Jaume Bofill en la 
recollida de dades administratives i en el treball de camp de l'enquesta «Via-Universitària. Accés, 
condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris». La població objectiu de 

http://www.uji.es/cocoon/xpfpub/genera-contenido-pdf2?tcont_id=1757&c_id=41316720
http://ujiapps.uji.es/com/noticies/2014/11/2q/jornada-emprenedor/


l'enquesta era l'estudiantat matriculat en titulacions de grau i màster en aquest curs, un total de 
13.535. El treball de camp s'ha realitzat mitjançant un qüestionari en línia amb el suport del Servei 
d'Informàtica. 

6) 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 a 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. Hi ha 299 

seguidors (un increment del 38,43% respecte a fa un any).

• Twitter. Xarxa social generalista, l’objectiu principal és la difusió d’informació. Hi ha 231 
seguidors (un increment del 29,78% respecte a fa un any).

• LinkedIn. Xarxa professional, l’objectiu principal és mantindre el contacte amb antics usuaris i 
persones titulades. Hi ha 1.480 contactes (un increment del 49,95% 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.

Hi ha també 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.

Coordinació interna/externa i comunicació i Qualitat

L’OIPEP ha participat, o té previst participar, en altres activitats a banda de les ja definides 
anteriorment:

Participació en xarxes de treball internes

 

La cap de l’OIPEP ha format part del comitè de selecció dels programes Erasmus + , Pràctiques s 
olidàries a p aïsos e mpobrits, Erasmus.es, UJIE, Santander CRUE CEPYME 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 UJI EMPRÈN. 

Aquest curs s’ha continuat treballat activament amb la Unitat Tècnica d'Harmonització en el marc 
del Verifica per a l’elaboració i/o modificació dels plans d’estudi de grau i màster (Comissió 
Tècnica de Revisió de Plans d'Estudi Oficials).



Igualment s’ha continuat treballat en grup per a la mesura i redefinició del pla estratègic del servei i 
en l'actualització de la carta de serveis.

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
• Formació cap a l’ocupació. Continuació

• Orientació professional. Inscripció en línia i qüestionaris en línia d'orientació professional
• Erasmus Pràctiques-Leonardo-PASPE. És de destacar que s’ha desenvolupat un gran projecte 

d'incloure en el sistema informàtic de pràctiques externes, i la convocatòria 14/15 Erasmus+ ja 
ha sigut publicada d’aquesta forma.

• Actualització del nou web UJI. Es veu el resultat en els indicadors.
• Guia Promote Your International Career. S’està revisant per passar-la a UPO.

• 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

Formació cap a l’ocupació. Certificats oficials 
• Orientació p rofessional. Inscripció en línia i qüestionaris en línia d'orientació professional i 

adaptació a la Xarxa Orienta. 
• 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, en coordinació amb el 
Servei d'Informàtica per al seu manteniment. 

Millora dels indicadors de qualitat dels títols en les enquestes d'inserció professional amb 
l'OPAQ i l'UTH.

Millora de l'explotació de la base de dades de l'UJI amb el Servei d'Informàtica.

Càrrecs

La tècnica responsable de l’OIPEP és la secretària del Consell Assessor d’Inserció Professional, que
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 , junt amb les cinc universitats públiques valencianes i la S 
ubdirecció G eneral d’ E mprenedoria. Grups de treball en els quals participem: Best practices, UJI 
E  (del qual OIPEP és coordinadora), Mentoria. 

Pla Estratègic del SERVEF (GEI Prospectiva). M. Isabel Beas, responsable de l' OIPEP, 
representa la Universitat Jaume I, participa en aquestes reunions junt ament amb altres agents en 



l'àmbit de la formació i el mercat de treball. L'objectiu és constitu ir un “think thank” d'excel·lència 
i d'innovació  de política regional que agrupe tots els stakeholders relacionats amb l'ocupació. S'han 
produït diverses reunions al llarg del curs. 

La responsable de l’OIPEP i els tècnics i tècniques han representat la Universitat Jaume I en l’Àrea 
de Treball EMPLEO de RUNAE , tant en les sessions plenàries ( Madrid, 3 d 'octubre ), (
Barcelona ,17, 18 i 19 de juny), com en els subgrups (p ràctiques e xterne s, març de 2015). Entre 
altres acords, a iniciativa de l'UJI s'elevarà una consulta sobre la interacció de la Llei de la c iència i 
les pràctiques externes de doctorat, segons el RD 592/2014. 

Orientació i competències; a utoocupació; o bservatoris d’ocupació (la Corunya, novembre 2014), a
gències de col·locació. 

La responsable de l'OIPEP ha representat la Universitat Jaume I amb l’assistència a les diverses 
reunions de gestió del projecte Leonardo i Erasmus+ convocades per l’OAPEE / SEPIE. 

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 de pràctiques internacionals (Stella Senior, Erasmus.es...). 

Reunions en el SERVEF per la Xarxa Orienta (diverses reunions durant 2014-1205) 

Personal becari en OIPEP
• José Guerrero Infante. Màster en Psicologia del Treball i Recursos Humans. Pràctiques 

Santander CRUE-CEPYME.

• Jonathan Peñalver González. Doctorat en Psicologia del Treball i Recuros Humans. Becari de 
col·laboració.

• Laritza Machín Rincón. Màster en Psicologia del Treball i Recursos Humans. Becària de 
col·laboració.

• Josefina Peláez. Màster en Psicologia del Treball i Recursos Humans. Becària de col·laboració.
• Adrián Sánchez Górriz. Estudiant de doctorat. Becari de col·laboració.

Estudiantat en pràctiques

• Tomas Majtanik (Business). Erasmus+ i Stella Programme, incoming. 
• Denis Pedro Cuevas Gosalvo (Grau Estudis Anglesos).

• Fernando de las Cuevas Hernández (Grau en Psicologia).

Participació en processos de seguiment i renovació de l'acreditació de títols

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.

Tota la informació (indicadors, informes, etc.) elaborada per l'OIPEP i reclamada per a aquesta 
finalitat s'ha posat a disposició dels responsables de títols mitjançant l'aplicació Gestió per 
processos de l'e-UJIer.

Al llarg del curs 2014/15 hem participat en auditories vinculades als processos de renovació de 
l'acreditació de les següents titulacions:



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

• Màster universitari en Professor/a d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyaments d'Idiomes
• Màster universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada

• Màster universitari en Comunicació Intercultural i d’Ensenyança de Llengües (CIEL)
• Màster universitari en Traducció Medicosanitària

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

• Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals

• Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades
• Màster universitari en Matemàtica Computacional

• Màster universitari en Disseny i Fabricació

D'altra banda, la responsable de l'OIPEP forma part de la comissió tècnica de coordinació de la 
nova oferta de titulacions.

Carta de serveis

L’OIPEP ha finalitzat aquest curs l'actualització de la seua carta de serveis i continua mesurant 
anualment els indicadors de la carta de serveis. Aquesta està ja disponible en  
http://ujiapps.uji.es/serveis/scp/disseny/institucional/cartes-serveis/oipep/cs-oipep.pdf   i els 
indicadors estan mesurats.

Impuls a l'administració electrònica

L'OIPEP, en coordinació amb la direcció del projecte, ha participat activament en aquesta sol·licitud
d'informació:

• Catàleg de procediments administratius que es tramiten a l'UJI.

• Catàleg de fons d’informació administrativa.

• Fitxa dels procediments administratius que tramita la unitat. 

• Sistema de consulta de dades d’altres administracions per tal d’evitar haver de demanar 
aquesta informació als interessats. 

Formació interna (rebuda)

TALLER/CURS ASSISTENTS

Octubre 2014. ERASMUS+: Com sol·licitar 
projectes KA2. 8 h.

Mª Isabel Beas, Joan Raül Burriel Calvet, 
Conchi Pérez, Tonia Cerveró, Laura García Pla 

Novembre 2014. La Norma ISO 10667 per a 
l'avaluació de persones en entorns laborals. 3 h.

Joan Raül Burriel Calvet, Conchi Pérez, Laura 
García Pla 

Desembre 2015. Sistema operatiu: Windows 8 
(4a edició). 9 h.

Joan Raül Burriel Calvet, Encarna Argente, Ana 
M. Luna 

http://ujiapps.uji.es/serveis/scp/disseny/institucional/cartes-serveis/oipep/cs-oipep.pdf


Desembre 2015. Introducció a la direcció i gestió
de projectes. 7 h.

Joan Raül Burriel Calvet

Gener 2015. Curs d'anglès B2.1 Upper-
Intermediate. 80 h. 

Joan Raül Burriel Calvet, Conchi Pérez, Eva 
Bellés 

Octubre 2014. Curs Anglès Oral. 15 h. Conchi Pérez, Tonia Cerveró, Eva Bellés 

Octubre 2014. Seguretat en Internet. 12,5 h Tonia Cerveró

Setembre 2014. Tècniques de gestió personal i 
professional: millora el benestar en el treball. 9 h

Conchi Pérez, Tonia Cerveró 

F ebrer 2015. Gestió de continguts del portal 
institucional (UPO)  6 h 

Tonia Cerveró Llopis 

Febrer 2015. Curs d'italià A2 Elementare, 70 h Encarna Argente 

Programa de formació per a directius: l a 
conciliació de la vida laboral, familiar i personal 
a les universitats. 4 h 

M. Isabel Beas

Programa de formació per a directius: c om ser 
un líder- coach . 21 h 

M. Isabel Beas

Curs d'anglès oral (nivell avançat) (Generalitat 
Valenciana). 15 h

M. Isabel Beas

Funcionament administratiu pràctic de les 
universitats (Generalitat Valenciana). 12 h 

M. Isabel Beas, Ana María Luna, Laura García 
Pla 

Iniciació i perfeccionament a la cursa a peu. 52 h M. Isabel Beas

Curs d'anglès B1.1 Lower-Intermediate (2a part).
70 h 

Laura García Pla

Formació interna (impartida)
TALLER/CURS DOCENTS

Març 2015. Taller Xarxes socials professionals. UJI 
EMPRÈN. Específic per a Infermeria. 3 h.
Abril 2015. Taller Xarxes socials professionals. UJI 
EMPRÈN. 3 h.
Abril 2015. Drop in sessions del Taller Trau-li el 
màxim suc a LinkedIn. 0,5 h. 
Juny 2015. Taller Xarxes socials: LinkedIn. Pla de 
formació per a les pràctiques internacionals 2014-
2015. 2 h. 

Joan Raül Burriel Calvet

Abril 2015. Taller Trau-li el màxim suc a LinkedIn. 
2 h.

María Isabel Beas Collado
Joan Raül Burriel Calvet

Abril 2015. Taller Amenaces a la xarxa i recerca 
d'ocupació segura. UJI EMPRÈN. 3 h.

Joan Raül Burriel Calvet
Tonia Cerveró Llopis

Setembre 2014. Taller de recerca d'ocupació i 
pràctiques a l'estranger - Pla de formació per a les 
pràctiques internacionals 2014-2015. 3 h.

Conchi Pérez Sánchez. 



Setembre 2014. Taller de currículum Europass. Pla 
de formació per a les pràctiques internacionals 2014-
2015. 4 h
Setembre 2014. Drop-in-session. Pla de formació 
per a les pràctiques internacionals 2014-2015. 1,5 h.
Setembre 201 4 . Taller d ' entrevista exprés. Pla de 
formació per a les pràctiques internacionals. 4 h. 
Setembre 2014. Sessió i nformativa b eca Santander 
CRUE-CEPYME. 2 h. 
Setembre 2014. Taller de currículum per als 
candidats a la beca Santander CRUE-CEPYME. 3 h.
Novembre 2014. Taller d'entrevista per als candidats 
a la beca Santander CRUE-CEPYME. 4 h.
Abril 2015. Taller de currículum noves tendències. 
Jornada d'ocupació. 2 h.
Abril 2015. Taller de processos selectius innovadors.
Jornada d'ocupació. 4 h.
Abril 2015. Taller prepara la teua recerca d'ocupació 
en línia i fora de línia. 2 h.
Juny 2015. Taller d'entrevista telefònica. Pla de 
formació pràctiques internacionals 15-16. 3 h.

Abril 2015. Taller de currículum: noves tendències. 
3 h.
Abril 2015. Taller Amenaces a la xarxa i recerca 
d'ocupació segura. UJI EMPRÈN. 3 h.
Abril 2015. Taller Prepara la teua recerca d'ocupació
on i off line. 3 h.
Abril  2015.  Taller  Reputació en la xarxa i  el  seu
impacte en la recerca d'ocupació. 2 h 
Abril 2015. Taller I si emprenc? 2 h 

Antonia Cerveró Llopis

Pla de formació per a les pràctiques internacionals
2014-2015:
Sessió  d'orientació  per  a  la  convocatòria  -
Convocatòria Erasmus Pràctiques 12/09/1412/09/14.
3 h. 
Taller de currículum Europass i carta de presentació
22/09/14 22/09/14. 4 h. 
Taller de recerca d'ocupació i pràctiques a l'estranger
25/09/14 25/09/14. 3 h. 
CV  per  al  Regne  Unit  i  Irlanda,  i  carta  de
presentació 29/09/14 29/09/14. 4 h. 
Setembre  2014.  Drop-in-session.  Pla  de  formació
per a les pràctiques internacionals 2014-2015. 1,5 h.
Seminari de tutorització i condicions de vida i treball
21/11/14 4 h.
Desembre-Gener 20 1 5 . Sessió d’orientació de la 
convocatòria PASPE 2 h. i seminari de tutorització. 

M. Isabel Beas Collado



3 h. 

O ctubre 2014 Jornades d'Eixides Professionals del 
Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans. 
Coordinació. 

Març 2015 Jornades: I Jornades d'Orientació 
Professional i Inserció Laboral del grau d'Infermeria
. Coordinació de la t aula r e dona . Nous programes 
de pràctiques internacionals de la Universitat  3 h 

Taller sobre treball en xarxa (networking) per a l'èxit
professional (pla UJI EMPRÈN) 05/05/15 05/05/15. 
3 h.
 
Juny 201 5 . VI Pla de f ormació per a les pràctiques 
internacionals 2015-16. Coordinació : p rogrames de
mobilitat internacional a l ' UJI. 
9.30 h - 13 h Taula redona. Altres programes de 
mobilitat. Total: 25 h.

Formació externa (rebuda)
TALLER/CURS ASSISTENTS

Juliol 2015. Formació Xarxa Orienta Generalitat
Valenciana. 5 h.

Maria Isabel Beas
Conchi Pérez

F ebrer 2015. Curs en línia: Herramientas para la
evaluación de la calidad de las propuestas de 
KA! Erasmus+. OAPEE. 20 h. 

Maria Isabel Beas

D e d esembre a gener 2015 Curs en línia: 
Erasmus+: concept o s g eneral es . Proyectos de
m ovilidad a cción c lave 1 y a sociaciones e 
stratégicas a cción c lave 2. OAPEE. 70 h. 

Maria Isabel Beas

Març 2015. I Seminario de prácticas académicas
externas. RUNAE. Universidad Complutense de
Madrid. 5 h.

M. Isabel Beas Collado 

Assistència a congressos, jornades i conferències

Nacionals 
Congreso ACEDE XXIV Congreso Nacional de 
Acede 2014 a Castelló - Paisajes para después 
de una crisis. Universitat Jaume I 

M. Isabel Beas Collado

Octubre 2014. IV Jornadas de los Observatorios 
Universitarios de Empleo. Universidade da 
Coruña. 

María Isabel Beas Collado
Joan Raül Burriel Calvet

Marzo 2015. I Congreso Nacional sobre el 
empleo de las personas con discapacidad.  

María Isabel Beas Collado
Tonia Cerveró Llopis

Mayo 2015. I Congreso Nacional La Maria Isabel Beas

http://www.svideo.uji.es/peli.php?codi=1664&lg=
http://www.svideo.uji.es/peli.php?codi=1664&lg=
http://www.svideo.uji.es/peli.php?codi=1661&lg=
http://www.svideo.uji.es/peli.php?codi=1661&lg=
http://www.svideo.uji.es/peli.php?codi=1661&lg=


Orientación como clave para la empleabilidad 
universitaria. Granada. 

Conchi Pérez

Juny 2015. XV Jornades de Serveis 
Universitaris d'Ocupació. Universitat de 
Barcelona. 20 h.

M. Isabel Beas Collado
Laura García Pla
Tonia Cerveró Llopis

Juny 201 5 . Jornadas de movilidad Erasmus+ de
Educación Superior entre países del Programa . 
OAPEE. Universitat Politècnica de València . 12
h. 

Mª Isabel Beas Collado

Internacionals
Març 2015. 9th International Technology, 
Education and Development Conference, 
INTED 2014. 15 h.

María Isabel Beas Collado
Joan Raül Burriel Calvet

Setembre 2014. EAIE 26th Annual Conference
16–19 September 2014, Pra ga 

María Isabel Beas Collado 

Ponències, pòsters i comunicacions a congressos

Nacionals 
Servidores de encuestación: el uso de 
LimeSurvey en la Universitat Jaume I de 
Castelló.

Octubre 2014. IV Jornadas de los Observatorios 
Universitarios de Empleo. Universidade da 
Coruña.

Joan Raül Burriel Calvet 

Marzo 2015. Preocupa't for All: conclusiones del
foro técnico sobre la empleabilidad de los 
universitari@s   con discapacidad: obstáculos y 
propuestas de mejora. 

M. Isabel Beas Collado
Tonia Cerveró Llopis

Mayo 2015. La orientación professional en la 
Universitat Jaume I: nuevos retos, nuevas 
soluciones. I Congreso Nacional La Orientación 
como clave para la empleabilidad universitaria. 
Granada.

Maria Isabel Beas
Conchi Pérez

La carta de servicios de la OIPEP: 17 años 
innovando por la empleabilidad. Comunicación 
presentada en las XV Jornadas de Servicios 
Universitarios de Empleo.

M. Isabel Beas
Conchi Pérez
Raül Burriel
Laura García
Tonia Cerveró

12 anys de pràctiques internacionals a l'UJI: 
evolució i progrés cap a l'Eramus+ 2014-2020
 
XXIV Congrés Nacional de l'Associació 

Teresa Martínez
M. Isabel Beas Collado
Cristina González
Jaume Gual 

mailto:universitari@s


Científica d'Economia i Direcció de
l'Empresa (Comunicació en Innovació Docent 
I).

Internacionals
Master's Degrees and Bachelor's Degrees: How 
to increase employability for former students.

Març 2015. 9th International Technology, 
Education and Development Conference, 
INTED 2014.

María Isabel Beas Collado 
Raül Burriel 

Setembre 2014 PROMOTE Your International 
Career: linguistic, cultural and career 
preparation for outgoing students. E.poster. 
EAIE, Praga. 

M. Isabel Beas Collado 
Teresa Blasco Izquierdo 

UJI emprèn: how to enhance entrepreneurship 
from the university side? 9th International 
Technology,
Education and Development Conference 
(INTED 2015). (Espanya): IATED, 2015. ISBN 
978-84-606-5763-7

María Isabel Beas
Maria Ripollés
Pilar García-Agustín

Mobilitat del personal
Juliol 2015. Formació d'una setmana en la 
Dublín City University per millorar l'anglès 

Mª Isabel Beas Collado

ALUMNI-SAUJI
Durant el curs 2014-2015 la  Universitat Jaume I ha treballat per a l'ampliació i millora de l'atenció 
als antics alumnes de l'UJI amb el Programa AlumniSAUJI.

Mantenir vives antigues relacions i afavorir-ne de noves, estar a l’aguait de tot allò que es fa a la 
nostra Universitat, treballar junts per la renovació i millora constant de l’UJI, així com contribuir 
amb el nostre treball i activitats a una societat més lliure i solidària són els objectius d’aquesta xarxa
de relacions personals i professionals que és AlumniSAUJI.

Les universitats públiques han començat a donar una major atenció als antics alumnes. A més, 
l’Estatut de l’Estudiantat aprovat el 2010, fa una referència explícita en l’article 67 a l’organització 
d’associacions d’antics alumnes i a com les universitats han d’impulsar l’activitat d’aquestes, i 
afavorir aquesta relació facilitant mitjans i promovent accions informatives i de difusió entre els 
seus titulats.

El model educatiu de l’UJI, aprovat el 2012, en la fase postuniversitària diu que l’objectiu 15 és
“Mantenir i fomentar la relació amb els antics alumnes de l’UJI”. Mantenir el contacte amb els
antics membres permet a la Universitat col·laborar activament en la incorporació laboral dels seus
titulats, en la captació de nous estudiants i en la realització d’activitats culturals o d’interès social. A
més,  la  relació  amb els  seus  antics  alumnes  afavoreix  activitats  de  mecenatge  i,  en  definitiva,
serveix per a estretir vincles entre la Universitat i la societat. Per tant, la relació amb els antics
alumnes  i  la  seua  gestió  esdevé una  acció  estratègica  per  a  les  universitats,  i  un programa de



comunicació  corporativa  que permet  a  la  universitat  assolir  metes  estratègiques.  Per  tot  açò  al
model educatiu es parla d’un Pla de relació amb els antics alumnes on es preveuen dos programes:
a) programa de contacte intern amb els antics alumnes (actes de graduació, xarxes socials, trobades
d’antics alumnes), i b) programa de vinculació amb els antics alumnes mitjançant la SAUJI. 

El programa AlumniSAUJI està relacionat amb aquests programes inclosos en el Pla de relació amb
els antics alumnes del nostre model educatiu. 

La  Universitat  Jaume I  manté  la  relació  amb els  seus  antics  alumnes  a  través  de  l’associació
Societat d’Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I (SAUJI), entitat sense ànim de lucre
amb personalitat jurídica pròpia, creada el 2 de març de 1999 amb el Pla d’imatge i comunicació
desenvolupat  per  l’UJI.  La SAUJI és una associació oberta  a tota  la  societat,  ja  que l’objectiu
principal és la relació Universitat-societat. 

Amb el Programa AlumniSAUJI tots els antics alumnes de l'UJI passen a forma r 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 d' usuari corporatiu,
entre altres. A més,  hi ha una segona categoria, els  AlumniSAUJI Premium, els antics socis de
SAUJI, que mantenen els avantatges dels AlumniBàsic i en sumen altres com el carnet UJI, l' accés
a  instal·lacions  i  serveis,  els  cercles  de  networking  professional,  el  directori  Alumni,  i  també
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. El Programa AlumniSAUJI té una orientació cap als seus membres i una
oberta comunicació mitjançant els butlletins electrònics i la presència activa en les xarxes socials
(Facebook,  Twitter  i  Linkedin)  obrint  nous  canals  de  comunicació  i  establint  mecanismes  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 alumni en la seua carrera professional.

• Fomentar la tasca dels alumni 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.

Qui pot ser membre d'AlumniSAUJI?

El Programa AlumniSAUJI preveu dues tipologies de membres:

• Alumni Basic: sols pot ser un Antic Alumne de l’UJI. És gratuït i té dret a uns serveis bàsics.

Es  considera antic  alumne UJI:  t itulats  de 1r i  2n cicle,  graduats,  doctors  (3r  cicle),  p
ostgraduats  (m à ster  oficial  i  propi), g raduats  de  la  U niversitat  de  Majors,  e rasmus
entrants,  antics Alumnes UJI no titulats amb 120 crèdits superats i desvinculats de l’UJI
(sense matrícula).



• AlumniSAUJI  Premium:  pot  ser  tant  un  antic  alumne  UJI,  com un  amic  de  l’UJI.  Es
correspon amb el que fins ara era un soci de SAUJI, que abona una quota i obté uns serveis
molt més amplis que un Alumni Basic. 

Poden ser AlumniSAUJI Premium: a ntics alumnes UJI, e studiantat, PAS i PDI UJI actual,
PAS i  PDI jubilat  UJI ( s ènior) (amb quota gratuïta),  e xPDI UJI,  g raduats no UJI,  s
upervisors de pràctiques  (amb quota gratuïta  per un any),  p ersones que no compleixen
requisits d'a ntic a lumne i anteriors, majors de 25 anys. 

Un antic alumne UJI serà Alumni Basic per  dret  i  pot passar  a ser AlumniSAUJI Premium en
qualsevol moment, sense perdre la condició d’Alumni Basic.

El membre sènior - jubilat UJI

La Universitat Jaume I cada any ret un homenatge als seus jubilats en l’acte acadèmic que es 
realitza amb motiu de l'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.

Es considera personal jubilat de l'UJI l'expersonal PAS jubilat de l'UJI, l'expersonal PDI jubilat UJI 
i l’expersonal PDI jubilat en una altra entitat diferent de l’UJI, però amb carrera docent de més de 
10 anys a l’UJI. 

El personal jubilat de la Universitat Jaume I manté el seu vincle amb la Universitat amb la 
denominació de sènior, cosa que els permet mantenir el seu correu electrònic UJI, el seu usuari, 
l'accés al Servei d'Esports i a la Biblioteca, accés a l'Aula Virtual i per VPN. A més, tot el personal 
jubilat UJI passa a ser membre  AlumniSAUJI Premium  i gaudeix de tots els avantatges d'aquesta 
condició de forma vitalícia (sempre de manera voluntària) i gratuïtament.

Actualment hi ha 81 persones que gaudeixen d’aquesta categoria. 

Supervisor o supervisora de pràctiques 

Totes aquelles persones que han exercit de supervisors o supervisores de pràctiques d’alumnat de 
l’UJI poden (a l'any següent de la seua col·laboració) gaudir de la condició de ser AlumniSAUJI 
Premium durant un any i de forma gratuïta.  

Enguany 120 persones han gaudit d’aquesta condició. 

Evolució dels  membres del Programa AlumniSAUJI

Durant el curs 2014-2015 han passat a formar part del Programa AlumniSAUJI més de 7.000 
membres. D'aquests, 2.250 antics alumnes en la modalitat gratuïta d'AlumniBàsic.  I, quant a la 
modalitat AlumniSAUJI Premium, prop de 5.000 membres formen part del Programa i paguen la 
quota anual. El perfil dels membres és el d'una persona entre 25 i 45 anys, amb estudis superiors 
(quasi un 70% titulats UJI) i  residents majoritàriament a la província de Castelló (a les comarques 
de la Plana Alta, la Plana Baixa, l'Alt i Baix Maestrat i l'Alcalatén).

Actualització base de dades antics alumnes
Un dels reptes del Programa AlumniSAUJI és aconseguir tenir una base de dades actualitzada de 
tots els seus antics alumnes, que permeta després al mateix programa i/o a la resta de serveis poder 
establir comunicacions perfilades amb aquest col·lectiu. 

El Programa Alumni ha realitzat diverses campanyes per a poder contactar amb els quasi 40.000 
antics alumnes que té l'UJI.
Al mes de novembre de 2014 es va realitzar un enviament a tots els que tenien adreça electrònica, 



és a dir a un 50% dels antics alumnes registrats. D'aquests, més del 43% tenien l'adreça de correu 
que els va facilitar l'UJI quan eren estudiants i ja no estava en actiu. En definitiva, es va contactar 
por correu electrònic amb uns 15.000 antics alumnes i un 18% van decidir fer-se Alumni Bàsic.

Al mes de maig es va iniciar una campanyaa de telemàrqueting per a contactar personalment amb la
resta d'antics alumnes de l'UJI i es va enviar un missatge postal a aquells antics alumnes de qui sols 
hi havia una adreça postal com a via de contacte.

Les xarxes socials esdevenen una eina fonamental per a contactar amb els antics alumnes i per a 
poder reemprende de nou el contacte amb ells.
Ús dels serveis i instal·lacions de l’UJI pels membres AlumniSAUJI Premium
Els membres AlumniSAUJI Premium gaudeixen del carnet UJI i accés a les instal·lacions i serveis 
de la Universitat. Alguns dels serveis més utilitzats són la Biblioteca, el Servei d'Esports, els cursos 
de formació continuada i de postgrau:
B iblioteca - Centre de Documentació 

• 2.773 usuaris

• 7.198 préstecs 
Servei d’Esports 

• 1.100 inscrits 
• 650 places creades i finançades per SAUJI 

Fundació General de la Universitat Jaume I 
• Escola d’estiu: 100 xiquets i xiquetes de pares AlumniSAUJI Premium 

Campus Obert 
• 50 inscrits a cursos 

• Cursos AlumniSAUJI a les Seus: presencials + en línia
Matrícula d'AlumniSAUJI Premium a formació UJI

• Màsters: 139
• Grau: 179

• Cursos de postgrau: 70
• Doctorat/tesis: 72

Comunicació amb els membres AlumniSAUJI

La secretaria tècnica de la SAUJI ha realitzat, durant 2014, més de 7.000 gestions d’atenció als seus
membres. Tot i que es potencien els canals de comunicació en línea, els membres d'AlumniSAUJI 
han escollit la comunicació personal com el principal instrument de relació i  més del 43% de les 
tasques realitzades han estat personalment. Les consultes per correu electrònic han suposat un 29% 
de les tasques i a un 28% se'ls ha contactat telefònicament.

El nombre més important de tasques d’atenció han estat les relaciones amb el canvi de contrasenya 
(29%), els dubtes i consultes de pertinença al programa Alumni (13%), les consultes sobre cursos i 
activitats formatives (18%) i les gestions per obtenir el carnet universitari (17%). 

Pel que fa a les inscripcions, aquestes han suposat un 18% de la totalitat de les consultes 
gestionades, mentre que les baixes han suposat un 11%.

A més, cada tres setmanes els membres d'AlumniSAUJI reben el butlletí del Programa que recull 
informació de notícies, cursos i activitats realitzades per la SAUJI, la Universitat o altres 
institucions i empreses que tenen una vinculació amb l’associació i/o la Universitat.



Atenció per mesos

 

Canals de comunicació amb els membres AlumniSAUJI

• Pàgina web:

Espai on periòdicament es pengen totes les activitats, dades i altres informacions d’interès per
als membres del Programa AlumniSAUJI, www.alumnisauji.uji.es. A més, els membres poden
accedir  al  seu  perfil  i  actualitzar  o  modificar  les  dades  personals,  prioritzar  el  tipus
d'informació que volen rebre i  el  canal,  així  com fer  gestions  en línia  amb la  SAUJI i  la
Universitat Jaume I, com ara la consulta del seu expedient acadèmic.

• Butlletins electrònics i cercles professionals:

La SAUJI envia a  tots  els  membres  AlumniSAUJI,  cada tres  setmanes,  un butlletí  amb la
informació més  destacada  sobre  formació,  activitats  i  informacions  d’interès  per  als  antics
alumnes i amics de la Universitat.

Així mateix, els membres poden subscriure's als cercles professionals per a rebre, cada dos
mesos, informació més específica del seu àmbit professional o acadèmic

• Correu electrònic:

L’UJI manté el correu electrònic i l'usuari a tots els seus antics alumnes. Quasi la totalitat de
comunicacions es realitzen per aquest canal.



• Pàgina personalitzada:

Permet la consulta de les dades personals i acadèmiques, i matricular-se en cursos i serveis que
oferta la Universitat Jaume I o el Programa AlumniSAUJI.

• 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. 

Activitats en l'àmbit de la inserció laboral
Una de les prioritats del Programa AlumniSAUJI és la de facilitar l’entrada al mercat laboral als 
seus recents titulats, i també la millora professional dels membres en actiu. 
Per poder complir amb aquest objectiu el programa AlumniSAUJI col·labora i dóna suport a les 
activitats que desenvolupa l'Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP), 
encarregada de vetlar per l’ocupació professional de l’alumnat de l’UJI.

A més, els membres del Programa Alumni poden inscriure's als cercles professionals i establir 
contactes laborals o professionals amb altres membres Alumni.

Agència d’ocupació. Aquesta és una potent eina de recerca d’ocupació qualificada que la 
Universitat posa a disposició de tot el seu antic alumnat i membres del Programa AlumniSAUJI. 

Activitats d’inserció laboral .  La SAUJI ha organitzat diversos tallers i activitats per millorar 
l’ocupabilitat del s seus membres, com ara : Crea el teu propi blog professional, Resolució creativa 
de problemes i Persuadir amb el llenguatge corporal, a més de la conferència: Introducció als 
mercats financers: comprendre i desmitificar allò desconegut. 

Consell d’Inserció Professional de la Universitat Jaume I. La SAUJI, a través del Programa 
AlumniSAUJI és membre del Consell d’Inserció Professional de l’UJI, que presideix la vicerectora 
d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, Pilar García Agustín, que té com a objectiu principal 
avaluar l’evolució de les pràctiques en empreses, la inserció de graduats i graduades, l’estimació del
futur professional i les accions concretes que s’han de desenvolupar per al foment de la inserció 
entre els titulats i titulades UJI, entre altres tasques. 

Accions d’orientació professional per a l’ocupació (OPEA). Des de la seua creació, la SAUJI 
col·labora amb les diferents accions d’orientació professional que de manera periòdica organitza 
l’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP) per a, d’aquesta manera, 
connectar l’estudiantat i els titulats i titulades amb el món laboral. 

Beques Leonardo da Vinci. A través de tots els mitjans de comunicació que té al seu abast la 
SAUJI dóna difusió a la convocatòria d’estades en pràctiques per a titulats i titulades a través de les 
beques Leonardo da Vinci. Aquesta convocatòria s’elabora amb la finalitat de donar suport a les 
persones participants en activitats de formació i de formació continuada en l’adquisició i l’ús de 
coneixements, competències i qualificacions de cara al desenvolupament personal, l’increment de 
l’ocupació i la participació en el mercat laboral europeu. 



Activitats formatives 
 
Cursos de formació propis
 Durant el 2014, primer SAUJI i després el Programa AlumniSAUJI, ha realitzat 446 hores de 
formació destinada a la millora professional i personal de tots els seus membres i on han participat 
més de 400 membres AlumniSAUJI Premium o membres de la comunitat universitària UJI.

Cursos:

• Curs català virtual. Nivell Superior C2 (80 h) 

• Curs català presencial. Nivell Superior C2 (80 h) 

• Curs actualització d’anglès. Nivell Bàsic A2 (40 h) 

• Curs actualització d’anglès. Nivell Intermedi (40 h) 

• Curs preparació d’anglès. Nivell Upper-Intermediate B2 (40 h)

• Curs preparació d’anglès. Nivell Intermediate (40 h)

• Huerting. Taller teoricopràctic d’iniciació a l’horticultura domèstica 

• Retoc fotogràfic amb Adobe Photoshop

• Taller Mirant-nos. Taller d’autoconeixement i fotografia (15 h) 

 
 Meeting talk
 Els meeting talk són grups de conversa en els quals l’alumnat visualitza una projecció i després 
conversa amb professorat nadiu en un àmbi en t lúdic i amigable que estimula la conversa i la 
participació de totes les persones assistents. 
 Com a novetat, durant el 2014-2015, s’establiren grups per nivell i s’establiren unes temàtiques 
perquè l’alumnat poguera escollir aquelles més interessants. 
 Durant aquest curs s’han fet 136 hores de conversa on han participat 197 membres AlumniSAUJI 
Premium. 

Cursos d’estiu
 Després de la bona acollida que va tenir aquesta iniciativa l’any anterior, durant el 2014-2015 es va
realitzar la segona edició del curs d’estiu d’actualització anglès nivell Intermediate B1 (amb 40 
hores de durada). 

Accés a altres cursos
 Els acords de col·laboració amb altres entitats permeten oferir als membres d'AlumniSAUJI una 
àmplia oferta educativa i formativa a preus reduïts. Amb assiduïtat reben informació dels cursos, 
seminaris i congressos projectats pels diferents departaments i serveis de la Universitat Jaume I, pel 
Centre de Postgrau i Formació Continuada, per la FUE – Universitat Empresa Jaume I, per la 
Fundació General de la Universitat Jaume I, per la Xarxa Vives d’Universitats, per EADE- 
Consulting, pels diversoso Col·legis Professionals, per la Federació Coordinadora d’Entitats 
Ciutadanes de Castelló, etc. 

Activitats socioculturals
El respecte a l’entorn i el foment del consum de la cultura i la pràctica de l’esport són pilars 
importants en el Programa AlumniSAUJI per afavorir les vies de relació. 

Aquests trets diferencials han fet que el Programa AlumniSAUJI, a través de la SAUJI, done suport 
a activitats i cursos realitzats pel Servei d’Activitats Socioculturals i pel Servei d’Esports de la 
Universitat Jaume I.



Visites guiades a les exposicions. Els membres AlumniSAUJI  van poder gaudir d’una visita 
guiada per les exposicions Piano cabró de Carles Santos, i Humanes, massa humanes de Rossana 
Zaera, acompanyats pels comissaris d’aquestes per conèixer amb detall l’obra de tots dos artistes, 
una manera de poder aproximar-se al treball del s seus autors. 

Jornades de repoblació . La SAUJI va col·laborar en les jornades de reforestació organitzades el 8 
i 15 de febrer per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat del Vicerectorat de 
Cooperació, Relacions Internacional i Institucional i Multilingüisme i el Vicerectorat d’Estudiants, 
Ocupació i Innovació Educativa dins del Programa de v oluntariat mediambiental UJI-Voluntària. 
Com en anteriors ocasions, la reforestació es va fer a les poblacions afectades per l’incendi de 
l’Alcalatén de fa uns anys. Amb aquesta edició s’han complit set anys des que la SAUJI i l’UJI 
mobilitzen els seus col·lectius per realitzar reforestacions d’arbres autòctons al terme municipal de 
les Useres. 

Activitats esportives. Els membres de l’associació han participat activament en les propostes 
esportives proposades al Servei d’Esports de l’UJI amb un total de 1.100 inscripcions, un 57% 
d’aquestes han estat a activitats realitzades íntegrament per als membres AlumniSAUJI Premium 
mentre que la resta eren activitats de la Universitat. 

Aquest any la SAUJI ha finançat l’ampliació de grups i horaris en les activitats: spinning, 
aiguaritmes, natació, natació salut, GAC, mètode Pilates, step, aeròbic, ioga i com a novetat 
s’incorpora streching (estiraments). 

Actes oficials de graduació de la Universitat Jaume I 

El Programa AlumniSAUJI, amb la gestió de la SAUJI,  és l’encarregat d’organitzar els actes 
oficials de graduació de l’alumnat de la Universitat Jaume I.

Durant el 2014 es van celebrar set actes amb una participació massiva de l’alumnat que va estar 
acompanyat per familiars, amics i professorat. 

• Actes de graduació de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. 24 d’octubre, a les 
17.30 h (àmbit jurídic) i 19.30 h (àmbit econòmic): participació de 158 titulats i titulades.

• Actes de graduació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. 25 d’octubre, a les 10.30 h
(àmbit d’història i de llengües), 12.30 h (àmbit de magisteri) i 17.30 h (àmbit de 
comunicació): participació de 304 titulats i titulades.

• Acte de graduació de la Facultat de Ciències de la Salut.12 de desembre, a les 18 h: 
participació de 56 titulats i titulades.

• Acte de graduació de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.  19 de 
desembre, a les 18 h: participació de 88 titulats i titulades.

Personal docent i investigador (PDI)

Evolució del PDI de la Universitat Jaume I, per categories (cinc darrers cursos)

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

CU 103 115 126 122 122

TU 307 311 306 304 298

CEU 7 5 5 5 3

TEU 47 41 39 38 36



2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

PCD 66 80 90 91 95

PC 16 14 12 11 8

AJDOC 29 27 44 64 79

AJ 47 41 37 34 31

ASS TC 5

ASS TP 508 474 444 469 503

EME 3 2 2 1 1

VIS 2 3 2 4 6

PICD 43 45 38 36 36

RYC 8 7 5 4 2

JdlC 3 2 2 1 3

PIF - MEC 16 24 27 26 26

PIF - MINECO 4 8

PIF - GV 8 6

PIF - UJI 24 34 25 37 52

PIC -UJI 9 2

I 67 59 85 80 84 

PIMOB 1 2

PIF - NAV 1

PIF - PBASC 1 1

PIFP - VAL 3 3 4 5

PIF - VAL 12 17 21 13 11

BEC 237 163 91 81 101

TOTAL 1569 1477 1404 1430 1511

* 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 a temps complet

ASSTP Professor/a associat/da a 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

ACCÉS FUNCIONARIAT 
DE CARRERA

Concurs d'accés al cos de 
funcionaris docents. 
Resolució 14/05/15 

1

Total conv.: 1 Total places: 1 

PROVISIÓ INDEFINIDA Concurs professorat contractat 
doctor. 
Resolució 30/04/2015 

3

Total conv.: 1 Total conv.: 3 



Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places

CONCURS DE MÈRITS Personal laboral docent a temps
complet (conv. ordinària núm. 5
curs 14/15). 
Resolució 02/09/14 

1

Personal laboral docent a temps
parcial (conv. núm. 2 places 
assistencials). 
Resolució 18/09/14 

12

Personal laboral docent a temps
complet (conv. ordinària núm. 6
curs 14/15). 
Resolució 02/10/14 

1

Personal investigador 
contractat doctor. 
Resolució 03/10/14 

4

Personal laboral docent a temps
parcial (conv. núm. 3 places 
assistencials). 
Resolució 28/10/14 

3

Personal laboral docent a temps
complet (conv. ordinària núm. 7
curs 14/15). 
Resolució 25/11/14 

6

Personal laboral docent a temps
complet (conv. ordinària núm. 8
curs 14/15).
Resolució 11/12/14 

1

Personal laboral docent a temps
complet (conv. ordinària núm. 9
curs 14/15). 
Resolució 30/01/15 

1

Personal laboral docent a temps
parcial (conv. ordinària UP  
Medicina curs 15/16). 
Resolució 12/02/15 

15

Personal investigador 
contractat doctor. 
Resolució 24/02/15 

2

Personal investigador 
contractat doctor. 
Resolució 24/03/15 

2

Personal laboral docent a temps
complet (conv. ordinària núm. 3
curs 15/16). 
Resolució 15/05/15 

5



Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places

Personal laboral docent a temps
parcial (conv. ordinària núm. 2 
curs 15/16).
Resolució 19/05/15 

59

Personal investigador 
contractat doctor. 
Resolució 16/06/15 

3

Personal laboral docent a temps
parcial (places assistencials curs
15/16). 
Resolució 24/06/15 

43

Total conv.: 15 Total places: 158 

ACCÉS LABORAL 
TEMPORAL

Personal investigador 
"EUROCOP PROX-POL I 
PRED-CRIME"
Resolució 02/07/14

1

Personal investigador 
"SCREENING UNIVERSAL 
DE COMPUESTOS 
ORGANICOS EN AGUAS..." 
Resolució 14/07/14 

1

Personal investigador 
"UNDESIDERABLE 
SCREENING IN PLANT 
SALMON FEED..." 
Resolució 14/07/14

1

Personal investigador 
"SISTEMA DE CONTROL 
PROCESO BIOLÓGICO 
DEPURADORA" 
Resolució 17/07/14

1

Personal investigador 
"EFICACIA DE UN 
PROGRAMA DE 
REHABILITACIÓN 
NEUROCOGNITIVA EN 
GRUPO..." 
Resolució 18/07/14

1

Personal investigador 
"EUROCOP PROX-POL, 
PRED-CRIME"
Resolució 24/07/14

1

Personal investigador 
"PROJECTE CRISP"
Resolució 25/07/14

1



Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places

Personal investigador "GRUP 
D'INVESTIGACIÓ GEOTEC"
Resolució 28/07/14

1

Borsa de personal investigador 
"GRUP D'INVESTIGACIÓ DE 
DISPOSITIUS 
FOTOVOLTAICS I 
OPTOELECTRÒNICS"
Resolució 04/09 /14 

1

Personal investigador "UN 
ESTUDIO LONGITUDINAL 
DIFICULTADES 
APRENDIZAJE 
MATEMÁTICAS 
(PREDAM)..."
Resolució 11/09 /14 

1

Personal investigador 
"SISTEMA DE VISIÓN PARA 
FRUTOS PEQUEÑOS PARA 
CONTROL CON 
AUTÓMATA"
Resolució 11/09 /14 

1

Personal investigador 
"VISUALIZACIÓN 
INTERACTIVA 3D: 
MODELOS GEOMÉTRICOS, 
APRENDIZAJE Y 
GENERACIÓN"
Resolució 11/09 /14 

1

Personal investigador "GRUP 
DE RECERCA LIFE"
Resolució 16/09 /14 

1

Personal investigador 
"SCREENING UNIVERSAL 
DE CONTAMINANTES..."
Resolució 29/09 /14 

1

Personal investigador "GRUP 
D'ECONOMIA 
EXPERIMENTAL I 
COMPUTACIONAL"
Resolució 08/10 /14 

1

Borsa de personal investigador 
PROJECTE: "INNOVA2013-01 
ACTUALTEC, S.L."
Resolució 14/10 /14 

1

Personal investigador "GRUP 1



Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places

D'INVESTIGACIÓ DE 
BIOQUÍMICA 
COMPUTACIONAL"
Resolució 27/10 /14 

Personal investigador 
"RECURSOS DE 
INFORMACIÓN ESCRITA 
PARA PACIENTES EN EL 
ÁMBITO DE LA ONCOLOGÍA
"
Resolució 30/10 /14 

1

Personal investigador "LA 
SITUACIÓN JURÍDICA DE LA
VÍCTIMA DE DELITOS 
COMETIDOS POR LA 
CRIMINALIDAD
Resolució 1 0/1 1 /14 

1

Personal investigador "GRUP 
HIGH PERFOMANCE 
COMPUTING & 
ARCHITECTURES"
Resolució 11 /1 1 /14 

1

Personal investigador 
"ESTUDIO DEL 
MECANISMO DE 
RESPUESTA INMUNE DE 
PLANTAS..."
Resolució 13 /1 1 /14 

1

Personal investigador 
"AVALUACIÓ AMBIENTAL 
DEL SECTOR 
NOROCCIDENTAL DE 
SARDENYA-ITÀLIA"
Resolució 20 /1 1 /14 

1

 Borsa de personal investigador 
"GRUP D'INVESTIGACIÓ DE 
DISPOSITIUS 
FOTOVOLTAICS I 
OPTOELECTRÒNICS"
Resolució 24 /1 1 /14 

1

Borsa de personal investigador  
"GRUP D'INVESTIGACIÓ DE 
NEUROPSICOLOGIA I 
NEUROIMATGE 
FUNCIONAL"
Resolució 01 /1 2 /14 

1

Personal investigador  2



Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places

"DESARROLLO DE 
COMPUESTOS 
PSEUDOPEPTÍDICOS EN 
QUÍMICA 
SUPRAMOLECULAR..."
Resolució 01 /1 2 /14 

Personal investigador  
"BÚSQUEDA DE NUEVAS 
MOLÉCULAS MEDIADORES 
DE LA SEÑALIZACIÓN DEL 
PRIMING..."
Resolució 12 / 0 1 /1 5 

1

Personal investigador 
"CONTRIBUCIÓN A LAS 
DIFICULTADES DEL 
APRENDIZAJE DE LAS 
MATEMÁTICAS (PREDAM)"
Resolució 05 / 02 /1 5 

1

Personal investigador "BTAR: 
BUSINESS TRANSFER 
AWARENESS RAISING-
DEVELOPING..."
Resolució 12 / 02 /1 5 

1

Personal investigador 
"PREPARACIÓN PARA 
REUTILIZACIÓN EN EL 
DISEÑO DE PEQUEÑO 
APARATO ELÉCTRICO..."
Resolució 12 / 02 /1 5 

1

Personal investigador GRUP 
GEOTEC
Resolució 17 / 02 /1 5 

1

Personal investigador 
"ESTUDIO DEL 
MECANISMO DE 
RESPUESTA INMUNE DE 
LAS PLANTAS...NATURDAI 
MIM"
Resolució 20 / 03 /1 5 

1

Personal investigador  "SMART
WAYS GRUP GEOTEC"
Resolució 27 / 03 /1 5 

1

Personal investigador  
"ESTUDIO DE 
ELIMINACIÓN DE 
CONTAMINANTES 
EMERGENTES EN EDAR..."

1



Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places

Resolució 30 / 03 /1 5 

Personal investigador  
"HIDROGELES 
SUPRAMOLECULARES 
FUNCIONALES: 
MATERIALES BLANDOS 
INTELIGENTES..."
Resolució 30 / 03 /1 5 

1

Personal investigador "DISEÑO
RACIONAL DE NUEVOS 
MATERIALES MEDIANTE 
LA COMBINACIÓN DE 
TEORÍA..."
Resolució 07 / 04 /1 5 

1

Personal investigador 
"RECONOCIMIENTO DE 
LIGANDOS YSEÑALES 
ELÈCTRICAS EN CANALES 
BIOLÓGICOS..."
Resolució 07 / 04 /1 5 

1

Personal investigador  
"VARIACIÓN Y CAMBIO 
LINGÜÍSTICO A TRAVÉS DE 
TEXTOS DE INMEDIATEZ..."
Resolució 20 / 04 /1 5 

1

Personal investigador  
"ESTUDIO 
HIDRODINÓMICO Y 
DESARROLO DE SISTEMAS 
HIGH SHEAR..."
Resolució 21 / 04 /1 5 

1

Personal investigador 
"NEUROFARMACOLOGIA I 
GENÈTICA DE LA 
CONDUCTA MOTIVADA"
Resolució 30 / 04 /1 5 

1

Personal investigador 
"DESARROLLO DE 
TRABAJOS EN EUROCOP 
PROX-POL Y PRED-CRIME"
Resolució 05 / 0 5 /1 5 

1

Personal investigador  
"INCORPORACIÓN DE LA 
PREPARACIÓN  
REUTILIZACIÓN APARATO 
ELÉCTRICO..."
Resolució 05 / 0 5 /1 5 

1



Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places

Personal investigador  
"MODIFICACIÓN DE LOS 
MECANISMOS DE 
RETENCIÓN EN LA 
CROMATOGRAFÍA 
LÍQUIDA"
Resolució 0 6/05/15 

1

Personal investigador 
"COLECTOR CILINDRO 
PARABÓLICO DE MATERIAL
CERÁMICO"
Resolució 0 7/05/15 

1

Personal investigador 
"DESARROLLO DE NUEVOS 
IMPLANTES DENTALES 
CON CARACTERÍSTICAS 
ANTIBACTERIANAS
Resolució 14 /05/15 

1

Personal investigador 
"PROGRAMA DE GRUPS 
D'INVESTIGACIÓ D'ALT 
RENDIMENT SEGONS EL 
PPF, GRUP 235"
Resolució 28 /05/15 

1

Personal investigador 
"CÀTEDRA BP"
Resolució 01 /0 6/ 15 

1

Personal investigador 
"ESTUDIO DEL 
METABOLOMA DE LA 
SANGRE PECES..."
Resolució 01 /0 6/ 15 

1

Personal investigador 
"IDENTIFICACIÓN DE 
TECNOLOGÍA 
INSTRUMENTAL....PANEL 
DE CATA ACEITES OLIVA"
Resolució 01 /0 6/ 15 

1

Personal investigador 
"IMPACTO ALTAS 
TEMPERATURAS Y DÉFICIT 
HÍDRICO SOBRE EL 
CULTIVO DE CÍTRICOS"
Resolució 10 /0 6/ 15 

1

Personal investigador "GRUP 
D'ECONOMIA INDUSTRIAL I
EXPERIMENTAL"

1



Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places

Resolució 22 /0 6/ 15 

Total conv.: 50 Total places: 51 

PROCEDIMENT 
ABREUJAT

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 2 curs 1 4 /
1 5 ). 
Resolució 23 /07/201 4 

2

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 3 curs 1 4 /
1 5 ). 
Resolució 18 /0 9 /201 4 

2

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 1 segon 
semestre curs 1 4 /1 5 ). 
Resolució 01 / 12 /201 4 

6

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 2 segon 
semestre curs 1 4 /1 5 ). 
Resolució 13 / 01 /201 4 

3

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 3 segon 
semestre curs 1 4 /1 5 ). 
Resolució 16 / 01 /201 4 

1

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 4 segon 
semestre curs 1 4 /1 5 ). 
Resolució 02 / 02 /201 4 

2

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 5 segon 
semestre curs 1 4 /1 5 ). 
Resolució 05 / 03 /201 4 

1

Personal laboral docent (conv.  
extraordinària núm. 1 curs 1 5 /
1 6 ). 
Resolució 19 / 05 /201 4 

2

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 2 curs 1 5 /
1 6 ). 
Resolució 30 / 06 /201 4 

2

Total conv.: 10 Total places: 21 

TOTAL 
CONVOCATÒRIES: 77 

TOTAL PLACES: 234 



Percentatge del PDI per categoria i sexe

Categoria dones homes Total % dones % homes

CU 22 100 122 18,03 81,97

TU 135 163 298 45,30 4,70

CEU 3 3 100,00 0,00

TEU 14 22 36 38,89 61,11

PCD 44 51 95 46,32 53,68

PC 3 5 8 37,50 62,50

AJDOC 42 37 79 53,16 46,84

AJ 19 12 31 61,29 38,71

ASS 219 284 503 43,54 56,46

EME 1 1 0,00 100,00

VIS 2 4 6 33,33 66,67

PICD 16 20 36 44,44 55,56

RYC 2 2 100,00 0,00

JdlC 2 1 3 66,67 33,33

PIF-MEC 13 13 26 50,00 50,00

PIF-MINECO 3 5 8 37,50 62,50

PIF-UJI 27 25 52 51,92 48,08

I 41 43 84 48,81 51,19

PIFP-VAL 4 1 5 80,00 20,00

PIF-VAL 7 4 11 63,64 36,36

PIF-PBASC 1 1 100,00 0,00

Total 619 791 1410 43,90 56,10

Formació
Formació del PDI 

El curs 2014/15 ha estat el quart 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'OCDS, 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 2014/15, fins al mes de juliol, s’han organitzat i/o reconegut fins a 37 
accions formatives distintes amb un total de 365,5 hores ofertes al PDI (14% hores més que l’any 
passat). A aquesta oferta formativa han assistit 406 professors i professores diferents, que han 
participat en un o més cursos, al voltant d'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, igual que el curs passat,  s’ha superat el 4,5 sobre 5 (satisfacció entre “prou alta” i “molt
alta”).

Taula 1.1. Taula d’assistents a les activitats formatives

N
(*)

TÍTOL PROGRA-
MA (**)

ASSIS-
TENTS

1
Autoavaluació de l'aprenentatge i avaluació per 
companys i companyes amb l'aula virtual PFP 20

2 i 3
Desenvolupament d’habilitats per a exposar amb 
claredat en l’aula PFP 34

4 i 5
Avaluació contínua en el procés 
d’ensenyament/aprenentatge universitari PFP 30

6
Internacionalització de la docència en l’aula 
universitària PFP 18

7
Metodologia docent basada en els podcasts. Elaboració i
divulgació de podcasts. La guia d'aprenentatge PFP 18

8 i 9
CmapsTools: els mapes conceptuals com a recurs 
educatiu universitari PFP 37

10
La intel·ligència emocional com a recurs per a la 
docència universitària PFP 23

11
Alguns recursos i alternatives per a la renovació 
educativa a l’aula PFP 16

12
Capacitació de professorat motivador de l’orientació 
emprenedora PFP 17



13
El dossier electrònic com a eina de reflexió sobre 
l’aprenentatge PFP 14

14 Coordinació de la docència i equips docents PFP 22

15 Disseny de qüestionaris a l’Aula Virtual PFP 22

16 Planificació de la docència universitària PFN 23

17 Metodologia didàctica per a l’ensenyament universitari PFN 27

18
L’Avaluació com instrument de millora de la qualitat 
educativa PFN 29

19 Iniciació a l’Aula Virtual de l'UJI PFN 23

20 Recursos de conducta per a la docència en valencià PFN 16

21
Nocions bàsiques per a la introducció de l'anglès com a 
llengua d'instrucció a l'aula PFN 21

22
La incorporació de la perspectiva de gènere a la 
docència universitària. Un tema transversal PFN 18

23 Jornada d'Experiències d'Innovació Educativa (2015) PFN 60

24 Seminari de tutorització de pràctiques Erasmus + PFC/PFSD 21

25
Work Based Learning, una metodologia per a integrar 
els entorns laborals en la docència universitària PFC/PFSD 27

26 Treball en equip i ABP PFSD 8

27 Investigar i publicar en educació PFSD 6

28 Lliurex com a eina d'innovació educativa PFSD 15

29
Informàtica en entorn IOs, Android i e-clouding per a la 
docència i investigació PFSD 17

30
Ús de la pissarra digital interactiva en la docència 
universitària PFSD 11

31
TFG dels graus de Mestre d'Infantil i Primària (curs 
2014/15): normativa i estratègies per a la tutorització PFSD 33

32
Millora del pràcticum dels graus de Mestre/a mitjançant 
processos d'investigació-acció PFSD 12

33
Materials Mediation. Making EMI Materials more 
accessible for students PFSD 21

34
ABP. Una experiència de coordinació i ensenyament 
autèntic en la universitat PFSD 10

35

Pla de formació per a les pràctiques internacionals 
2015/16: estratègies i eines avançades per a l'ocupació i 
les pràctiques internacionals PFSD 28

36 Pensament creatiu, com detectar-lo i fomentar-lo a l'aula PFSD 7

37

Taller de formació en metodologia docent per a la 
realització i avaluació de les pràctiques clíniques en el 
grau de Medicina de l’UJI PFSD 25

38
Les accions KA2 d'Erasmus+ 2015 a l`àmbit 
universitari PFSD 9

39
Formació en l'ús de la metodologia didàctica 
aprenentatge basat en projectes (ABP) PFSD 7



40

Introducció a la utilització del mòdul taller de l'Aula 
Virtual: autoavaluació en grups amb un elevat nombre 
d'alumnes PFSD 10

(*) Quan s’indiquen més d’un número en la primera columna és perquè s’ha fet més d’una edició de
la mateixa activitat formativa.

(**) Les sigles es corresponen amb els quatre programes del pla de formació amb 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 i una nova jornada d'intercanvi d'experiències d'innovació educativa), han assistit un total de 
94 docents diferents, amb una mitjana de la satisfacció general de 4,44 sobre 5. 

Aquest curs s'han incorporat al Programa de formació de professorat novell 27 professors i 
professores; 35 PDI novells han continuat cursant el segon any, de manera que han participat un 
total de 62 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 3 
entrevistes amb els tècnics de l’USE (per a la presentació de les tasques a realitzar, el seguiment del 
procés de treball i l’anàlisi i reflexió final del treball fet), igual que els de segon any del programa 
(per a l’assessorament en el plantejament del seu projecte de millora educativa, seguiment a meitat 
de curs de les innovacions i millores introduïdes en la seua docència, i assessorament per a 
l’elaboració de la Carpeta docent com a memòria final del Programa).

Borsa de formadors i formadores de l’USE

El curs 2014/15 és el tercer 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 93% dels cursos de 
formació permanent (14 de 15) han estat a càrrec de PDI d’aquesta borsa i els resultats han estat 
força positius: tots els cursos han cobert sobradament totes les places ofertes i la satisfacció del PDI 
assistent ha estat de 4,56 sobre 5 (mitjana superior a la de la resta de cursos de formació en 
docència).

E l 2015 s’ha fet un informe amb l’anàlisi i valoració global de la formació de la borsa (des del curs 
2012/2013, fins al primer semestre del  2014/15) que constata 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 als 
formadors i formadores i als continguts dels cursos. 

Personal d'administració i serveis
Processos selectius PAS

Tipus convocatòria Nom convocatòria Núm. places

ACCÉS FUNCIONARIAT 
DE CARRERA

Total conv.: 0 Total places: 0

ACCÉS FUNCIONARIAT 
INTERÍ

BORSA DE TREBALL DE 
L'ESCALA TÈCNICA BÀSICA 
DE LABORATORIS 

1



Tipus convocatòria Nom convocatòria Núm. places

(DEPARTAMENT DE FÍSICA)

BORSA DE TREBALL DE 
L'ESCALA TÈCNICA BÀSICA 
DE LABORATORIS 
(DEPARTAMENT DE 
TRADUCCIÓ I 
COMUNICACIÓ)

1

FUNCIONARI/ÀRIA 
INTERÍ/NA "TÈCNICA/A  
SUPERIOR OFICINA 
RELACIONS 
INTERNACIONALS"

1

Total conv.: 3 Total places: 3

ACCÉS LABORAL 
TEMPORAL

BORSA DE TREBALL 
ESCALA TÈCNICA 
SUPERIOR DE COOPERACIÓ
INTERNACIONAL

1

BORSA DE TREBALL OFICIAL 
DE COMUNICACIÓ I 
PUBLICACIONS 
(COMUNICACIÓ 
CORPORATIVA)

1

BORSA PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT "CÀTEDRA DE 
MEDIACIÓ POLICIAL CIUTAT 
DE VILA-REAL""

1

BORSA PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT "IN2RURAL. 
INNOVATIVE PRACTICES IN 
RENEWABLE ENERGIES TO 
IMPROVE..."

1

BORSA PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT "PROMETEU: 
PSICOLOGIA POSITIVA I 
SALUT OCUPACIONAL EN EL 
TREBALL ."

1

PERSONAL INVESTIGADOR 
"CRITERIOS DE 
CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL  NO 
DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN 
DE SEXO".

1

PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT
GERONIMO FORTEZA 15I120.01

1

PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT
"GERONIMO FORTEZA 
15I120.08"

1



Tipus convocatòria Nom convocatòria Núm. places

PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT
"GRUP DE PSICOPATOLOGIA, 
AVALUACIÓ I TRACTAMENT 
DELS TRASTORNS 
EMOCIONALS"

1

PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT
GRUP D'INVESTIGACIÓ 
GEOTEC 

1

PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT
"HERRAMIENTAS PARA LA 
PREDICIÓN DE LA TALLA Y 
AJUSTE DE ROPA INFANTIL"

1

PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT
"LIFE CYCLE ASSESSMENT 
FOR SAMDOKAN PROJECT"

1

PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT
(PERFIL PSICOLOGIA 
CLÍNICA)

1

PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT
PROJECTE PROMETEU "UNA 
APROXIMACIÓN 
BIOMIMÉTICA 
SOSTENIBILIDAD EN 
QUÍMICA"

1

PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT
PROJECTE PROMETEU "UNA 
APROXIMACIÓN 
BIOMIMÉTICA 
SOSTENIBILIDAD EN 
QUÍMICA"

1

PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT
"PROJECTE 15I120.  
PROGRAMA GERÓNIMO 
FORTEZA" 

1

PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT
"PROJECTE 15I120.03.  
PROGRAMA GERÓNIMO 
FORTEZA" 

1

PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT
"PROJECTE 15I120.04.  
PROGRAMA GERÓNIMO 
FORTEZA" 

1

PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT
"PROJECTE 15I120.06.  
PROGRAMA GERÓNIMO 
FORTEZA" 

1

PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT
"PROJECTE 15I120.07. 
PROGRAMA GERÓNIMO 
FORTEZA"

1



Tipus convocatòria Nom convocatòria Núm. places

PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT
"PROMETEO: DISEÑO 
RACIONAL DE  NUEVOS 
MATERIALES MEDIANTE 
COMBINACIÓN ..."

1

PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT
"PROMETEO: EL SEGUNDO 
IMPERIO COLONIAL, 
TRANSFORMACIÓN 
ULTRAMAR ESPAÑOL"

1

PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT
PROMETEU "SÍNTESI DE 
MOLÈCULES HÍBRIDES..."

Total conv.: 23 Total places: 23

PROMOCIÓ INTERNA PROMOCIÓ INTERNA 
ESCALA TÈCNICA MITJANA 
D'INFORMÀTICA

2

Total conv.: 1 Total places: 2

CONCURS DE MÈRITS CONCURS DE MÈRITS 
ESCALA  ADMINISTRATIVA

6

CONCURS DE MÈRITS DE 
L'ESCALA AUXILIAR 
BÀSICA DE SUPORT 
ADMINISTRATIU (biblioteca)

1

Total conv.: 2 Total places: 7

TOTAL CONVOCATÒRIES: 29 TOTAL PLACES: 35

Percentatge del PAS per categoria, grup i sexe

Cate
gori
a

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 10 15 55 50 105

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



Cate
gori
a

FC FI E LF LT LE TOTAL %

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 21 38 244 367 611

39,9
3

60,0
7

% 41,
74

58,
26

33,6 66,
35

35,7
0

64,3
0

75,0
0

25,0
0

100 0 35,5
9

64,4
1

39,9
3

60,0
7

Llegenda PAS

Codi Categoria

FC Funcionariat de carrera

FI Funcionariat interí

E Personal eventual

LF Personal laboral fix

LT Personal laboral temporal

LE Personal laboral eventual

Formació
En el curs 2014-2015 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 49 accions formatives; 23 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 845 i el nombre 
d’inscripcions rebudes, 913.



Formació general comuna
Curs 2014/2015 Durada (hores) Nre.

d'inscripcions

Funcionament administratiu pràctic de les universitats 
(G.V.)

12 18

Google Drive: nova interfície i ús de formularis 8 29

Sistema operatiu: Windows 8 (1a edició) 9 22

Curs Android per a usuaris 8 19

Correu electrònic amb Gmail i organització d’agendes en 
línea amb Google Calendar

7,5 24

Taller de sòl pèlvia 4 22

Gestió de continguts del portal institucional (UPO) 1ra 
edició

6 29

Gestió de continguts del portal institucional (UPO) 1ra 
edició

6 29

Comunicació inclusiva 5 14

Seguretat en Internet 15 28

Seguretat en xarxes socials i dispositius mòbils 15 22

Sistema Operatiu: Windows 8 (3a edició) 9 21

Sistema Operatiu: Windows 8 (4a edició) 9 19

Introducció a l’ús de les xarxes socials per a la difusió 
d’informació i la comunicació

11 22

Tècniques de gestió personal i profesional: millora el 
benestar en el treball

9 23

Subtotal 139 371
Formació en llengües

Curs 2014/2015 Durada (hores) Nre.
d'inscripcions

Curs d'anglès oral (nivell inicial) (GV) 15 11

Curs d'anglès oral (nivell mitjà) (1a edició)(GV) 15 20

Curs d'anglès oral (nivell mitjà) (2a edició) 15 21

Curs d'anglès oral (nivell avançat) (GV) 15 21

Curs de francès B2.2 Efficacité I 70 11

Curs d'anglès B1.2 Intermediate (1a part) 70 21

Curs d'anglès B2.1 Upper-Intermediate 80 24

Curs d'anglès A1 Elementary 70 23

Curs de francés B1.1 Seuil I (2a part) 70 17

Els documents dels òrgans col·legiats 15 27

Subtotal 435 196
Formació en competències específiques



Curs 2014/2015 Durada (hores) Nre.
d'inscripcions

Gestió de contenidors d’aplicacions amb Docker 16 10

Serveis en el cloud amb AWS 21 10

Preparació de mostres per a espectrometría de 
fluorescencia de raigs X (FRX)

7 8

Cus d’explotació de base de dades: Oracle Discoverer. 
Nivell usuari (1a edició)

15 8

Gestió documental amb l’eina informática Alfresco 6 10

Gestió del temps (G.V.) 10 17

Utilització del videofinish (1a edició) 5 13

Utilització del videofinish (2a edició) 5 10

Els llibres electrònics en les biblioteques universitàries 
(G.V.)

15 22

Curs d’explotació de base de dades: Oracle Discoverer. 
Nivell usuari (2a edició)

15 12

Un poc de ciencia recreativa 12 10

Seguretat avançada 30 25

Funcionament del Servei d’Esports 7 28

Treball en equip en el Servei de Comunicació i 
Publicacions

15 28

Gestió d’accions d’I+D del Programa H2020 de la UE en 
la Universitat Jaume I

10 21

Introducció a la dirección i gestió de projectes 7 9



ERASMUS+: Com sol·licitar projectes KA2 8 28

La Norma ISO 10667 per a l’avaluació de persones en 
entorns laborals

3 21

Subtotal 207 290

Formació per a col·lectius específics
Curs 2014/2015 Durada (hores) Nre.

d'inscripcions

Funcionament d’òrgans col·legiats de la Universitat 
(G.V.)

6 14

Com ser un líder-coach (1a edició) 21 8

Com ser un líder-coach (2a edició) 21 8

L’espai europeu d’educació superior a l’UJI i a la gestió 
als centres (1a edició)

8 15

L’espai europeu d’educació superior a l’UJI i a la gestió 
als centres (2a edició)

8 11

Subtotal 16 107

Total 64 56

Graus
Titulacions de cicle i grau 

Al curs acadèmic 2014/15 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 4rt curs de Medicina i d'Infermeria 
i 3r curs de Disseny i Desenvolupament de Videojocs i de Gestió i Administració Pública. Amb tot, 
a hores d'ara 28 dels 31 graus oferts per la Universitat Jaume I han implantat ja tots els seus cursos. 
Pel que fa als estudis de 1r, 1r i 2n i només 2n cicle s'han extingit totalment 13 dels 25 estudis 
oficials que es venien oferint.

El nombre de crèdits impartits en títols oficials de grau ha estat de 15.042,58; que representa 537,89
crèdits més respecte el curs 2013/14. Per la seua banda, en els estudis oficials de 1r, 1r i 2n i només 
2n cicle s’han impartit 114,18 crèdits, xifra que suposa un descens de 773,68 crèdits respecte el curs
2013/14.

La distribució d’aquests crèdits per centre/titulació i departament es mostra a les següents taules:
Taula 1: Crèdits impartits en títols oficials de 1r, 1r i 2n i només 2n cicle del curs 
2014/15.

Titulació Crd. Imp.
Enginyeria Industrial 26,84
Enginyeria Informàtica 35,64
Enginyeria Química 0,75
Llicenciatura en Química 0,00
Total Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 63,23



Llicenciatura en Psicologia 8,61
Total Facultat de Ciències de la Salut 8,61
Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 1,94
Llicenciatura en Humanitats 4,24
Llicenciatura en Psicopedagogia 3,12
Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 3,68
Total Facultat de Ciències Humanes i Socials 12,98
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses 6,55
Llicenciatura en Ciències del Treball 1,50
Llicenciatura en Dret 21,31
Total Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 29,36
Total Universitat Jaume I 114,1

Taula 2: Crèdits impartits en títols oficials de grau del curs 2014/15. 
Titulació Crd. Imp.

Grau en Arquitectura Tècnica 413,99
Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs 298,10
Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 296,93
Grau en Enginyeria Elèctrica 346,50
Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes 766,29
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 462,45
Grau en Enginyeria Informàtica 661,69
Grau en Enginyeria Mecànica 569,86
Grau en Enginyeria Química 276,38
Grau en Matemàtica Computacional 171,18
Grau en Química 495,86
Total Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 4759,23
Grau en Infermeria 382,60
Grau en Medicina 548,65
Grau en Psicologia 886,09
Total Facultat de Ciències de la Salut 1817,34
Grau en Comunicació Audiovisual 386,22
Grau en Estudis Anglesos 348,98
Grau en Història i Patrimoni 186,60
Grau en Humanitats: Estudis Interculturals 186,60
Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil 780,00
Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària 1148,25
Grau en Periodisme 385,15
Grau en Publicitat i Relacions Públiques 431,16
Grau en Traducció i Interpretació 579,61
Total Facultat de Ciències Humanes i Socials 4432,57
Grau en Administració d'Empreses 901,02
Grau en Criminologia i Seguretat 398,30
Grau en Dret 572,05
Grau en Economia 453,59
Grau en Finances i Comptabilitat 824,51
Grau en Gestió i Administració Pública 184,00
Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 267,55
Grau en Turisme 432,42
Total Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 4033,44
Total Universitat Jaume I 15042,5



Taula 3: Crèdits impartits per departament en títols de cicle i grau del curs 
2014/15. 

Departament Crd. Imp.
Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting 883,13
Dep. de Ciències Agràries i del Medi Natural 233,99
Dep. de Ciències de la Comunicació 920,29
Dep. de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat 144,01
Dep. de Dret Privat 278,19
Dep. de Dret Públic 690,99
Dep. de Filologia i Cultures Europees 340,84
Dep. de Filosofia i Sociologia 376,59
Dep. de Finances i Comptabilitat 653,27
Dep. de Física 283,26
Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics 543,82
Dep. de Matemàtiques 752,78
Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia 586,05
Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia 652,33
Dep. de Química Física i Analítica 243,13
Dep. de Química Inorgànica i Orgànica 240,95
Dep. de Traducció i Comunicació 602,65
Dep. d'Economia 808,45
Dep. d'Educació 1489,18
Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny 898,17
Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors 524,19
Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció 1113,03
Dep. d'Enginyeria Química 163,15
Dep. d'Estudis Anglesos 625,01
Dep. d'Història, Geografia i Art 343,33
Unitat Predepartamental de Medicina 447,78
Unitat Predepartamental d'Infermeria 318,20
Total Universitat Jaume I 15156,76

Els crèdits impartits totals del curs 2014/15 han estat 15.156,76, això és 237,91 crèdits menys que al
curs 2013/14.

Cal destacar que en 2014/15 ha continuat el projecte d’automatització de l’ordenació acadèmica 
dels graus iniciat el curs anterior en aspectes com 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’han afegit un parell de mòduls a 
l’assistent d’horaris implantat l’any passat per donar suport als centres per a la definició dels horaris
de les proves d’avaluació de les assignatures de grau, i als departaments per a l’assignació de la 
docència al professorat. Això ha permès que els departaments hagen pogut dissenyar el POD del 
professorat de manera simultània i coordinada amb el disseny dels horaris de classe i exàmens dels 
graus per part dels centres. 
Màsters oficials

El nombre de crèdits impartits en màsters oficials al curs 2014/15 ha estat de 3.570,10. D’aquests 
crèdits 930,61 han estat impartits per professorat extern a la Universitat Jaume I i en global s’han 
impartit 11,09 crèdits més respecte al curs 2014/15. El total de màsters oficials diferents amb 
docència a la Universitat Jaume I al curs 2014/15 ha estat de 42.



La distribució d’aquests crèdits per centre/màster oficial i departament es mostra a les següents 
taules: 
Taula 4: Crèdits impartits per màster oficial al curs 2014/15. 

Màster Oficial Crd. Imp.
Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics 43,50
Disseny i Fabricació 98,10
Eficiència Energètica i Sostenibilitat 104,60
Enginyeria Industrial 109,30
Física Aplicada 60,00
Investigació i Biotecnologia Agràries 58,30
Matemàtica Computacional 109,00
Prevenció de Riscos Laborals 90,80
Protecció Integrada de Cultius 10,00
Química Aplicada i Farmacològica 114,00
Química Sostenible 80,00
Química Teòrica i Modelització Computacional 19,00
Sistemes Intel·ligents 85,25
Tècniques Cromatogràfiques Aplicades 20,50
Erasmus Mundus en Tecnologia Geoespacial 50,00
Total Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 1052,35
Ciències de la Infermeria 160,00
Intervenció i Mediació Familiar 101,99
Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans 163,96
Psicologia General Sanitària 84,20
Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària 75,00
Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 51,00
Total Facultat de Ciències de la Salut 636,15
Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües 94,60
Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües 65,00
Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament 168,00
Ètica i Democràcia 29,00
Història de l'Art i Cultura Visual 5,00
Història i Identitats en el Mediterrani Occidental 54,50
Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania 60,00
Investigació en Traducció i Interpretació 70,40
Llengua Anglesa per al Comerç Internacional 60,00
Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació 95,00
Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional
i Ensenyaments d'Idiomes

279,25

Psicopedagogia 94,80
Traducció Medicosanitària 113,00
Total Facultat de Ciències Humanes i Socials 1188,55
Advocacia 90,00
Cooperació al Desenvolupament 149,75
Gestió de la Qualitat 15,00
Gestió Financera i Comptabilitat Avançada 91,20
Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat 136,60
Màrqueting i Investigació de Mercats 82,00
Sistema de Justícia Penal 53,00
Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa 75,50
Total Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 693,05
Total Universitat Jaume I 3570,1



Els màsters universitaris en Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica; en Estudis Contemporanis i 
Investigació Avançada; en Internacionalització Econòmica: Integració i Comerç Internacional i en 
Nanociència i Nanotecnologia Molecular han continuat la seua extinció durant el curs 2014/15, 
mentre que els màsters en Catàlisi Homogènia; en Tecnologies de la Traducció i Localització i en 
Pràctica Jurídica s’han extingit completament. Per la seua banda, el Màster Universitari en Gestió i 
Promoció del Desenvolupament Local ha continuat en suspensió a l'espera de decidir la seua 
continuïtat o extinció definitiva en els pròxims cursos.
Taula 5: Crèdits impartits per departament en màsters oficials del curs 2014/15. 

Departament Crd. Imp.
Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting 185,07
Dep. de Ciències Agràries i del Medi Natural 88,80
Dep. de Ciències de la Comunicació 93,25
Dep. de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat 26,80
Dep. de Dret Privat 17,90
Dep. de Dret Públic 109,40
Dep. de Filologia i Cultures Europees 87,40
Dep. de Filosofia i Sociologia 65,25
Dep. de Finances i Comptabilitat 97,61
Dep. de Física 75,25
Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics 76,08
Dep. de Matemàtiques 154,00
Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia 144,05
Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia 286,31
Dep. de Química Física i Analítica 47,50
Dep. de Química Inorgànica i Orgànica 143,31
Dep. de Traducció i Comunicació 107,90
Dep. d'Economia 15,36
Dep. d'Educació 157,25
Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny 98,85
Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors 59,00
Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció 199,35
Dep. d'Enginyeria Química 57,00
Dep. d'Estudis Anglesos 167,50
Dep. d'Història, Geografia i Art 75,80
Unitat Predepartamental de Medicina 1,50
Unitat Predepartamental d'Infermeria 2,00
Professorat extern 930,61
Total Universitat Jaume I 3570,10

Màsters

MÀSTERS

Durant el curs 2014-15, el Vicerectorat d'Estudis ha coordinat el procés de renovació de 
l’acreditació de 15 màsters universitaris de la Universitat Jaume I o que coordina l'UJI i ha 
participat en el procés d'altres 6 interuniversitaris que estan coordinats per altres universitats. Ha 
implantat 7 nous màsters, dos d'ells amb atribucions professionals i n'ha elaborat altres 6 per a la 
seua implantació en el curs 2015-2016. A més, s'han modificat la Normativa dels estudis oficials de 



m àster de la Universitat Jaume I i la Normativa dels t reballs de f inal de m àster de la Universitat 
Jaume I. 

Títols que han renovat l'acreditació durant el curs 2014-2015:
Denominació Centre

Màster Universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics

ESTCE

Màster Universitari en Disseny i Fabricació

Màster Universitari en Matemàtica Computacional

Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals

Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents

Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques aplicades

Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües

FCHS

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

Màster Universitari en Ètica i Democràcia (coordina UV) 

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

Màster Universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional 

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

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

Màster Universitari en Traducció Medicosanitària 

Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament (coordina UV) 

FCJE

Màster Universitari en Gestió de la Qualitat (coordina UV) 

Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada 

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

Màster Universitari en Marqueting i Investigació de Mercats (coordina UV) 

Màster Universitari en Sistema de Justícia Penal (coordina UdL) 

Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa (coordina
UNED) 

A més, s'han implantat 7 màsters nous, entre els quals dos amb atribucions professionals i 5 que són
transformació d'altres ja existents : 

• Màster Universitari en Enginyeria Industrial (amb atribucions professionals) 

• Màster Universitari en Psicologia General Sanitària (amb atribucions professionals) 

• 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 Química Teòrica i Modelització Computacional

• Màster Universitari en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (Segles XV-XIX)



Per últim, s’han elaborat 6 màsters nous per a la implantació en el curs acadèmic 2015-2016:

• Màster universitari en Didàctica de la Música

• Màster universitari en Direcció d’Empreses /master in Management

• Màster universitari en Economia/master in Economics 

• Màster universitari en Investigació en Cervell i Conducta 

• Màster universitari en Química Sostenible 

• Màster universitari Erasmus Mundus en Robòtica Avançada

Doctorat

Cicle de Conferències d'Inauguració del Curs Acadèmic 2014-2015 dels Programes de 
Doctorat de la Universitat Jaume I

Entre octubre i desembre del 2014

Escola de Doctorat, Comissions Acadèmiques dels Programes de Doctorat

• Dr. Carmelo Vázquez Valverde imparteix la conferència inaugural amb el títol "Investigar el 
funcionamiento positivo humano: rompiendo barreras académicas" del Programa de Doctorat 
en Psicologia.

• Dra. Fatuma Ahmed Ali  imparteix la conferència inaugural amb el títol “Las experiencias de 
las Mujeres en Kenia como constructoras de Paz” del Programa de Doctorat en Estudis 
Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament.

• Dr. Alberto Coronas Salcedo imparteix la conferència inaugural amb el títol "Evolución y 
nuevas perspectivas del Doctorado" del Programa de Doctorat en Tecnologies Industrials y 
Materials.

• Dr. Francesc Xavier Gil Mur imparteix la conferència inaugural amb el títol "Aspectos de alto 
riesgo para el avance de la investigación en las Universidades españolas" del Programa de 
Doctorat en Tecnologies Industrials y Materials.

• Dra. Rocio Oviedo Pérez imparteix la conferència inaugural amb el títol “Imaginarios de 
García Márquez, edificar con palabras” del Programa de Doctorat en Llengües Aplicades, 
Literatura i Traducció.

• Dra. Carmen Barcia Zequeira imparteix la conferència inaugural amb el títol "Memorias rotas, 
memorias construidas: el parentesco de los africanos en Cuba" del Programa de Doctorat en 
Història i Estudis Contemporànis.

• Dra. Pilar Godayol Nogué imparteix la conferència inaugural amb el títol “Feminismo, 
traducción y censura franquista: La mística de la feminitat (1965) y El segon sexe (1968) de 
Simone de Beauvoir” del Programa de Doctorat en Estudis Interdisciplinaris de gènere.

• Dr. Jorge Uria González  imparteix la conferència inaugural amb el títol "Alimentación, 
comensalidad y historia social" del Programa de Doctorat en Història i Estudis Contemporànis.

• Dr. Walter Sermeus imparteix la conferència inaugural amb el títol "Nurses as key-actors in the
health of the Spanish healthcare system" del Programa de Doctorat en Ciències de l'Infermeria.

• Dra. Andrea Revesz  imparteix la conferència inaugural amb el títol "Research methods in 
applied linguistics" del Programa de Doctorat en Llengües Aplicades, Literatura i Traducció.

• Dr. Vicent Martines Peres imparteix la conferència inaugural amb el títol "ISIC-IVITRA: 



matriz y producto de las interacciones entre diversas disciplinas lingüísticas (traducción, 
filología y lingüística)" del Programa de Doctorat en Llengües Aplicades, Literatura i 
Traducció.

• Dr. Fernando Checa Cremades imparteix la conferència inaugural amb el títol "El Greco, pintor
anacrónico" del Programa de Doctorat en Història de l'Art.

• Dr. Jose Alfonso de Azcarraga Feliu imparteix la conferència inaugural amb el títol "El mundo 
según la ciencia: Einstein, Darwin y Wegener" del Programa de Doctorat en Ciències.

• Dr. Joan Crespo Cepas imparteix la conferència inaugural amb el títol "Redes de conocimiento 
y ciclo de vida de los clusters" del Programa de Doctorat en Desenvolupament Local i 
Cooperació Internacional.

Finançament a càrrec de l'Escola de Doctorat i del Vicerectorat d’Investigació i Doctorat

 
Jornada d’acollida a l’estudiantat de doctorat de nou ingrés

(24 de novembre de 2014)

Escola de Doctorat

Entitats: Escola de Doctorat, Vicerectorat d’Investigació i Doctorat, Servei de Gestió de la docència 
i Estudiants.

Breu descripció:

El 24 de novembre, la Universitat Jaume I va donar la benvinguda a l’estudiantat de doctorat de nou
ingrés en un acte al qual assistiren el Vicerector d’Investigació i Doctorat, Antonio Barba Juan, el 
director de l’Escola de Doctorat, Jesús Lancis Sáez, la responsable del Servei de Gestió de la 
Docència i Estudiants, Carmen Falomir Del Campo, i els coordinadors i coordinadores dels 
diferents programes de doctorat de la Universitat Jaume I.

Davant dels dubtes que genera el nou marc legislatiu que regula els estudis de doctorat, l’Escola de 
Doctorat organitza una jornada d’acollida amb l’objectiu de proporcionar la informació necessària 
per orientar l’activitat dels nous investigadors en formació dins dels programes de doctorat. Aquesta
jornada també s’adreça al professorat responsable de la supervisió dels nous doctorands/es.

En la jornada es revisaran les principals novetats introduïdes pel RD 99/2011 que regula els 
ensenyaments oficials de doctorat a l’estat espanyol. Entre aquestes novetats destaquen els aspectes 
formatius del doctorat, estructurats en activitats obligatòries, el règim de permanència en els estudis 
i l’avaluació anual necessària per continuar en els estudis. Així mateix, es proporcionarà informació 
al voltant de mobilitat i internacionalització en el doctorat.

Retransmissió on-line: http://jecom.uji.es/tv/directe.php

Finançament a càrrec de l'Escola de Doctorat i del Vicerectorat d’Investigació i Doctorat

Pla de Formació Transversal de l’Escola de Doctorat

La gestió de l’I+D i el futur professional dels doctorands i de les doctorandes 

(del 25 al 28 de novembre de 2014) 

Escola de Doctorat 

Entitats: Escola de Doctorat, Vicerectorat d’Investigació i Doctorat, Oficina de Cooperació en 
Investigació i Desenvolupament, Càtedra INCREA.



Breu descripció:

Entre els dies 25 i 28 de novembre, l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I organitza el curs 
al voltant de “la gestió de l’I+D i el futur professional dels doctorands i doctorandes” dins del seu 
Pla de Formació Transversal. Aquest curs s’adreça als futurs doctors i doctores, de qualsevol dels 
programes de la Universitat Jaume I, amb objecte de garantir l’adquisició d'unes competències 
bàsiques en l’àmbit del disseny, la creació, el desenvolupament i l’emprendiment de projectes 
d’investigació novedossos i innovadors.

Les temàtiques del curs s’estructuren en les següents jornades:

• Dimarts 25 de novembre: Emprendre des de la universitat

• Dimecres 26 de novembre: Finançament públic de la investigació i projectes d’I+D
• Dijous 27 de novembre: Propietat industrial i intel·lectual

• Divendres 28 de novembre: Emprendre des de la universitat en un entorn global

Dins del curs, el dimecres 26, la Directora General d’Investigació Científica i Tècnica del Ministeri 
d’Economia i Competitivitat, Professora Marina Villegas, impartirà una xarrada al voltant del “Pla 
Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i Innovació”. En una altra de les sessions, es consideraran
diferents aspectes de les accions “Marie Sklodowska Curie” dins del pilar “Ciència Excel·lent” del 
programa “Horizon 2020”. 

Finançament a càrrec de l'Escola de Doctorat i del Vicerectorat d’Investigació i Doctorat

Pla de Formació Transversal de l’Escola de Doctorat
El doctorat, la gestió de la informació i la presentació del treball científic

(del 20 al 24 d’abril de 2015)

Escola de Doctorat 

Entitats: Escola de Doctorat, Vicerectorat d’Investigació i Doctorat, Oficina de Cooperació en 
Investigació i Desenvolupament, Biblioteca, Servei de Gestió de la Docència i Estudiants, Servei de
Comunicació i Publicacions, Centre d’Educació i Noves Tecnologies, Oficina de Prevenció i Gestió 
Mediambiental i Gabinet de Planificació i Prospectiva Tecnològica.

Breu descripció:

Entre els dies 20 i 24 d’abril, l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I organitza el curs al 
voltant de “El doctorat, la gestió de la informació i la presentació del treball científic” dins del seu 
Pla de Formació Transversal. Aquest curs s’adreça als doctorands i doctorandes de nou ingrés al 
curs 2014/15 de qualsevol dels programes de doctorat de la Universitat Jaume I. L’objecte és 
l’adquisició de les següents competències bàsiques en l’àmbit del marc de l’espai europeu 
d’educació superior:

• Aspectes generals del doctorat

• Informació bibliogràfica
• Comunicació científica

• Divulgació de la investigació
• Aspectes ètics de la investigació

En aquesta edició també es contempla la possibilitat de seguir els ensenyaments de manera no 
presencial. 



Finançament a càrrec de l'Escola de Doctorat i del Vicerectorat d’Investigació i Doctorat

Congrés Internacional Comunicació, Societat Civil i Canvi Social 
#Comunicambio

(del 20 al 22 de maig de 2015)

Organització: Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau (IUDESP) de la 
Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat d’Alacant.

Breu descripció:

El Congrés Internacional de Comunicació, Societat Civil i Canvi Social (#comunicambio) s’ha 
organitzat de forma participativa des de perfils professionals de comunicació, ONG, moviments 
socials, investigadors i acadèmics dels camps de la comunicació, la societat civil i el canvi social.

Aquest espai, que inclou el gènere i la cultura de pau com a elements essencials i transversals, s’ha 
concebut des d’una perspectiva d’apoderament i agència amb l’objectiu d’explorar propostes i 
alternatives pacífiques que des de la societat civil contribuïsquen a la transformació de les 
injustícies i les desigualtats socials.

L’Escola de Doctorat ha participat en el finançament d’aquest Congrés que també anava dirigit als 
estudiants de doctorat. 

Curs Metodologia de la Investigació en Lingüística Aplicada 
“Methods of Statistical Inference” 

(del 13 al 17 de juliol de 2015)

Organitza: Escola de Doctorat i Programa de Doctorat en Lengües Aplicades, Literatura i 
Traducció. 

Breu Descripció:

L'objectiu principal d'aquest curs és que els estudiants es familiaritzin amb tots els elements 
relacionats amb la inferència estadística descriptiva i bàsica, així com amb les diferents i 
comunament utilitzades tècniques estadístiques i les seves hipòtesis requerides per a l'anàlisi de 
dades reals en el context de la adquisició del llenguatge. Els continguts inclosos en aquest curs 
permetran a l'estudiant fer front als problemes d'inferència estadística, que són molt importants en 
qualsevol situació real d'anàlisi de dades, així com en qualsevol estudi que inclou un component 
quantitatiu.

Finançament a càrrec de l'Escola de Doctorat i del Vicerectorat d’Investigació i Doctorat

Procés d’implantació dels plans d’estudi de grau
PROCÉS D'IMPLANTACIÓ DELS PLANS D’ESTUDI DE GRAU 

Durant el curs acadèmic 2014-2015, la Universitat Jaume I ha continuat amb la implantació de 4 
títols de grau dins d'una oferta acadèmica de 31 títols de grau, que inclou les cinc branques de 
coneixement. A més ha iniciat el procés de renovació de l'acreditació dels 18 títols implantats en el 
curs 2010-2011 i també s'han modificat dos normatives, la Normativa dels estudis de grau de la 
Universitat Jaume I i la Normativa dels treballs de f inal de g rau de la Universitat Jaume I . 

Cal destacar la implantació de tercer curs dels dos títols següents:



• Grau en Gestió i Administració Pública

• Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

S'ha implantat quart curs de dos títols de grau  de la branca de Ciències de la Salut:

• Grau en Medicina

• Grau en Infermeria

Hi ha un total de 27 títols de grau amb tots els cursos implantats:
• Grau en Economia

• Grau en Administració d’Empreses
• Grau en Finances i Comptabilitat

• Grau en Dret
• Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes

• Grau en Psicologia
• Grau en Mestre d’Educació Infantil

• Grau en Mestre d’Educació Primària
• Grau en Història i Patrimoni

• Grau en Humanitats: Estudis Interculturals
• Grau en Criminologia i Seguretat

• Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
• Grau en Enginyeria Química

• Grau en Enginyeria Informàtica
• Grau en Matemàtica Computacional

• Grau en Enginyeria Mecànica
• Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

• Grau en Enginyeria Elèctrica
• 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, durant el curs 2014-2015 s'han modificat els plans d'estudis de grau següents:

• 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
• Grau en Arquitectura Tècnica

Docència de grau
Grau i Primer i Segon Cicle

En el curs 2014/2015 s’han mantes les novetats implementades el curs anterior i que bàsicament són
les següents:

1. La convocatòria única de preinscripció.

2. S’ha continuat assignant inicialment una quantitat de places superior al límit oficial, amb 
l’objectiu de millorar el procés de gestió de les llistes d’espera.

3. Les llistes d’espera a les titulacions de grau s’han gestionat per la web. 

4. Igualment, finalitzat el procés de la convocatòria única de preinscripció i posterior adjudicació de
places vacants per web, s’ha portat a terme, a principis del mes de setembre, un procediment intern 
en la Universitat Jaume I per adjudicar plaça a les persones interessades en aquelles titulacions de 
grau amb places vacants.

En relació al procés de matrícula, cal destacar que aquest curs l’assignació de dia i hora de 
matrícula a tot l'estudiantat de segon i posteriors cursos es va realitzar el dia 31 de juliol i aquest 
alumnat ha continuat fent la matrícula no presencial. També cal destacar que en aquest curs tot 
l’alumnat ha estat matriculat abans del començament de les classes el dia 10 de setembre.

La Universitat també ha donat, en aquest curs acadèmic, la possibilitat de fraccionar el pagament de
l’import dels crèdits matriculats en set terminis (20% en octubre, 20% en novembre, 20% en 
desembre, 10% 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 demandades per l’alumnat a l’hora de fer la preinscripció, en el 
mes de juliol de 2014, van ser el grau en Medicina, que va rebre 3.030 sol·licituds; el grau en 
Mestre d’Educació Primària, amb 2.032 sol·licituds; el grau en Psicologia ,amb 1.723 i el grau en 
Mestre d’Educació Infantil, que en va tindre 1.703.

En la matrícula d’estudiants de nou ingrés s’ha aconseguit una cobertura del 92,63% del total de les 
places ofertades en els 31 graus, amb 2.867 matriculats davant els 2.893 del curs passat, en què el 
percentatge total d’ocupació va ser del 93,47%.

Per centres, la Facultat de Ciències Humanes i Socials ha cobert el 98,88% de les places ofertades 
en primer curs, la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques ha arribat al 90,71%, la Facultat 
de Ciències de la Salut el 100% i l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals al 
83,63% d’ocupació respecte a les places ofertades.

En primer curs 1.548 (53,99 %) són dones i 1.319 (46,01%) són homes.

El nombre total d’alumnes matriculats en estudis de grau i primer i segon cicle en el present curs 
acadèmic és de 12.043, dels quals 6.758 són dones (56,12%) i 5.285 són homes (43,88%), front als 
12.461 del curs passat.



En la matrícula del curs 2014/2015, el 37% 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, els dies 
22, 23, 24 i 25 de juliol, en horari de 8.30a 14:30 hores.

El termini de matrícula no presencial per als alumnes de segon i posteriors cursos de grau i de 
primer i segon cicle va ser del 2 al 7 de setembre.

 EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ALUMNES MATRICULATS DES DEL CURS 200 8 /200 9 
FINS AL 201 4 /201 5 ) 

TITULACIÓ 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15

Arquitectura Tècnica 338 297 230 149 59 ----- ----

Diplomatura en Ciències Empresarials (pla 1991) 1195 1264 895 692 425 144 ----

Diplomatura en Gestió i Administració Pública 146 137 105 71 36 8 ----

Diplomatura en Mestre/a (especialitat Educació Física) 389 377 258 168 46 17 ----

Diplomatura en Mestre/a (especialitat Educació Infantil) 346 370 262 177 71 26 ----

Diplomatura en Mestre/a (especialitat Educació Musical) 302 311 210 135 41 11 ----

Diplomatura en Mestre/a (especialitat Educació Primària) 361 368 273 183 52 16 ----

Diplomatura en Relacions Laborals (pla 2002) 256 191 137 74 21 ----- ----

Diplomatura en Turisme 371 280 212 112 32 ----- ----

Enginyeria Industrial 541 554 449 377 274 183 115

Enginyeria Informàtica (pla 2001) 358 331 259 179 129 71 34

Enginyeria Química 210 206 145 103 78 54 24

Enginyeria Tècnica Agrícola (especialitat Hortofructicultura i
Jardineria)

143 135 101 90 60 31 ----

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (pla 1995) 689 703 548 446 321 190 ----

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (pla 2001) 430 376 269 193 136 57 ----

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 257 219 159 117 68 26 ----

Enginyeria Tècnica Industrial (especialitat Mecànica) 451 442 322 234 146 82 ----

Grau en Administració d'Empreses ----- ----- 302 452 623 715 746

Grau en Arquitectura Tècnica ----- ----- ----- ----- ----- 254 204

Grau en Comunicació Audiovisual ----- 89 171 250 331 364 391

Grau en Criminologia i Seguretat ----- ----- 92 167 272 335 378

Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs ----- ----- ----- ----- 61 126 173

Grau en Dret ----- ----- 167 328 480 611 702

Grau en Economia ----- ----- 105 166 210 274 298

Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural ----- ----- 40 62 116 130 145

Grau en Enginyeria  d'Edificació ----- 182 348 461 309 ----- -----

Grau en Enginyeria Elèctrica ----- ----- 62 123 158 173 206

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament
de Productes

----- ----- 164 258 365 484 547

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials ----- ----- 87 161 237 292 325



Grau en Enginyeria Informàtica ----- ----- 111 202 257 315 352

Grau en Enginyeria Mecànica ----- ----- 116 182 262 327 357

Grau en Enginyeria Química ----- ----- 27 63 80 100 116

Grau en Estudis Anglesos ----- 78 130 173 234 261 299

Grau en Finances i Comptabilitat ----- ----- 214 352 466 505 574

Grau en Gestió i Administració Pública ----- ----- ----- ----- 68 104 126

Grau en Història i Patrimoni ----- ----- 51 86 121 146 163

Grau en Humanitats: Estudis Interculturals ----- ----- 51 83 105 109 122

Grau en Infermeria ----- ----- ----- 63 126 173 229

Grau en Matemàtica Computacional ----- ----- 16 35 56 59 68

Grau en Medicina ----- ----- ----- 91 167 248 322

Grau en Mestre/a d'Educació Infantil ----- ----- 188 342 526 725 762

Grau en Mestre/a d'Educació Primària ----- ----- 291 529 768 1003 1062

Grau en Periodisme ----- 89 174 251 327 366 374

Grau en Psicologia ----- ----- 223 384 520 675 727

Grau en Publicitat i Relacions Públiques ----- 88 169 247 334 383 404

Grau en Química ----- 47 104 162 232 263 281

Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans ----- 66 125 241 271 298 318

Grau en Traducció i Interpretació ----- 104 185 267 368 422 425

Grau en Turisme ----- 82 147 219 299 325 330

Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses 1052 1072 785 622 380 172 41

Llicenciatura en Ciències del Treball (2on cicle) 79 107 110 93 51 30 13

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 391 355 310 241 135 53 13

Llicenciatura en Dret (pla 2002) 737 783 649 531 388 270 164

Llicenciatura en Filologia Anglesa 298 233 195 154 84 31 -----

Llicenciatura en Humanitats 204 222 164 135 94 58 28

Llicenciatura en Psicologia 930 960 756 592 409 156 38

Llicenciatura en Psicopedagogia (2on cicle) 127 140 160 188 141 65 16

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Publiques 540 427 339 263 160 67 15

Llicenciatura en Química (pla 2002) 476 396 307 225 136 60 16

Llicenciatura en Traducció i interpretació 476 380 288 215 108 18 -----

TOTAL 12093 12461 12757 13159 12830 12461 12043



  

Docència de màsters universitaris
MÀSTERS UNIVERSITARIS

La Universitat Jaume I en el curs 2014/2015 ha oferit 44 estudis oficials de màster dels quals 11 son
interuniversitaris, amb un límit d’admissió total de 1.469 places per a l’alumnat de nou ingrés.
En la matrícula de l’alumnat de nou ingrés s’ha aconseguit una cobertura del 60,72% del total de les
places ofertades en els 44 màsters, amb 892 matriculats davant els 918 del curs passat, en què el
percentatge total d’ocupació va ser del 63,62%.

Per centres, la Facultat de Ciències Humanes i Socials ha cobert el 70,43% de les places ofertades
en primer curs, la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques ha arribat al 56,67%, la Facultat
de Ciències de la Salut el 81,33% i l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals al
37,84% d’ocupació respecte a les places oferides.

El nombre total d’alumnes matriculats en estudis de màster en el present curs acadèmic és de 1.309,
dels quals 842 són dones (64,32%) i 467 són homes (35,68%), front als 1.415 del curs passat.

Passant a l’anàlisi concreta de les dades de matrícula de la Universitat Jaume I podem dir que les
titulacions de màster més demandades per l’alumnat a l’hora de fer la preinscripció i  posterior
matrícula van ser: el màster en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i Recursos Humans (a
distancia),  el  màster  en  Psicologia  General  Sanitària,  el  màster  en  Advocacia,  el  màster  en
Psicopedagogia i el màster en Traducció Medicosanitària. 

En la matrícula del curs 2014/2015 tot l’alumnat d’estudis de màster ha fet ús de la matrícula no
presencial.

La Universitat també ha donat, en aquest curs acadèmic, i per a aquests estudis, la possibilitat de
fraccionar el pagament de l’import dels crèdits matriculats en set terminis (20% en octubre, 20% en
novembre, 20% en desembre, 10% al gener, 10% al febrer, 10% al març i 10% a l’abril). 



E VOLUCIÓ DEL NOMBRE DE L’ALUMNAT MATRICULAT DES DEL CURS 200 8 /200 
9 FINS AL 201 4 /201 5 . 

MÀSTER 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15

Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària 6 3 ----- ----- ----- ----- -----

Màster en Biologia Molecular, Cel.lular i Genètica 14 11 6 1 1 ----- -----

Màster en Ciència en Tecnologia Geoespacial 22 10 ----- ----- ----- ----- -----

Màster en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials 
Ceràmics

27 12 6 1 ----- ----- -----

Màster en Cooperació al Desenvolupament 49 13 6 1 1 1 -----

Màster en Disseny i Fabricació 37 27 8 4 1 ----- 1

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

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 5 3 3 ----- 1 ----- -----

Màster en Formació en la Comunicació Intercultural en 
Ensenyament de Llengües 

7 5 ----- ----- ----- ----- -----

Màster en Gestió de la Qualitat 6 2 1 ----- 1 ----- -----

Màster en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local 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 69 38 14 4 ----- ----- -----

Màster en Internacionalització Econòmica: Integració i 
Comerç Internacional

32 19 4 1 ----- ----- -----

Màster en Intervenció i Mediació Familiar 39 29 15 5 ----- 2 -----

Màster en Investigació en Atenció Primària en línea 28 41 ----- ----- ----- ----- -----

Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats 30 14 9 5 ----- ----- -----

Màster en Matemàtica Computacional 16 9 5 ---- ----- ----- -----

Màster en Nanociència i Nanotecnologia Molecular 5 2 ----- ---- ----- ----- -----

Màster en Noves Tendències i Processos d'Innovació en 
Comunicació

100 46 22 4 2 ----- 1

Màster en Pràctica Jurídica 14 ----- ----- ----- ----- ----- -----

Màster en Prevenció de Riscs Laborals 108 32 4 1 1 ----- -----

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

37 14 6 1 ----- ----- -----

Màster en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 55 33 4 ----- ----- ----- -----

Màster en Química Sostenible 8 ----- ----- ----- ----- ----- -----

Màster en Sistemes Intel·ligents 24 17 11 4 1 ----- -----

Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades 2 ----- ----- ----- ----- ----- -----

Màster en Tecnologies de la Traducció i Localització 15 1 ----- ----- ----- ----- -----

Màster en Traducció Medicosanitària 57 18 4 2 ----- ----- -----

Màster Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i 
Desenvolupament

83 46 10 6 3 2 1

Màster Internacional en Química Teòrica i Modelització 1 1 ----- ---- ----- ----- -----



Computacional 

Màster Universitari en Advocacia ----- ----- ----- ----- 26 58 64

Màster Universitari en Catàlisi Homogènia ----- ----- 7 3 ----- ----- -----

Màster Universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions 
dels Materials Ceràmics

----- 13 19 16 14 5 2

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

----- ----- ----- ----- ----- 2 6

Màster Universitari en Ciències de la Infermeria ----- ----- 37 47 60 31 10

Màster Universitari en Ciències de la Infermeria (Pla 2013) ----- ----- ----- ----- ----- 18 26

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

----- 9 27 39 49 15 9

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

-----
----- ----- -----

----- 15 17

Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament ----- 45 52 9 ----- ----- -----

Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament 
(Pla 2011)

-----
----- -----

59 88 55 36

Màster Universitari en Disseny i Fabricació ----- 28 27 35 42 21 2

Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla 2013) ----- ----- ----- ----- ----- 17 29

Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat
(Pla 2013) 

-----
----- ----- ----- -----

28 23

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

----- 58 114 120 93 31 11

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

----- 22 40 68 48 12 6

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

----- ----- ----- ----- ----- 24 12

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

-----
----- ----- ----- -----

11 8

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 5

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

-----
----- ----- ----- -----

35 62

Màster Universitari en Ètica i Democràcia ----- 7 18 14 10 2 -----

Màster Universitari en Ètica i Democràcia (Pla 2013) ----- ----- ----- ----- ----- 3 5

Màster Universitari en Física Aplicada ----- ----- 2 0 5 4 2

Màster Universitari en Gestió de la Qualitat ----- 14 15 12 11 5 7

Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat 
Avançada

----- 37 67 72 89 26 5

Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat 
Avançada (Pla 2013) 

----- ----- ----- ----- ---- 34 29

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 2



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

----- 29 81 107 87 34 3

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

----- ----- ----- ----- ----- 36 51

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 15

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

----- ----- 42 54 47 10 2

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

----- ----- ----- ----- ----- 25 34

Màster Universitari en Investigació en Traducció i 
Interpretació

----- ----- 20 29 32 8 3

Màster Universitari en Investigació en Traducció i 
Interpretació

----- ----- ----- ----- ----- 21 20

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

----- ----- 16 25 47 23 23

Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de 
Mercats

----- 23 45 44 54 39 27

Màster Universitari en Matemàtica Computacional ----- 7 9 15 17 7 3

Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla 
2013) (A distancia) 

----- ----- ----- ----- ----- 5 8

Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla 
2013) (Presencial) 

----- ----- ----- ----- ----- 3 4

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 1

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

----- ----- ----- ----- ----- 24 27

Màster Universitari en Pràctica Jurídica ----- 20 9 13 4 1 -----

Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals ----- 53 93 76 62 27 1

Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals (Pla 
2013 

----- ----- ----- ----- ----- 25 29

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

----- 170 188 300 290 154 201

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

----- 33 48 54 69 68 10

Màster Universitari en Psicopatologia, Salut i 
Neuropsicologia

----- 23 45 50 54 56 27

Màster Universitari en Psicopedagogia ----- ----- ----- ----- 34 27 41

Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica ----- ----- 24 15 25 17 11

Màster Universitari en Química Sostenible ----- 7 6 3 11 ----- -----

Màster Universitari en Química Sostenible (Pla 2013) ----- ----- ----- ----- ----- 2 4

Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització 
Computacional

----- 4 4 4 3 1 1

Màster Universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut ----- ----- ----- ----- 36 38 51



Mental Comunitària

Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents ----- 12 30 42 36 11 4

Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents (Pla 2013) ----- ----- ----- ----- ----- 11 17

Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat 
Social Corporativa 

----- ----- 30 59 73 66 44

Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques 
Aplicades

----- 7 9 12 11 ----- -----

Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques 
Aplicades (Pla 2013) 

----- ----- ----- ----- ----- 10 7

Màster Universitari en Tecnologies de la Traducció i 
Localització

----- 17 20 23 17 9 -----

Màster Universitari en Tecnologies Geoespacials ----- 20 31 27 33 8 -----

Màster Universitari en Traducció Medicosanitària ----- 42 59 64 71 6 2

Màster Universitari en Traducció Medicosanitària (Pla de 
2013)

----- ----- ----- ----- ----- 67 75

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

----- ----- ----- ----- ----- 21 32

Màster Universitari en Història i Identitats en el 
Mediterrani Occidental (Pla de 2014)

----- ----- ----- ----- ----- ----- 4

Màster Universitari en Enginyeria Industrial ----- ----- ----- ----- ----- ----- 27

Màster Universitari en Investigació i Biotecnologia 
Agràries

----- ----- ----- ----- ----- ----- 3

Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar (Pla
2014)

----- ----- ----- ----- ----- ----- 29

Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les 
Organitzacions i en Recursos Humans (Pla 2014) (A 
distància)

----- ----- ----- ----- ----- ----- 22

Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les 
Organitzacions i en Recursos Humans (Pla 2014) 
(Presencial)

----- ----- ----- ----- ----- ----- 32

Màster Universitari en Psicologia General Sanitària ----- ----- ----- ----- ----- ----- 33

TOTALS 1005 1448 1736 1865 1913 1415 1309



 

Docència de doctorat 
EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D ' ALUMNAT EN ESTUDIS DE DOCTORAT 
DES DEL CURS 20 10 /20 11 FINS AL 201 4 /201 5 ) 

CURS ACADÈMIC TOTAL MATRICULATS

Curs 2010/2011 650

Curs 2011/2012 714

Curs 2012/2013 935

Curs 2013/2014 1088

Curs 2014/2015 1171



 

Estudis propis de postgrau
Centre d'Estudis de Postgrau i Formació Continuada

Durant el curs acadèmic 2014/2015 s'han impartit 10 Màsters propis, 4 cursos d'Especialització i 10 
cursos d'Expert.

S'han matriculat 322 persones en els títols de postgrau propis i s'han impartit 9.410 hores de 
docència. 
També s'han realitzat 60 cursos de formació continuada amb l'assistència de 1.179 alumnes. 

Títol propi Nombre títols Nombre alumnes Nombre hores 

Màster 10 164 6190

Cursos d'Especialització 4 49 1290

Cursos d'Expert/a 10 109 1930

TOTALS 24 322 9410

MÀSTERS PROPIS

Màster en Desenvolupament Web 

Màster en Tècniques Analítiques del Laboratori Clínic 

Master in Business Administration (MBA) 

Màster en Història del Món Hispànic: les Independències al Món Iberoamericà 

Màster en Gestió Integrada de la Qualitat, el Medi Ambient i la Prevenció de Riscos Laborals 

Màster en Dret i Gestió del Transport 



Màster en Direcció Professional de Recursos Humans 

Màster en Programació Mòbil i Videojocs 

Màster Avançat de Cirurgia Endoscòpica, Ginecològica i Pèlvica 

Màster Internacional Dircom On-line de Direcció i Gestió de la Comunicació Empresarial i 
Institucional 
CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ

Diploma d'Especialització en Microbiologia, Citogenètica, Hematologia, Oncohematologia, 
Biopatologia Molecular i Instrumentació del Laboratori Clínic 

Diploma d'Especialització en Agent d'Igualtat

Diploma d'Especialització en Psicologia Positiva Aplicada

Diploma d'Especialització en Arqueologia Clàssica i Conservació: de l'Excavació al Museu
CURSOS D'EXPERT 

Títol d'Expert en en Organització i Gestió de la Informació Documental 

Títol d'Expert en Fiscalitat Pràctica

Títol d'Expert en Sistemes de Control, Automatització i Monitorització per a Entorns 
Industrials

Títol d'Expert en Gestió de la Qualitat

Títol d'Expert en Gestió del Medi Ambient

Títol d'Expert en Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals

Títol d'Expert en Habilitats Directives i Organització

Títol d'Expert en Eines per a la Gestió de Recursos Humans

Titol d'Expert en Mediació en Assumptes Familiars

Títol d'Expert en Rehabilitació i Gestió del Manteniment d'Edificis en el Context de la 
Renovació i Regeneració Urbanes

Aules

La Formació en les aules del Servei d'Activitats Socioculturals al curs 2014/15 ha sigut: 
Aula de Teatre 

Més de dos centenars 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 13 d'octubre de 2014
al 28 de maig de 2015 

20 80

Taller de dansa 
contemporània. 
Nivell 2 

Aula de Teatre 
Carles Pons. FCJE

SASC Del 13d'octubre de 2014 
al 28 de maig de 2015 

15 80



Activitat Lloc Organitza Data  Assistència Hores

Taller de ballet I Aula de Teatre 
Carles Pons. FCJE

SASC Del 13 d'octubre de 2014
al 28 de maig de 2015 

16 80

Taller coreogràfic.
Nivell II 

Aula de Teatre 
Carles Pons. FCJE

SASC Del 13 d'octubre de 2014
al 28 de maig de 2015 

11 80

Taller de flamenc.
Nivell I 

Aula de Teatre 
Carles Pons. FCJE

SASC Del 13 d'octubre de 2014
al 28 de maig de 2015 

12 80

Taller de flamenc.
Nivell II 

Aula de Teatre 
Carles Pons. FCJE

SASC Del 13 d'octubre de 2014
al 28 de maig de 2015 

16 80

Taller d’escenes 
de pràctica teatral

Aula de Teatre 
Carles Pons. FCJE

SASC Del 14 d'octubre de 2014
al 15 de maig de 2015 

18 144

Curs 
d’interpretació

Aula de Teatre 
Carles Pons. FCJE

SASC Del 13 d'octubre de 2014
al 22 de maig de 2015 

22 144

Curs d’iniciació al
teatre

Aula de Teatre 
Carles Pons. FCJE

SASC Del 15 d'octubre de 2014
al 22 de maig de 2015 

22 144

Flamenco en red. 
Curso 
universitario de 
iniciación al 
flamenco 5ª 
edición. 

Formació 
semipresencial

SASC i 
Universitat 
de Cadis

Del 12 de gener al 17 
d'abril de 2015 

77 30

Nombres totals 229 942

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 8 d'octubre de 2014 al
20 de juny de 2014

50 60

Taller de Big Band Aula 2123
FCHS

SASC Del 6 de novembre de 
2014 al 17 d'abril de 2015

19 50

Taller de 
Llenguatge i 
improvisació del 
jazz

Aula 2123 
FCHS

SASC Del 15 d'octubre de 2014 
al 25 de febrer de 2015 

11 20

TROVAM! Llotja del SASC i 3 d'octubre de 2014 24 5



Trobades de la 
indústria musical 
valenciana

cànem VAM 
(Valencian 
Music 
Assotiation)

TOTALS 104 135

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 
d'11 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 seu director i directora, i que aquest any han celebrat el desé aniversari. 

Activitat Lloc Organitza Data  Assistència Hores

Taller d’escriptura
creativa

Aula 
HA1005AA. 
FCHS

SASC Del 14 d'octubre de 
2014  al 5 de març de 
2015 

69 100

Taller de guió de 
cine

HA0007AA
FCHS

SASC Del 13 d'octubre de 
2014 al 2 de març de 
2015 

22 51

Taller de vídeo-
Trastorn Visual. 1r
semestre 

Aula TI2024TA- 
ESTCE

SASC 13 d'octubre al 18 de 
desembre de 2014 

7 82

Taller de vídeo 
Trastorn Visual. 
2n semestre 

Aula TI2024TA-
ESTCE

SASC Del 9 de febrer al 22 
d'abril de 2015 

8 82 

TOTALS 106 315 

 

Aula de Fotografia
Activitat Lloc Organitza Data  Assistència Hores

Conferència 
d’Amnistia 
Internacional 
sobre els drets 
humans

Llotja del 
Cànem

SASC i 
Amnistia 
Internacional 

19 de desembre de 
2014 

45 2

TOTALS 45 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 2014 es va 
celebrar el 13 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 2014 s'han fet 13 conferències amb un total de 348 assistents i 3 exposicions amb més de
1140  visitants.

Conferències
• Em fa mal l'esquena, què puc fer? Cabanes

• Colesterol, tensió arterial, diabetis i dieta. Castillo de Villamalefa
• Cremes i pomades medicinals d'aromàtiques. Espadilla

• Conviure amb gossos. Figueroles
• Cremes i pomades medicinals d'aromàtiques. Herbés  Associació Cultural Lo Botadó‐
• La indumentària tradicional a les comarques del nord del País Valencià: del s. XVIII fins 

principis del XIX. Rossell
• Tot el que va voler saber sobre els bolets i mai es va atrevir a preguntar. San Rafael del Río

• Accidents casolans, què faig mentre arriba l'assistència sanitària? Sant Joan de Moró
• Crea la teua pròpia casa rural i masia. Torrechiva

• Quins peus més lletjos, com els puc millorar? Vallat
• Cremes i pomades medicinals d'aromàtiques. Vallibona

• Colesterol, tensió arterial, diabetis i dieta. Vistabella del Maestrat
• Aliments amb propietats curatives. Atzeneta del Maestrat

Exposicions
• Arquitectura tradicional. Barracas
• Exposició de 120 bolets naturals. Sant Rafael del Río

• Script_ . Sot de Ferrer



  Fira de la InFormació 2014. Galeria Octubre UJI‐

Formació @ xarxa

Tallers i cursos realitzats al llarg de 2014 a les comarques castelloneres amb més de 280 hores de 
formació i la participació al voltant de 390 persones.

• Cap a una definició consensuada del patrimoni cultural. Altura

• Estiraments positius. Ares del Maestrat
• Taller de construcció d'instruments de canya. Atzeneta del Maestrat

• Estiraments positius. Benassal
• Curs pràctic de jardineria ecològica. Benlloch

• Curs pràctic de jardineria ecològica. Castellfort
• Decoració de pastissos fondant. Cinctorres

• Iniciació a la interpretació dels paisatges del municipi per a la seua millora i conservació. 
Costur

• Tallers de creació artesanal. Culla

• Curs de restauració de mobles. Figueroles
• Agricultura ecològica, una agricultura en futur. Forcall

• Estiraments positius. La Mata
• Estiraments positius. Morella

• Estiraments positius. Olocau del Rei
• Creació i realització de cabuts. Palanques

• Taller saludable per a majors de 55 anys. Portell de Morella 
• Taller de ball tradicional valencià. Ribesalbes



• Creació i realització de cabuts. Sant Rafel del Riu

• Iniciació a la interpretació dels paisatges del municipi per a la seua millora i conservació. Sot 
de Ferrer

• Curs de restauració de mobles. Teresa

• Estiraments positius. Todolella 
• Taller de pintura a l'aigua en taulellets i altres suports. Vallat

• Tallers de laberints interiors. Vilafranca
• Taller de jocs fets amb fang. Vilanova d'Alcolea

• Taller de ball tradicional valencià. Vistabella del Maestrat
• Taller de ball tradicional valencià. Xert

• Estiraments positius. Sorita
• Tallers saludables per a majors de 55 anys. Les Alqueries

• Creació i realització de cabuts. Costur
• Curs de customització de mobles (Decapatge) Forcall

Creació i realització de cabuts. Sant Rafel del Riu

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. 

7 activitats formatives en 2014 amb més de 28 hores de formació tècnica i 115 de número total de 
participació.

• Fira de la InFormació



• Ola ke ase. Comunicant la nostra acció

• Sessió formativa sobre el projecte europeu del PEU
• Reunió de treball del projecte europeu.

• Seminari d'estiu PAIS@rural. Coneixement i Reconeixement.
• Visita tècnica a Montanyanes, Vall d'Àssua (Lleida)

• Jornades d'Avaluació del PEU a Culla

Cursos d’estiu

En la tradicional trobada formativa estival, en aquest any 2015 s'hi han realitzat 11 cursos, als quals 
s'hi ha inscrit un total de 337 persones, i han formalitzat la matrícula 278. 

Curs Directors/res Lloc Dates Assistè
ncia

Malalties importades: un 
repte en la medicina actual

Conrado Martínez 
Cadenas
Mariam Borja Prado

FCHS (Aula HA1217 i 
Sala Gemà Colón) 

6, 7 i 8 de 
juliol

19

Salva una vida en 
qualsevol lloc. Suport vital 
bàsic en accidents aquàtics 
i de muntanya

Eladio Collado Boira Rectorat (Sala de premsa)
FCS
Piscina UJI
Albergue El Refugio. Montanejos
Platja Els Terrers. Benicàssim
Albergue Argentina. Benicàsim

6, 7, 8, 9 i 
10 de 
juliol

31

Màrqueting esportiu: noves
oportunitats davant nous 
reptes

Jaume Llorens 
Monzonís 
Vicent Tortosa Edo

Sala de premsa de l'estadi 
de futbol El Madrigal de 
Vila-real

7, 8 i 9 de 
juliol

24

Recuperar la història de 
Benet XIII, el papa Luna, 
com a poderós recurs 
turisticocultural

Carles Rabassa Vaquer Peníscola 7, 8 i 9 de 
juliol

suspés

Coaching i psicologia 
positiva

Marisa Salanova Soria
Mercedes Ventura 
Campos

FCS (Aula HD0125AA)
Aula de Teatre Carles Pons

8, 9 i 10 
de juliol

37

Viatjar amb art. El viatge 
de la mirada

Juncal Caballero Guiral
Dora Sales Salvador
Rosalia Torrent Esclapés

Sala Quatre Cantons i 
Museu d'Art contemporani 
Vicente Aguilera Cerní de 
Vilafamés

9 i 10 de 
juliol

22

Drets dels xiquets i les 
xiquetes i educació per a la
pau

Sonia París Albert Edifici de Postgrau. 
FF0104AA
Albergue Argentina. 
Benicàssim

13, 14, 15,
16 i 17 de 
juliol

18

La pràctica de la medicació
policial per a la 
construcción de ciutadania

Carmen Lázaro 
Guillamón
Rosa-Ana Gallardo 
Campos

Sala de Formació de la 
Jefatura de Polícia Local 
de Vila-real. EFOPOL

13, 14, 15,
16 i 17 de 
juliol

61

Paisatge, etnografia i 
rituals al Penyagolosa. 
Camiant cap a la UNESCO

Juan Antonio García 
Esparza

Sala de la Llotja del 
Cànem. Castelló
Vistabella.

13, 14, 15 
i 16 de 
juliol

13

«Traduttore, traditore?» 
Una aproximació a la 
traducció literària 

Germà Colón 
Domènech
Mª Pilar Perea

FCHS. Sala de Graus 
Germà Colón.

15, 16 i 17
de juliol

9



Santiago Fotuño Llorens

L'arquitectura de tàpia: la 
seua restauració i valoració
en la construcció sostenible

Fermín Font Mezquita Sala de les escaletes. 
Ajuntament del Forcall.
Carrers i Poliesportiu.

21, 22 i 23
de juliol

25

El cine espanyol, a 
l'encontre dels espectadors.

Vicente J. Benet
Rafael Rodríguez 
Tranche

FCHS. Aula H10156AA i 
Aula Magna. 

22, 23 i 24
de juliol

18

Nombre total d'assistents 278

 CURS 1. Malalties importades: un repte en la medicina actual. FONT: Marian Borja. 



Curs 2. Salva una vida en qualsevol lloc. Suport vital bàsic en accidents aquàtics i de muntanya. 
FONT: El Club Gran Azul

 CURS 3. Màrqueting esportiu: noves oportunitats davant nous reptes. FONT: Servei de Comunicació i Publicacions 
(SCP) UJI.



CURS 5. Coaching i psicologia positiva. FONT: SCP UJI.

 CURS 6. Viatjar amb art. El viatge de la mirada. FONT: SCP UJI. 



CURS 7. Drets dels xiquets i les xiquetes i educació per a la pau. FONT: SCP UJI.

 CURS 8. La pràctica de la medicació policial per a la construcció de ciutadania. FONT: SCP UJI.



CURS 9. Paisatge, etnografia i rituals al Penyagolosa. Caminant cap a la UNESCO

 CURS 10. «Traduttore, traditore?» Una aproximació a la traducció literària. FONT: SCP UJI.



CURS 11. L'arquitectura de tàpia: la seua restauració i valoració en la construcció sostenible. FONT: Fermín Font. 

 

CURS 12. El cine espanyol,  a la trobada dels espectadors. FONT: SCP UJI. 

Programa d'estudis per a persones majors



El programa de formació permanent sènior : 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 seva 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 seva formació acadèmica com de la seva integració i 
desenvolupament social. Amb aquesta finalitat s’estableixen i se’ls ofereixen espais de reflexió i de 
llibertat que fan possible l’intercanvi dels seus coneixements i experiències.

En la nostra societat, dinàmica i subjecta a canvis importants, l’educació i l’aprenentatge al llarg de 
tota la vida constitueixen una necessitat per poder entendre el que succeeix en l’actualitat i s’han 
convertit en una excel·lent possibilitat de participar de manera responsable en el context històric i 
social que ens ha tocat viure. 

L’educació universitària dels majors no està destinada a la preparació professional, sinó que 
prioritàriament serveix per a la realització personal dels estudiants i a la vegada constitueix un 
estímul en la tasca de contribuir al desenvolupament cultural de la nostra societat.

En la Universitat per a Majors es poden distingir dos importants vessants: la docència i la 
investigació. La docència es planteja mitjançant el disseny i oferta del pla d'estudis de grau i 
postgrau tant al Campus de Castelló com a les seus. La investigació es fomenta i desenvolupa en 
projectes, publicacions, congressos i intercanvis universitaris, en l’àmbit nacional i internacional.

Els objectius principals dels estudis de la Universitat per a Majors són:
• Oferir un espai adequat per al debat científic i cultural.

• Facilitar el desenvolupament dels coneixements dels estudiants majors que desitgen aprofundir 
en l’àmbit del saber.

• Proporcionar l’accés als coneixements científics, amb la finalitat de fomentar la creativitat i la 
participació social i cultural.

• Facilitar l’accés i la utilització de les tecnologies de la informació i comunicació, per poder 
aprofitar amb més intensitat el desenvolupament científic i tecnològic del nostre temps.

• Estimular les relacions intergeneracionals i l’intercanvi cultural.

• Fomentar una sèrie de competències bàsiques: 
• Aprendre a conèixer

• Aprendre a fer
• Aprendre a conviure



  
Cerimònia de graduació. Estudiants de 3er curs de la Universitat per a Majors, Curs 2014-2015 

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 (E.E.E.S.), 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 2014-2015 s'han oferit un total de 
2232 hores lectives entre Graduat Sènior i Postgraduat.

 
Classes de tercer curs de la Universitat per a Majors

 

Classes de primer curs de la Universitat per a Majors



  
Classes de postgrau de la Universitat per a Majors

Aptituds Tecnològiques i Lingüístiques

S’han realitzat 1136 inscripcions en assignatures d’Aptituds Tecnològiques i Lingüístiques, 
realitzades per 550 persones diferents, per tant, el 5 6% dels estudiants s’ha mostrat interessat en 
aprendre noves tecnologies i idiomes.



 

Classe de tablets de la Universitat per a Majors

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, servint com a punt d'entrada per 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 668 membres, és possible ara també poder compartir, encara que virtualment, un espai 
comú.

• La WikiSenior (http://www.wikisenior.es) i el Bloc d'Antropologia segueixen 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 83 professors i professores.

37 estudiants han estat inscrits en les classes de conversa d’anglès. 

Dins de la docència d’Aptituds Lingüístiques, les classes d’anglès tenen un component 
principalment pràctic i comunicatiu perquè es fomenti al màxim el desenvolupament de les 
destreses orals i escrites tant en la seva 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.

http://mayores.uji.es/


Dins de l'aprenentatge de llengües també s'ha cursat l'assignatura de Llengua i literatura valenciana 
en la que s'ha dut a terme les habilitats, gramàtica, comprensió oral i escrita de la llengua a més de 
lectures d’obres en valencià i a banda, recordar la història de la llengua i de la literatura valenciana .

 
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 pel propi individu que el coneixement s’assoleix. A més, el treball 
col∙laboratiu i la interacció en grup fa possible obtenir altres aptituds com el treball amb els altres, 
negociació, opinió crítica, etc. Aquest curs acadèmic tots els alumnes de tots els cursos 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 42 treballs en 1r i 2on curs del Grau Sènior, 44 
treballs en postgraduats i 24 en tercer curs. Aquests treballs estan disponibles en la biblioteca de la 
Universitat per a Majors i en la pàgina web d'aquesta http://www.mayores.uji.es.

 



 

Presentació de treballs d’investigació

Projectes d’investigació de final de Grau

Cal entendre la realització d’aquest projecte com una 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 3 anys, on l’estudiant es converteix 
d’aquesta forma en una persona capaç de produir nou coneixement.

S’han presentat 24 treballs tots ells tutoritzats per professorat de la Universitat Jaume I. Alguns 
d’aquests van ser defensats en un acte públic el 21 de maig. La gran majoria ja estan disponibles en 
la biblioteca de la Universitat per a Majors o bé en la pàgina web d'aquesta 
http://www.mayores.uji.es.



  
Defensa dels Projectes d’Investigació de final de grau 

Activitats de Dinamització socio-cultural

Cal entendre-les com les aules a l’aire lliure, on es fa possible ensenyar art o història sense usar 
llibres i sí observant. Presenten a més una magnífica oportunitat per a conèixer el patrimoni 
històric-artístic que ens envolta, estudiar-ho amb més profunditat i desenvolupar els temaris 
estudiats en classe. S’han realitzat un total de 20 activitats de Dinamització Socio Cultural, que han ‐
suposat més de 160 hores de docència fora de les aules universitàries. Podem destacar que algunes 
d’elles s’han realitzat a Museus i edificis emblemàtics de València, Barcelona, Tarragona, Alacant, 
Alcanyís i Peñarroya , Saragos s a , i també Castelló. 



 

 

Activitat de dinamització socio-cultural. 
Visita a Alcanyís i Peñarroya de Tastavins . Primer Curs Univesitat per a Majors 

Activitats extra-acadèmiques

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 34 rutes i un total de 612 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 les 
Alpujarres Granadines , Comarca de les Conces Mineres, Selva d’Iratí i el Camí de Sant Jaume . 

Taller d’educació musical Activa

Amb el propòsit de desenvolupar la veu i l’oïda, a més de conèixer cançons de diferents parts del 
món. Ens han ofert diferents concerts; de Nadal en la Basílica del Lledó, de Primavera al Casino 
Antic de Castelló, Concert de Nadal a Morella junt amb el taller de cor de la Seu dels Ports , 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 
4 números, alguns d’ells dedicat específicament als treballs de fi 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
universitat s europees: 

• Iniciat en 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  en  gener  de  2014,  la  universitat  participa  en  el  projecte  SenApp,  amb
l’objectiu del qual és aconseguir la inclusió digital de les persones adultes en la societat del
coneixement a través de les tablets ( http://www.senapp.eu ).

• El projecte EHHLSA pertanyent al programa Erasmus+ de la Comissió Europea, te com a
objectius establir les bases pedagògiques, tecnològiques i de contingut, que permetin crear
un programa marco i un servei per a un aprenentatge on-line dirigit a persones majors (
http://www.ehlssa.odl.org ). 

• Projecte  d’Associació  Estratègica  Erasmus+K2  anomenat  “Jocs  seriosos  per  al  foment
d’aptituds d’empenyiment” (SG4Adults) juntament amb altres cinc institucions d’educació
europees ( http://www.sg4adults.eu ). 

Aquest  projectes  estan  recolzats  per  el  programa  d’Aprenentatge  Permanent  de  la  Comissió
Europea.

Aula per a Majors a les Seus

Durant el curs 2014-2015, 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.

285 estudiants han pogut gaudir de les aules per a majors a les seus, on s’han impartit 276 hores 

http://www.sg4adults.eu/
http://www.ehlssa.odl.org/
http://www.senapp.eu/
http://www.edueval.eu/


d’assignatures i 5 assignatures de noves tecnologies. Els estudiants de les seus, han realitzat un total
de 8 activitats de dinamització socio-cultural: visites a museus, conferències, visites a ciutats 
d’interès cultural i històric, etc.

Anàlisi de la matrícula 
Nombre d'estudiants

Un total de 985 estudiants s’han matriculat durant el curs 2014 -2015 (262 en Graduat Sènior, 438 
en Postgraus i 285 en les seus). 

Els estudiants de Grau Sènior s’han distribuït de la següent manera: 103 alumnes de primer curs, 82
de segon curs i 77 de tercer curs. Als estudiants de Postgrau, se’ls han oferit 4 postgraus de 6 
assignatures cadascú. En aquesta oferta s’ha aconseguit que l’estudiant puga elegir aquell itinerari 
que més s’adapta per complir els seus objectius acadèmics a més de garantir un reciclatge continu i 
per tant una oferta permanent per als estudiants.

Per últim, els 285 alumnes de les seus s’han distribuït de la següent forma: 120 en la Seu del Nord, 
94 en la Seu de Camp de Morvedre, 39 en la Seu dels Ports i 32 en la Seu de l’Interior.

IV Jornades Internacionals de Majors i Noves Tecnologies

Del 13 al 15 de maig es van realitzar en l’UJI les IV Jornades Internacionals de Majors i Noves 
Tecnologies.

Investigadors i experts nacionals i internacionals, ens van mostrar les novetats per on la ciència i la 
tecnologia ens portaran els propers anys; eines que hauran de fomentar la nostra qualitat de vida 
diària.

   Inauguració de les IV Jornades Internacionals

Espai europeu d'educació superior
ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR



Les accions relacionades amb l'Espai Europeu d'Educació Superior portades a terme per part del 
Vicerectorat d'Estudis durant el curs acadèmic 2014-15 han estat les següents:

Formació/difusió

Dins de les accions emmarcades en formació destaquem:
• Continuïtat de l'assignatura 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 1.357 estudiants i estudiantes, els quals han conegut els canvis que s'han 
produït en el procés de convergència europea.

• Curs de formació per al PAS: L'Espai Europeu d'Educació Superior i la gestió als centres . 
Dues edicions per tal de formar al personal adscrit a les unitats administratives dels centres i de
l'Escola de Doctorat. 

• Curs per a directius: 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:
• Canal Espai Europeu. Espai web on s'actualitza tota la informació generada sobre l'EEES. Està 

estructurat en dos blocs: d'una banda s’hi publiquen tots els documents generats per organismes
europeus, el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, la Conselleria d'Innovació, Educació, 
Cultura i Esport i la Universitat Jaume I. D'altra banda, s'hi actualitza tota la informació 
relacionada amb els plans d'estudi de grau, màster i doctorat com ara la publicació de les 
memòries i dels informes de modificacions i renovacions de l'acreditació.

• Web d'estudis: actualització de la informació del web de títols oficials, i també del díptic 
informatiu.

Eines tecnològiques de suport al procés de gestió de les titulacions

• 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.

• Aplicació «Gestió del TFG i TFM». Eina creada per a gestionar tot el procés de creació i 
assignació de propostes de Treball Fi de Grau i Treball Fi de Màster.

Informació acadèmica i assesorament educatiu
Fires

Com l'any passat hem col·laborat amb el Servei de Publicacions i Comunicacions a l'hora de 
subministrar la informació dels plans d'estudis en tríptics i en tot el que se'ns necessite, inclòs el 
“Marquèting 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

Fira d'Estudiants 4 de febr er (201 5 ) Mas Camarena. València

«Connecta Sagunt» 26 de febrer (2015) Sagunt

«Orienta't» 26 de febrer (2015) Puçol

«Orienta't» 5 de març (2015) Almassora

«Forinvest» 10 de març (2015) València

Fira de l'Estudiant 18 de març (2015) Dènia

Fira de l'Estudiant 18 de març (2015) Xàtiva

Fira de l'Estudiant 18 de març (2015) Gandia

Fira de l'Estudiant 31 d'abril (2015) Ontinyent

Assistència del personal d’InfoCampus a jornades i encontres celebrats a unes altres 
universitats espanyoles i a cursos de formació específica organitzats per la Universitat Jaume 
I

Amb la finalitat d’estar informats de totes les novetats i també per tal d’intercanviar experiències 
amb altres universitats el personal d’informació i orientació de l’UJI va assistir al l'encontre 
organitzat per el Grup de Serveis d’Informació i Orientació Universitària (SIOU). Aquest encontre 
es va celebrar a Burgos  els dies 6, 7 i 8  de maig de 2015, la universitat responsable va ser la 
Universitat de Burgos,  amb el nom de “La transición a la universidad del S. XXI, un gran reto para 
los SIOU». En aquest encontre es va nombrar a la Universitat Jaume I, com nou membre de l'equip 
coordinador del grup SIOU. 

La Universitat Jaume I (USE-Informació i Servei de Comunicació i Publicacions) forma part del  
grup de treball SIOU «Feria Virtual», la seva finalitat és dissenyar l'estructura i continguts de la 
primera fira virtual espanyola i establir els mecanismes de difussió a partir de la proposta 
presentada per el Grup Coordinador de SIOU.

Al mes de novembre de 2014 la Universitat Jaume I se incorpora a formar part  d'un altre grup de 
treball del grup SIOU, el nom d'aquest grup és: «Guias y herramientas para la orientación 
universitaria»

D’altra banda en la Universitat Politècnica de València es van celebrar el 27 de novembre de 2014 
les XIV 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 de pròpies de la 
UPV. 

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 2014 al 30 de juny de 2015 
han estat en total 84.421, d’aquestes 37.054 van ser en persona, 38.420 per telèfon, 6.382 per correu
electrònic, 2.565 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 2014
i 30 de juny de 2015 aquesta base de dades ha rebut 29.691 consultes. En aquest període s’han 
introduït 642 ofertes noves i se n’han modificat 5.012.

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   4.298 
accessos, s’han introduït 171 ofertes noves i 389 han estat modificades.

Finalment mitjançant la base de dades del Rodador, que conté convocatòries de beques, premis, 
congressos i cursos... s’ha donat difusió al voltant de 759 convocatòries.

Visites concertades al campus

El programa es crea a partir de la sol·licitud de centres educatius i entitats que volen incloure entre
les seues activitats educatives extraescolars una visita a la Universitat Jaume I, ja siga de forma
genèrica o vinculada a continguts de determinades assignatures de primària o d’ESO.

Tenen com a finalitat donar a conèixer la Universitat Jaume I, les titulacions que s’hi imparteixen i 
les instal·lacions pròpies.

Les visites s’acomoden a l’objectiu del centre sol·licitat, i n’hi ha dues modalitats:
• General: visita general de la Universitat Jaume I, les titulacions acadèmiques i les instal·lacions

(Centre de Documentació-Biblioteca, aules informàtiques, Servei d’Esports, etc.). 

• Específica: visita a instal·lacions específiques d’una determinada titulació (laboratoris, tallers,
hivernacle, etc.).

• Les visites consten d’una part  explicativa per contextualitzar la Universitat  o titulació i  un
itinerari per les diferents instal·lacions. 

Durant el curs 2014/15 s’han realitzat un total de:
• 3 3 visites concertades al campus del programa general amb un total de  1 177 participants

procedents de les següents entitats: Asoc. Síndrome de Down, CEIP Lluís Revest,  4  Escola
Infantil La Lluna, IES Sant Mateu, CP Herrero, Colegio Mater Dei, IES Álvaro Falomir, IES
Penyagolosa, CEIP San Agustín, CEIP El Peixet, CEIP Germans Ochando, CEIP Castell Vell,
Obispo  Pont,  Virgen  del  Carmen,  Colegio  Lope  de  Vega,  IES  Sos  Baynat,  CC  Illes
Columbretes, Ntra. Sra. De la Consolación, IES Bovalar, IES Penyeta Roja, Colegio Liceo, IES
Álvaro  Falomir,  Salesiano  San  Juan  Bautista,  IES  Alfonso  XII,  IES  Vilafranca,  Cra  El
Trescaire, IES Alto Palancia, IES Vila-Roja, C.E Castell Vell, British School of Vila-real,  2
Study Abro ad, Study Abroad, CEE Penyeta Roja 

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 20 voluntaris.

La valoració que ens han donat dels centres al Programa ha estat de 4,3 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 3, 11 i 17 de febrer de 2015 s’ha organitzat la XXIV 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 3.496. La valoració d’aquesta activitat va donar un índex de 
satisfacció general de 4,14 sobre 5.

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: 
• 51 xarrades UJI (2 d'aquestes han estat dirigides a pares i mares). 

• 1 tallers web. 
• 13 xarrades temàtiques de titulació (Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques

i Periodisme, Enginyeria en Tecnologies Industrials, Infermeria, Mestre educació Infantil i 
Mestre Educació Primària). 

• 2 xarrades per a persones majors de 25 anys en centres de formació de persones adultes 
(CFPA)

En definitiva, el total d’intervencions realitzades aquest curs acadèmic se situa en 67 i la satisfacció 
general ha sigut de 4, 06 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 quinta edició d'un projecte referent a la realització de 
pràctiques dels diferents graus dirigides a l’estudiantat que està cursant 1r i 2n de batxillerat i/o 
últims cursos de Cicles Formatius de Grau Superior (GFGS). 

Aquesta acció, que es realitza a les pròpies 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 pressa de decisions del 
futur estudiantat universitari. 

En aquestes pràctiques han participat un total de 53 centres educatius i 1.816 estudiants. 

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. 



Finalment, comentar que 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 (7/11/2014)

• Programa de la jornada:
Orientació educativa i alta capacitat

Recursos per a l'orientació educativa
Propostes d'informació i orientació per al curs 2014/2015 

Els graus en GAP i en Enginyeria Química. Què he de saber? 
Visita a l'Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC)

Jornada d’Orientació (15/05/2015)

• Programa de la jornada:
Multilingüísme a l'UJI 

Accions d'informació i orientació
Gestió del departament d'Orientació: Aplicació de la suite ofimàtica Libre Office per a 
la gestió de l'Orientador.

Jornada d’acollida

Per dotzé 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  4, 5, 8 i 9 de setembre de 
2014 amb una participació de 1320 estudiants i es va comptar amb la col·laboració de 97 
universitaris i universitàries. 

La satisfacció general amb l’activitat en una escala d’1 a 5 ha obtingut una puntuació de 4,31, la 
valoració de la Guia d’acollida entregada ha estat de 4,26. 

Elaboració de materials d’orientació

Des de la Unitat de Suport Educatiu s’ha coordinat i desenvolupat l’elaboració de diferents 
materials:

• Catàleg d'accions per a secundària i primària. 

• 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.secundaria.uji.es. 
• P àgina d’accés per a majors de 25 anys http://www.25.uji.es 



• Pàgina d'accés per a majors de 40 anys http://www.40.uji.es 

• Pàgina d'accés per a majors de 45 anys http://www.45.uji.es 

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.

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  43  consultes

d’orientació acadèmica. La majoria de les persones assessorades són estudiantat universitari
(65%), un 21% 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: 
• 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 78 .
El nombre de respostes referents a transició secundària-Universitat  ha estat de  22 i  les
referents a majors de 25, 40 i 45 anys de 5 6 .  

• Durant  aquest  curs  201 4 /201 5 s’ha  continuat  implantant  el  Programa  d’Acció  Tutorial
Universitari (PATU) dirigit a alumnat de primer curs. L’objectiu d’aquest programa és facilitar
la integració dels alumnes de primer a la Universitat Jaume I i per a portar-ho a terme s’utilitza
una tutoria mixta, en la que els alumnes tutors amb l’ajuda d’un professor tutor, que serveix de
guia i de suport, tutoritzen a un determinat nombre d’estudiants de primer curs. 

Els alumnes de primer s’inscriuen voluntàriament al programa i tenen durant el curs 3 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. Per a facilitar dit contacte directe, han funcionat molt bé els grups de WhatsApp 
que s'han creat entre l'alumnat tutor i el tutoritzat. 

A final de curs, es mantenen reunions per titulacions amb tot el professorat tutor per tal 
d'analitzar com ha funcionat la tutoria i valorar possibles propostes de millora. L'alumnat tutor 



presenta una memòria final amb la seua valoració de l'experiència.

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 Publicitat i Relacions Públiques

• Grau en Traducció i Interpretació
• Grau en Història i Patrimoni

• Grau en Humanitats: Estudis Interculturals
• Grau en Mestre Primària

• Grau en Mestre Infantil
• Grau en Psicologia

• Grau en Medicina
• Grau en Infermeria

En total han participat 37 professors/es tutors/es i 167 alumnes tutors/es que han tutoritzat a 
un total de 1161 alumnes de primer.

 La satisfacció amb el programa per part dels professors tutors, en una escala d’1 a 5, ha 
sigut 4,00 . La satisfacció dels alumnes tutors, 4,15 i la dels alumnes tutoritzats, 3,93. 

Cal destacar un parell de comentaris dels alumnes tutoritzats que ressalten la importància del
Programa de Tutories: 

- “El nostre tutor ens ha aclarit tots els dubtes a l'instant, sempre ha estat ahí”. 

- “El tindre un tutor et proporciona molta seguretat, perquè entén perfectament la teua 
situació”. 

• Durant el curs 2014/2015 s’ha continuat fent accions de tutoria en grup. Les accions d’enguany
han sigut: 



• ACCIONS • VALORACIÓ (ESCALA DE L’1 A 5)

• Taller “ He d'expressar-me en públic. Com 
puc fer-ho millor ” 

• 4,8

• Taller “ 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 ” 

• 4,05 

• Taller “Planificació i estudi actiu per a un 
bon rendiment acadèmic”. 

• 4,56 

• Taller  “Com escriure correctament un 
treball acadèmic en llengua espanyola” 

• 4,68 

• Taller “Saps treballar en grup? Propostes i 
estratègies per a ser més eficaç” 

• 4,3

Programa “ESTUDIA I INVESTIGA A l’UJI” 

Aquest programa va adreçat a aquell alumnat més brillant que es matricula a la nostra universitat, i 
li ofereix l’oportunitat de participar en un grup d’investigació des de l’inici dels estudis.

L’objectiu és aconseguir el desenvolupament integral de les capacitats, aptituds i coneixements de 
l’alumnat a través d’una tasca que exigeix l’esforç i compromís tant del professorat com del mateix 
alumnat, a través d’un saber disciplinari, així com acompanyant-los amb la finalitat de millorar la 
seua competència acadèmica i personal.

Es tracta de fomentar en aquest alumnat més talentós la capacitat de reflexió i anàlisi de l’entorn a 
partir d’un tema que resulte motivant i rellevant per a la titulació que cursa.

Persones destinatàries d’aquestes accions

Aquesta iniciativa va adreçada a dos col·lectius d’estudiantat de batxillerat, per un banda:
- Aquell estudiantat que gràcies a un rendiment excel·lent compta amb un bon expedient per
a  accedir  a  la  universitat  (és  estudiantat  amb una  nota  mitjana  d’accés  a  la  universitat
superior a 9,5 sobre 14).
- Els estudiants que han quedat finalistes en qualsevol de les modalitats de les olimpíades
acadèmiques que es porten a terme mentre cursen el batxillerat als centres de secundària 

Aquest  curs  14/15,  per  primera  vegada  s’han  incorporat  tres  estudiants  de  segons  cursos  i
posteriors, amb bons expedients i inquietuds cap a la investigació, per petició del professorat de
diferents graus i grups de recerca. 

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 propis estudiants finalistes de les olimpíades
després de selectivitat però abans de que facin preinscripció per a oferir-los de primera mà
l’oportunitat  de  triar  una  titulació  UJI  amb  la  que  obtindran  avantatges  formatius  i
investigadors de la mà dels professionals dels grups d’investigació que estan implicats en el
programa Estudia i Investiga a l’UJI i amb els estudiants més brillants, per a explicar-los
l’existència del programa, un cop ja estan matriculats en la titulació. 



 Xarrades  en  els  instituts,  per  part  de  l’estudiantat  participant,  per  tal  de  contar  la  seua
experiència als estudiants de batxillerat. 

Els i les participants aquest curs 2014/2015 són un total de 86 estudiants:

- Finalistes de les olimpíades: 29

- Bona nota d’accés a la universitat: 54

- Bon expedient de segon curs i posteriors: 3

 
Facultat de Ciències de la Salut: 11 participants

 

Psicologia  

Grup de recerca Nº d’est.

Personalitat i Psicopatologia 2

Aprenentatge, memòria i adicció. Mecanismes neurobiològics i
genètics. 

1

Psicopatologia, Avaluació i tractament dels trastorns emocionals 2

TOTAL 5

 

Medicina  

Grup de recerca Nº d’est.

Biomedicina 1

Neurobiotecnologia 2

Sistemes Neurals 1

Epidemiologia perinatal i salut mediambiental 1

TOTAL 5

 

Infermeria  

Grup de recerca Nº d’est.



Infermeria 1

TOTAL 1

 

Facultat de Ciències Humanes i Socials: 27 participants

 

Història i Patrimoni  

Grup de recerca Nº d’est.

Iconografia i Història de l’Art 2

TOTAL 2

 

 

Humanitats: Estudis Interculturals  

Grup de recerca Nº d’est.

Institut d’Investigació Feminista 1

OPRE ROMA 1

TOTAL 2

 

Comunicació Audiovisual  

Grup de recerca Nº d’est.

ÍTACA 2

Periodisme, Comunicació i Poder 1

TOTAL 3

 

Publicitat i Relacions Públiques  

Grup de recerca Nº d’est.



Desenvolupament Social i Pau 1

Neuroengagement ans Communication 1

TOTAL 2

 

Periodisme  

Grup de recerca Nº d’est.

Periodisme, Comunicació i Poder 2

TOTAL 2

 

Estudis Anglesos  

Grup de recerca Nº d’est.

APLIT LITERATURA 1

GRAPE 1

LAELA 1

TOTAL 3

 

 

Traducció i Interpretació  

Grup de recerca Nº d’est.

COVALT 2

European comparable and parallel corpora 2

GENTT 1

TRAMA 1

Tecnologías del lenguaje, la terminologia y la traducción 1

TOTAL 7



 

Mestre Educació Primària  

Grup de recerca Nº d’est.

ENDAVANT 2

MEICRI 2

TOTAL 4

 

Mestre Educació Infantil  

Grup de recerca Nº d’est.

Desenvolupament cognitiu, memòria infantil i evolucionisme 1

Contextos Educatius 1

TOTAL 2

 

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals: 33 participants

 

Enginyeria Mecànica  

Grup de recerca Nº d’est.

Fluids Multifàsics 2

TOTAL 2 

 

 

 

Disseny i Desenvolupament de Videojocs  

Grup de recerca Nº d’est.

CEVI 3



TOTAL 3

 

Tecnologies Industrials  

Grup de recerca Nº d’est.

ISTENER 1

Electricitat, Electrònica i Automàtica 2

Enginyeria dels Materials 2

TOTAL 5

 

Química  

Grup de recerca Nº d’est.

Química Bioanalítica 1

Química Analítica i Salut Pública 1

Síntesi Orgànica. Química Mèdica 2

Química Sostenible i Química Supramolecular 1

Química Orgànica i Mèdica 1

Química de l’Estat Sòlid 3

Metabolic Integrations and cell signaling 1

TOTAL 10

 

Enginyeria Química  

Grup de recerca Nº d’est.

Institut de Tecnologia Ceràmica. ITC 3

TOTAL 3



 

 

 

Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de
Productes

 

Grup de recerca Nº d’est.

Enginyeria de Fabricació 1

Disseny i Art Contemporani: Tendències, innovació i creativitat 1

TOTAL 2

 

Enginyeria Elèctrica  

Grup de recerca Nº d’est.

Energies renovables i dispositius fotovoltaics 1

Robòtica Intel·ligent 1

Enginyeria Tèrmica 1

TOTAL 3

 

Matemàtica Computacional  

Grup de recerca Nº d’est.

Geometria Diferencial 1

Percepció i Aprenentatge computacional 1

TOTAL 2

 

Enginyeria Informàtica  

Grup de recerca Nº d’est.



GEOTEC 2

TOTAL 2

 

Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural  

Grup de recerca Nº d’est.

Metabolic Integrations and cell signaling 1

TOTAL 1

 

 

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques: 15 participants

 

Economia  

Grup de recerca Nº d’est.

Integració Econòmica 1

Economia Industrial i Internacional 2

Economia Industrial i Experimental 2

TOTAL 5

 

Finances i Comptabilitat  

Grup de recerca Nº d’est.

SOGRES 1

TOTAL 1

 

Administració d’Empreses  

Grup de recerca Nº d’est.



Innovació en Màrketing 1

TOTAL 1

 

Gestió i Adminsitració Pública  

Grup de recerca Nº d’est.

GRECO 1

TOTAL 1

 

Turisme  

Grup de recerca Nº d’est.

GETUR 1

TOTAL 1

 

 

 

Criminologia i Seguretat  

Grup de recerca Nº d’est.

CEPS-Centro de Estudios sobre Prevención y Seguridad 1

TOTAL 1

 

Dret   

Grup de recerca Nº d’est.

Dret Penal i Política Criminal 2

Nous reptes del Dret Privat 1

El Tribut i els seus procediments 1

Centre d’Estudis de dret i relacions internacionals 1



TOTAL 5

 

La valoració a data 8 de juliol de 2015 per part d’alguns membres del programa (ens falten les 
valoracions de la meitat de les persones participants) és la següent:

ESTUDIANTAT

Té una satisfacció general d’haver participat en aquest programa en aquest curs acadèmic de 4,3 
punts en una escala d’1 a 5. I ha fet els comentaris següents:

• Moltes gràcies per oferir aquesta oportunitat tant enriquidora als alumnes, a més de créixer 
personalment, apropa a la investigació com una possible eixida professional. 

• Ha segut una gran experiència, moltes gràcies per aquesta oportunitat. 

Aquest curs el nivell de satisfacció de l’estudiantat ha baixat lleugerament, respecte al curs anterior:
4.5 punts sobre 5.

PROFESSORAT

Té una satisfacció general d’haver participat en aquest programa en aquest curs acadèmic de 4,8 
punts en una escala de l’1 a 5. I han fet els comentaris següents:

Considere el programa com la millor inciativa que ha fet la universitat en aquest tipus de 
programes, tant en quant a la idea com en quant a la seva execució per part de la USE.

• El programa té un interès notable des del punt de vista formatiu per a l’alumnat, donat que li 
permet incorporar-se a la recerca des dels primers cursos i d’aquesta manera adquirir 
coneixements i habilitats més específiques que les proporcionades per la formació reglada. 

Aquest curs el nivell de satisfacció del professorat ha augmentat lleugerament, respecte al curs 
anterior: 4.6 sobre 5.
 

Respecte al professorat de secundària que ha contribuït a la preparació dels estudiants per a 
participar en les diferents modalitats d’olimpíades, comentar que han segut un total de 87 docents 
(23 més que el curs passat) procedents de 28 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 14/15, l'increment en quant a la participació en aquestes olimpíades, amb un 
total de 526 participants (al voltant de 50 estudiants més que el curs passat, 478).

 
 “III COLÒNIES CIENTÍFIQUES A L’UJI” 

En  el  curs  2014/2015  s’han  realitzat  del  22  al  26  de  juny,  la  tercera  edició  de  les  Colònies
Científiques que es van iniciar fa dos cursos.  

Aquest curs l’acceptació ha segut total, tenint 45 sol·licituds de participació, i acceptant finalment a
43  estudiants  i  estudiantes  de  primer  de  batxillerat  cientificotecnològic  de  Múrcia,  Elx,  Terol,
Sagunt, Castelló i província.  

L’oferta es va llençar a tots els centres de la província de Castelló, i als IES d’aquelles províncies de



fora,  de les que sol aplegar més nombre d’estudiants a l’UJI, a través de la base de dades que
s’utilitzava en el programa Forma’t a l’UJI (que en els dos darrers cursos 13/14 i 14/15, no s’ha
realitzat per falta de personal de la Unitat de Suport Educatiu). 

La  difusió  s’ha  realitzat  amb  la  web  que  es  va  posar  en  funcionament  el  curs  passat:
http://coloniascientificas.uji.es de manera que tots els estudiants pogueren disposar de la informació
més rellevant. A més, aquesta web té una vessant pública i una privada sols per als participants i els
pares.  A més  s’han  enviat  als  centres  díptics  i  pòsters  informatius,  i  cartes  a  l’equip  directiu,
professorat,  orientador/a  del  centre,  i  president  de  l’AMPA del  centre.  Finalment,  s’han enviat
notícies  i  notes  de premsa als  diaris  locals,  i  s’ha comentat  en les  reunions  amb orientadors  i
directors, que es celebren a la Universitat. 

Els criteris de selecció han segut, novament la nota de les diferents assignatures vinculades a les
matèries fonamentals de les Colònies (Matemàtiques, Física i Química, Biologia), tant de la 1a com
de la 2a avaluació. I una carta de motivació, en la que havien d’explicar perquè volien participar en
aquestes Colònies, quina titulació volien estudiar, i si havien decidit en quina universitat cursar-la. 

Els objectius inicials de les Colònies eren: gaudir i conèixer millor la ciència i la universitat 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 recolzat per coneixements matemàtics aplicats a cada matèria treballada: física,
química i biologia. S’han repetit les dues sessions pràctiques de Tecnologia. A més, aquests dies a
l’UJI, també 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 tornat a
realitzar una visita a l’empresa UBE, per a que els estudiants coneguen la 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 per a que
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 43 estudiants de
diferents  centres  de  secundària  de  la  província  de  Castelló  i  també  de  fora,  entre  els  qui  es
comparteixen les mateixes inquietuds acadèmiques i de futur professional. 

Aquesta activitat que esperem es puga desenvolupar de nou en properes 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 a nivell professional
acadèmic i personal. A través de l’aprenentatge experiencial, es poden descobrir titulacions en les
que  es  permeta  ampliar  coneixements  sobre  un  camp  d’interès  concret,  o  fins  i  tot,  descobrir
sortides professionals de les titulacions, desconegudes fins el moment. 

La  valoració  per  part  de  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. Les activitats més ben valorades han segut (en la mateixa 
escala d’1 a 5), les següents: 

 

 Dia de la Física 4.1

Dia de la Química 4.9

Dia de la Biologia 4.1

Treball de Matemàtiques 4.4

Treball d’Anglès Científic 4

Treball de Tecnologia 4

 

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 en aquesta edició s’ha
comptat amb el suport de 5 MONITORS/ES, dos monitors (estudiants de 2n de batxillerat, que el
curs  passat  van  participar  en  les  II  Colònies  Científiques)  i  tres  monitores  (voluntàries  de
Psicologia) que han estat amb els estudiants durant els dies que han durat les colònies, per a resoldre
dubtes, acompanyar-los, etc. Aquest aspecte ha segut molt positiu i ha afavorit la cohesió del grup. 

Les activitats que més han agradat (per ordre de preferència) han segut:  

- Pràctiques de Química. 

- Treball de matemàtiques. 

- Pràctiques de Física.

- Pràctiques de Biologia. 

- Treball d’anglès científic. 

- Treball de Tecnologia. 

- Visita al laboratori de Robòtica Intel·ligent.

- Visita a l’empresa UBE. 

Finalment, s’han fet els comentaris següents, quan se’ls preguntava per la valoració personal que 
feien de l’activitat:

 
• “M'ha agradat molt, m'ha ajudat a veure la part pràctica de la ciència, que no estem acostumats 



a veure a classe i m'he adonat de quines són les carreres que podria fer en un futur.” 

• “Per a mí ha significat una gran forma d'orientar-me cap al meu futur, una manera d'encontrar-
me amb persones amb la mateixa aspiració que jo i sobretot, de fer amics, i passar grans 
moments. “ 

• “Ha suposat una ocasió per a gaudir la part d'investigació de matèries que donem a classe i una 
forma d'introduir-me en la forma d'estudiar en la universitat. M’encantaria repetir-ho.” 

• “Per a mi aquestes colònies m'han servit per a canviar, en part, el concepte o idea que tenia 
sobre les diverses assignatures, ja que, hem vist molt més la part pràctica que la teòrica. M'ha 
apassionat.” 

•  “M'ha encantat assistir a les colònies perquè he gaudit molt fent totes les activitats i pràctiques 
i he conegut a gent meravellosa. A més els professors, monitors, i en especial, Inma ens han 
ajudat moltíssim i han segut com els nostres germans majors per a nosaltres.” 

Els  43  participants,  han  coincidit  en  que  recomanarien  100% l’experiència  a  altres  companys
d’institut i amics. 

I les propostes de millora més destacables es resumeixen en les següents:  
• Major durada de l’activitat. Es proposa allargar-ho a dues setmanes amb l’horari sols de matí, 

començant més tart i les vesprades dedicar-les a activitats socials i d’oci, tots junts. 
• Tindre activitats relacionades amb l’àmbit de ciències de la Salut. I per tant, plantejar 

desdobles: Salut-Tecnologia.   

• Alguns diuen: “Proposta de millora, cap, ha segut excel·lent, seguir igual”.
• Poder fer totes les pràctiques de Física (sols es realitzen 2 de 5). 

• Visitar més instal·lacions de la Universitat, laboratoris, biblioteca i Campus en general. 

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, es 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 1316 persones ( 3 90 
estudiantes i 926 persones entre PAS i PDI) . Per altra banda s’ha donat suport al seu professorat i 
PAS vinculat (un total de 926 ) i als grups de referència-aula. En alguns casos es treballa amb els  
familiars de l’estudiantat, i se’ls ofereix informació i assessorament. 

En 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 de l’estudiant, dades confidencials (mèdiques i acadèmiques), ha 
requerit la creació d’una base de dades /gestió de la informació dels estudiants que garanteix la 



privacitat de les dades. Permet, tan mateix, la comunicació protegida tant amb professorat com amb 
l’estudiantat. Durant aquest curs s’han generat 8465 notificacions/comunicacions protegides.

Respecte al suport al professorat, facilitem pautes de treball al professorat segons problemàtica de 
l’estudiantat, recomanacions respecte a les adaptacions curricular més adequades, etc.

Espai de Descans i Lactància 

Durant el curs 2014-15, amb la col·laboració del Deganat de la Facultat de Ciències de la Salut i el 
Vicerectorat d'Infraestructures i el Servei de Prevenció, s'ha habilitat un nou espai de descans i 
lactància en la Facultat de Ciències de la Salut; per tant tenim en funcionament tres Espais de 
Descans/Lactància. Els altres dos estan ubicats a l’accés de l’ESTCE  Pavelló Poliesportiu. 

Aquestes instal·lacions son accessibles a tota la comunitat universitària, prèvia sol·licitud i 
valoració per part del tècnics del PAD , l’han utilitzat durant el curs 201 4 -1 5 , 32 persone s. 

UJI Voluntària

En col·laboració amb l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat a l’UJI-Voluntària 
Programa de Suport a Estudiantat amb Necessitats Educatives Especials han participat 41 
voluntaris.

Mobilitat

Dins de l'àmbit de la mobilitat universitària i en referència a la mobilitat d'estudiants amb 
Necessitats Educatives Especials (NEE), durant aquest curs 2014/15 hem treballat conjuntament 
amb l'ORI per facilitar el procés d'adaptació a la nostra Universitat de dos estudiants ERASMUS 
que presentaven NEE, un d'ells dislèxia i l'altre problemàtica física. 

A més, hem creat un nou grup de millora conformat pels responsables del Programa d'Atenció a la 
Diversitat de la USE i la tècnic responsable de l'ORI. El objectiu es poder tractar tots els temes 
relacionats amb estudiants ERASMUS que presenten NEE (tant estudiants vinents com estudiants 
de la nostra Universitat que fan alguna estància acadèmica en altra Universitat).  

Contacte amb personal secundària/PAU

Des del nostre programa treballem conjuntament amb els centres educatius d’ensenyaments previs a
la universitat (centres de secundària i formació de persones adultes), així com amb els i les 
responsables i tribunals de les proves d’accés a la universitat.

El protocol de treball de suport a l’estudiantat amb necessitats educatives especials que es presenta 
a les proves d’accés a la universitat ha servit de referència a la Comissió Gestora de PAU de la 
Comunitat Valenciana. 

En selectivitat s’ha donat suport a un total de 35 estudiants en juny i 11 en 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), dislèxia , 
disortografia i problemes motrius 

Respecte a les proves de 25 anys, va ser 1 els estudiants que van necessitar suport a l’hora de fer les 
proves.

Projecte INCLOU

En el marc del Programa d’atenció a la diversitat-PAD figura el projecte INCLOU, que té com a 
objectiu desenvolupar accions de sensibilització sobre les necessitats de les persones amb 



necessitats educatives especials i la col·laboració en altres entitats educatives i associacions 
específiques del món de la diversitat.

Relació d’accions del projecte INCLOU:

Curs Data realització

III Jornades sobre TDA-H Octubre 2014

Accesclick. L'acessibilitat web a un click. Nivell 
avançat

Octubre i novembre 2014

Conferència-Coaching «No te rindas nunca» Novembre 2014

XI Jornades sobre Discapacitat Auditiva Novembre 2014

Dia Internacional de la Discapacitat Desembre 2014

Aproximació al dany cerebral adquirit (DCA). 
Estrategies de treball

Febrer 2015

El joc motriu com a mètode pedagògic inclusiu Febrer de 2015 

Accessibilitat en espais físics i diversitat 
funcional

Febrer de 2015 

Art dramàtic i discapacitat. Una proposta 
d'animació terapèutica, pedagògica i artística

Febrer de 2015

Atenció psicoeducativa en la discapacitat 
auditiva

Març 2015

Introducció al mindfulness i aplicació en 
contextos psicoeducatius

Abril 2015

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/es.
Els eixos de contingut sobre els que esta definit són: orientació, discapacitat / diversitat /necessitats
educatives especials i universitat.

Amb el twitter donem difusió d’aspectes rellevants sobre el món de la discapacitat com ofertes de
treball per a discapacitats, accions del Projecte Inclou com ara cursos de formació, la ràdio Sense
Barreres,  etc.  Aquests  tweets  estan  escrits  en Valencià,  Castellà  i  Anglès  per  a  que tothom els
entenga. Seguim entitats rellevants com ara RedSapdu, Fundació Universia, ONCE, etc., per tal de
donar a conèixer a la nostra entitat i posicionar-nos amb bon renom.

Actualment hi contem amb 1670 tweets, seguim a 521 i ens segueixen 340 seguidors. 

Vox UJI ràdio i Sense barreres

En el marc del projecte INCLOU es realitza des del curs 2008/09 un programa quinzenal de ràdio 



en Vox UJI ràdio amb el nom: Sense barreres. Amb l’objectiu de fer visible el món de la diversitat i 
discapacitat des de la perspectiva universitària.

Programes realitzats del curs 2014/15:

Data Temàtica  

08/10/2014 Presentació PAD i treball del curs 
2014/15  

20/10/2014 Entrevista a Ausiàs Cebolla, professor 
del Departament de psicologia bàsica, 
clínica i psicobiològica de la 
universitat. Temàtica: Mindfulness.

 

05/11/2014 Entrevista a Rafa  Ballester, professor 
de psicologia de l'UJI i degà de la 
FCS. Temàtica: adicions a les noves 
tecnologies. 

. 

19/11/2014 Entrevista a J avier Monferrer sobre la
seua experiència com alumne amb 
diversitat funcional. 

 

03/12/2014 Programa dedicat a l'Associació 
Síndrome de Down Castelló  

17/12/2014 Programa dedicat a la Fundació 
ATENEU de Castelló  

14/01/2015 Entrevista a Susana Montañés, 
professora de l'UJI  del Departament 
de psicologia bàsica, clínica i 
psicobiològica de la universitat. 
Temàtica: TDA-H 

 

28/01/2015 Entrevista a Javier Pérez, president de 
l'associació «No al Acoso Escolar» 
(NACE). Temàtica: Bullying 

 

11/02/2015 Entrevista a Vicent Andreu, delegat de
protecció de dades de l'UJI. 

 

25/02/2015 Entrevista als usuaris del centre 
ocupacional ASINDOWN

 

18/03/2015 Entrevista als usuaris del centre 
ocupacional ASINDOWN

 

01/04/2015 Espais de descans i productes de 
suport. 

 



Data Temàtica  

22/04/2015 Entrevista a estudiants en pràctiques  a
la Unitat de Suport Educatiu.

 

06/05/2015 Testimoniatges de pares i mares de 
xiquets del centre de desenvolupament
infantil i atenció temprana

 

20/05/2015 Entrevista a Sixte Safont, Coordinador
de les proves d'accés a la Universitat 
Jaume I.

03/06/2015 Entrevista a Jesús Lancis, director de 
l'Escola de Doctorat de la Universitat 
Jaume I

17/06/2015 Entrevista a Pilar Garcia Agustí, 
Vicerectora d'Estudiants, Ocupació i 
Innovació educativa de l'UJI i actual 
coordinadora de la Red de Serveis 
d'Atenció a la Diversiotat i 
Discapacitat (SAPDU) en CRUE. 

  

Àrea d'accessibilitat

Fundació Universia

Durant el curs 2013/14 es va signar 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. 
Durant el curs 2014/15 s'han facilitat 5 productes de suport des de Fundació Universia per a
3 estudiants amb NEE. 

Col·laborar en entitat de persones amb discapacitat. 

• FEAPS. Accesclick.  L'accessibilitat  web a un click.  Nivell  avançat.  En col·laboració en
FEAPS-CV  (Federació  d'entitats  de  persones  en  dèficit  intel·lectual  de  la  Comunitat
Valenciana) hem organitzat un curs de coneixement  d'informàtica per a persones en dèficit
intel·lectual durant els mesos d'octubre i novembre. 

• ATENEU.  Aproximació  al  dany  cerebral  adquirit  (DCA).  Estratègies  de  treball.  En
col·laboració amb ATENEU-Castelló hem organitzat aquest curs oferit a tota la comunitat
universitària. 

• A més,  hem col·laborat  amb  les  següents  associacions  de  Castelló  amb  les  que  tenim
contacte continuo i anual:

- ASPAS Castelló
- ONCE Castelló



- FRATER Castelló

- Associació APADAHCAS

Nous convenis de col·laboració

Durant el curs 2014/15v s'ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Dany Cerebral
adquirit ATENEU 

Col·labora en:

Facilitar coneixements sobre el dany cerebral adquirir i les necessitats del col·lectiu, afavorir l’accés
d’estudiants  de  l’UJI  a  la  Fundació,  cooperar  en  investigacions,  tallers,  cursos,  pràctiques,  etc.
Prestar-se assessorament mutu i desenvolupar projectes conjunts.

Innovació i millora de la docència
Pla de formació del professorat per a la millora i innovació educativa (2011-
2014)

Les dades corresponents a l’oferta i participació del PDI en les activitats de formació per a la 
millora i innovació educativa, la implantació del nou model educatiu de l’UJI i l’EEES i la reducció
de les taxes de fracàs acadèmic, es poden trobar en l’apartat 1. Comunitat Universitària, Personal, 
Formació PDI d’aquesta memòria.

El pla de formació del professorat es pot consultar a la següent adreça Web: 
http://www.uji.es/bin/serveis/use/amb/formacio/PFPDI14.pdf 

Programa de reconeixement de Grups d’Innovació Educativa (GIE) i Seminaris 
Permanents d’Innovació Educativa (SPIE) de l’UJI

El curs 201 4 /1 5 ha estat el tercer curs d'activitat dels equips docents que gaudeixen de 
reconeixement oficial dintre del Programa de reconeixement de GIE i SPIE . Dels 102 grups 
reconeguts fins al moment, 93 han estat actius durant aquest curs, portant a terme accions 
d'innovació i millora educativa, 5 han estat inactius temporalment i 4 s'han dissolt (per a integrar als
seus membres en altres GIE o SPIE actius). Per tant, en 2014/15 ha hi hagut un 22,4% més de 
equips docents oficials en actiu que en el curs anterior. 

Taula: Grups d’Innovació Educativa (GIE) i Seminaris Permanents d’Innovació
Educativa (SPIE) actius al curs 2014/15 

Curs 2013/14
Curs 2014/15 Increment

Equips actius

Actiu Inactiu Total Actiu Inactiu Total %

GIE 61 4 65 75 2 77 +23%

SPIE 15 2 17 18 3 21 +20%

TOTAL 76 6 82 93 5 98 +22,4

Ajudes per a projectes d'innovació educativa



Durant el curs 201 4 /1 5 , s’ha ofert la convocatòria d’ajudes per a projectes de millora i innovació 
educativa amb la novetat d’oferir n omés  una línia de sol·licitud conjunta per a tot tipus de 
projectes i sol·licitants (PDI general, GIE o SPIE). A més a més, p er primera vegada, els projectes 
s'han po gut demanar amb caràcter bianual, per a executar-se al llarg de do s cursos acadèmics, i en 
la valoració per a la concessió dels projectes es va priorit z a r la promoció entre l’estudiantat de la 
cultura de l’esperit emprenedor i l’autoocupació i la contribució al desplegament del model educatiu
de l’UJI. 

Com a efecte de la concessió de les ajudes al funcionament dels GIE i SPIE oficialment reconegut, 
s'han aprovat menys projectes que en la darrera convocatòria, però són més els equips docents i 
professorat que s'han beneficiat de les ajudes. De fet, la convocatòria inclou dos procediments 
d'ajuda a la innovació educativa independents: A) ajudes per al funcionament i innovació dels GIE i
SPIE actius durant el curs 2014/15 (incloent-hi la formació del professorat novell de segon any que 
s'han integrat en SPIE o GIE), i B) la concessió d'ajudes per als projectes d'innovació millors 
avaluats. 
 

Taula: Concessió d'ajudes a Projectes d'innovació educativa

Curs 2013/14 Curs 2014/15 Increment

Total de sol·licituds d'ajudes per a 
projectes admeses 89 85 -4,5%

Total d’ajudes/sol·licituds de 
projectes concedides 61 36 -41%

En el curs 2014/15, encara que ha baixat el nombre de projectes d'innovació concedits, com a efecte
del increment de GIE i SPIE reconeguts que han estat en actiu, s'ha incrementat notablement el 
volum de professorat que ha estat innovant oficialment. Els 627 PDI que han participat en un 
projecte o acció d'innovació educativa reconeguda dins de la convocatòria d'ajudes per a projectes 
d'innovació educativa suposa un augment del 16,8% respecte al curs anterior i que ha participat 
pràcticament el 50% de la plantilla de PDI d'aquest curs . 

Taula: PDI beneficiari d'ajudes per a la innovació educativa 

Curs 2013/14 Curs 2014/15 Increment

Nombre % Nombre % %

Escola Superior Tecnologia i Ciències
Experimentals 192 37,4% 217 34,6 +13,0%

Facultat Ciències Humanes i Socials 185 24,5 207 33,0 +11,9%

Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques 101 18,8 132 21,5 +30,7%

Facultat de Ciències de la Salut 59 11,0 71 11,3 +20,3%

TOTAL 537 627 +16,8%

XV 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 XV edició del premi de millora educativa de l’UJI, per quinta vegada 
dintre 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: “Paràmetres d’aproximació a 
l’avaluació de les destreses orals en llengua anglesa: tipologia, disseny de test i criteris de 
validació”, dirigit per la professora i el professor Mª Carmen Campoy Cubillo i Vicente Beltrán
Palanques del departament d’Estudis anglesos.

• Per la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques el projecte: “Implementant estratègies 
d'aprenentatge actiu: un enfocament multidisciplinari”, dirigit pel professorat Juan Carlos 
Matallín Sáez, Emilio Tortosa Ausina i Amparo Soler Domínguez del departament de Finances 
i Comptabilitat.

• Per l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals el projecte: “Aprenentatge 
col·laboratiu en Enginyeria de Fabricació basat en eines web 2.0 de Google”, dirigit pel 
professor José Vicente Abellán Nebot del departament d’Enginyeria de Sistemes Industrials i  
Disseny. 

• Per la Facultat de Salut el projecte: “Intervenció familiar: Creació de relacions d’ajuda” dirigit 
pel professor Francisco Juan García Bacete del departament de Psicologia Evolutiva, 
Educativa, Social i Metodologia.

•

Oficina per a la Cooperació en Investigació i Desenvolupament 
Tecnològic

Durant 2014 la Universitat Jaume I (UJI) ha aconseguit més de 9 milions d’euros per a la realització
d’activitats d’investigació i desenvolupament tecnològic (I+D), un milió i mig més que l’any 
anterior. És a dir, que el 2014 la recaptació de recursos per a fer ciència va créixer un 21,6% 
respecte de l’any 2013.  Això significa que el 2014 l’UJI podria haver donat el primer pas cap a la 
recuperació dels pressupostos per a finançar la ciència a la nostra institució. Cal recordar que 
aquesta partida va sofrir una sobtada davallada de 3,5 milions d'euros l'any 2012 (es va passar d'11 
milions d'euros el 2011 als 7,5 el 2012), la qual cosa va suposar que el finançament de la ciència 
retrocedira fins a nivells de 2004. L'any 2013 es va confirmar aquesta regressió en repetir-se una 
captació de fons per valor de 7,4 milions d'euros.  Ara, no obstant això, l'UJI recupera quasibé la 
meitat d'aquella pèrdua. 

L’element clau que ha permès aquest impuls a la recaptació de fons per a recerca a estat l'increment 
del finançament provinent de l’administració pública, el qual ha augmentat un 70%. Així, en aquest 
capítol, l'UJI ha ingressat 2,5 milions d'euros més que el 2013, dos dels quals corresponen a 
l'Administració central i l'altre mig milió d'euros a l'Administració europea. Sembla, doncs, que els 
grups d'investigació de l'UJI han millorat la seua capacitat per a atraure fons d'aquestes dues 
instàncies tan competitives. 

Pel que fa als recursos provinents de l’empresa privada, durant el 2014 aquesta partida no ha sofert 
canvis i els fons s'han mantingut en el mateix nivell de 2013.

Captació de recursos per l’origen 2014 
Origen Import (euros) Percentatge (%)

Administració central 3.664.285,03 40,33 

Administració autonòmica 1.066.117,25 11,73 

Administració provincial 16.060,00 0,18



Origen Import (euros) Percentatge (%)

Administració local 51.272,00 0,56

Administració europea 1.329.279,00 14,63 

Total públic 6.127.013,28 67,43 

Empresa privada 1.166.888,71 12,84 

Total empresa 1.166.888,71 12,84 

Altres 1.792.044,78 19,72 

Total altres 1.792.044,78 19,72 

Total general 9.085.946,77 

L’import corresponent als projectes d’investigació representa el gruix dels recursos recaptats 
(56,78%, vuit punts i mig més que el 2013), els contractes de l’article 83 LOU contribueixen amb 
prop del 19,25% (quasi nou punts menys que el 2013), i la resta d’ajuts suposa un 23,98%.

Projectes

De les 1.377 accions d'investigació vigents durant l’any 2014, 287 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 augmentat molt lleugerament respecte de l'any 
anterior.

En concret, durant l'any 2014 els investigadors i les investigadores de l'UJI han participat en 20 
projectes d'investigació europeus, 112 projectes nacionals, 21 autonòmics i 134 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

1 5 5 11

Ciències 
Agràries i del 
Medi Natural

1 7 7 15

Ciències de la 
Comunicació

5 2 7

Estudis 
Anglesos

2 1 3

Dret Privat 1 1 2

Dret Públic 2 7 5 14

Enginyeria i 
Ciència dels 
Computadors

1 3 7 2 13

Llenguatges i 
Sistemes 
Informàtics

4 5 9

Dret del 2 2 4



Projecte
d'investigació

europeu

Projecte
d'investigació

estatal

Projecte
d'investigació

de l'UJI

Projecte
d'investigació

autonòmic

Total

Treball / 
Seguretat 
Social / 
Eclesiàstic i de 
l'Estat

Economia 2 4 3 9

Educació 3 3 6

Enginyeria 
Mecànica i 
Construcció

4 8 1 13

Enginyeria de 
Sistemes 
Industrials i 
Disseny

2 9 4 15

Filologia i 
Cultures 
Europees

2 2 4

Finances i 
Comptabilitat

4 4

Filosofia i 
Sociologia

2 3 5

Física 7 2 6 2 17

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 
d'Economia 
Internacional

2 2

Institut 
Universitari de 

2 5 7



Projecte
d'investigació

europeu

Projecte
d'investigació

estatal

Projecte
d'investigació

de l'UJI

Projecte
d'investigació

autonòmic

Total

Matemàtiques i
Aplicacions de 
Castelló

Institut 
Universitari de 
Noves 
Tecnologies de 
la Imatge

2 3 2 1 8

Enginyeria 
Química

5 5

Institut 
Universitari de 
Dret del 
Transport

1 1 2

Institut 
Universitari de 
Plaguicides i 
Aigües (IUPA)

1 2 1 4

Institut 
Universitari de 
Tecnologia 
Ceràmica 
Agustín 
Escardino

1 1 2 4

Matemàtiques 6 3 9

Psicologia 
Bàsica, Clínica 
i Psicobiologia

1 13 12 3 29

Psicologia 
Evolutiva, 
Educativa, 
Social i 
Metodologia

5 3 1 9

Química Física
i Analítica

6 6 1 13

Química 
Inorgànica i 
Orgànica

10 10 2 22

Traducció i 
Comunicació

1 2 3 6

Unitat 
Predepartament
al d'Infermeria

1 1



Projecte
d'investigació

europeu

Projecte
d'investigació

estatal

Projecte
d'investigació

de l'UJI

Projecte
d'investigació

autonòmic

Total

Unitat 
Predepartament
al de Medicina

1 1 1 3

Total 20 112 134 21 287

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 2014 va assolir les xifres següents: 7 
93 articles en altres revistes tant nacionals com internacionals (573 dels quals estan indexats en la 
col·lecció principal de Web of Science ), 72 llibres com a autors o editors, 167 capítols de llibre i 
436 ponències en congressos, publicades en actes.

Contractes article 83

La situació dels contractes d'investigació subscrits per l'UJI durant l'any 2014 es pot definir com 
d'estancament relatiu. Si bé el nombre total de contractes vigents va minvar lleugerament respecte 
de 2013 (145 accions menys), la realitat és que aquest decrement s’ha d'atribuir principalment a la 
reducció en el nombre de 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 augmentat un 13% l’any anterior; en el cas dels de 
col·laboració se n'han signat 8 menys; i en els d'assessorament s'han deixat de signar 7 respecte de 
2013. 

Pel que fa als recursos econòmics provinents de l'execució de contractes d'aquest tipus, el 2014 
l'UJI va ingressar 1,7 milions d'euros, només 350.000 menys que el 2013.

Contractes vigents per tipus
Tipus de contracte Nombre

Contracte d’assistència tècnica (CAT) 622

Contracte d’assessorament (CA) 23

Contracte de formació (CF) 2

Càtedres i aules d’empresa 7

Contracte d’investigació (CI) 78

Contracte de col·laboració (CC) 60 

Contracte de suport tecnològic (CST) 41

Contracte de transferència de tecnologia (CTT) 7

Total 840

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

Ciències 
Agràries i del
Medi Natural

17 2 9 2 30

Ciències 
Experimental
s

1 1

Ciències de la
Comunicació

5 1 1 7

Dret Privat 2 1 1 4

Dret Públic 2 2 1 10 15

Enginyeria i 
Ciència dels 
Computadors

5 5 1 11

Llenguatges i
Sistemes 
Informàtics

4 1 5

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

2 1 3

Economia 11 2 13

Educació 1 1 8 10

Enginyeria 
Mecànica i 
Construcció

24 1 14 5 44

Enginyeria de
Sistemes 
Industrials i 
Disseny

15 2 9 3 29

Finances i 
Comptabilitat

6 8 13 27

Filosofia i 
Sociologia

2 1 1 4

Física 1 2 1 1 5

Filosofia, 
Sociologia i 
Comunicació 
Audiovisual i

1 1



CAT CA CF CE CI CC CST CTT Tota
l

Publicitat

Història, 
Geografia i 
Art

2 2

Institut 
Universitari 
de Noves 
Tecnologies 
de la Imatge

1 1 5 1 8

Enginyeria 
Química

2 1 3

IUPA 15 1 1 5 18 40

ITC 1 18 4 23

Matemàtique
s

1 1

Psicologia 
Bàsica, 
Clínica i 
Psicologia

447 2 2 451

Psicologia 
Evolutiva, 
Educativa, 
Social i 
Metodologia

3 9 1 13

Química 
Física i 
Analítica

1 1

Química 
Inorgànica i 
Orgànica

5 2 6 1 14

Servei 
Central 
d'Instrumenta
ció Científica

48 48

Traducció i 
Comunicació

15 15

Unitat 
Predepartame
ntal 
d'Infermeria

1 1

Vicerectorat 
de Cultura i 
Extensió 
Universitària

1 1



CAT CA CF CE CI CC CST CTT Tota
l

Vicerectorat 
d’Investigaci
ó i Postgrau 

3 3

Vicerectorat 
d'Investigació
i Política 
Científica

1 4 5

Total 622 23 2 7 78 60 41 7 840

En la distribució del finançament a través de contractes via l’article 83 de la LOU destaquen 
l'Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica Agustín Escardino, l'Institut Universitari de 
Plaguicides i Aigües, el Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural i el Departament de 
Química Inorgànica i Orgànica.

Beques

A banda del personal docent i investigador de plantilla, durant 2014 han estat vigents beques i 
contractes fins a un nombre de 4 02 (196 dels quals, ocupats per dones). El nombre de personal 
investigador en formació (predoctoral) i en perfeccionament (postdoctoral) ha ascendit a 150 (87 
dones) i els investigadors contractats, 153 (dels quals 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 2014 
Total Dones

Becaris predoctorals 143 84

Becaris postdoctorals 7 3

Becaris del programa Santiago 
Grisolía

23 5

Becaris a càrrec de projectes o 
contractes de l’article 83

109 47 

Contractats a càrrec de 
projectes o contractes de 
l’article 83

84 41

Personal investigador doctor de 
suport als grups d’investigació 
(PID)

36 16

402 196

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 2014-15, 58 professors i professores (33 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, l'Argentina, Àustria, Bèlgica, Canadà, els Estats Units, França, Finlàndia, Suïssa, 
Espanya, Irlanda, Israel, Itàlia, Holanda, Portugal, Puerto Rico, Suècia i el Regne Unit. 

Servei Central d'Instrumentació Científica
Introducció

Aquesta memòria resumeix les activitats realitzades al llarg de l’any 2014 pel Servei Central 
d’Instrumentació Científica (SCIC) de la Universitat Jaume I.

Pel que fa a instrumentació, l’any 2014 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 quatre nous equips gràcies al finançament dels fons FEDER-Generalitat Valenciana, 
amb la finalitat de formalitzar la Secció d’Anàlisi Tèrmic i Sòlids Porosos i dotar el Servei amb 
equipament necessari per a noves àrees de Ciències de la Salut. 

A continuació es presenta un resum del nou equipament instal·lat al Servei, i també les activitats de 
suport a la investigació de diferents grups de la Universitat Jaume I, realitzades l’any 2014, de 
prestació de serveis a usuaris externs i les activitats de suport a la docència. 
Equipament

Al llarg de l’any 2014, i finançat amb fons FEDER-Generalitat Valenciana, s’ha dut a terme 
l’adquisició del següent equipament, corresponent a l’expedient SU/8/14 i l’expedient SU/10/14:

• Sistema d’electroforesi capil·lar, marca Agilent, model 7100. Per un import de 46.400 euros 
(IVA exclòs).

• Citòmetre de flux, marca Becton Dickinson, model AccuriTM 6. Per un import de 49.950 euros
(IVA exclòs).

• Calorímetre diferencial de rastreig, marca Mettler Toledo, modelo DSC2. Per un import de 
48.400 euros (IVA exclòs).

• Microscopi confocal de fluorescència, marca Leica, model TCS-SP8. Per un import de 310.113
euros (IVA exclòs).

Resum activitats

Els treballs realitzats al llarg de l’any 2014 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 unes 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 2010 Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014
Sol·licituds 1.375 1.664 1.745 2.115 2.360

Pot observar-s’hi l’increment del nombre de sol·licituds respecte dels anys anteriors, concretament 
un 12% respecte de 2013. Pel que fa al tipus d’usuaris, en la mateixa línia que en anys anteriors, tan
sols un 4 % del total de sol·licituds corresponen a usuaris externs (96 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 18% respecte de l’any 2013, 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 2014 ha 
estat de 55.900 euros, dels quals 14.679 euros corresponen a treballs realitzats per a usuaris externs 
(6.704 euros corresponents a usuaris externs privats, 7.975 euros corresponents a usuaris externs 
públics) i 41.221 euros a usuaris interns.
Activitats de suport a la investigació

Al llarg de l’any 2014, 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) 

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) 

Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural
• Gestió de recursos hídrics (codi 001) 

• Bioquímica i biotecnologia (codi 003) 
• Ecofisiologia i biotecnologia (codi 122) 

• Metabolic integration and cell signaling (codi 246) 

Departament d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny
• Enginyeria de materials (codi 247) 

• Polimers 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 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 2014, personal del SCIC va ser 
convidat com a ponent a la jornada “La Microscopía Electrónica de Sobremesa: una Realidad para 
la Industria”, organitzada per AIMPLAS (Institut Tecnològic del Plàstic) i IESMAT.



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, s’han caracteritzat mostres amb la tècnica de difracció de raigs X en pols. 

• Visita d’alumnes del grau en Química, assignatura QU0932 - Laboratori Químic II, a petició de
la professora Belén Altava. 

• Màster universitari en Química Aplicada i Farmacològica, assignatures Materials amb  
Aplicacions Elèctriques, Materials d’Aplicació Fotònica i Nanomaterials; a petició dels 
professors Héctor Beltran, Eloisa Cordoncillo i Rosa Llusar s’han realitzat anàlisis de difracció 
de raigs X i microscòpia electrònica de rastreig. 

• Visita de l’empresa BP-OIL. 
• Visita d’alumnes del Máster de física aplicada als laboratoris de làser, amb el professor Omel 

Mendoza. 

• Seminari: “ Noves tècniques instrumentals d’Anàlisi Tèrmic per al laboratori ” , impartit per 
Eduardo Ochandio, de Labotronic, 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. 

• 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. 

• El SCIC ha realitzat assajos de microscòpia electrònica de rastreig, fluorescència de raigs X i 
difracció de raigs X en pols per als projectes finals dels alumnes de l’Escola Superior de 
Ceràmica de l’Alcora. 

• Col·laboració del personal del SCIC en l’Olimpíada Química a petició del professor Fernando 
Latre. 

• Participació a Destaca 2014, Fira Científica, Tecnològica i d’Innovació, organitzada per la 
Càtedra d’Innovació Ceràmica “Ciutat de Vila-real” de la Universitat Jaume I. 

• Visita d’alumnes de l’IES Vicent Castell a petició del professor Eduardo Ochandio. S’ha visitat
el laboratori de FRX. 

Assistències a usuaris externs

El nombre total de treballs que s’han realitzat per a usuaris externs l’any 2014 ha estat de 96, la qual
cosa suposa un 4% del nombre total de treballs realitzats pel personal del SCIC.

A continuació es relacionen els usuaris externs del SCIC de l’any 2014, i s’hi indica per a cada un 
d’ells quines han estat les tècniques utilitzades. D’un total de 13 usuaris externs, quatre han estat 
organismes públics, i nou són empreses de l’entorn socioeconòmic de la Universitat Jaume I.

• Colores Cerámicos de Tortosa, SA: adsorció física de gasos. 

• Ferro Enamel Española, SA: microscòpia electrònica de rastreig, microscòpia electrònica de 
transmissió i mesura d’impedàncies. 

• Itaca: microscòpia electrònica de rastreig. 

• Ube Chemical Europe, SA: RMN. 
• Vidres: microscòpia electrònica de rastreig. 

• Medco: espectroscòpia infraroja. 
• A. Schulman Castellón SLU: microscòpia electrònica de rastreig. 

• Esmalglass: microscòpia electrònica de rastreig. 
• Ajuntament de Culla: espectroscòpia infraroja 

• Centre d’Investigació Príncep Felip: microscòpia electrònica de rastreig. 



• Consell Agricultura Ecològica Regió de Múrcia : espectrometria d’isòtops. 

• Institut d’Agroquímica i Tecnologia dels Aliments-CSIC: ICP-MS. 
• Institut Murcià d’Investigació i Desenvolupament Agrari: espectrometria d’isòtops. 

• 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. 

•  Universitat de València: ICP-MS, espectrometria de masses (triple quadrupol), difracció de 
raigs 

Institut de Tecnologia Ceràmica Agustín Escardino

OleObj1  



Introducció 

L´Institut de Tecnologia Ceràmica Agustín Escardino (IUTC) és un institut propi de la Universitat
Jaume  I  de  Castelló,  ubicat  al  Campus  Universitari  del  Riu  Sec  i  dedicat  a  la  investigació,
assessorament,formació i  prestació de serveis per al  sector industrial  dels  materials  ceràmics.  L
´actual Institut és fruit d´una ampla trajectòria que es va iniciar en 1969. 

El  IUTC  té  un  conveni  de  col.laboració  amb  l´Associació  d´Investigació  de  les  Indústries
Ceràmiques (AICE) per tal de desenvolupar activitats conjuntes mitjançant el sistema de cooperació
universitat-empresa denominat "Institut de Tecnologia Ceràmica" (ITC). 

Durant  tota  la seva trajectòria  l´Institut  ha estat  impulsat per un objectiu fonamental:  oferir  un
suport sòlid a la indústria ceràmica espanyola -composada majoritàriament per xicotetes i mitjanes
empreses- a fi de promoure i incrementar la seua competitivitat als mercats internacionals. 

Aquest suport s´ha materialitzat en el disseny i exercici d´activitats i servicis tecnològics pensats per
a resoldre les necessitats de les pimes que, precisament per la seva condició, no poden disposar de
la tecnologia, l´equipament científic o els recursos humans necessaris per a dur a terme les accions
d´I+D o Transferència de Tecnologia que condueixen a la innovació. 

Les empreses ceràmiques han realitzat un intens esforç per a evolucionar i aconseguir eixe 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´uncomplicat entorn global. Actualment, i malgrat la crisi, el sector ha aconseguit augmentar les
seves exportacions i remontar la difícil situació mitjançant la internacionalització i obertura a altres
mercats. 

En aquest escenari complexe 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 a que les empreses puguen recolzar-se en ells, tenint accés
a  la  informació  estratègica  necessària  en  clau  de  mercat,  tecnologia,  mediambient,  energia,
tendències de l´hàbitat, etc., per a poder continuar  decidint el seu futur amb el màxim de garantíes
i el menor risc possible. 

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 compromés amb l´excel.lència del sector. 

Visió: 

Ser un centre inquiet per la recerca com principal via de desenvolupament sectorial, però al mateix
temps pròxim a les necessitats concretes de totes les empreses del sector. 

Política Social: 

L´ITC  ha  materialitzat  el  seu  compromís  de  Responsabilitat  Social  Empresarial  mitjançant  una
contribució activa i voluntària a la millora social, econòmica i ambiental en relació amb tots els
seus grups d´interés, siguen proveïdors, clients, alumnat, empreses del sector ceràmic, associacions
empresarials, professionals del sector ceràmic, altres centres d´investigació, o altres universitats,
mitjans de comunicació, societat, i en definitiva, totes aquelles persones o entitats amb les que es
relaciona per la seua activitat. 

Instal.lacions 

L´ITC desenvolupa les seves activitats al campus Riu Sec de la UJI a un edifici que compta amb



7.000 m 2  i diverses dependències que  inclouen tallers, laboratoris, aules de formació equipades i
una Sala de Conferències amb capacitat per 120 persones. A més, compta amb una Planta Pilot de
600 m 2  de superfície dotada amb l´equip tècnic, a escala semi-industrial, en la que les empreses
ceràmiques poden testar els seus prototips per tal de detectar qualsevol problemàtica que poguera
suposar pèrdues econòmiques importants al realitzar la producció a gran escala. 

Empreses Associades: 

A data 31 de desembre del 2014, l´ITC comptava amb 194 empreses associades. 

Organigrama: 

L´Institut de Tecnología Ceràmica compta am uns recursos humans qualificats amb capacitat per
afrontar,  des  de  diferents  punts  de  vista,  projectes  d´investigació  que  ofereixen a  les  empreses
serveis d´alt valor afegit. L´estructura d´investigació del centre es desenvolupa mitjançant la tasca
que realitzen els investigadors i investigadores conjuntament amb les empreses, posant al seu abast
coneixements i infraestructures. A 31 de desembre de 2014, 101  persones composen l´ITC. D´estes
persones, un 4,6% són catedràtics; un 19,3% ténen el Grau de Doctor; el 51% són llicenciats i
llicenciades; un 26% FPII i un 4,%, altres. 

Activitats. 

I+D i Assessorament Tecnológic 

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 a les empreses desenvolupar innovacions. Mitjançant
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 9 milions d´euros. 

Projectes Públics 

L´any  2014  es  van  dur  a  terme  nombrosos  projectes  públics  d´I+D,  Assessorament  Tecnològic  i
Transferència de Tecnologia. 

Projectes Privats 

A l´any 2014 s´han dut a terme un total de 58 projectes per a 67 empreses del sector ceràmic. 

Serveis Tecnològics: 

A l´ITC s´ofereixen una sèrie de Serveis Tecnològics que agrupen: 
• Anàlisi i Assaigs: l´ITC ofereix a les empreses més de 475 tipus diferents d´Anàlisi i Assaigs, 

dels que l´any 2014 es varen generar un total de 12.139. 

• Laboratori de Producte Acabat: Des de 1988,  l´ITC té implantat un sistema de qualitat per a 
garantir les seues competències com a Laboratori d´Assaig acreditat per ENAC. El centre ha 
continuat ampliant l´abast de la seua oferta de serveis i ofereix actualment, per exemple, un 
servei integral de assaig de resistència al relliscament mitjançant el qual aquests assaigs s
´ajusten a les distintes normatives internacionals dictades per cada país. 
Amés a més, el centre compta amb les següents acreditacions: 



• Acreditació nº2/LE004 de Taulells ceràmics, paviments, recipients ceràmics, de vidre i 
vitroceràmics i materials d´argila cuita, aparells sanitris, banyeres i Coque (revisió 16 amb 
data 28/04/14). Per assaigs realitzats pels  Laboratoris de Producte Acabat, Anàlisi Químic, 
Composicions Ceràmiques i Caracterització Físic-Estructural. 

• Garantia de Qualitat:  La Garantia de Qualitat té com objectiu fonamental garantir l
´implantació i millora continuada del Sistema Integrat de Gestió que contempla les diferents 
acreditacions i certificacions obtingudes. Gràcies als acords re reconeixement aconseguits, l
´ITC col.labora amb organismes d´acreditació (ENAC) i certificació (CSTB-AFNOR-AENOR)
en auditoria i assessorament tècnic, per tal de mantenir la infraestructura necessària que 
impulse el desenvolupament i manteniment de sistemes de certificació de qualitat (ISO 9000) a
les empreses del sector ceràmic 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 Tecnológica i Inteligència Competitiva, prenent com a referència els 
requeriments establerts a la Norma UNE166006 per a les activitats de Vigilància 
Tecnológica realitzades per part del Centre de Documentació, Observatori Tecnològic, 
Observatori de Mercat i ´Observatori  de Tendències de l´Habitatge de l´ITC. 

• Gestió de la Qualitat, prenent com a referència els requeriments establerts a la Norma 
UNE.EN ISO 9001 per a la gestió de la Qualitat a les activitats i serveis que ofereixen les 
diferents árees, unitats i laboratoris de l´ITC. 

• Gestió de l´I+D+i , prenent com a referència els requeriments establerts a la Norma UNE 
166002 per a la gestió de les activitats d´investigació, desenvolupament i innovació oferides 
per les diferents árees, 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 2010-2013 per part de la Generalitat Valenciana que promou 
les mateixes oportunitats i un clima de conciliació i flexibilitat per tal d´afavorir una millora 
continuada al entorn socio-laboral . 

• Informació i Documentació: El Centre de Documentació de l´ITC atén i gestiona les necessitats
d´informació i documentació que provenen tant del propi 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 a les persones usuàries, utilitzant  les tècniques i ferramentes més 
actualitzades. Al llarg de  2014  ha seguit incorporant normes tècniques, formant una biblioteca
de 8.000 en total. D´altra banda, les bases de dades del Centre han arribat en 2014 a un total de 
31.450 registres. A més, a més, en 2014, el Centre ha gestionat  més d´un centenar de 
sol.licituds de diferents tipus per part de difeents col.lectius, alumnat, professors, empreses, 
investigadors del propi ITC... 

• Àrea de Hàbitat. Des de l´Àrea de Hàbitat la Plataforma Open Hàbitat s´ha continuat impulsant
per tercer any consecutiu, a més d´emprendre el projecte Hàbitat Sostenible. Des de la Unitat d
´Intel.ligència Competitiva d´aquesta mateixa Àrea s´han desenvolupat els projectes 
CERURBIS, VIGILANCER, PROMECE Inteligencia Competitiva i PROMECE Ceranew. 
També des d´aquesta Àrea s´ha desenvolupat el projecte SOLCONCER, a més de participar en 
el projecte CLIMATE-KIC. També s´ha desenvolupat un projecte en col.laboració amb l
´Agrupació d´Empreses Innovadores en Ceràmica, s´han impartit 3 cursos sobre tendències en 
ASCER y CEEI de Borriana, 1 curs per a comercials en ASCER i 13 cursos en obert i a mesura
sobre tecnologia de decoració Inkjet o impresió digital. Amés a més, des d´aquesta Àrea s´ha 
potenciat l´Observatori Ceràmic, que inclou tecnologia, mercat i tendències de l´hàbitat. 
Tambés des d´aquesta Àrea s´ha organitzat, dissenyat i executat la Mostra Trans/Hitos 2014, 
impulsada per CEVISAMA amb el suport d´ASCER. També s´ha assessorat la pàgina web:  
http://www.ceramicarchitectures.com   

http://www.ceramicarchitectures.com/


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 açó, des de l´ITC es
potencia  esta  activitat  mitjançant  la  detecció  de  necessitats  o  problemàtiques  sorgides  durant  l
´exercici de l´activitat productiva. Cal recordar que l´Institut ha segut premiat en diferents ocasions
per esta activitat; en 2001 va rebre per part del Ministeri de Ciència i Tecnología el Premi Juan de la
Cierva a la Transferència de Tecnología, i a l´any seguënt replegà, de mans de Sa Majestat el Rei
Joan Carles I el Premi de la Fundació Premis Jaume I per esta activitat, entre altres guardons. Per un
altra banda, l´ITC es considera un centre modèlic en quant a Transferència de Tecnologia tal com
recullen les més de 50 referències bibliogràfiques nacionals i  internacionals  on s´el  cita com a
model en bones pràctiques de transferència de resultats Universitat-Empresa. 

El  coneixement  obtingut  per  part  de  l´equip  d´investigadors  i  investigadores  de  l´ITC  es  difon
mitjançant  la  publicació  d´articles  científics  a  les  més  prestigioses  publicacions  nacionals  i
internacionals. A l´any 2014 s´han publicat 16 articles científics i s´han presentat 55 ponències i
pòsters a diferents congressos de gran rel.levancia també als àmbits nacional i internacional. 

Formació 

La formació es considera prioritària a l´ITC, tant per al personal tècnic i investigador de les empreses
del sector ceràmic com per al personal de l´Institut. 

Mitjançant la investigació, el personal tècnic de l´ITC adquireix nous coneixements que al seu torn
divulga, de forma pràctica, entre els professionals del sector ceràmic. A més a més, s´imparteixen
els estudis de Grau d´Enginyeria Química a la Universitat Jaume I, on un 80% de la docència és
impartida per professors i professores  també integrades a la plantilla de l´ITC. Cal destacar que part
d´aquest professorat imparteix també els estudis del Màster Universitari de Ciència, Tecnologia i
Aplicacions dels Materials Ceràmics impartit aiximateix a la Univeristat 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 produïr en este camp, dirigida a la continua actualització en matèria de
disseny dels professionals de les árees de disseny, desenvolupament i màrqueting de les empreses
del sector ceràmic i capacitació de nous professionals. Destaca especialment la tasca formativa de l
´ITC a lámbit de la innovadora tecnologia INKJET o decoració ceràmica per impresió digital. A l
´any 2014 s´han impartit, per iniciativa de l´ITC, 26 cursos de formació als que han assistit 404
alumnes al llarg d´un total de 1.041 hores de classe impartides. D´altra banda, el personal tècnic de l
´ITC ha assistit a 54 activitats formatives (seminaris, congressos, cursos i jornades) sobre temes
centrats en les línies d´investigació del propi centre. 

Àrees d´activitat 
• Taulells ceràmics 

• Teules i  rajoles 

• Frites, Esmalts i Materies 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, compromés 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 Tecnológic i l´Observatori de
Tendències de l´Hàbitat. 

 Les principals accions transversals, desenvolupades al llarg de 2014 per l´Observatori Ceràmic han
segut: 

El  Projecte  europeu  CERURBIS,  en  col.laboració  amb  França  i  Portugal,  que  explota  noves
possibilitats de la ceràmica a l´entorn urbà, que va finalitzar a desembre de 2014. 

El projecte VIGILANCER desenvolupat conjuntament en la Diputació de Castelló, un sistema de
vigilància i intel.ligència competitiva que detecta oportunitats de mercat, tecnologia i disseny per a
més de 260 professionals i directius del sector. 

L´Informe Anual d´Intel.lingència Competitiva (IPAC), que sota el titol: "Accions derivades de la
Vigilància  Tecnològica  (VT)  i  entorns  d´interés  per  a  l´organització"  exposa  part  del  treball  i
resultats oferits per part de tot l´equip que conforma l´ârea d´Intel.ligència Competitiva. L´estudi
abarca tots els aspectes essencials que afecten al sector (tecnologia, mercat, tendències) segons la
norma de Vigilància Tecnológica i Intel.ligència Competitiva. 

El  Projecte  AEI.  "Desenvolupaments  en  producte  ceràic  per  a  l´entorn  de  les  Smart  Cities
mitjançant processos de Design Thinking", que ha implicat a 6 empreses i 9 estudis de disseny  i
arquitectura per  a  desenvolupar  9 projectes  ceràmics  orientats  a  l´entorn de  les  Smart  Cities  o
ciutats intel.lingents. Mitjançant aquest projecte s´han explorat noves víes per a la innovació dins
del sector ceràmic i s´han beneficiat directament 872 profesionals de les 40 empresas que formen l
´AEI Ceràmica (Associació d´Empreses Innovadores). 

• Observatori Tecnológic. 

L´Observatori Tecnològic és un mità d´observació, informació i anàlisi especialitzat, encaminat a
potenciar la capacitat per a previndre canvis tecnològics, d´interés per al sector ceràmic. D´aquesta
manera  i  amb l´objectiu  de  reduïr  l´incertesa  davant  la  presa  de  decisions  estratègiques  de  les
empreses, els porfessionals d´aquesta àrea obtenen i difonen de manera dinàmica informació de
gran valor, proporcionant als usuaris una gran capacitat d´anticipació. Al llarg de 2014 l´Observatori
Tecnològic  ha  seguit  realitzant  les  activitats  de  Vigilància  i  Intel.ligència  Tecnològica  tant
internament  per  al  propi  ITC,  com per  a  tot  el  sector  ceràmic.  Aquest  any s´ha  especialitzat
especialment  en  diferents  esdeveniments  on  el  públic  objectiu  han  segut  majoritàriament
arquitectes, divulgant i impulsant l´ús dels materials ceràmics en diferents tipus d´espais. 

En aquest any 2014, una de les activitats que ha centrat majoritàriament l´atenció de l´Observatori
Tecnològic ha segut el desenvolupament i tancament del projecte europeu "CERURBIS", del qual
ha  segut  coordinador  l´ITC.  A partir  dels  estudis  el.laborats  en l´any 2013,  al  llarg del  primer
trimestre  del  2014  es  dugueren  a  terme  diverses  dnàmiques  de  grup  que  abocaren  al
desenvolupament  de fins  8 prototips conceptuals  que representen 8 dels potencials  usos  que la
ceràmica pot oferir a l´àmbit de l´espai urbà. Al darrer trimestre de 2014 s´organitzaren exposicions,
jornades de difusió de resultats i diferents workshops o tallers pràctics amb empreses del sector i
arquitectes. Aquest projecte ha segut finaciat pel Programa de Cooperació Territorial de l´Espai
Sudoest  Europeu  (SUDOE)  mitjançant  la  cofinanciació  de  projectes  transnacionals  amb  fons
FEDER de Desenvolupament Regional. 



Adicionalment  l´Observatori  Tecnològic  ha  col.laborat  amb  el  desenvolupament  de  diversos
projectes públics i privats duts a terme per part de l´Institut de Tecnologia Ceràmica (com ara Estats
de l´Art i activitats semblants) a més d´un estudi intern per a la detecció de nous usos detectats per
als  materials  ceràmics  que puguen significar  dins  del  curt-mig plaç nous mercats  per al  sector
ceràmic.  Com ha succeït  en anys precedents l´Observatori  Tecnològic manté informat al  sector
ceràmic per mig de la plataforma web:  http://www.observatoriotecnologicoceramico.es    i l´edició i
difusió d´una Newsletter. 

• 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 (Madera, Moble y Embalatge) y AITEX (Textil) amés de l ´ITC.
L´OTH constitueix un sistema que genera y divulga coneixements sobre les tendències de l´ entorn,
estant al servei de les empreses valencianes per tal de que puguen crear productes que ofereixin una
resposta a les necessitats reals de les persones usuàries. 

 Durant 2014, l´ Observatori  de Tendències de l´Hàbitat  ha editat,  per  segon any consecutiu,  l
´Informe de Tendències Cerámiques, una investigació exhaustiva que recull 6 tendències que es
troben presents al sector ceràmic amb exemples de productes d´empreses de tot el món i en la que
ha participat un pannel composat per 9 professionals amb una reconeguda trajectòria en el sector a
nivell internacional. Aquest informe ha segut descarregat per més de 500 professionals i constitueix
una eina de treball per als departaments de disseny de les empresas ceràmiques. 

Al llarg de 2014, l´Observatori de Tendències de l´Hàbitat ha desenvolupat una intensa tasca de
difusió del Quadern de Tendències de l´Hàbitat 13/15, impartint diverses conferències i participant
en diferents congressos  arran de tota la geografía espanyola, a les que han assistit més de 2.000
professionals dels sectors del hábitat; arquitectes i empresaris, així com estudiants de disseny de
distintes escoles. A més s´ha continuat desenvolupant una tasca de formació relativa al coolhunting i
la  investigació  de  tendències,  gràcies  a  la  qual  s´han  format  més  de  100 persones  en  aquesta
disciplina. 

L´OTH  ha  continuat  oferint  informació  continuadament  a  la  plataforma  web:
http://www.tendenciashabitat.es    , de la que ha enregistrat 6. 590 visitants únics i 1.330 suscriptors a
la Newsletter. També ha estat present a diverses xarxes socials, tals com el blog; Facebook (amb
més de 3.000 seguidors) i Twitter (amb més de 900). 

• Observatori de Mercat. 

Es constitueix com un dels socis dels equips gerencials de les empreses i associacions empresarials
representatives de la ceràmica en quant a presa de decisions a l´ambit de mercat. Durant 2014 l
´Observatori  de Mercat  ha mantingut  l´Anàlisi  del  Sistema de Valor  de la  ceràmica  mitjançant
pannells d´empreses dels següents sectors: fabricants de taulells ceràmics, fabricants de maquinària
ceràmica, fabricants de peces especials i complementàries i empreses de ceràmica i materials de
construcció. Concretament, a l´any 2014 s´han fet els següents estudis: 

• Estudi de necessitats d´informació del sector de fabricació de taulells ceràmics. 

• Informe anual de resultats del sector de fabricants de maquinària ceràmica 

• 10 è  i 11 è  Informes Trimestrals de resultats del sector de peces especials i complementàries.

• Del 18 è  al 21 Informes Trimestrals de resultats del sector de la distribució de ceràmica i
materials de construcció. 

http://www.tendenciashabitat.es/
http://www.observatoriotecnologicoceramico.es/


OleObj2  

Coberta flotant a Trans/Hitos 2014 (Cevisama-Valencia) 

Accions especials 

Mostra Trans/hitos d´Arquitectura i Interiorisme en ceràmica 

Sota  la  denominació  genèrica  de  TRANS/HITOS  es  presenta  en  CEVISAMA,  un  dels  dos
certàmens firals mundials més rel.levants 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 multidisciplinar de l´Area de Hàbitat
de  l´ITC.  La  Mostra  ha seguit  durant  2014 mostrant  les  potencialitats  ceràmiques  junt  amb la
capacitat  creativa des  d´una orientació enfocada als  nous usos  del  material  ceràmic i  les  seves
aplicacions a l´arquitectura. TRANS/HITOS promou connexions entre la ceràmica i l´arquitectura,
el  disseny  i  la  tecnologia,  el  producte  i  l´hàbitat,  la  fabricació  i  l´experimentació,  posant  la
creativitat al servei de la millora de l´entorn. 

TRANS/HITOS 2014: REFLEXES 

A l´any 2014 la Mostra Trans/Hitos d´Arquitectura en Ceràmica dugué el lema "Reflexes", amb un
intent  de  mosntrar  als  milers  de  visitants  del  certamen  CEVISAMA una  sèreie  de  propostes
creatives  creades  per  arquitectes,  dissenyadors,  interioristes,  que  reflexen  les   excel.lents
possibilitats  d´usos  i  solucions  que  el  material  ceràmic  pot  oferir  per  a  millorar  l´hàbitati  la
convivència humana. Aquestes idees reflexades en cada espai de la Mostra es van poder contemplar
al  llarg  de  la  celebració  de  Cevisama,  el  Saló  Internacional  de  Ceràmica  per  Arquitectura,
Equipament  de  Bany  i  Cuina,  Matèries  Primeres,  Esmalts,  Frites  i  Maquinària,  ocupant  el
distribuidor central del Nivell 2 del recinte de Fira València, del 11 al 14 de febrer de 2014, amb l
´impuls de CEVISAMA i el  recolzament de l´Associació Espanyola de Fabricants de Taulells  i
Paviments Ceràmics (ASCER), mentre que la concepció, execució i coordinació de la Mostra va
estar a càrreg de l´Area de Hàbitat de l´ITC. 

• Espai 1. Expocátedra 2014. Ceràmica i Arquitectura. Xarxa de Càtedres de Ceràmica d



´ASCER.   Es va mostrar un espai amb els projectes sel.leccionats desl 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, que és també Coordinador de la Càtedra 
de Ceràmica d´Alacant i Àngel Benigno, Professor d´aquesta mateixa Càtedra. Els treballs van 
mostrar una visió innovadora pel que fa a la integració de les tecnologies més noves en la 
ceràmica per l´arquitectura, a l´hora que es va posar de manifest la intensa activitat que exercix
la indústria ceràmica espanyola per tal de desenvolupar materials compromesos am el seu 
entorn i capaços d´oferir solucions constructives de llarg abast. Així, nous processos, nous 
usos, construcció sostenible, eficiència energètica, nous sistemes d´edificació, noves 
aplicacions, rehabilitació d´espais, entre d´altres, van formar part dels projectes abordats per l
´alumnat de la Xarxa de Càtedres de Ceràmica. Més informació:  
http://www.catedraceramica.es   

• Espai 2 .-  Coberta ceràmica flotant (GSD-Universitat de Harvard).  Una instal.lació 
proposada per la GSD (Graduate School of Design) de la Universitat de Harvard, que va 
consistir en una coberta ceràmica d´unes dimensions aproximades de 7,8 per 4,5 metres en 
planta que es trobava suspesa a través dels pilars centrals del recinte firal, presentant una 
superfície de doble curvatura rematada amb un únic tipus de peça ceràmica, quan és habitual 
que aquest tipus de superfícies de doble curvatura necessiten de vàries peces per a ser 
rematades. La instal.lació quedava surant a una distància del sòl d´al voltant de 3 metres, de 
manera que el públic podía contemplar-la des de diferents punts de vista. El projecte va estar 
dissenyat per un equip d´arquitectes de Harvard dirigit per l´arquitecte i enginyer Martin 
Bechthold. 

• Espai 3 .- XII Premis Ceràmica d´Arquitectura i Interiorisme ASCER.  Una cúpula 
geodèsica de 9 metres de diàmetre i 270 facetes geomètriques esguitades de discos metàlics 
que reflectien llum, color i moviment va acollir els projectes premiats per l´ Associació 
Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics (ASCER) a la XII Edició dels 
Premis Ceràmica per Arquitectura e Interiorisme organitzats per aquesta associació, que 
enguany va tindre com a Jurat als arquitectes Ignaci García Pedrosa, Francisco Freire, Luca 
Molinari, Tomás Alonso i Ramón Monfort, sota la Presidència de Manuel Gallego. Més 
informació:  http://www.premiosceramica.com   

Exposició  de Prototips  de ceràmica urbana i  Jornada de difusió  de resultats  del  projecte
europeu CERURBIS. Col.legi d´Arquitectes de Castelló, del 17 al 20 de Novembre de 2014. 

El  projecte  europeu  CERURBIS,  que  ha  liderat  a  Espanya  l´ITC  amb  la  col.laboració  de  l
´Ajuntament de Castelló i ASCER, va mostrar, de del 17 al 20 de novembre de 2014 al Col.legi d
´Arquitectes de Castelló una sèrie de 8 aplicacions ceràmiques que integren els últims avanços
tecnològics i que estàn preparades per a formar part de l´entorn urbà, amb l´objectiu de millorar la
vida de les persones gràcies a que, mitjançant la I+D+i s´han obtingut solucions ceràmiques urbanes
que respecten l´entorn, contribueixen a l´estalvi d´energia, ajuden a optimitzar els consums i a més,
proporcionen  efectes  estètics  en  sintonia  amb  les  últimes  tendències  en  urbanisme.  El  17  de
novembre  de  2014  inauguraren  aquesta  exposició  l´Alcalde  de  Castelló,  Alfonso  Bataller,  el
President  d´AICE, José Castellano y el  President  d´ASCER, Isidro  Zarzoso,  en  companyia  del
President del Col.legi d´arquitectes, Jaume Prior. 

Instal.lació  d´una  façana  reflectiva  en  l´edifici  CIES  de  Castelló.  Projecte  BTA (Building
Technologies  Accelerator)  de  la  Xarxa  europea  CLIMATE-KIC  en  col.laboració  amb
KERABEN, S.A. i l´Institut Valencià de l´Edificació (IVE) 

http://www.premiosceramica.com/
http://www.catedraceramica.es/


L´Institut de Tecnologia Ceràmica, amb l´empresa fabricant de taulells KERABEN, S.A. i l´Institut
Valencià  de  l´Edificació  estàn  desenvolupant  una  solució  constructiva  que  integra  tecnologies
innovadores i avançades a l´edificació, més concretament en la eficiència energètica dels edificis.
Aquest estudi, enmarcat al projecte  Building Technologies Accelerator  (BTA) de la xarxa europea
Climate KIC que pretén mitigar els efectes del canvi climàtic, consistix en una façana ventilada que
incorpora  taulells  ceràmics  reflectius,  desenvolupats  prèviament  en  el  projecte  europeu
CoolCoverings , coordinat per KERABEN, S.A. Aquesta solució, que evita l´acumulació de calor i
redueix el consum de refirgeració de l´edifici està instal.lada a l´edifci CIES (Centre d´Innovació i
Eficiència Energètica) de la ciutat de Castelló, que d´aquesta manera es converteix en el primer
Living Lab o edifici laboratori de la xarxa Climate KIC en Europa que ja està en funcionament i
realitzant  proves   per  tal  d´evaluar  i  millorar  la  eficiència  energética  en  la  edificació  a  escala
europea. 

Institut Universitari de Noves Tecnologies de la Imatge
Introducció

 

Després d'uns anys de canvis en la estructura de l'institut el curs 2014/15 ha sigut l'any on s'han 
consolidat les 8 seccions de l'INIT:

• 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

Aquestes secciones estan distribuïdes en els edificis TD, secció d'Òptica, TI i Espaitec 2 que, 
majoritàriament, es on es troben les seccions de Visualització Interactiva i Informació Geogràfica.

Cal assenyalar que en Espaitec 2 l'institut ha ampliat el nombre d'espais assignats ja que en la planta
1 s'han instal·lat uns nous equipaments pioneres a l'UJI, com són un display autoestereoscòpic, 
un sistema de visualització immersiva interactiu i un sistema de captura de moviment, instal·lacions
amb les quals l'institut pretén traure un rendiment amb el que aconseguir nous e interessants 

projectes.

Però no sols en accions d'investigació han hagut millores a l'INIT, en quan a docència s'ha conseguit



el recolzament europeu necessari per a ficar en marxa un doctorat conjunt entre les universitat 

de Lisboa, de Munster i la UJI, que ja col·laboraven en el Màster Erasmus Mundus en Tecnologies 
Geospacials. Aquest "joint doctorate" té el títol de “Geoinformatics: Enabling Open Cities (GEO-
C)”, que rep finançament del EU Marie Curie International Training Networks (ITN) program, 
European Joint Doctorates (EJD).

Aquest 2015, com cada dos any, s'ha celebrat la INIT/AERFAI Summer School, on 8 dels millors 
representants del camp del Machine Learning han donat classes amb un important nombre de 
participants 
d'arran del món.

A més, s'ha ficat en marxa una nova Càtedra a la UJI sota l'empar de l'INIT, la Càtedra Eurocop de 
prevenció del delicte, que està dirigida pel membre de la secció d'Imatge i Modelatge Matemàtic 

Jorge Mateu.

Aquestes i altres accions portades a cap es descriuran en aquesta memòria del curs 2014/2015

Govern
• 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 i està formada per:
• el director

• el subdirector
• la secretaria

• els representants de les diverses seccions.

• Els i les representants de les seccions són:

• Visualització Interactiva: Miguel Chover
• Informació Geogràfica: Joaquín Huerta

• Aprenentatge Automàtic i Reconeixement de Patrons: José Salvador Sánchez
• Modelatge Matemàtic i Imatge: Vicente Cervera

• Enginyeria Visual: Raül Montoliu Colás
• Òptica: Jesús Lancis

• Digitalització i Processament de Textos: Juan Vilar
• Modelatge Basat en Esbossos: Pedro Company 

• Els directors d’àrees són:
• Director de l’Àrea de Formació: Ramón Mollineda Cárdenas



• Director de l’Àrea d’Investigació i Transferència Tecnològica: José Salvador Sánchez Garreta 

Personal

Després d'uns anys en que el nombre de membres de l'institut es va reduir considerablement, aquest 
curs en el nombre de membres ha sigut més costant degut als projectes aconseguits.

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 (2)

Sergi Trilles Oliver

Javier Ortells Lorenzo

• Personal contractat doctor de suport a grups (PICs) (4)

Luis Martínez León

Pedro Latorre Carmona

Jesús Gumbau Portalés

Sven Casteleyn

• PDI contractat en projectes d’investigació (CICYTs, CONSOLIDER, Europeus, etc.) (9)

Omel Mendoza Yero

Raúl Martínez Cuenca

Joaquín Torres Sospedra

Luis Enrique Rodríguez Pupo

Eva Salvador Balaguer

Rubén Fernández Beltrán

Carlos Granell Canut

Estefanía Aguilar Moreno

Arturo Quintana Torres



• 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

Projectes

La consecució de finançament tant públic com privat per a poder dur a terme projectes de 
investigació és vital per a l'INIT ja que suposa poder disposar dels recursos tant materials com 
humans necessaris per a desenvolupar les investigacions que continuen fent a l'institut un referent 
en la UJI i li permeten donar-se visibilitat en la societat i en l'entorn econòmic tant de Castelló com 
de més enllà.

Algunes de les seccions de l'INIT han aconseguit nous projectes que han estat finançats per 
diferents institucions com el Ministeri d'Economia i Competitivitat, l'Unió Europea o la mateixa 
UJI.

El llistat de projectes en els quals ha participat l'Institut durant aquest curs 2014/2015 és:

Identificación biométrica mediante fusión de análisis facial y de la forma de andar. Aplicación a 
problemas en entornos reales

Aprendizaje Automático para el Análisis y Explotación de Datos Masivos

Isoperimetria extrínseca, crecimiento del volumen y topología de subvariedades en una variedad 
con un polo. Aplicaciones a la teoria de la información cuántica

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

Nuevas familias de procesos puntuales espacio-temporales con intensidades procedentes de 
campos aleatorios

Características locales de segundo orden en procesos estocásticos espacio-temporales. 
Aplicaciones en Epidemiología y Medio Ambiente

Dispositivos fotónicos avanzados para formación de imagen y procesado de materiales (Prometeo 
2012)

Técnicas de Microscopia Multifotón Mediante Holografía Digital con Laser de Femtosegundo. 
Aplicaciones a la Formación de Imágenes Biológicas y Médicas

FEMTODISOR: Harnessing Disorder in Femtosecond Science for Biophotonics Applications



Ciudades Saludables

ERMES - AN EARTH OBSERVATION MODEL BASED RICE INFORMATION SERVICE

Generación de Productos de Nivel 2 para la Mision INGENIO/SEOSAT: Realce multi-espectral y 
super-resolución

Interactive visualiation 3D: geometric models, graphics, learning and content generation

Técnicas de aprendizaje adaptativo y extracción de características en imágenes digitales para el 
reconocimiento automático de células sanguíneas

GAMEPLAY – TECNOLOGÍAS DE VISUALIZACIÓN INTERACTIVA PARA VIDEOJUEGOS

Avances en contenido digital para juegos serios

Contractes 

Després d'uns anys on la signatura de contractes amb empreses privades havia minvat 
considerablement, aquest curs s'han signat nous contractes el que permet a l'INIT estar prop del 
teixit empresarial que l'envolta.

DESARROLLO DE UNA PRESENTACIÓN DEMO SOBRE GOOGLE GLASS CON 
INTEGRACIÓN CON MÓDULO DE EUROCOP. PRESENTACIÓN DE SMART CITIES Y 
REALIDAD AUMENTADA EN EL ÁMBITO DE LA CRIMINOLOGÍA, USO DE DATOS 

GAMEPLAY – TECNOLOGÍAS DE VISUALIZACIÓN INTERACTIVA PARA 
VIDEOJUEGOSIMPLEMENTACIÓN DE LAS TAREAS CORRESPONDIENTES A LOS 
MÓDULOS DE DICCIÓN Y GRABACIÓN DE UN MOTOR DE CUENTOS

ADAPTACIÓN DE LA PLATAFORMA GLOBBAREA PARA DESARROLLAR UNA NUEVA 
FERIA VIRTUAL

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN Y LA 
UJI PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON LA CÁTEDRA EUROCOP DE 
PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA UJI

SISTEMA DE VISIÓN EMPOTRADO PARA DETECCIÓN DE FRUTOS DOBLES

CÁTEDRA EUROCOP DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE LA UNIVERSITAT JAUME I

ESTUDIO DE IDONEIDAD DE LÁSER PARA SU ACOPLAMIENTO A UN SISTEMA 
MODULADOR DE LUZ

SISTEMA DE VISIÓN PARA FRUTOS PEQUEÑOS PARA CONTROL CON AUTÓMATA

DESARROLLO DE TRABAJOS EN LOS PROYECTOS: 'EUROCOP PROX-POL' Y 
'EUROCOP PRED-CRIME'

Cal fer menció especial als contractes signats gràcies a la Càtedra Eurocop que s'ha ficat en marxa 
aquest curs acadèmic. Aquesta càtedra, dirigida pel catedràtic Jorge Mateu, de la secció d' Imatge i 
Modelatge Matemàtic, té com a objectiu establir un escenari acadèmic multidisciplinar on 
conflueixin i es gestionin coneixements precedents de les ciències exactes, jurídiques, socials, de la 
comunicació i de la conducta, que permetin el desenvolupament de mètodes i tècniques orientades 
al diagnòstic, anàlisi, intervenció i avaluació de la seguretat per tal de contribuir al seu increment i 
amb això a la millora de la qualitat de la ciutadania.
Activitats de formació i divulgació



Un cop més, les activitats de formació i divulgació han sigut múltiples i han permès transmetre el 
treball que es desenvolupa dins de l'institut, donant a conèixer el nostre treball i la seua aplicabilitat 
tant a estudiants com a gent de fora de l'ambient acadèmic.

El prestigiós Màster Erasmus Mundus de Tecnologies Geospacials continua sent impartit en les 
instal·lacions de l'INIT i, un cop més, ha rebut alumnes de molts diversos països. Els alumnes que 
es van matricular el curs passat han finalitzat la seua formació amb les presentacions dels treballs fi 
de màster d'una gran qualitat. Aquest màster està impartit per un consorci de tres universitats 
europees que són la Universitat Jaume I, la Westfälische Wilhelms-Universität de Münster i la 
Universidade Nova de Lisboa.

A més, l'INIT està adscrit al programa de Doctorat de Informàtica, dins de la línia d'investigació de 
Enginyeria visual, Percepció i aprenentatge i Visualització interactiva i tecnologies geoespacials. 
Dins del programa de Doctorat de Ciències, membres de l'INIT participen activament en diverses 
línies d'investigació com les de Òptica, Geometria diferencial i Estereologia, Modelització 
estadística per a problemes mediambientals, entre d'altres.

En quan a activitats de divulgació calen destacar:
• Participació en la fira Destaca 2014 de Vila-real on es va estar present i es van cedir diverses 

instal·lacions com un vídeo joc i el monitor 3D autostereoscòpic.

• Presentació de l'INIT en la Jornada "Profesionales Digitales" del Ministeri de Industria, 
Energia i Turisme.

• Reunió UJI-QUIMACOVA, on es va fer una reunió entre els equips investigadors de la UJI i 
l'Associació de Empreses Químiques de la Comunitat Valenciana - QUIMACOVA que engloba
a les empreses químiques més importants de la Comunitat Valenciana.

A part, s'han fet invitacions a científics de reconegut prestigi que han impartit xerrades als membres 
de l'institut:

• Advances in Three Dimensional Imaging, Visualization, and Display. Autor: Doctor Bahram 
Javidi Universidad de Connecticut 

• Applications of non-uniform polarized beams. Autor: Prof. Artur Carnicer Universitat de 
Barcelona - Departament de Física Aplicada i Optica 

• Aplicación del analisis de formas al estudio de eritrocitos. Autor: Silena Herold García

Congressos i jornades

• L’INIT Summer School on Machine Learning

Data: del 22 al 26 de juny 2015

Lloc: Benicàssim, Castelló

Organització: INIT amb la col·laboració de l'Associació Espanyola de Reconeixement de 
Patrons (AERFAI).

Resum: La INIT / AERFAI Summer School on Machine és organitzada per l'Institut de Noves 
Tecnologies de la Imatge (INIT) de la Universitat Jaume I de Castelló, i està co-patrocinada per
l'Associació Espanyola d'Anàlisi Reconeixement de Formes i Imatge (AERFAI). L'enfocament 
d'aquesta Escola d'Estiu és l'estudi de mètodes fonamentals i avançades encaminades a 
descobrir nous reptes i tendències d'aprenentatge automàtic, anàlisi de dades i mineria de 
dades, de la teoria a la pràctica. Aquest esdeveniment està obert a estudiants de postgrau, 



investigadors i professionals que estiguin interessats en aprendre o actualitzar els seus 
coneixements sobre aquest apassionant camp.

• CEIG2015

Data: del 1 al 3 de juliol 2015

Lloc: Benicàssim, Castelló

Organització: INIT, secció de Visualització Interactiva

Resum: El Congrés Espanyol d'Informàtica Gràfica pretén ser el fòrum de discussió dels 
investigadors i professionals dels gràfics per computador a Espanya. Els assistents presenten 
els seus últims avenços en tots els àmbits de la Informàtica Gràfica. Però també es pretén que 
sigui el lloc on es discuteixen les noves línies d'investigació en desenvolupament, les idees 
orientades a aconseguir incorporar més i millor la Informàtica Gràfica en l'educació, i els 
desenvolupaments tecnològics d'aplicacions reals.

• Cicle de conferències "Los videojuegos pueden ser algo muy serio"

Data: 21, 22 i 23 d'octubre de 2014

Lloc: Llotja del Cànem, Sede de la Ciutat de la Universidad Jaume I

Organització: INIT, secció de Visualització Interactiva

Resum: les xarrades impartides van ser «Aprèn a fer" jocs seriosos" i troba noves sortides 
professionals» a càrrec de Miguel Chover, Sotsdirector del grau en Disseny i Desenvolupament
de Videojocs de la Universitat Jaume I; «La ciutat com a interfície: art i videojocs en l'espai 
públic » a càrrec de Diego Díaz, Professor del grau en Disseny i Desenvolupament de 
Videojocs de la Universitat Jaume I i «Creant jocs i llibres interactius amb fins educatius» de 
Cristina Rebollo Professora del grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs de la 
Universitat Jaume I i Secretària de l'INIT.
 

• Presentació dels projectes Smart Cities

Data: 26 de novembre 2014

Lloc: UJI

Organització: INIT - UJI

Resum: presentació dels avanços aconseguits en Smart Cities a les autoritats de la Universitat i 
de l'Ajuntament de Castelló.

• Jornada La Geolocalización como salida profesional

Data: 7 d'octubre de 2014

Lloc: Espaitec2

Organització: ESRI - INIT, secció d'Informació Geogràfica

Resum: Jornada on es donen a conèixer les eixides professionals més destacades de les 
tecnologies geospacials.



Productivitat científica

Molts han sigut els treball que els membres de l'INIT han aconseguit publicar en revistes tan 
nacionals com internacionals, demostrant, que la publicació d'articles d'investigació juntament amb 
el  desenvolupament de nous projectes d'investigació són dos dels pilars on es sustenta l'existència 
de l'Institut. 

Publicacions

La publicació d'articles i treballs científics demostra la implicació que té l'INIT a l'hora de donar a 
conèixer a la societat el treball que es fa i, a més, fa que l'institut continuen convertint- se en un 
referent científic en les seus àrees.

Encara que el nombre de publicacions ha sigut menor, 56 durant l'any 2014 i 19 durant el que 
portem d'any 2015, estes s'han produït en revistes d'un alt nivell d'impacte, el que atorga un major 
nivell i una millor valoració als treballs. La distribució de les publicacions ha sigut la següent: 44 
articles, 19 ponències a congressos, 6 llibres i 6 capítols de llibre.

Pot ser, aquest descens del nombre de publicacions es degut a que molts dels projectes que s'estan 
duent a terme encara estan en una fase intermèdia i encara no s'han arribat a conclusions que poder 
publicar.

Quarta convocatòria del Programa de foment de projectes de prova de concepte

Una any més, i finançat pel pla estratègic de l'INIT, s'ha presentat la quarta 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, com va quedar instaurat el curs passat, 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.

El dos projectes que han sigut triats aquest any són:
• PERSONALITZACIÓ D'AMBIENTS BASAT EN IMATGES (IP: Inmaculada Remolar), en el

qual col·laboren les seccions de Visualització Interactiva, Enginyeria Visual i Aprenentatge 
Automàtic i Reconeixement de Patrons. 

L'objectiu del projecte és analitzar dues tècniques diferents per a combinar imatges que 
possibiliten la personalització de diferents ambients en temps real. El principal avantatge 
d'aquest sistema serà que una vegada creades les imatges dels ambients a partir d'escenes 3D 
generades prèviament, l'aplicació desenvolupada permeta personalitzar a gust de l'usuari i de 
forma interactiva alguns dels elements, com podrien ser les textures o la il·luminació.

• Small and Smart Devices for Human Beings Activity Monitoring (IPs: Raúl Montliu i Oscar 
Belmonte) en el qual col·laboren les seccions d'Informació Geogràfica i Enginyeria Visual. 
El projecte consistirà, en primer lloc, en el desenvolupament d'un nou dispositiu capaç 
d'obtenir multitud de dades relacionades amb l'activitat humana però sent un dispositiu molt 
còmode de portar. En segon lloc, les dades obtingudes seran analitzats per a obtenir dades 
rellevants sobre la conducta de l'usuari, segons el camp d'aplicació concret.

Nous equipaments



Una de les fites d'aquest curs a sigut l'adquisició de tres nous equipaments que afavoriran el 
desenvolupament de nous projectes o de noves formes de afrontar els paradigmes que s'estan 
actualment investigant.

Aquests nous equipaments són:
• Un monitor autoestereoscòpic: La estereoscopia s'usa per a percebre escenes en 3D o crear 

sensació de profunditat a partir d'imatges 2D. La percepció de profunditat s'obté al percebre 
pels ulls dues perspectives diferents de la mateixa escena. Per a això s'han fet servir diferents 
dispositius externs, com ulleres amb filtres diferents per a cada ull. No obstant això, la 
Autoestereoscopia proporciona sensació de profunditat sense utilitzar dispositius externs. 

Per aconseguir una imatge autoestereoscopica és necessari un monitor especial, un programari 
específic i un ordinador amb unes característiques pròpies.

• Un clúster de virtualització: Un clúster és un sistema informàtic estructurat format per 
components similars entre si, interconnectats i configurats de manera coordinada fent veure 
que formen un únic recurs. Els components d'un clúster comparteixen tots els seus recursos 
(CPU, memòria, dades, etc.) aconseguint així un rendiment molt superior al que tindrien per 
separat.

Un clúster és una solució òptima per al processament de grans quantitats d'imatges que a la 
vegada són considerades grans. El clúster és una alternativa als grans supercomputadors que 
tenen un alt cost.

• Un sistema de visualització immersiva interactiu (CAVE): Els sistemes de visualització 
immersius són sistemes en els quals les persones es submergeixen en un món recreat 
mitjançant realitat virtual, utilitzant un conjunt d'ordinadors i vídeo-projectors en xarxa. La 
immersió es produeix per unes projeccions sobre pantalles que integren els espectadors en els 
entorns generats. El nombre de projeccions, de pantalles i la seva forma pot variar.

Aquesta tecnologia es pot utilitzar tant en presentacions corporatives i promocionals com en 
sessions formatives, en videojocs, simuladors, etc. 
Es diu que el sistema de visualització immersiu és interactiu quan l'espectador pugui intervenir 
i interactuar amb l'entorn mitjançant una sèrie de dispositius.

Objectius

Amb les accions realitzades i promogudes durant aquest curs 2014/2015 l'INIT continua amb pas 
ferm aconseguint els seu objectius que es van establir en el moment de la seua creació, l'any 2010:

• amb l'augment dels contractes signats amb empreses s'impulsa activament les iniciatives que 
apropen i connecten a la universitat amb l'entorn productiu i social

• amb la consolidació del programa d'ajudes de prova de concepte es consoliden i augmenten les 
sinergies i col·laboració entre els grups de recerca que integren l'institut

• amb la consecució de projectes s'impulsa, promou i desenvolupa una investigació de qualitat 
per tal d'aconseguir una excel·lència investigadora que sigui referent en les disciplines que 
componen l'àmbit de competències de l'institut.

• amb les accions de formació i divulgació es pretén ser un centre de formació investigadora i 
professional de qualitat en noves tecnologies de la imatge que permeti al INIT i a la Universitat
Jaume I oferir una formació de rellevància i diferenciada de la resta de l'oferta nacional i 
internacional.



Institut Universitari del Dret del Transport
Congressos internacionals 

VI Congrés Internacional de Transport: la eficiència del transport com a objectiu de 
l'actuació dels poders públics (liberalització i responsabilitat)

Data

12, 13 i 14 de maig de 2015

Òrgan

Institut Universitari de Dret del Transport de la Universitat Jaume I (IDT)

Organització

Achim Puetz, Fernando Juan Mateu, Lorena Sales Pallarés.

Direcció

María Victoria Petit Lavall, Andrés Recalde Castells, Alberto Emparanza Sobejano.

Breu descripció

En aquesta sisena edició del Congrés, dedicada a “La eficiència del transport com a objectiu de 
l'actuació dels poders públics”, es va poder tornar a reunir a un grup rellevant d'experts, tant 
nacionals com internacionals, per a debatre les distintes possibilitats a l'abast dels poders públics per
a potenciar l'eficiència del transport. El Vè Premi IDT a la Millor Comunicació, dotat amb 1.000 
euros, va ser atorgat a Silvia Meseguer Velasco de la Universitat Complutense de Madrid, pel seu 
estudi sota el títol “Religión y transporte público: entre pluralismo religioso y neutralidad del 
Estado”. El llibre d'actes del Congrés serà publicat abans de que finalitze l'any 2015 i reunirà al 
voltant de mig centenar d'estudis, entre ponències i comunicacions, presentats al Congrés.

Finançament o patrocini

Ministeri d'Economia i Competitivitat; Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat 
Valenciana; Propeller Club de Castelló; Fundació PortCastelló; Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques; Universitat Jaume I.

Congressos nacionals 

Jornada: La protecció del passatger

Data

11 de desembre de 2014

Òrgan

Institut Universitari de Dret del Transport de la Universitat Jaume I (IDT)

Organització

Achim Puetz.

Direcció

María Victoria Petit Lavall.

Breu descripció



Les tres taules redones, a les quals van participar especialistes nacionals i estrangers de reconegut 
prestigi, tractaren qüestions tan rellevants como ara la protecció del passatger al transport nacional i 
internacional, així com la conveniència o no d'ampliar la dita protecció. 

Finançament o patrocini

BP Oil; Universitat Jaume I de Castelló.

Premis

Un equip format per onze estudiants de Dret de l'UJI i tutoritzat pels membres de l'Institut de Dret 
del Transport Internacional Maria Victòria Petit Lavall, Achim Puetz i Fernando Juan i Mateu, va 
guanyar el Premi Albert H. Kritzer al Millor Escrit de Demanda i va ocupar el segon lloc al Premi al
Millor Escrit de Contestació en el marc de la VII Competició Internacional d'Arbitratge i Dret 
Mercantil (MOOTmadrid 2015) , on participaven equips procedents de més de 30 universitats 
nacionals i estrangeres. 

L'equip guardonat amb els seus tutors, el Rector y la Vicerectora d'Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa de l'UJI.

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 d'allò estrictament local i 
mantenint el caràcter transversal de la perspectiva de gènere.

      
Inauguració del Congres Internacional Comunicambio 2015 

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, així 
com altres cursos de metodologia d'investigació.
1.1 Doctorat

Actualment, a aquest programa hi ha matriculats 91 estudiants internacionals en fase d'investigació i
elaboració de les seues tesis.

Al curs acadèmic 2014-2015 s'ha defensat set tesis doctorals d'estudiants provinents de Veneçuela, 
Itàlia, Marroc, Equador, Espanya i Colòmbia  amb menció internacional de tres d'elles. 

1.2 Seminaris permanents

Relació de seminaris per data:
• 7 de novembre de 2014. La condición de víctima: conceptualizacion y representaciones. Amb 

Sonia García López i Sonia Núñez Puente. 
• 18 de novembre de 2014. Violaciones de derechos humanos: el genocidio de Guatemala. Amb 

Wilson de los Reyes i Sergio Pinto Briones. 

• 18 de desembre de 2014. Líneas de investigación y proyectos del IUDESP. 
• 29 de gener de 2015. Líneas de investigación y proyectos del IUDESP (Continuació). 

• 12 de febrer de 2015. ¿Ethnos o demos? Los dilemas del reconocimiento del colectivo roma 
como sujeto en la UE. Amb Ismael Cortés Gómez. 

• 23 d'abril de 2015. Fragmentos de la revolución mexicana en el cine. Amb Carlos Belmonte 
Grey. 

• 4 de juny de 2015. ¡No nos representan! Performatividad como cine militante, el archivo del 
15M. Amb Steven Marsh. 

 

1.3 Cursos

En el marc de la programació dels Cursos d'Estiu de l'UJI, investigadors de l'IUDESP han organitzat
dos cursos: de seminaris per data:

• Curs d'estiu: Drets dels xiquets i xiquetes i Educació per a la Pau. Coordinadora Sonia París 
Albert.

• Curs d'estiu: el cinema espanyol, trobada amb els espectadors. Coordinador Vicente Benet i 



Rafael Rodriguez Tranche. 

• Participació de Eloisa Nos i Alessandra Farné com ponents convidats per la Coordinadora de
ONG pel Desenvolupament a Espanya en el curs, Comunicación y contrapoder ciudadano, 
que va tenir lloc en Madrid els dies 27 i 28 de maig.

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. És desenvoluparà des de l'1 de febrer fins 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. És desenvoluparà des de l'1 de febrer de 2013 fins al 31 de gener de 2016. Investigador 
principal: Vicente Benet Ferrando. Pla de promoció de la investigació.

• Projecte ES-2010-BEM-0511668344.  Communiquer en réseau pour le développement, on
l’IUDESP col·labora com a participant associat, des de l’1 de gener de 2013 fins al 31 de
desembre  de  2015,  dins  del  marc  de  la  convocatòria  de  la  Unió  Europea,  Acteurs  non
étatiques  et  autorités  locales  dans  le  développement:  Sensibilisation  du  public  sur  les
questions  de  développement,  et  appui  à  l’éducation  au  développement  dans  l’union
Européenne. 

El grup d'investigació 030 Filosofia, Comunicació i Educació per a la Pau i el Desenvolupament, de
l'UJI continua com grup consolidat, distingit pel seu alt rendiment.

3. Comunicacions

Comunicambio 2015, aquest Congrés Internacional de Comunicació, Societat Civil i Canvi Social 
organitzat pel IUDESP amb la col·laboració d'una xarxa de grups d'investigació i entitats 
representants de la societat civil, es va celebrar del 20 al 22 de maig de 2015 dintre del marc d' una 
llarga trajectòria de recerca i iniciatives per el canvi social destacant dos projectes d'investigació 
duts a terme pel  IUDESP seu de Castelló:

• Avaluació i indicadors de sensibilitat moral en la comunicació actual dels moviments socials, 
finançat pel Ministeri d'Economía i Competitivitat. 

• De v í ctim e s a indigna t s: Visibili t a t medi à tica, migració de im atges , espectaculari t zaci 
ons del s conflict e s i proces s os de transformació social cap a una Cultura de Pa u , financia t 
p e r la Universitat Jaume I. 

A més a més, aquest congres donava continuïtat a les quatre edicions del Congrés d'Educació pel 
Desenvolupament en el marc de l'Institut D'Estudis sobre Desenvolupament i Cooperació 
Internacional HEGOA, i la cinquena edició del Fòrum Educació, Comunicació i Ciutadania.

Així mateix, cal destacar que el congrés va tindre un impacte notable a les xarxes socials, 
especialment en la sessió d'experiències ciutadanes de l'última jornada amb Mara Blanca Stop 
Rumores, Feminicidio y Fíltrala que va tindre una gran projecció en Twiter.

4. Publicacions

Dins les diverses publicacions realitzades pels diferents membres de l'IUDESP destaquem:
• ARÉVALO SALINAS, Álex Iván (2014): El movimiento social Toma la tele y sus estrategias 

de sensibilización a través de Youtube. En Gonzálvez Vallés, J. E. (coord): Redes sociales y lo 



2.0 y 3.0 (pp. 41-57). Madrid: Visión libros. 

• GÁMEZ FUENTES, Mª José (2015): Women and violence in contemporary Spanish cinema: 
La vida secreta de las palabras (2005), Mataharis (2007) and Elisa K. (2010). International 
Journal of Iberian Studies, 28(1). Doi:10.1386/ijis.28.1.63_1. 

• GÁMEZ FUENTES, Mª José (2015):  Feminisms and the 15M Movement in Spain; Between 
Frames of Recognition and Contexts of Action. Social Movement Studies: Journal of Social, 
Cultural and Political Protest. Doi:10.1080/14742837.2014.994492.

• GÁMEZ FUENTES, Mª José, NOS ALDAS, E. & Farné, A. (2015): Communication towards 
Equiality in the European Higher Education Area: Building Capacities for Social Change with 
Spanish Undergraduates. The International Journal of Learning in Higher Education, 22(3), 33-
44.

• IRANZO, A i FARNE, A. (2014): Herramientas de comunicaión para el Tercer Sector: el uso 
de las redes sociales por las ONGD catalanas. En Commons. Revista de Comunicación y 
Ciudadanía digital, 3(1), 28-55. Revista Indexada en ISOC- Latindex. 

• MOLINER MIRAVET, L. i FRANCISCO AMAT, A:Toma tu Barrio. Mapa social de Ruzafa 
antes, durante y después de la llegada del 15M. URBS. Revista de Estudios Urbanos y Ciéncias
Sociales. 5(1), 57-70. 

• NOS ALDÁS, Eloísa, (2015): Activisim, Transmedia Storytelling and Empowermnet. En Banu
Baybars-Hawks (ed.), New Media Politics: Rethinking Activism and National Security in 
Cyberspace (pp. 78-94), Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 

• NOS ALDÁS, E., SEGUI-COSME, S & IRANZO, A.(2015): Evaluación e indicadores de 
eficacio cultural. Un análisi crítico desde los criterios de éxito de la comunicación actual de los
movimientos sociales en España: la resonancia cultural en el caso de la PAH. En chaparro, M. 
(Ed). Medios de proximidad: Participaición social y políticas públicas. Málaga; Fragua-
COMandalucía 

• NOS ALDÁS, E., AREVALO SALINAS, A. & FARNE, A.(2015) (Eds): #comunicambio: 
Comunición y Sociedad Civil par el Cambio Social/Communiction and Civil Societry for 
Social Change. Castellón: Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP) 
Universitat Jaume I ISBN 978-84.606-8658-3 

Institut Interuniversitari d'Economia Internacional
Introducció

L'Institut Interuniversitari d'Economia Internacional (IEI) és un centre d'investigació i formació 
especialitzada. Es va crear al any 1995 per iniciativa de les Universitats d'Alacant, València (Estudi 
General) i Jaume I de Castelló.

L'objectiu principal de l'Institut és promoure una plataforma d'investigació, de caràcter acadèmic en 
el marc del anàlisi de la economia i les relacions internacionals.

Actualment es troben adscrits al IEI professors i investigadors de les àrees d'Anàlisi Econòmic, 
Economia Aplicada, Economia Financera i Direcció d'empreses de les Universitats promotores, 
participant a més en les seues activitats investigadors d'altres organismes i institucions nacionals i 
estrangeres.

El IEI té una clara vocació de servei públic, per la qual cosa pretén respondre a la demanda de 
recerca més aplicada que emane del seu entorn, tant públic com a privat. Per açò, integra entre les 
seues activitats projectes de treball vinculats a iniciatives institucionals i empresarials, dins de 
l'àmbit local, nacional i internacional, als quals dota d'una perspectiva analítica i metodològica 



d'acord amb els principis i objectius d'excel·lència acadèmica que ho defineixen.

Personal del IEI
Director: Javier Ordóñez Monfort
Secretària: Maite Alguacil Marí

Professorat

• Jacint Balaguer

• Mariam Camarero

• Manuel Cantavella

• Ana M.ª Cuadros

• María Feo

• Juan Angel Lafuente

• Laura Márquez

• Inmaculada Martínez

• Joan Martínez

• Vicente Orts

• Celestino Suárez

Personal d'administració i serveis

• Cristina Aliaga

 

Líneas d'investigació

E n el IEI hi ha tres líneas d'investigació: 

1.-Economía Internacional: Comerç internacional, Fixació estratègica de preus, Mobilitat de factors,
Fluxos migratoris i comerç, Inversió directa estrangera i EMN, Decisió d'entrada i eixida de mercats
internacionals, Productivitat i competitivitat internacional i Localització espacial de l'activitat 
econòmica. 

2.- Comerç Internacional: Política comercial, Comerç i Costos de transport, Integració regional, 
Economia marítima, Modelització de fluxos comercials, Economia del transport i Modelització de 
la demanda del transport. 

3.- Integració Econòmica: Integració econòmica, finances internacionals, tipus de canvi real, paritat 
d'interessos, comerç internacional, sèries temporals i dades de panell.

Des del punt de vista de resultats de la investigació, l'Institut d'Economia Internacional ha 
desenvolupat 7 projectes en relació a temes com el Comerç Internacional, Desenvolupament 



Sotenible, Canvi Climàtic, Economies d'Aglomeració, Mercat espanyol d'Hidrocarburs, Crisi 
Financera de l'Euro, Comerç i Facilitació Comercial, Eficiència Logística i Fluxos Migratoris. 

A més es van publicar 26 articles en revistes internacionals especialitzades i es van presentar 16 
comunicacions en congressos nacionals i internacionals.

Al any 2014 l'Institut va entrat com a member en FEMISE: Fòrum Euro-Mediterrani dels Instituts 
de Ciències Econòmiques.

Cal destacar l'organització del 3 er Meeting on International Economics: Factor Movements and 
Trade: The role of information and cultural issues i del Arnoldshain Seminar XII: “Globalization, 
development and human capital. The role of networking and information”. 

Els Arnoldshain Seminars, constitueixen una oportunitat de trobada entre investigadors europeus i 
llatinoamericans per a abordar temes d'actualitat internacional en l'àrea de les relacions 
econòmiques. En aquesta edició s'aborda, en sentit ampli, el tema de la rellevància de les xarxes i la 
informació en el procés de globalització econòmica i el desenvolupament. 

Per primera vegada s'ha desenvolupat aquest Seminari en Espanya i el fet d'anar unit al 3 er Meeting,
suposa un reforç important a la projecció internacional d'aquesta convocatòria que celebra ja  la 
seua tercera edició. 

Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local
Introducció

L'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local de la Comunitat Valenciana (IIDL), creat 
segons Decret 102/2004, de 25 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV 29-06-
2004), és un centre de recerca i especialització teòrica i pràctica en el camp del desenvolupament 
local.

Està constituït per un equip de professors investigadors de les Universitats Jaume I de Castelló 
(UJI) i València-Estudi General (UVEG), experts en les diverses temàtiques contemplades en el 
concepte de desenvolupament sostenible, dins del marc d'aplicació de les polítiques i estratègies de 
l'enfocament local del desenvolupament.

Les activitats dutes a terme pel IIDL donen resposta a necessitats detectades en diferents àrees del 
desenvolupament local, així com a la innovació i recerca en noves línies de treball en l'àmbit 
socioeconòmic i del desenvolupament sostenible. A més, conformen les principals funcions de 
l'institut la formació, la divulgació científica i la transferència de coneixement i tecnologia. De tal 
manera que, s'imparteix docència de postgrau i cursos d'especialització i s’organitzen trobades, 



seminaris i tallers que afavoreixen la formació continuada, l'adquisició i l'intercanvi de coneixement
científic. 

Per al desenvolupament d'aquestes funcions i d'acord amb les diferents dimensions del 
desenvolupament sostenible, el IIDL és una entitat multidisciplinària. Així, els  membres de la seu a
Castelló, pertanyen a les àrees de Dret Internacional Privat, Economia Aplicada,  Finances i 
Comptabilitat, Fisiologia Vegetal, Història i Institucions Econòmiques, Metodología de les Ciències
del Comportament, Organització d'Empreses, Psicologia Social i Sociologia.

Personal del IIDL

Director: Joan Serafí Bernat Martí

Secretària: Iluminada Fuertes Fuertes

Professorat

• Mª Raquel Agost Felip

• Sonia Agut Nieto

• Mª Luisa Alamá Sabater

• Miguel Albert Soler

• Jose Miguel Albert Ortiz

• Mercedes Alcañiz Moscardó 

• Mª Ángeles Ares Vázquez

• Andreu Arnau Paradís

• Mª Teresa Balaguer Coll

• Aurelia Bengochea Morancho

• Mª Isabel Brun Martos

• Vicente Budí Orduña

• Antonio Caballer Miedes

• José David Cabedo Semper 

• Víctor del Corte Lora

• Vanesa Fernández Galindo

• Vidal Fernández Montoro

• Iluminada Fuertes Fuertes 

• Samuel Garrido Herrero

• Miguel Ángel Gimeno Navarro

• Antonio Grandío Botella

• Leonor Lapeña Barrachina



• Ana Marqués Marzal

• Luis Martínez Chafer

• Mª Teresa Martínez Fernández

• Miguel Martínez Ramos

• Mª Josefina Mateu Carruana

• Amparo Maset Llaudes

• Xavier Molina Morales

• Carlos Abel Molina Puertas

• Gonzalo Montiel Roig

• Rosana Peris Pichastor

• Daniel Pinazo Calatayud

• Anna Ramos Ribelles

• Juan José Rubert Nebot

• José Miguel Tirado Beltrán

• Emili Tortosa Ausina 

• Teresa Vallet Bellmunt

• Fernando  Vicente Paches

Personal d'administració i serveis

• Cristina Aliaga

Líneas d'investigació

En el IIDL hi ha cinc línies d'investigació:

1.- Economia Regional i Desenvolupament Local: Desenvolupament local, Economia regional, 
Ordenació territorial, Medi ambient, Turisme, Cooperació internacional, Capital social, 
Desenvolupament humà, Població, Moviments migratoris, Districtes industrials, Inclusió social.

2.- Aliances Estratègiques, Xarxes i Territori: Clusters, Aliances estratègiques, Xarxes socials, 
Districte industrial, Capital social, Creativitat, Innovació, Canales de distribució i Logística.

3.- Finance, Accounting and Economics Social Dimensions : Capital social, Xarxes socials, 
Desenvolupament local, Impactes econòmics i socials, Migració, Benestar, Economia social, 
Entitats no lucratives, Divulgació d'informació corporativa i Riscos empresarials. 

4.- Organització i Aprenentatge Virtual, Recursos Humans i Ciberpsicolo gía : Noves 
Tecnologies i Organització de Recursos Humans. Motivació, Actituds i Interacció Virtual, 
Comportament en l'Organització, E -learning i Entorns virtuals/presencials d'aprenentatge i 



interacció. 

5.- Psicología Comunitària i Cooperació al Desenvolupament : Psicologia comunitària, Exclusió 
social, Empleabilitat, Serveis ocials, Tercer sector, Suport social, Cooperació al desenvolupament, 
Intervenció psicosocial emergències. 

Amb una clara vocació de suport als processos de desenvolupament sostenible, el IIDL s'ha 
especialitzat en oferir serveis relacionats amb la recerca aplicada i la transferència de coneixement i 
tecnologia en l'àmbit del desenvolupament local, tant a entitats públiques com a privades. Com  
exemple poden citar-se:

Estudis d'impacte sobre l'Economia Regional i Ordenació del Territori.

• Aplicacions de tècniques de valoració econòmica i social sobre energia, sostenibilitat, 
recursos i medi ambient.

• Mètodes de gestió privada dels serveis públics i competitivitat regional.

• Anàlisi soci-econòmic sectorial i de desenvolupament local, població i moviments 
migratoris.

• Efectes de les polítiques regionals europees. Districtes Industrials.

• Estudis sobre processos d'inclusió i desenvolupament personal, concertació i dinamització 
social.

Els sectors als quals es dirigeixen els serveis indicats són:

• Corporacions locals, provincials  i autonòmiques.

• Empreses de serveis a empresa.

• Empreses del sector serveis (transport, comerç, etc.).

• Empreses del sector industrial.

• Empreses i cooperatives del sector agrícola.

• Organismes nacionals i internacionals de cooperació al desenvolupament.

• Universitats.

• Fundacions, institucions, ONGDs.

• Altres empreses de l'economia social.

La participació en xarxes es configura com a element clau per a aconseguir l'excel·lència. Darrere 
d'aquest repte el IIDL treballa amb altres centres de similars característiques, tant a Espanya com en
la resta del món, garantint un flux de coneixements en tots dos sentits.

L'Institut forma part de les següentes xarxes:

• Glocalred. Red Universitaria de Desarrollo Local.

• 2H2S Consorcio Europeo de investigación universitaria en el ámbito de las Ciencias 
Humanas y Sociales.

• Red Europea UNIC.



• Red Provincial de Regeneración Territorial.

• Red Castellón Emplea.

Desde el punto de vista de resultats de la investigació, el IIDL ha participat en 8 projectes 
d'investigació: 

• Avaluació de l'eficiència i la productivitat de les organitzacions en un context de crisi 
econòmica: institucions financeres i sector públic.

• El paper de la indústria creativa en la innovació dels clusters industrials valencians.

• Creativitat i Innovació en contextos d'aglomeracions territorials d'empreses.

• Estudi basat en la dicotomia de les relacions en el context del capital social: llaços forts vs 
llaços febles.

• Impacte de la crisi en la transició a la vida adulta.

• Quan el precipici espera després del sostre de cristall:  la dificultat de les dones per a accedir
i romandre en llocs d'alta responsabilitat.

• Determinants personals i situacionals de l'adaptació en els processos migratoris.

• Avaluació de l'eficiència i la productivitat de les organitzacions en un context de crisi 
econòmica: Institucions financeres i sector públic.

Activitats per a la millora educativa:

• Innovació Educativa en Desenvolupament Local (curso 2013/2014)

• Projecte: “Desenvolupament Humà per a l'emergència d'una Identitat Global Inclusiva”. 
Curs 2013/14. 

Programes Internacionals:

1) Local Development throught Europe: A multinational and interdisciplinary approach (Main 
Lode) : edició en 2013 i 2014.

2) Global Identity through Human Development: Summer School on Participatory Research 
Video (Global ID).

A més, es van publicar 33 articles en revistes internacionals especialitzades, 2 llibres, 11 capítols de 
llibres i es van presentar 53 comunicacions en congressos nacionals i internacionals.



Dep. de Ciències de la Comunicació
Congressos nacionals

ComLoc 2015. XIII Congrés de Comunicació Local. Els mitjans de comunicació públics de 
proximitat a Europa. El tancament de RTVV com a paradigma.

Data

15, 16 i 17 d’abril 2015

Òrgan

Departament de Ciències de la Comunicació

Organització

Universitat Jaume I

El Periódico Mediterráneo

Direcció acadèmica

Dr. Javier Marzal Felici. Universitat Jaume I.

Breu descripció

El XIII Congrés de Comunicació Local-ComLoc 2015 es proposa impulsar una reflexió en 
profunditat sobre el paper que juguen els mitjans de comunicació públics, especialment en el 
context de la comunicació local o de proximitat, en les societats democràtiques i sobre el seu paper 
com a servei públic en l’escenari actual.

Finançament o patrocini

Universitat Jaume I

El Periódico Mediterráneo

Seminaris nacionals

I Seminario de Comunicación Transmedia

Data

10 de desembre de 2014

2 de març de 2015

30 de març de 2015

11 de maig de 2015

Òrgan

Departament de Ciències de la Comunicació.

Organització

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

Direcció



Javier Marzal Felici

Breu descripció

El I Seminario sobre Comunicación Transmedia és un espai acadèmic imprescindible per a la 
introducció de nous continguts en diferents assignatures i, en concret, en l'especialitat de 
"Creativitat i Producció Audiovisual", amb un plantejament dirigit principalment al camp de la 
producció, l’anàlisi i l'estudi de las narratives i discursos transmedia, de gran expansió professional 
en l'actualitat. 

Seminario de Investigación “Redes sociales, periodismo y democracia”

Data

27 de març i 13 i 24 d'abril de 2015

Òrgan

Departament de Ciències de la Comunicació.

Departament de Filosofia i Sociologia

Organització

Grup d'investigació “Periodisme, Comunicació i Poder

Direcció

Andreu Casero Ripollés

Breu descripció

La forta crisi econòmica mundial ha propiciat un canvi de paradigma social que ha desembocat en 
la irrupció d’un gran nombre de protestes socials i el sorgiment de nous partits polítics vinculats 
directament amb aquestes accions. En aquest sentit, són aquests actors els que millor han sabut 
aprofitar les característiques d’Internet per organitzar actuacions directes, compartir informació i 
recursos i coordinar-se.

Igualment, les noves tecnologies han proporcionat noves possibilitats informatives per aquests 
moviments socials al generar un sistema mediàtic alternatiu amb capacitat per arribar a un ampli 
nombre de persones. Per la qual cosa no necessiten intermediaris per difondre els seus missatges. 
Per tant, resulta de vital interès conèixer l’ús que es fa d’Internet i dels mitjans socials i com afecten
aquest canvis a la democràcia actual.

I Seminario sobre Emprendedurismo en Comunicación

“ Si no ves futuro, créalo” 

Data

D iciembre de 2014 

Òrgan

Departament de Ciències de la Comunicació.

Organització



Master en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació

Direcció

Jéssica Izquierdo Castillo

Breu descripció

Luis Miguel Batalla, asesor del Centro Europeo de Empresas Innovadoras (CEEI), detalló cómo 
crear un plan empresarial, el consejero delegado del Espaitec, Paco Negre, explicó las claves para 
financiar proyectos emergentes.

Festivales

Oculus. Festival Audiovisual UJI

Data

19 y 20 de septiembre de 2014

Òrgan

FCHS i ESTCE

Organització

Grau en Comunicació Audiovisual

Grau en Disseny de Videojocs

Direcció

Emilio Sáez Soro

Breu descripció

Presentació  de

Curtmetratges de ficció i no ficció. 

Vídeo musical-videocreació. 

Videojocs. 

Fotografia. 

Jornades nacionals

Jornada CIRTPV "El valencià com a llengua pròpia en el futur servei públic valencià de 
Radio-Televisió".

Data

13 de febrer de 2015

Òrgan

Departament de Ciències de la Comunicació

Organització

Comissió Interuniversitària en favor d'una Radiotelevisió Pública Valenciana (CIRTPV)



Departaments de Ciències de la Comunicació. Departament de Filologia i Cultures Europees i 
Departament de Traducció i Comunicació de la Universitat Jaume I

Direcció

Javier Marzal Felici

Breu descripció

Incidir en la importància de RTVV com un mecanisme en la transmissió i reflex de la llengua i la 
societat valenciana i en el fet que és necessària la reobertura d'una radio-televisió pública 
valenciana com a mitjà per a transmetre la llengua i cultura pròpies. No obstant, aquesta televisió ha
de partir de cero, sense repetir els errors del passat on estava molt present la politització i el control 
de continguts per part del poder polític.

Dep. de Dret Públic



Congressos, jornades i seminaris internacionals

Congrés: “ Tràfic de Drogues i Delinqüència Connexa ” 

Data

10 de novembre de 2014

Òrgan

Departament de Dret Públic

Organització

CEPS

Direcció

Caty Vidales Rodríguez

Breu descripció

Al congrés es va analitzar, des d'una perspectiva internacional, els problemes derivats del tràfic de 
drogues i totes les activitats delictives que envolten a aquesta il·lícita activitat.

Finançament o patrocini

Ministeri d’Economia i Competitivitat (Ref: DER2011-299945) 

Conferència: “ Tractament de la violència de gènere-violència domèstica als Estats Units 
d’Amèrica ” 

Dra. Ana Teresa Carazo Johanning

Vicedirectora del Centro para la Administración de Justicia

Universidad Internacional de la Florida

Data

11 de novembre de 2014

Òrgan

Àrea de Dret Processal

Organització

Àrea de Dret Processal

Direcció

Àrea de Dret Processal

Breu descripció

La conferència té per objecte proporcionar una visió general del tractament de la violència de 
gènere als Estats Units d’Amèrica.

Finançament o patrocini



 Conferència realitzada en el marc del projecte d’investigació “La víctima en el procés penal acusatori (riscos
i realitat d’un canvi processal anunciat sobre la seu a posició jurídica, tant en l’aspecte penal com processal 
civil, a la llum del dret comparat” (P1·1B2011-44), Universitat Jaume I- Bancaixa. 

Conferència: “ The fundamental right to data protection and the European proposal” 

Paul De Hert, catedràtic de Dret a la Universitat Lliure de Brussel·les i professor associat de Dret i 
Tecnologia a la Universitat de Tilburg.

Data

3 de febrer de 2015

Òrgan

Àrea de Dret Constitucional

Organització

Àrea de Dret Constitucional

Direcció

Artemi Rallo Lombarte i Rosario García Mahamut

Breu descripció

Els assistents han estat estudiants de primer curs del grau en Dret (grup A) i el tema abordat forma 
part del programa de l'assignatura DR1001.

Finançament o patrocini

Pressupost de l’àrea de coneixement i del Pla estratègic del Departament de Dret Públic

Conferència: “EU Criminal Law and Human Rights” 

Paul De Hert, catedràtic de Dret a la Universitat Lliure de Brussel·les i professor associat de Dret i 
Tecnologia a la Universitat de Tilburg

Data

10 de febrer de 2015

Òrgan

Àrea de Dret Constitucional

Organització

Àrea de Dret Constitucional

Direcció

Artemi Rallo Lombarte i Rosario García Mahamut

Breu descripció

Els assistents han estat estudiants de primer curs del grau en Dret (grup A) i el tema abordat forma 
part del programa de l’assignatura DR1001.



Finançament o patrocini

Pressupost de l’àrea de coneixement i del Pla estratègic del Departament de Dret Públic

Seminari: “Privacy protection at the workplace” 

Paul De Hert, catedràtic de Dret a la Universitat Lliure de Brussel·les i professor associat de Dret i 
Tecnologia a la Universitat de Tilburg

Data

17 de febrer de 2015

Òrgan 

Àrea de Dret Constitucional

Organització

Àrea de Dret Constitucional

Direcció

Artemi Rallo Lombarte i Rosario García Mahamut

Breu descripció

Els participants han estat professors, investigadors i estudiants de postgrau de la Facultat de 
Ciències Jurídiques i Econòmiques 

Finançament o patrocini

Pressupost de l’àrea de coneixement i del Pla estratègic del Departament de Dret Públic

Congressos, seminaris, jornades i conferències nacionals

“ IX Seminari de Dret de Successions: Fonaments Jurídics. Legislació Civil, Comuna, 
Autonòmica i Europea ” 

Data

Del 25 de setembre a l'11 de desembre de 2014

Òrgan

Departament de Dret Públic

Organització

Àrea de Dret Romà

Direcció

Amparo Montañana Casaní i Carmen Lázaro Guillamón

Breu descripció

El seminari aborda el dret de successions des d'una perspectiva de dret històric i comparat. En 
aquest curs hem centrat el seminari en un estudi historicocomparat de les normes que regulen les 



relacions econòmiques entre els cònjuges i la posició d'aquests en les normes successòries. 
Analitzem l'evolució d'aquestes normes en el dret romà, en els drets històrics i en les reformes 
actuals.

Finançament o patrocini

Pressupost de l’àrea de coneixement i ingressos de matrícula de l’estudiantat

Acte acadèmic en memòria i homenatge a Fernando Herrero-Tejedor

Data

7 d’octubre de 2014

Òrgan

Departament de Dret Públic

Organització

Departament de Dret Públic

Direcció

Rosario García Mahamut

Breu descripció

Després de la presentació de l'acte per Rosario García Mahamut (directora del Departament de Dret 
Públic), el fiscal general de l'Estat, Eduardo Torres-Dulce, va pronunciar una conferència magistral 
titulada “El Ministeri Públic en el segle XXI”. Tot seguit va tenir lloc el torn d'Intervencions in 
memoriam que van anar a càrrec de José Muñoz Castillo (secretari del Consell Social UJI), María 
Luisa Cuerda Arnau (catedràtica de Dret Penal UJI), Artemi Rallo Lombarte (catedràtic de Dret 
Constitucional UJI), Ricardo García Macho (catedràtic de Dret Administratiu UJI) i Antonio del 
Moral (magistrat del Tribunal Suprem). Finalment, el rector de la Universitat, Vicent Climent Jordà,
va entregar a Marisa Albert, viuda de Fernando Herrero Tejedor, una placa en record i 
reconeixement de la Universitat Jaume I.

Finançament o patrocini

Departament de Dret Públic, Deganat de la FCJE i Rectorat

Jornada commemorativa del XXXVI Aniversari de la Constitució espanyola de 1978: “Pautes 
per a una reforma constitucional. Informe per al debat”

Data

9 de desembre de 2014

Òrgan

Departament de Dret Públic

Organització

GIE UJICONS

Direcció



Artemi Rallo Lombarte i Rosario García Mahamut

Breu descripció

Rosario García Mahamut (catedràtica de Dret Constitucional de la Universitat Jaume I), Javier 
García Roca (catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat Complutense de Madrid), Pablo 
Santolaya Machetti (catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat d'Alcalá de Henares) i 
Ángel Sánchez Navarro (catedràtic acreditat de Dret Constitucional de la Universitat Complutense 
de Madrid) van debatre sobre les diverses qüestions d'actualitat constitucional.

Finançament o patrocini

Projecte CONSOLIDER HURI-AGE "El temps dels drets" (Refer è ncia CSD2008-068). Ministeri 
de Ciència i Innovació. Convocatòria CONSOLIDER 2010. 

Jornada científica “Estatut Jurídic de la Víctima del Delicte”

Data

20 de novembre de 2014

Òrgan

Departament de Dret Públic

Organització

Comitè científic: Juan-Luis Gómez Colomer, Andrea Planchadell Gargallo, Ana Beltrán Montoliu

Direcció

Àrea de Dret Processal

Breu descripció

La jornada pretén donar a conèixer l’estatut de la víctima des d’una perspectiva de dret comparat

Finançament o patrocini

“La víctima en el procés penal acusatori (riscos i realitats d'un canvi processal anunciat sobre la 
seua posició jurídica, tant en l'aspecte penal com processal civil, a la llum del dret comparat” 
(P1·1B2011-44), Universitat Jaume I- Bancaixa, i “ Víctima del delicte i drets fonamentals: com 
millorar la seua posició jurídica a Espanya i a la Unió Europea” (DER2012-34165), MINECO.

Jornada “Espanya i l’ús de la força: una anàlisi de la pràctica (1990-2015)”

Data

3 de desembre de 2014

Òrgan

Departament de Dret Públic

Organització

CEDRI i l'Spanish Yearbook of International Law (SYbIL)

Direcció



Mariano J. Aznar Gómez

Breu descripció

Coorganitzada pel CEDRI i l'Spanish Yearbook of International Law (que publicarà en anglès en el 
seu vol. 19 les contribucions a la Jornada). En aquesta Jornada es van analitzar diversos aspectes 
jurídics presents en els casos en què Espanya ha participat en una acció internacional que ha 
implicat l'ús de la força armada.

Hi van assistir els caps de l'Assessoria Jurídica Internacional del Ministeri d'Afers Exteriors i 
Cooperació en cada un d'aqueixos moments: la Guerra del Golf (1991), amb el professor José 
Antonio Pastor Ridruejo l'atac a Iraq (2003), amb l'ambaixador Juan Antonio Yáñez Barnuevo; 
l'atac a Líbia (2010), amb la professora Concepción Escobar Hernández, i els casos actuals a Síria i 
Iraq amb l'actual cap de l'AJI, el professor José Martín y Pérez de Nanclares. Va tancar la Jornada el
professor Ángel Rodrigo amb una recapitulació general sobre la doctrina espanyola per als casos en 
què es decideix usar la força armada en l'escena internacional.

Finançament o patrocini

Pla estratègic del Departament

Seminari “El Tribunal Suprem i la seua funció jurisdiccional: una mirada des de dins”. Julián
Sánchez Melgar, magistrat de la Sala Segona del Tribunal Suprem

Data

4 de desembre de 2014

Òrgan

Departament de Dret Públic

Organització

Grup d’investigació en Dret Penal, Criminologia i Intel·ligència

Direcció

María Luisa Cuerda Arnau

Breu descripció

El magistrat del Tribunal Suprem, Julián Sánchez Melgar, va explicar als alumnes de la part general
i de la part especial de Dret Penal, com funciona la Sala Segona del màxim òrgan jurisdiccional 
ordinari del nostre país.

Finançament o patrocini

Projecte UJI Ref. P1·1B2013-25

“I Seminari de Dret Públic” 

Data

16 de desembre de 2014 

Òrgan



Departament de Dret Públic

Organització

Departament de Dret Públic

Direcció

Rosario García Mahamut 

Breu descripció

En aquesta ocasió, va presentar el tema de debat “El dret a l’oblid en internet” el professor Artemi 
Rallo Lombarte i va fer de relator el professor Modesto Fabra Valls.

“Seminari sobre Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern”

Data

22 de gener de 2015

Òrgan

Departament de Dret Públic

Organització

Marta Oller Rubert

Direcció

Ricardo García Macho

Breu descripció

Anàlisi de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern: el seminari va 
consistir en l'anàlisi i crítica per part dels ponents de diversos aspectes de la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre. En tractar-se d'un format de seminari, després de l'exposició durant 20 minuts d'un 
aspecte de la llei es va obrir el corresponent debat per a l'intercanvi d'idees.

Finançament o patrocini

Projecte DER2010-18854. Dret administratiu, transparència i intervenció econòmica: cap a un nou 
model d'administració pública.
Pla estratègic del Departament de Dret Públic 

“I I Seminari de Dret Públic” 

Data

3 de febrer de 2015 

Òrgan

Departament de Dret Públic

Organització

Departament de Dret Públic



Direcció

Rosario García Mahamut 

Breu descripció

En aquesta ocasió, va presentar el tema de debat “Dret de la informació i transparència” el professor
Ricardo García Macho i va fer de relator el professor Germán Orón Moratal.

 

Conferència: “La investigació empírica en Criminologia. Un exemple: les conductes delictives 
dels menors en la xarxa”

Data

5 de febrer de 2015

Òrgan

Departament de Dret Públic

Organització

Centre d’Investigació en Dret Penal, Criminologia i Intel·ligència

Direcció

María Luisa Cuerda Arnau

Breu descripció

La professora Anabel Cerezo Domínguez, de la Universitat de Màlaga, va desenvolupar com es du a
terme una investigació criminològica

Finançament o patrocini

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Ministeri d’Economia i Competitivitat, Projecte 
I+D DER2013-45862P

Conferència: “Reinserció de presos estrangers a Espanya”

Data

6 de febrer de 2015

Òrgan

Departament de Dret Públic

Organització

Grau en Criminologia i Seguretat. Centre d’Investigació en Dret Penal, Criminologia i Intel·ligència

Direcció

Cristina Guisasola Lerma

Breu descripció

La professora Elisa García Espanya va analitzar les actuacions que s'estan desplegant en aquests 



moments al nostre país en matèria de reinserció d'estrangers que han delinquit.

Finançament o patrocini

UJI.  Projecte USE ref. 10G136-584

Jornada: “Seguretat ciutadana i seguretat nacional: nous reptes, velles respostes?”

Data

13 de febrer de 2015

Òrgan

Departament de Dret Públic

Organització

Àrea de Dret Penal. Centre d’Investigació en Dret Penal, Criminologia i Intel·ligència

Direcció

M.ª Luisa Cuerda Arnau

Breu descripció

En la jornada s’han abordat temes com la dignitat humana i la seguretat nacional; els riscos per a la 
seguretat nacional provocats per les xarxes socials en l’adolescència; la seguretat marítima o el dret 
de reunió i la criminalització de la protesta, a propòsit de la reforma del Codi penal i de la Llei de 
seguretat ciutadana.

Finançament o patrocini

Àrea de Dret Penal. Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Ministeri d’Economia i 
Competitivitat, Projecte I+D DER2013-45862P

Conferència: “La reforma del Codi penal. Una mirada crítica”

Data

18 de febrer de 2015

Òrgan

Departament de Dret Públic. Centre d’Investigació en Dret Penal, Criminologia i Intel·ligència

Organització

Àrea de Dret Penal

Direcció

María Luisa Cuerda Arnau

Breu descripció

La professora Mercedes García Aran, catedràtica de Dret Penal de la UAB, va analitzar críticament 
la reforma operada en el Codi penal a través de la Llei orgànica 1/2015, de 30 de març.



Finançament o patrocini

UJI. Projecte USE ref. 10G136-584

“Jornades sobre investigació criminal”

Data

6 de març de 2015

Òrgan

Departament de Dret Públic

Organització

Grau en Criminologia i Seguretat. Centre d’Investigació en Dret Penal, Criminologia  i 
Intel·ligència

Direcció

Cristina Guisasola Lerma

Breu descripció

En aquesta jornada els ponents Luis Moya Albiol i Vicente Garrido Genovés van impartir les 
conferències “Neurocriminologia i violència” i “Perfil i informe criminològic”, en les quals van 
analitzar com va avançant la investigació del cervell en l'àmbit criminal i com pot elaborar-se un 
perfil criminològic.

Finançament o patrocini

Àrea de Dret Penal. Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Ministeri d’Economia i 
Competitivitat, Projecte I+D DER2013-45862P

II Jornades de professors de Dret Penal de les Universitats Públiques Valencianes

Data

26 i 27 de març de 2015

Òrgan

Departament de Dret Públic

Organització

Àrea de Dret Penal. Centre d’Investigació en Dret Penal, Criminologia i Intel·ligència

Direcció

Idoia Olloquiegui Sucunza

Breu descripció

Aquesta ha sigut la segona edició d’unes jornades en les quals el professorat de Dret Penal de les 
Universitats de la Comunitat Valenciana es reuneix per a debatre sobre les qüestions que s’estan 
investigant



“II I Seminari de Dret Públic” 

Data

9 de juny de 2015 

Òrgan

Departament de Dret Públic

Organització

Departament de Dret Públic

Direcció

Rosario García Mahamut 

Breu descripció

En aquesta ocasió, va presentar el tema de debat “Ordre Públic i Estat democràtic de Dret” la 
professora  M.ª Luisa Cuerda Arnau i va fer de relator el professor Javier Zaldívar Robles.

Dep. de Filosofia i Sociologia
JORNADES INTERNACIONALS

Cicle de Conferències Internacionals. VII Cicle de conferències sobre «La democracia hoy»: 
International Seminar: The Politics of Emotions

Data

23 de març, 16 d’abril, 19 de maig i 15 de juny de 2015

Organització

Departament de Filosofia i Sociologia, Màster Interuniversitario en Ética y Democracia. 

Direcció

Domingo García Marzà i Ramón Feenstra, Departament de Filosofia i Sociologia

Breu descripció

És un cicle de conferències anual amb la temàtica general «La democracia hoy», el qual 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:

• Conferencia de John Keane “The New Despotism of the 21st Century:Imagining the End 
Democracy”

• Conferencia de Benjamin Franks:“Activism and Prefigurative Politics: A New Vision of 
Democracy”

• Conferencia de James Skelly:“Democracy:Beyond Identity.

• Conferencia de Simon Tormey:“The End of Representative Democracy?



Finançament i/o patrocini

És una activitat pròpia del Departament, finançada amb l’ajuda del Projecte d’Investigació de 
I+D+I (FI2013-47136-C2-2-P) del Ministeri d’Economia i Competitivitat.

JORNADES NACIONALS

I Jornada de RSC: Empreses i organitzacions saludables

Data

18 de maig de 2015

Organització

Grup de recerca en Filosofia política i Ética empresarial del Departament de Filosofia i Sociologia 

Direcció

Domingo García Marzá, Elsa González, Patrici Calvo i José Fco. López del Departament de 
Filosofia i Sociologia

Breu descripció

La jornada es centra en el desenvolupament de la Responsabilitat Social Corporativa a través de la 
implementació de pràctiques saludables en empreses i en les noves perspectives. La I Jornada RSC 
compta amb la participació de José Angel Moreno Izquierdo, membre destacat d’economistes sense 
fronteres, així com la participació dels representants de diferents empreses i organitzacions que 
participen amb la seva experiència en RSC.

Finançament i/o patrocini

Departament de Filosofia i Sociologia i Ministeri d’Economia i Competitivitat

Informe sobre exclusió i desenvolupament social a la Comunitat Valenciana

Data

19 de novembre de 2014

Organització

Departament de Filosofia i Sociologia i Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón

Direcció

Domingo García Marzá director del Departament de Filosofia i Sociologia i Juan Manuel Aragonés 
Beltrán director de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón

Breu descripció

L’informe FOESSA 2014 presentat per Guillermo Fernández Maíllo, membre de l’equip d’Estudis 
de Cáritas Espanyola i de la Fundació FOESSA, és producte d’una recerca sociològica realitzada 
per un equip de més de 90 especialistes i personal investigador de diferents universitats d’Espanya. 
Aquest informe revela que la Comunitat Valenciana és una de les CCAA amb major risc de pobresa 
i exclusió social a Espanya, ocupa el vuitè lloc de rendes més baixes i registra una taxa de pobresa i 



exclusió del 31,7%.

Finançament i/o patrocini

Departament de Filosofia i Sociologia i Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón

Dep. de Física
Congressos i jornades internacionals 

Conferència: “Biometric authentication based on optical security techniques”

Data

17 de gener de 2015

Òrgan

Departament de Física

Organització

Grup de Recerca d’Òptica

Direcció

Enrique Tajahuerce

Breu descripció

Conferència del Prof. Hiroyuki Suzuki sobre autenticació biomètrica basada en tècniques de 
seguretat òptica.

Finançament o patrocini

Grup de Recerca d’Òptica de Castelló (GROC·UJI)

Conferència:"Aplicacions de la tomografia de coherència òptica (OCT) en diagnòstic per la 
imatge"

Data

1 de juliol de 2015

Òrgan

Departament de Física

Organització

Grup de Recerca d’Òptica

Direcció

Jesús Lancis

Breu descripció

En aquesta conferència el professor Nestor Uribe Patarrollo, de la Harvard Medical School of 



Massachusetts, va descriure les activitats del seu grup d'investigació en el camp de l'OCT (Optical 
Coherence Tomography / Tomografia de Coherència Òptica), destacant les seues aplicacions en el 
camp de la biomedicina. El seu grup és un dels més importants a nivell internacional en el 
desenvolupament de noves tècniques d'OCT amb làser sintonizable.

Finançament o patrocini

Programa Prometeo PROMETEO/2012/021

 

Jornada Científica sobre “Aplicacions del làser de femtosegon”

Data

12 de novembre de 2014

Òrgan

Departament de Física

Organització

Grup de Recerca d’Òptica

Direcció

Jesús Lancis

Breu descripció

Jornada científica sobre aplicacions del làser de femtosegon amb els conferenciants següents: 

Omar Torres, Departament de Física, Universitat Jaume I, que va impartir la conferència 
“Aglomeració de partícules en Therminol VP-1 després de ser produïdes per ablació en líquids per 
làser polsat en dues etapes”.

Rocío Borrego, del Dipartimento di Fisica, Politecnico di Milano, que va impartir la conferència 
“Polsos ultracurts en l'UV per a espectroscòpia ultraràpida”.

Pedro Andrés, del Departament d'Òptica, Universitat de València, que va impartir la conferència 
“Polsos i mitjans anisòtrops”.

Finançament o patrocini

Programa Prometeo PROMETEO/2012/021

Workshop on Nanoscale Biophysics

Data

18 de setembre de 2014

Òrgan

Departament de Física

Organització

Grup de Biofísica Molecular



Direcció

Antonio Alcaraz González

Breu descripció

En el workshop es van reunir experts en canals iònics i nanoporus. Els temes tractats van ser: 
Interacció entre polímers i canals iònics, interacció de proteïna a-synuclein i canals iònics, aplicació
de pinces òptiques a l'estudi d'afinitats moleculars, transport entròpic i la seua relació amb biofísica 
dels virus, aplicacions de manipulació amb micropipetes, dispositius de nanoporus i la relació entre 
patogenicitat  i formació de canals en coronavirus. 

Finançament o patrocini

Generalitat Valenciana. Projecte Prometeo /2012/069 CV- Nano

Seminari: “VDAC Channels”

Data

5 de març de 2015

Òrgan

Departament de Física

Organització

Grup de Biofísica Molecular

Direcció

Vicente Aguilella Fernández

Breu descripció

El seminari va ser impartit per la investigadora Tatiana K. Rostovtseva del Laboratory of Physical 
and Structural Biology (National Institute of Health, Maryland). En el seminari es van analitzar les 
interaccions del canal VDAC de la mitocondria amb la molècula de tubulina.

Finançament o patrocini

Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO FIS2013-40473-P), Fundació Caixa Castelló-
Bancaixa (P1-1B2012-03)

Seminari: Inhibitors of channel forming toxins

Data

25 de juny de 2015

Òrgan

Departament de Física

Organització

Grup de Biofísica Molecular



Direcció

Vicente Aguilella Fernández

Breu descripció

El seminari va ser impartit per la professora  Ekaterina M. Nestorovich  (Catholic University, 
Washington). El tema del seminari era l'estudi d'inhibició de toxines binàries (com per exemple la 
toxina de la diftèria o àntrax) utilitzant mesures de conductància en bicapes de lípids. Es va 
comparar el bloqueig de les toxines produït per ciclodextrines b amb el bloqueig produït per 
dendrímers.

Finançament o patrocini

Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO  FIS2013-40473-P), Fundació Caixa Castelló-
Bancaixa (P1-1B2012-03)

Seminari: Pore formation in lipid vesicles

Data

9 de juliol de 2015

Òrgan

Departament de Física

Organització

Grup de Biofísica Molecular

Direcció

Antonio Alcaraz González

Breu descripció

El seminari va ser impartit pel professor Victor Levadny (Russian Academy of Science, Moscou). 
El seminari va tractar sobre els mecanismes d'acció dels pèptids antimicrobians. En concret, es va 
analitzar la formació de porus del pèptid magainin 2 en liposomes.

Finançament o patrocini

Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO  FIS2013-40473-P), Fundació Caixa Castelló-
Bancaixa (P1-1B2012-03)

Congressos i jornades nacionals

Jornada. Propietats Físiques de les Perovskites Fotovoltaiques

Data

26 de setembre de 2014

Òrgan

Departament de Física

Organització



Grup de Dispositius Fotovoltaics i Optoelectrònics

Direcció

Grup de Dispositius Fotovoltaics i Optoelectrònics

Breu descripció

La jornada va tindre l'objectiu de posar en comú els últims desenvolupaments científics en el camp 
les cèl·lules solars de perovskita, i establir cooperacions d'investigació. La reunió s'ha centrat en 
propietats noves d'estes cèl·lules, com la ferroelectricitat, la gran luminescència, i també de la 
possibilitat de realitzar cèl·lules d'alt rendiment. S'han establert diverses línies de col·laboració que 
perseguixen estudis molt innovadors.

Finançament o patrocini

Projecte INCE de la Generalitat Valenciana

Jornada: Energy storage technologies: batteries and supercapacitors

Data

18 de novembre de 2014

Òrgan

Departament de Física

Organització

Grup de Dispositius Fotovoltaics i Optoelectrònics

Direcció

Grup de Dispositius Fotovoltaics i Optoelectrònics

Breu descripció

En esta jornada es va tractar de Materials avançats per a bateries de Liti i el seu estudi dels 
processos electroquímics a través d'espectroscòpia d'impedància.

Finançament o patrocini

Projecte  INCE de la Generalitat Valenciana

Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Congrés Espanyol d'Informàtica Gràfica

Data

De l'1 al 3 de juliol 

Organització



Eurographics Secció Espanyola, UJI, INIT.

Breu descripció

El Congrés Espanyol d'Informàtica Gràfica pretén ser el fòrum de discussió dels investigadors i 
professionals dels gràfics per computador a Espanya. S'espera que els assistents puguen presentar 
els seus últims avanços en tots els àmbits de la informàtica gràfica. Però també es pretén que siga el 
lloc on es discuteixen les noves línies d'investigació en desenvolupament, les idees orientades a 
aconseguir incorporar més i millor la informàtica gràfica a l'educació, i els desenvolupaments 
tecnològics d'aplicacions reals. 

Finançament o patrocini

Eurographics Secció Espanyola

UJI

nvidia

Títol de Summer School  internacional 

 INIT/AERFAI Summer School on MACHINE LEARNING

Data

22-26 de juny de 2015

Òrgan

INIT/AERFAI Summer School 2015 Secretariat

INIT/AERFAI Summer School 2015

Institute of New Imaging Technologies

Universitat Jaume I

Av. Vicent Sos Baynat, s/n

12071 Castelló de la Plana (Spain)

Tel. +34 964728348 / +34 964728350 / +34 964728727

Fax +34 964 728730

E-mail: info-init AT uji.es

Advisory Committee

Prof. Ethem Alpaydin (Bogaziçi University, Turkey)

Prof. Francesc Ferri (Universitat de València, Spain)

Dr. Cèsar Ferri (Universidad Politécnica de Valencia, Spain)

Prof. J. Joaquín Gual (Universitat Jaume I, Spain)

Dr. Luisa Micó (Universitat d’Alacant, Spain)



Dr. Juan José Rodríguez (Universidad de Burgos, Spain)

Dr. Jerzy Stefanowski (Poznan University of Technology, Poland)

Dr. Enrique Tajahuerce (Universitat Jaume I, Spain)

Prof. Jordi Vitrià (Universitat de Barcelona, Spain)

Organization Co-Chairs

Prof. J. Salvador Sánchez, Local Chair, sanchez AT uji.es

Prof. Filiberto Pla, Director of the INIT, pla AT uji.es

Organizing Committee

Dr. Vicente García (U. Autónoma de Ciudad Juárez)

Dr. Pedro García-Sevilla (U. Jaume I)

Dr. Pedro Latorre Carmona (U. Jaume I)

Dr. M. Ángeles López-Malo (U. Jaume I)

Dr. Ramón A. Mollineda (U. Jaume I)

Dr. Raúl Montoliu (U. Jaume I)

Mr. Javier Ortells (U. Jaume I)

Mr. Rubén Fernández (U. Jaume I)

Ms. Eva Salvador (U. Jaume I)

Dr. Javier Traver (U. Jaume I)

Dr. Laura Cleofas (U. Jaume I)

Mr. Rubén García (U. Jaume I)

Breu descripció

The INIT/AERFAI Summer School on Machine Learning is organized by the Institute of New 
Imaging Technologies (INIT) of the University Jaume I of Castellón Institute of New Imaging 
Technologies (INIT) of the University Jaume I of Castellón, and co-sponsored by the Spanish 
Association of Pattern Recognition and Image Analysis (AERFAI). The focus of this Summer 
School is to study fundamental and advanced methods aimed at discovering new challenges and 
trends of Machine Learning, Data Analysis and Data Mining, from theory to practice. This event is 
open to graduate students, researchers and professionals who are interested in learning or refreshing
their knowledge about this exciting field.

The Summer School 2015 is organized as a five-days intensive course to be held June 22-26, 2015 
in Benicàssim (Spain). Leading researchers in their respective areas of expertise shall present each 



tutorial, followed by a practice session with demos and/or specific software in order for participants 
to gain a better understanding of the theory. Non-formal poster sessions will also be organized for 
the participants to present their current research and interact with their scientific peers. The best 
poster will be awarded with a prize.

Finançament o patrocini

* Institut de Noves Tecnologies de la Imatge (INIT), UJI

* Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics, UJI

* Departament d'Enginyeria i Ciències de les Computadores, UJI

* ESTCE, UJI

* Generalitat Valenciana (projecte Prometeu)

XXII Jornades de Concurrència i Sistemes Distribuïts

Data

11, 12, 13 Juny 2014 

Òrgan

Grup Solicom

Organització

 Miguel Pérez Francisco i Pablo Boronat Pérez

Direcció

Morella 

Breu descripció

Les Jornades de Concurrència i Sistemes Distribuïts constitueixen un marc de trobada anual i molt 
consolidat dels grups espanyols els temes d'investigació dels quals se centren en distints aspectes de
la concurrència i els 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 de 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; Middleware (grid, cloud, overlays, p2p); bases de dades distribuïdes

Sistemes tolerants a fallades; sistemes escalables; sistemes de temps real

Algoritmes 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 distints 
departaments universitaris, centres d'investigació, departaments de I+D i empreses del sector 
informàtic despleguen en l'actualitat en temes relacionats amb la concurrència i els sistemes 
distribuïts (programació concurrent, sistemes en temps real, modelatge, anàlisi i control de sistemes 
concurrents, llenguatges i arquitectures, etc.)

Les Jornades constitueixen una oportunitat extraordinària perquè s'establisquen 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 coincidisquen i intercanvien 
interessos i opinions. D'altra banda, unes jornades d'aquest tipus donen l'oportunitat a investigadors 
novells perquè puguen donar a conèixer a la comunitat nacional els seus primers treballs 
d'investigació en un esdeveniment consolidat a nivell nacional.

Finançament o patrocini

Universitat Jaume I, Departaments ICC i LSI

Universitat Jaume I, Campus Obert Seu dels Ports

SAX 2014

Data

7, 8 juny 2014

Òrgan

Grup Solicom

Organització

 Miguel Pérez Francisco i Pablo Boronat Pérez

Direcció

Morella

Breu descripció

Es tracta de les jornades anuals de xarxes comunitàries i la xarxa guifi.net. 

Finançament o patrocini

Universitat Jaume I

Fundació guifi.net

Ajuntament de Morella

Projectes europeus:

 - Confine

 - Clomunity

- Commons4EU



Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia
Congressos nacionals 

I Jornada de Salut, Emoció i Gènere

Data

27 i 28 d’octubre de 2015

Òrgan

Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia

Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia

Organització

MPAGER

UNISEXSIDA

Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano

Equality Momentum

Direcció

Dra. M. Carmen Pastor Verchili

Dra. Eva Cifre Gallego

Breu descripció

L’objectiu d’aquestes jornades va ser crear un espai de reunió de diferents persones expertes 
(nacionals i internacionals), que treballen i/o investiguen en l’àmbit de la salut i de les emocions, 
incloent la perspectiva de gènere, amb la finalitat de fomentar futures col·laboracions científiques i 
professionals.

Finançament o patrocini

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (Ref. AORG/2014/022)

Dep. de Química Inorgànica i Orgànica
Seminari internacional

Títol

Cicle de conferències i seminaris sobre perspectives actuals de la Química Inorgànica i Orgànica 

Data

Curs acadèmic 2014-15 

Organització

Departament de Química Inorgànica i Orgànica



Direcció
• Miguel Carda Usó, catedràtic de Química Orgànica del departament de Química Inorgànica i 

Orgànica de la Universitat Jaume I

• 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 en explicar les tendències actuals de la Química Inorgànica i Orgànica
al món de la indústria i la investigació:

DATA CONF. TÍTOL

23/09/14 E. Hahn Protic NHCs-versatile ligands for multiple applications

15/10/14 P. Román Henry Moseley: rayos X, tabla periódica y guerra

16/10/14 P. J. Pérez Formación de enlaces carbono-nitrógeno catalizada por metales 
del grupo 11

17/10/14 O. Solsona Síntesis y caracterización de nanocatalizadores para hidrógeno 
en Pilas de combustible de tipo PEMFC

27/10/14 F. Sarabia El valor sintético de la amidas glicídicas en la química de 
productos naturales

14/11/14 G. Mather Pilas de combustible de óxido sólido

28/11/14 I. Huc Recognition of biomolecules with aromatic oligoamide 
foldamers

05/12/14 L. A. Dias Luminescent materials for biomedical applications

20/02/15 J. Solá Peptides in supramolecular chemistry: transfer of chiral 
information and molecular recognition

03/03/15 E. Sievänen Bile Acid-Based Supramolecular Gels

31/03/15 P. J. Kamer Ligand design, artificial enzymes and renewable feedstocks in 
homogeneous catalysis

17/04/15 S. Castro El coche de hidrógeno

24/04/15 M. T. Moreno Fotoluminiscencia en compuestos cicloplatinados

19/05/15 K. Kirchner Chemistry based on non-precious metal PNP and PCP pincer 
complexes

27/05/15 M. Surin Supramolecular assemblies of nucleic-acids-conjugated 
polymers

03/06/15 J. Fernández Spectroscopic and thermal study of Er-doped nanostructured 
oxysulfide crystal powders

04/06/15 R. Balda Near-infrared emission and upconversion of Er3+in 
nanocrystalline glass-ceramics

Finançament

Pla estratègic



Seminari internacional

Títol

Workshop on Sustainable Chemistry 

Data

De l’11 al 12 de maig 2015 

Organització
• Grup de Química Sostenible i Supramolecular, departament de Química Inorgànica i Orgànica 

de la Universitat Jaume I

Direcció
• Santiago V. Luis Lafuente, catedràtic de Química Orgànica del Departament de Química 

Inorgànica i Orgànica de la Universitat Jaume I.
• Belén Altava Benito, professora de Química Orgànica del Departament de Química Inorgànica 

i Orgànica de la Universitat Jaume I.

• Eduardo García-Verdugo Cepeda, professor de Química Orgànica del Departament de Química
Inorgànica i Orgànica de la Universitat Jaume I

Breu descripció:

El workshop va tractar, en les seves diferents conferències, de temes relacionats amb la química
sostenible impartides totes elles per diferents investigadors, l'activitat  professional dels  quals es
desenvolupa dins d'aquest camp. Entre els temes  tractats cal assenyalar l'ocupació de dissolvents
supercrit i cs, tècniques de calefacció no convencionals en química orgànica, qu í mica en flux,
ocupació de l íquids iònics en la captura de CO2, etc ... 

Finançament.
Generalitat Valenciana PROMETEO. 

Dep. de Traducció i Comunicació
Congressos internacionals 

Títol de les jornades internacionals:

VII Encuentro universitario-profesional de Traducción Literaria. El ojo de Polisemo. 

Data

7, 8 y 9 de mayo de 2015 

Òrgan

Departament de Traducció i Comunicació

Organització

Departament de Traducció i Comunicació

ACE traductores

Facultat de Ciències Humanes i Socials

Direcció



Pilar Ezpeleta 

Rosa Agost

M. Jesús Blasco

Josep Marco

Finançament o patrocini

Diputació de Castelló

Facultat de Ciències Humanes i Socials

CEDRO (Centro Español de Derechos reprográficos) 

ACE Traductores

Breu descripció

Aquesta trobada reuneix als professionals de la Traducció literària amb els professionals de 
l'ensenyament de la traducció i, sobretot a aquells que aspiren a ser professionals, l' estudiantat. Es 
una trobada que conjunta el rigor amb el lliure intercanvi de opinions i la discussió oberta, els 
enamorats de la literatura i la traducció debatien durant dos dies sobre les qüestions que els afecten, 
ficant enfasí en aquesta nova edició en el gèneres editorials del teatre, la poesia, l'assaig i el còmic i 
amb totes les seues variants. 

 
Peu de foto: Cloenda de la Trobada. Rosa Agost (Degana de la FCHS), Carlos Fortea (President d'ACE Traductores), 
Olivia de Miguel ( Vicepresidenta d'ACE Traductores), M. Jesús Blasco (Vicedegana del Grau de Traducció), Maria 
Pérez (Universitat del Pais Vasc), Pilar Ezpeleta (Directora del Departament de Traducció i Comunicació) i Josep Marco
(Professor del Departament de Traducció i Comunicació)

Títol de les jornades internacionals:

IV Encuentro Acadèmico-profesional TradMed-UJI

Data

28 de febrero de 2015 

Òrgan

Departament de Traducció i Comunicació

Organització

Màster en Traducció Medicosanitària

Direcció



Vicent Montalt i Ressurrecció

Susana Borreda

Ana Muñoz

Finançament o patrocini

Departament de Traducció i Comunicació

Màster en Traducció Medicosanitària

Breu descripció

Trobada dirigida a estudiantat i professorat de totes les edicions del màster en Traducció 
Medicosanitària per a realitzar un intercanvi d'experiències i reflexions sorgides de la investigació i 
de la pràctica professional.

Seminaris nacionals

Títol del seminari nacional

XVIII Seminari Permanent de Traducció i Interpretació

Data

Del 21 de novembre de 2014 al 27 de març de 2015.

Òrgan

Departament de Traducció i Comunicació

Organització

Juan Manuel García Izquierdo

Pilar Ezpeleta

Breu descripció

Aquest Seminari Permanent, del qu al hem realitzat la  XVII I edició, es configura com un conjunt 
de conferències que se celebren al llarg del curs i que s’adrecen a tot l’alumnat de la titulació, així 
com a qualsevol persona interessada (professionals, egressats, professorat). Les conferències, 
impartides per professionals de la traducció i la interpretació per a donar a conèixer la vessant més 
professional, tenen any rere any una gran acollida per part de l'estudiantat. Aquest curs hem comptat
amb la presència de Valeria Aliperta que va impartir la conferencia «Brand yourself: cómo aumentar
la visibilidad de tu negocio con marca personal» i Manuel Mata Pastor amb la conferència  
«Localizar hoy: nuevos retos, viejas paradojas». 

Seminaris internacionals

Títol del seminari internacional:

VII Setmana de la Traducció Audiovisual

Data



Del 15 al 18 d'octubre de 2014

Òrgan 

Departament de Traducció i Comunicació

Organització

Irene de Higes Andino 

Juan José Martínez Sierra

Breu descripció

Dins la VII Setmana de la Traducció Audiovisual va tindre lloc simultàneament la tercera 
Conferencia Internacional de Traducción Audiovisual (CITA3) organitzada per ATRAE (Asociación
de Traducción y Adaptación Audiovisual de España).

El programa, consistent en tallers, taules rodones i presentacions, va arreplegar a un gran nombre de
professionals del sector audiovisual. Cal resaltar l'assistència, entre altres, d'Elena di Giovani, Jorge 
Díaz Cintas y Pablo Romero Fresco. Com a activitat addicional cal mencionar l'espai que es va 
preparar a la Llotja del Cànem per a mantindre contacte entre professionals i alumnes. 

Seminaris nacionals

Títol del seminari nacional:

Producción de espectáculos: de la idea al escenario (edició especial).

Data

 11 i 12 de maig de 2015.

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-hi les nocions i procediments bàsics de la 
producció, organització, gestió i post-producció d'espectacles en viu.

Seminaris nacionals

Títol del seminari nacional:

Seminari Permanent de Traducció jurídica

Data

Del 10 de setembre de 2014 al 20 d'abril de 2014.



Òrgan

Departament de Traducció i Comunicació.

Organització

Anabel Borja Albi

Breu descripció

Seminari permanent dirigit a l'alumnat interessat en l'itinerari en Traducció Jurídica i Administrativa
amb conferències i visites a organismes públics per a conèixer-ne el funcionament, que es realitzen 
al llarg del curs. Les conferències, impartides per diferents professionals relacionats amb l'àrea 
jurídica han estat les següents:

• Aurelia Bengoechea: Introducción a la economía para traductores.

• Carmen Boldó: Introducción al derecho de sociedades para traductores.

• Victoria Rubio. ¿Como montar tu propia empresa de traducción?.

• Alvaro Cuadrado: Economía y bienestar social.

• Xavier Castelló: Indicadors per a l'anàlisi de l'economia valenciana.

• Celestí Gimeno i Broch: Els orígens de la crisi econòmica. Repercussions al País Valencià.

• Manolo Cazalilla: Seminario sobre léxico judicial, jurisdicción penal.

• 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.

Dep. d'Educació

Jornades nacionals 

Jornades d'Innovació Educativa FIRUJICIENCIA 2015

Data

21 de maig de 2015 

Òrgan

Departament d'Educació

Organització

Departament d'Educació

Direcció

Enric Ramiro Roca, Antonio Gallardo Izquierdo, Sergio Mestre, Sara Prades Plaza, Juan José 
Fernández Rivera i Ignacio Morell 

Breu descripció

Trobada de grups científics que exposen els seus materials i descobriments a la comunitat escolar i 



universitària

Finançament o patrocini

Parcialment el Vicerectorat d'Estudiants, Ocupació i Innovacio Educativa, el Departament 
d'Educació i el Deganat de la Facultat de Ciències Humanes i Socials

V Jornades d'Educació Infantil 2014

Data

29 de setembre i 6 i 13 d'octubre de 2014

Òrgan

Grup DIMPA, Departament d'Educació

Organització

Àrea Didàctica de les Ciències Socials (Departament d'Educació)

Direcció

Enric Ramiro Roca i Sara Prades Plaza

Breu descripció

Sessions per a aproximar l'educació al grau d'Infantil a la realitat de les escoles

Finançament o patrocini

Projecte USE

V Jornades de Multiculturalitat i Multilingüisme 2014 

Data

3 d'octubre, 17 i 24 de novembre i 1 de desembre de 2014

Òrgan

Pla Estratègic del Departament d'Educació

Organització

Àrea Didàctica de les Ciències Socials (Departament d'Educació)

Direcció

Enric Ramiro Roca 

Breu descripció

Sessions per a mostrar la riquesa de la diversitat del planeta i fomentar actituds a favor de la 
inerculturalitat 

Finançament o patrocini

Pla Estratègic del Departament d'Educació



Seminaris nacionals

III Seminari Didàctica de les Ciències Socials: “Museus i relació educativa amb l'entorn”

Data

10, 12 i 18 de desembre de 2014

Òrgan

Departament d'Educació

Organització

Àrea de Didàctica de les Ciències Socials

Direcció

Sergi Selma Castell

Breu descripció

El seminari estava destinat a l'alumnat dels graus de Mestre/a d'Educació Primària i Infantil, però 
obert a tota la comunitat universitària. L'objectiu era mostrar la capacitat comunicativa i explicativa 
que tenen els Museus, com a recurs didàctic, per a l'ensenyament i l'aprenentatge de les Ciències 
Socials i la relació educativa que poden generar amb l'entorn.

El seminari s'organitzà en tres sessions de treball i discussió, i una quarta sessió de camp amb 
excursió i visites guiades. Les ponències foren impartides per Josep Casabó Bernat (director del 
Museu de la Valltorta), Manuel Rosas Artola (Departament d'Educació de l'UJI), Esther Ventura 
Chalmeta (Departament d'Educació de l'UJI) i Jorge Ruiz Cantero (Taller d'Audiovisuals de la 
Universitat de València).

La sessió pràctica tingué escenaris diferents, però tots ells complementaris: el poble de les Coves de
Vinromà, l'escola rural que existí al Mas d'En Ramona, el Museu de la Valltorta i la visita als abrics 
amb pintures rupestres.

Finançament o patrocini

Área de Didàctica de les Ciències Socials (Departament d'Educació) 

Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors



Congressos 

Internacional 

INIT/AERFAI Summer School on MACHINE LEARNING 

Data 

Del 22 al 26 de juny de 2015 

Comitè organitzador 

Grup d’ Enginyeria Visual 

Pattern Analysis and Learning 

Descripció breu: 

The INIT/AERFAI Summer School on Machine Learning is organized by the Institute of New 
Imaging Technologies (INIT) of the University Jaume I of Castellón Institute of New Imaging 
Technologies (INIT) of the University Jaume I of Castellón, and co-sponsored by the Spanish 
Association of Pattern Recognition and Image Analysis (AERFAI). The focus of this Summer 
School is to study fundamental and advanced methods aimed at discovering new challenges and 
trends of Machine Learning, Data Analysis and Data Mining, from theory to practice. This event is 
open to graduate students, researchers and professionals who are interested in learning or refreshing
their knowledge about this exciting field. 

The Summer School 2015 is organized as a five-days intensive course to be held June 22-26, 2015 
in Benicàssim (Spain). Leading researchers in their respective areas of expertise shall present each 
tutorial, followed by a practice session with demos and/or specific software in order for participants 
to gain a better understanding of the theory. Non-formal poster sessions will also be organized for 
the participants to present their current research and interact with their scientific peers. The best 
poster will be awarded with a prize. 

Finançament i/o patrocini 
• Instituto de Nuevas Tecnologías de la Imagen (INIT), UJI 

• Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, UJI 
• Departamento de Ingeniería y Ciencias de los Computadores, UJI 

• ESTCE, UJI 
• Generalitat Valenciana (proyecto Prometeo) 

Summer School on Mobile Manipulators 

Data 

De l’13 al 14 de juliol de 2014 

Comitè organitzador 

IRS-Lab 



Descripció breu: 

 This Summer School will be devoted to Mobile Manipulators, from different perspectives, covering
a broad range of domains, including ground, air and underwater contexts. The school lecturers are 
leading world experts in the building and development of Robots in different applied scenarios and 
related skills. Moreover, one of the goals of the school is to maximize interaction between all 
participants including time for formal lectures, practical work, relaxed discussions, social activities 
and leisure. Finally, it is worth to mention that the School Materials will be compiled in an ebook 
with ISBN. 

Finançament i/o patrocini 

RED NACIONAL DE ROBÓTICA, MINECO (DPI2014-55814-REDT) 

Dep. d'Història, Geografia i Art
Congressos internacionals

De  artis  rupestris .  Proto-historical  and  Historic  Rock  Art  in  the  Iberian  Peninsula.
International Conference 

Data

3 i 4 de novembre de 2014

Òrgan

Àrea d'Història Antiga i Arqueologia. Departament d'Història, Geografia i Art. Universitat Jaume I 
de Castelló

Direcció

Juan José Ferrer Maestro. catedràtic d'Història Antiga. Universitat Jaume I

Coordinació

Josep Benedito Nuez. Professor d'Història Antiga i Arqueologia. Universitat Jaume I

Breu descripció

El passat  mes de novembre la  Universitat  Jaume I de Castelló  es  va convertir  en centre  de la
discussió científica sobre l'art rupestre protohistòric i històric a la península Ibèrica. La iniciativa de
la seua organització va néixer després d'haver elaborat una monografia que va ser editada el 2013
pel Consell Social de la Universitat Jaume I (El arte rupestre en la provincia de Castellón: historia,
contexto  y  análisis;  Juan  José  Ferrer  Maestro,  coord.).  Una  investigació  interdisciplinària  que
incorpora capítols  elaborats  per  geògrafs,  arqueòlegs,  prehistoriadors  i  historiadors  de l'art,  que
analitzen  l'estat  actual  de  la  investigació,  els  diferents  assentaments  prehistòrics,  l'estudi  del
paisatge i l'apartat sens dubte més rellevant, l'art. 
La província de Castelló es distingeix per ser un dels territoris més rics en manifestacions rupestres
de tota la Comunitat Valenciana, cosa que converteix el seu territori en l'ambient ideal per sondejar
en l’estudi d'aquestes representacions. Castelló va aportar, al seu moment, un marc natural apropiat
perquè les comunitats humanes pogueren desenvolupar totes aquestes activitats artístiques.
En  fullejar  els  estudis  que  tracten  les  manifestacions  d'art  rupestre,  sobretot  a  l'holocè  inicial,
aproximadament els darrers 12.000 anys, i com es perpetuen les pintures i gravats rupestres fins a
l'edat  mitjana,  hem  pogut  comprovar  que  el  panorama  era  insuficient,  ja  que  són  moltes  les
evidències que hi ha de grafies pintades i gravades prehistòriques en tot el territori de la península



Ibèrica, però les investigacions que es vinculen ja a les etapes històriques resulten escasses. A la p
enínsula encara no són molt abundants les referències que relacionen les manifestacions rupestres i
que podem datar  al  primer mil·lenni abans  de la nostra  e ra,  al  període de dominació romana,
l'època medieval i moderna. Raó per la qual, com encertadament suggeria un dels objectius del
congrés, aquesta reunió d'investigadors, a més de presentar l'estudi d'un conjunt inèdit de pintures
rupestres i gravats prehistòrics, protohistòrics i històrics, va plantejar una problemàtica suggestiva
de reconeixement i revalorització d'unes manifestacions culturals que són avui dia poc conegudes.
Així, el C ongrés, a través d'aquest enfocament nou, ha presentat una descripció rigorosa d'una sèrie
de gravats i motius protohistòrics i històrics inèdits; i també ha traçat un panorama general sobre
l'evolució de  l'  a  rt  rupestre  des  del  final  del  p  aleolític  superior  fins  a  l'  e  dat  m oderna.  En
definitiva, una nova aportació a les manifestacions artístiques del món prehistòric i històric, com
hem dit poc conegut pel que fa a representacions rupestres. 
Fins  ara,  cap  congrés  internacional  havia  abordat  la  problemàtica  d'aquestes  manifestacions
artístiques a la p enínsula i l'estudi d'un nombre cada vegada més gran de panells pintats i gravats
d'època històrica que apareixen repartits per tota la geografia.  
Aquest primer congrés d’art  rupestre protohistòric i històric a la península Ibèrica ha estat  una
mirada  cap  al  futur  d’aquesta  disciplina.  L’estudiós,  el  participant  i  l’assistent  en  general  ha
comprovat a través de les diverses sessions científiques (que vam distribuir en tres àrees temàtiques
diferents: el final de l'art rupestre prehistòric, l'art rupestre protohistòric i l'art rupestre històric) que
l’escenari d’estudi de l’art rupestre ha canviat lleugerament, que hem d’incorporar significatives
novetats en la classificació d’algunes de les manifestacions rupestres i que cal un canvi d’estratègia
en l’abordatge de l’estudi d’una part d’aquesta temàtica.

Finançament o patrocini

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Generalitat Valenciana

Entitat col·laboradora: 
Servei d'Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques de la Diputació Provincial de Castelló
IVC+R. CulturArts de la Generalitat
Museu de la Valltorta. Generalitat Valenciana



 



  

VII Congrés Internacional de Turisme Universitat i  Empresa: del territori a la destinació



turística: reptes i claus d'èxit

Data

21 i 22 de maig de 2014

Òrgan

Fundació Universitat Empresa

Organització

Universitat Jaume I-Fundació Universitat Jaume I Empresa. 

Direcció

Diego López Olivares

Breu descripció 

En aquest Congrés Internacional, les temàtiques de major rellevància estan vinculades a les 
transformacions que es realitzen en el territori, a la posada en valor dels recursos turístics, a la 
reputació de les destin acion s i a l paper que exercixen els agents socials. Així, es presenten 
ponències amb referència a les transformacions territorials, amb interessants exemples de diferents 
destin acion s i els seus productes. Això incidirà en la diversificació de les ofertes que fan competiti 
ves le s destinacions turístiques, les quals represen ten clares claus d'èxit en els mercats. 

Finançament o patrocini 

Generalitat Valenciana. Diputació de Castelló. Patronat Provincial de Turisme.

II Simposi de Jóvens Investigadors del Barroc Iberoamericà 

Data

20 d'octubre de 2012

Òrgan

Àrea d'Història de l'Art. Departament d'Història, Geografia i Art.

Organització

CEIBA. Centre d'Estudis del Barroc Iberoamericà.

Grup d'Investigació Iacobus (GI-1907), USC.

Iconografia i Història de l´Art, UJI.

Àrea d'Història de l'Art, UPO.

Escola d'Estudis Hispanoamericans.



Direcció

Inmaculada Rodríguez Moya. Universitat Jaume I.
María de los Ángeles Fernández Valle. Universidad Pablo de Olavide.
Carme López Calderón. Universidad de Santiago de Compostela.

Breu descripció

El  Centre  d'Estudis  de  Barroc  Iberoamericà  (CAPOQUER)  c onvoca  a  joves i nvestigadors  (
persones que estiguen realitzant tesi doctoral o bé que estiguen vinculades a l' àmbit universitari o a
c entres  d' i nvestigació  becats  sense  una  posició  consolidada ) a  participar  en  el  II  Simposi
Internacional de l Barroc Iberoamericà, el tema del qual refer e ix a l' a rt i  p atrimoni: tràfics
transoceànics. La trobada té com a objectiu obrir un di à leg entre les diverses disciplines sobre els
estudis del barroc. Per això, obrim una convocat ò ria per a participar a i nvestigadors d' h istòria de
l' a rt,  p atrimoni  c ultural,  l iteratura,  h istòria,  m úsica,  f ilosofia,  t eologia...  amb la finalitat
d'establir  les  connexions  existents  entre  els  moviments  c ulturals  i  a rtístics  del  b arroc
iberoamericà, no  sols durant l' e dat  m oderna, sinó  també  analitzant la continuïtat temporal que
perviu  a ls  nostres  dies.  La  reunió  d'especialistes  de diverses  disciplines  enriquirà  la  trobada i
permetrà posar al dia els estudis realitzats per joves investigadors. 

Finançament o patrocini

Facultat de Ciències Humanes i Socials.

Comitè Espanyol d'Història de l'Art.

Generalitat Valenciana.

HAR20011-22899. Encuentros, intercambios y presencias en Galicia entre los siglos XVI y XX.
GRC2013-036. Programa de Consolidación y Estructuración de Unidades de Investigación 
Competitivas.
A3-041329-11. Red de Arquitectura Vernácula Iberoamericana (Red-Avi).
P09-HUM-4523. Visibilia. Red de Patrimonio Artístico de Andalucía.
HAR2012-30989. Las siete maravillas. Evocaciones y reedificaciones del mito en la Edad Moderna.

Unitat Predepartamental d’Infermeria
MEMÒRIA UNITAR PREDEPARTAMENTAL D'INFERMERIA 2014-2015

Durante el curso académico 2014-2015 el Departamento de Enfermería como parte de su actividad 
ha impartido los siguientes cursos:

1. Educación terapéutica en enfermedades crónicas. Se realizó en octubre del 2014 en la Seu 
del Nord en colaboración con el Ayuntamiento de Vinaroz y la Fundación Caixa Vinaròs.

2. Alimentación y Nutrición en todas las etapas del ciclo vital. Curso realizado en UJI en 
febrero de 2015. Curso dirigido a alumnos SAUJI.



Programa Campus Obert

Campus Obert – Memòria d'activitas  curs 2014-2015

Per a aquest curs 2014-2015, el programa Campus Obert, mitjançant el Consell Assessor de cada 
Seu, ha elaborat un programa d’activitats culturals i de formació, que complemente els serveis 
permanents que s’ofereixen a cada seu. L’objectiu és apropar la Universitat a la província de 
Castelló i nord de València amb la finalitat que aquestes comarques tinguen les mateixes 
oportunitats d’accedir a l’UJI, que els estudiants de Castelló de la Plana.

Aquest curs acadèmic han passat per les seus, tant per assistir a cursos i conferències, visitar 
exposicions o dur a terme consultes acadèmiques i fer ús de les instal·lacions i altres serveis al 
voltant de 17.589 persones.

Relació d'activitats del curs 2014-2015

Seu del Camp de Morvedre, Seu de l’Interior, Seu del Nord, Seu dels Ports, Seu del Penyagolosa, 
Seu de la Plana i Seu de la Ciutat.

Seu del Camp de Morvedre

Cicle de conferències “Els dimarts de l’UJI”

Intel·ligència emocional i formació permanent al llarg de la vida. Rosa Ana Clemente. 28 d’octubre 
de 2015. Seu del Camp de Morvedre.

Què passa amb el mercat energètic? Veritats i mentides. Néstor Aparició Marín . 25 de novembre de
2015. Seu del Camp de Morvedre

Agricultura familiar i conservació del medi. José Francisco Nebot. 16 de desembre de 2014. Seu del
Camp de Morvedre

Musicoteràpia a través dels clàssics. Aprèn a escoltar música. José Luís Palacios. 27 de gener de 
2015. Seu del Camp de Morvedre

L’autoocupació, una eixida a la crisi? Andreu Blesa. 24 de febrer de 2015. Seu del Camp de 
Morvedre

En temps de crisi: parlem sobre corresponsabilitat i organització domèstica. Fundació Isonomia. 31 
de març de 2015. Seu del Camp de Morvedre

Participació ciutadana. Les eleccions. Ramon Feenstra. 28 d’abril de 2015. Seu del Camp de 
Morvedre

Teoria de l’art, estètica i composició. Patricia Mir. 26 de maig de 2015. Seu del Camp de Morvedre

Cursos, tallers de formació i trobades

Taller. Presentacions eficaces amb Prezi. 22 i 29 d’abril de 2015. Seu del Camp de Morvedre.

Jornades científiques. Connecta amb la Ciència. 2, 3, 4, 5 i 6 de març de 2015. Casal Jove del Port 
de Sagunt. Assistència d’alumnes dels Centres de Secundària: IES Jorge Juan, Col·legi Adventista, 
IES JAUME I. S. C. Moro, IES Maria Moliner, IES Eduardo Merello, IES Camp de Morvedre, IES 
Clot de Moro, IES Vall de Segó.



Cinema

Mes de la dona. Cinema a la Seu del Camp de Morvedre

Insomnio de Chus Gutiérrez. 4 de març de 2015.

Mataharis d’Iciar Bollaín. 12 de març de 2015

Teatre

La gent de la compañía Pèrez &Disla

22 de desembre de 2014 al centre d’EPA Miguel Hernández. Assistència: 80

23 de desembre al Casal Jove del Port de Sagunt. Assistència: 45

Exposicions

Imaginària. Fotografia en primavera. KM 0 – Antonio Segura. Del 13 de maig al 22 de juny de 
2015. Casal Jove del Port de Sagunt.

Sede del Interior

Conferències i jornades

Innovación en el modelo empresarial. Ricardo Chiva. 26 de noviembre de 2014. Sede del Interior.

Taller. El apasionante mundo de los videojuegos. Miguel Chover y Emilio Sáez. 27 y 28 de 
noviembre i 4 i 5 de diciembre de 2014.

Jornades Científiques. Connecta amb al Ciència. 3, 4 i 5 de novembre de 2014. Assistència 
d’alumnes dels Centres de Secundària: IES Alto Palancia, eminario Menor Diocesano, La 
Milagrosa, IES Jérica-Viver.

Exposicions. Imaginaria. Fotografia en primavera 2015

In terra vivo. Mayo fotográfico Segorbe - Col·lectiva. Centro Cultural de Segorbe. Carrer de Del 8 
al 31 de maig de 2015.

Calibre 35 F4. Mayo fotográfico Segorbe - Col·lectiva (Tri-X-Pan). Centro Cultural de Segorbe. 
Del 8 al 31 de maig de 2015.

Katharsis. Centro Cultural de Segorbe. Del 8 al 31 de maig de 2015. Assistència:

Siete pecados capitales. Mayo fotográfico Segorbe - Toni Duarte. Centro Cultural de Segorbe. Del 8
al 31 de maig de 2015.

El sueño de una noche de verano. Mayo fotográfico Segorbe - Ángel Sánchez. Museo Municipal de 
Segorbe. Del 8 al 31 de maig de 2015.

Mundos pequeños. Mayo fotográfico Segorbe - Col·lectiva. Restaurante Ambigú. Del 8 al 31 de 
maig de 2015.

Exposición conjunta Agrupaciones Fotográficas Vila-real y Onda. Mayo fotográfico Segorbe - 
Col·lectiva. Edificio Glorieta. Del 8 al 31 de maig de 2015.

Seu del Nord

Cicle de conferències

Temes i viatges en l'obra de Puig Roda a 150 anys del seu naixement. Juan Chiva Beltrán. 27 de 
març de 2015.



La gestió 360º a les empreses. Una visió integral de l’entorn online i offline. Luis Jose Callarisa 
Fiol. 17 d’abril de 2015.

Què passa amb el mercat energètic? Veritat i Mentides. Néstor Aparicio Martín. 8 de maig de 2015.

 

Cursos de formació i jornades

Taller. Educació terapèutica en malalties cròniques. Del 27 al 31 d’octubre de 2014.

Connecta amb la Ciència. Jornades científiques. Del 27 al 31 d’octubre de 2014. Assistència 
d’alumnes de 4t d’ESO de centres de Vinaròs i Benicarló

Col·laboració amb el XII Col·loqui Internacional de grup d’Investigació Històrica Potestas: les vies 
del poder. 27 i 28 d’octubre de 2014.

Exposicions 

Imaginaria. Fotografia en primavera 2015. Prostitución. Retratos de una vida en la calle - Rubén 
García. Fundació Caixa Vinaròs. Del 19 de maig al 20 de juny de 2015.

Seu dels Ports

Cursos de formació i trobades

Connecta amb la Ciència. Jornades científiques. 22 d’octubre de 2014. Assistència d’alumnes de 
l’Institut de Morella

Curs: Salut, esport i creixement. 18 de desembre de 2014 i 8 de gener de 2015.

Col·laboració amb el VI Curs Internacional de Música Medieval i Renaixentista de Morella. Juliol 
de 2015

Exposicions

Imaginaria. Fotografia en primavera 2015. Heridas, cicatrices y otras condecoraciones - Rossana 
Zaera. Sales Gòtiques de l’Ajuntament de Morella. Del 16 de maig al 15 de juny de 2015.

Seu del Penyagolosa

Taller: Introducció a l’autoconeixement i fotografia. 13 de desembre de 2014.

Observació astronòmica. Grupo Goc (Grupo de Opctica de Castellón) i SAC (Sociedad 
Astronómica de Castellón). 19 i 20 de desembre de 2014. Col·laboració.

I Jornada d’estudi sobre la festa de Sant Antoni Abat a la Seu del Penyagolosa. Dissabte 24 de gener
de 2015. Edifici cultural polifuncional. Vistabella del Maestrat. Col·laboració

Cinena

Mi vida sin mi d'Isabel Coixet. 12 de desembre de 2014.

Exposicions

Imaginària. Fotografia en primavera. Col·lecció Sarthou Carreres - Col·lectiva. Edifici 
Polifuncional. Vistabella del Maestrat. Del 14 de maig al 12 de juny de 2015.

Seu de la Plana

Exposicions



Castelló sota les bombes. Grup de Recerca de la Memòria Històrica de Castelló. Del 2 al 24 
d’octubre de 2014. Seu de la Plana.

El 16 d’octubre, presentació dels llibres: Històries de vida al Castelló de la guerra i la postguerra, de
Maribel Peris, i Un país en gris i negre: memòria històrica i repressió franquista a Castelló, de Juan 
Luis Porcar.

Imaginaria. Fotografia en primavera 2015. Del 8 de maig al 5 de juny de 2015:

Spanish hits. Sonda Vila-real - Txema Salvans. Museu de la Ciutat Casa de Polo. Del 8 de maig al 5
de juliol de 2015

Construcción del cariño. Sonda Vila-real - Carlos Sebastiá. Museu de la Ciutat Casa de Polo. Del 8 
de maig al 5 de juliol de 2015

Col.lecció Railowsky. Sonda Vila-real - Col·lectiva. Casa de l’Oli. Plaza Mossén Ballester, nº 1 Del 
8 de maig al 5 de juny de 2015

Cursos de formació i trobades

Taller. Esport, salut i creixement. Inscrits al curs. 21 I 28 novembre i 12 de desembre de 2014. Seu 
de la Plana.

Trobada Nacional d’Educació. L’educació al llarg de la vida. 16 i 17 d’abril de 2015. Seu de la 
Plana.

Seu de la Ciutat

Conferències

Al llarg del curs 2014/15 s’han realitzat 7 Cicles de Conferències:

Art, Poder i Representació. Les estratègies de propaganda de la monarquia espanyola de l’antic 
règim. 23 i 24 se setembre de 2014

Els videojocs poden ser una cosa molt seriosa. 21, 22 i 23 d’octubre de 2014

Cap al benestar i la felicitat en temps de crisi. 4, 11 i 18 de novembre de 2014

Cap a una escola plurilingüe: caldria adoptar una metodologia d’immersió lingüística per a afavorir 
l’aprenentatge de l’anglès? 10, 17 i 24 de novembre de 2014

Art per a agitar ciutats: jo sóc marcià a Castelló. 12, 13 i 14 de maig de 2015

Lideratge i direcció d’equips. 9, 10 i 11 de juny 2015

éBRICKhouse. Construint futur. 15, 22 i 30 juny de 2015

Diàlegs a la Llotja

Nova activitat a la Llotja per ficar en valor aquelles persones que destaquen notablement i que 
formen part de la nostra universitat:

Cristina Botella. Què pot fer la Psicologia Clínica del segle XXI per nosaltres? 6 d’octubre de 2014

Santiago Posteguillo. Recreant el passat amb paraules, amb imatges: cinema i novel·la històrica. 2 
de febrer 2015

Aula per a Majors



Campus Obert col·labora amb el programa de formació permanent Aula per a Majors. Aquest curs 
s’han matriculat un total de 276 alumnes en els diferents aularis de les Seus: Vinaròs, Sant Mateu, 
Morella, Vilafranca, Sogorb i Sagunt.

 

Activitats esportives
Introducció 

La Universitat Jaume I disposa, des dels seus inicis, d’un Servei d’Esports (endavant SE) 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 i 
afavorir el desenvolupament equilibrat entre la vida acadèmica així com 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 
l’enfrontament esportiu, on les persones de la comunitat universitària que vulguen poden participar 
en 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 SE 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 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 SE. 

El SE 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 l’actualització 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 SE, durant el curs acadèmic 2014/15, ha aconseguit que 6.939 persones puguen fer esport a la 
Universitat, fet que es tradueix en 16.240 inscripcions que impliquen que cada persona inscrita fa 
una mitjana de quasi tres activitats esportives, les quals ens puntuen amb una satisfacció de 4,49 
sobre 5, dintre del pla de qualitat del SE. 

A més, durant el curs acadèmic 2014/15, s’ha renovat la carta de serveis on es recull una sèrie de 
compromisos que reflecteixen la voluntat per part de la Universitat Jaume I d’aconseguir la màxima
satisfacció possible de totes les persones usuàries. 

També és important destacar que aquestes inscripcions tenen un alt grau de fidelització, ja que s’han



comptabilitzat, avui en dia, un total de 196.702 accessos pels torns de les instal·lacions; hi 
destaquen els 54.392 de la piscina, xifra 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 SE 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, durant aquest curs s’ha encetat el projecte 
Concilia esport i família, que fomenta la pràctica esportiva entre xiquets i xiquetes de la comunitat 
universitària i la societat en general tenint com a referència la família. 

 D’altra banda, el SE ha dissenyat unes campanyes de captació i fidelitat 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 conegueren les 
instal·lacions i en pogueren fer ús. A més, s’han fidelitzat els nostres usuaris i usuàries que s’han 
tret la targeta esportiva amb 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 i universitàries, iniciat l’any 2001, 
el qual 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’han aconseguit un total de quatre medalles: una d’or, una d’argent i dues més de 
bronze; aquestes s’han aconseguit tres en la modalitat d’atletisme i una en taekwondo, i el guardó 
rebut com a millor esportista universitari per Pablo Torrijos en la gala anual de la Diputació de 
Castelló. Destaquem que Pablo Torrijos, estudiant del grau en Criminologia i Seguretat de l’UJI, ha 
sigut el primer atleta espanyol que ha saltat més de 17 metres en triple salt i que ha sigut subcampió 
d’Europa d’aquesta disciplina (17,04) el 2015. 

A més, per tercer any consecutiu, s’entregaran les beques Villareal Club de Futbol-UJI que 
reparteixen 20.000 € 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 segona vegada s’ha organitzat el IV 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 realitzada a l’interior del nostre campus. 

També cal destacar la capacitat organitzativa d’aquest Servei, ja que s’ha encarregat de 
l’organització dels campionats autonòmics d’esport universitari d’atletisme, de camp a través i 
d’escacs. També es consoliden els 5 Km-UJI benèfics, que es van fer 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» i la col·laboració amb l’Ajuntament de Castelló de la Plana en el V Marató de Castelló. 

Per últim, s’ha organitzat el II Congrés Internacional sobre Curses per Muntanya, que es consolida 
com a punt de trobada entre els i les professionals, corredors i corredores i investigadors i 
investigadores en l’àmbit de les curses per muntanya. A més, seguint aquesta línia de treball, s’ha 
continuat el projecte d’investigació Penyagolosa Trails Saludable, adreçada a conèixer paràmetres 
de salut en les persones participants en les proves de llarga durada. 



Dades estadístiques del Servei d'esports

Percentatge d'inscrits i inscrites segons el seu vincle a les activitats organitzades al Servei 
d'Esports durant el curs acadèmic 2014/2015 

Vincle %

Estudiants universitaris 71 , 25 %

PAS 3 , 38%

PDI 4 , 5 9%

Familiars de primer grau 2,94%

Personal d'entitats vinculades 0,6 1%

Personal d'empreses de serveis 0,98%

SAUJI 9,49%

Altres vincles 6,7 5%

 

Utilització de la targeta esportiva i els abonaments (10 usos) pels usuaris i usuàries del Servei 
d'Esports.

Vincle Targeta esportiva Abonament (10 usos)

Estudiants universitari 2486 255

PAS 72 11

PDI 158 39

Familiars de primer grau 38 1



Personal d'entitats vinculades 12 5

Personal d'empreses de serveis 45 4

SAUJI 240 17

Altres (sense cap vincle amb 
l'UJI)

401 28

TOTAL 3452 360

Accessos per perfil d'usuari i usuària a les instal·lacions esportives durant el curs 2014/15  
Vincle Zona de

raquetes
Pavelló

poliesportiu
Piscina
coberta

Instal·lacions
esportives aire

lliure 

TOTALS

Estudiants 
universitari

11750 52251 22917 15953 102871 

PAS 824 3423 2845 798 7890

PDI 1332 3286 5539 1227 11391 

Familiars de 
primer grau

584 1097 2598 183 4462 

Personal 
d'entitats 
vinculades

195 687 651 74 1606

Personal 
d'empreses 
de serveis

329 1488 1224 262 3303 

SAUJI 2950 4436 10037 1175 18619 

Altres (sense 
cap vincle 
amb l'UJI)

1337 5399 8852 30960 46379 

TOTALS 19262 71858 54392 50542 196702 



 

Percentatge inscrits i inscrites al Servei d'Esports respecte al total UJI durant el curs 2014/15 
Estudiants PAS PDI Comunitat

universitària

2 8,41 % 3 3,72 % 2 3,7 1% 2 8,23 % 

Enquestes de satisfacció dels usuaris i usuàries del Servei d'Esports curs 201 4 /1 5 
Tipus d'activitats

Activitats de salut 4,4 7 

Activitats esportives 4,5 7 

Activitats de natura 4,8 2 

Activitats de xiquets i xiquetes 4,57 

Competició interna 4,3 5 

Competició externa 4,20 

Cursos de formació esportiva 4,5 5 

Evolució de les inscripcions
Curs acadèmic Sectors universitaris

(comunitat universitària)
Inscripcions Servei d'esports

91-92 6.105 981

92-93 6.930 1.954

93-94 7.892 2.251

94-95 8.837 2.544

95-96 9.296 2.867



96-97 10.322 3.262

97-98 11.384 3.488

98-99 12.373 3.794

99-00 12.609 3.866

00-01 13.456 4.313

01-02 14.777 4.390

02-03 15.551 5.839

03-04 15.733 5.762

04-05 16.460 9.150

05-06 17.489 10.633

06-07 17.788 13.050

07-08* 16.556 13.032

08-09* 17.393 15.260

09-10* 16.168 15.306

10-11* 18.564 23.103

11-12* 18.838 20.214

12-13** 16.263 17.181

13-14 18.605*** 19.489

14-15 17.810*** 16.240

*dades ex tretes de l'aplicació informàtica de D iscoverer 

• ** dades ex tretes de la nova aplicació informàtica e-UJIer amb la coincidència de canvi s en el 
procés d'inscripcions. Per això la baix en les inscripcions en aparèixer el concepte de targeta 
esportiva. 

• *** dades facilitades per Secretaria d'Estudiants i la Universitat per a majors. 



 

Fotografies

  



 

  



 

 

 



 

 

 



Paranimf

Hem oferit una programació variada, eclèctica i de qualitat barrejant de forma coherent diferents 
estils artístics, per l’espai han passat noms com Tanttaka Teatroa, José Sacristán, Mª del  Mar Bonet,
Albert Pla, Jorge Pardo, Marcel Gros o la companyia de dansa La Veronal, premi Nacional de 
Danza 2013, una companyia de referència en l’àmbit europeu. I Carmen Paris, Premio Nacional de 
las Músicas Actuales corresponent a 2014, en el concert de Nadal acompanyant a la Big Band UJI.

Tot i que en cultura com a servei públic, parlar en termes numèrics sempre és pervers, volem 
assenyalar que han assistit, sols als espectacles, més de 10.000 persones i cal destacar que s’ha 
recuperat per taquilla un 40 % dels cost dels caixets. El Paranimf és l’únic espai de les nostres 
comarques que pertany a la Red Nacional de Teatros y Auditorios de titularidad pública i que a 
nivell estatal estem dins el programa Danza Escena.

Títol Activitat Data  Assistència 

Maria del Mar Bonet + Tomás de los 
Santos + Borja Penalba

Música
TROVAM

2 d'octubre de 2014 430

Huellas de Jorge Pardo Trio Música 3 d'octubre de 2014 118

Monodesnudo Música 4 d'octubre de 2014 92

Albert Pla & Diego Cortés Música 8 d'octubre de 2014 298

Hross í oss (de caballos y hombres) Cinema 11 i 12  d'octubre de 2014 77

Made In UJI Cinema 16 d'octubre de 2014 62

La gran A...ventura de Marcel Gros Teatre 17 d'octubre de 2014 212

Shoulder Arms. The Kid Cinema 18 i 19 d'octubre de 2014 71

Concert del Conservatori Superio de 
Müsica de Castelló

Música 20 d'octubre de 2014 400

NAN d'Ertza Dantza Dansa 23 d'octubre de 2014 74

Omar Cinema 25 i 26 d'octubre de 2014 82 

Assajant Ubú Teatre 29 d'octubre de 2014 255

The Gold Rush Cinema 1 i 2 de novembre de 2014 105

El rei Borni de Marc Crehuet Teatre 7 de novembre de 2014 133

Tian zhu ding Cinema 8 i 9  de novembre de 2014 59

Islàndia de La Veronal Dansa 14 de novembre de 2014 185

The Circus Cinema 15 i 16 de novembre de 2014 70

Brujas Teatre 21 de novembre de 2014 90

Five days to dance Cinema 22 i 23 de novembre de 2014 464

Arizona de Histrión Teatro Teatre 27 i 28 de novembre de 2014 146

City Lights Cinema 29 i 30 de novembre de 2014 59

Short Term 12 Cinema 6 i 7 de desembre de 2014 84

Limelight Cinema 13 i 14 de desembre de 2014 47

Concert de Nadal amb la BIG BAND 
UJI amb Carmen Paris 

Música 18 de desembre de 2014 636

Tusen ganger God Natt Cinema 20 i 21 de desembre de 2014 81



Entredos de Capicua Teatre 16 de gener de 2015 260

Kis Uykusu (Winter Sleep) de Sueño de 
verano

Cinema 17 i 18 de gener de 2015  157 

Projecció curs del Taller de vídeo, 
Transtorn Visual. 1R semestre 

Cinema 22 de gener de 2015 60

Jero romero Músira 24 de gener de 2015 230

La règle du jeu Cinema 25 de gener de 2015 74

Everyday Rebellion Cinema 29 de gener de 2015 19

Penev de La Teta Calva Teatre 30 de gener de 2015 55

Magical Girl Cinema 30 i 31 de gener de 2015 374

Aennea. Pi, fe en el caos de Darren 
Arofnosky

Cinemascore 5 de febrer de 2015 69

Death &Vanilla. El quimérico inquilino 
de roman Polanski

Cinemascore 7 de febrer de 2015 57

Remate. Too Much Johnson d'Orson 
Wells

Cinemascore 8 de febrer de 2015 71

De milagros y maravillas conferencia 
optimista de Collado Van 
Hoestenberghe

Teatre 13 de febrer de 2015 94

Citizen Kane Cinema 14 i 15 de febrer de 2015 79

Mercedes Sosa, la voz de 
Lanitonamérica

Cinema 19 de febrer de 2015 48

Réfugiée Poétique de Claire Ducrex Teatre 20 de febrer de 2015  337 

Mommy Cinema 21 i 22 de febrer de 2015 196

Umberto D Cinema 28 de febrer i 1 de març de 
2015

61

M iradas. Fash-back de Maset de Frater Teatre 4 de març de 2015 194

Sense pausa d'ImpactaT intervencions 
teatrals

Teatre 18 de març de 2015 68

Jauja Cinema  21 i 22 de març de 2015 150

Rhe Good Son Cinema 26 de març de 2015 6

La nit just abans dels boscos 
d'Escenaparte

Teatre 27 de març de 2015 80

Tokyo monogatari Cinema 28 i 29 de març de 2015 78

Leviafan Cinema 4 i 5 d'abril de 2015 85

The Searcher Cinema 11 i 12 d'abril de 2015 21

Vamos a hacerte bailar: persiguieno a 
Patty Smith de Taiat Dansa

Dansa 17 d'abril de 2015 91

Timbuktu Cinema 18 i 19 d'abril de 2015 166

The Special Need Cinema 23 d'abril de 2015 21

Zazpi aldiz elur (Mikel Laboa Teatre 24 d'abril de 2015 134



Elurretan) de Tanttaka Teatroa



Smultronställer Cinema 25 i 26 d'abril de 2015 49

Projeccions curtmetratges del Taller de 
Vídeo- Transtorn Visual. 2n, semestre

Cinema 29 d'abril de 2015 80

Concert fi de curs de la BIG BAND UJI Música 30 d'abril de 2015 250

Turist Cinema 2 i 3 de maig de 2015 116

Joc encadena. Fi de curs del grup 
d'Iniciació al Teatre.

Teatre 8 de maig de 2015 220

Vertigo Cinema 9 i 10 de maig de 2015 61

El somni d'una nit d'estiu. Fi de curs del 
taller d'Escenes de pràctica teatral 

Teatre 15 de maig de 2015 250

Citizenfour Cinema 16 i 17 de maig de 2015 71

Art&Craft Cinema 21 de maig de 2015 15

8 ½ Fellini Cinema 23 i 24 de maig de 2015 67

Fi de curs dels tallers de dansa Dansa 27 de maig de 2015 170

Gett Cinema 30 i 31 de maig de 2015 75

Cru Hivern, Fi de curs de l'alumnat del 
Taller d'Interpretació Teatral

Teatre 5 de juny de 2015 355

Farenheit 451 Cinema 6 i 7 de juny de 2015 42

Concert fi de curs de l'Orfeó UJI Música 10 de juny de 2015 93

Bikes vs Cars Cinema 11 de juny de 2015  19 

Caminando con Antonio Machado, de 
los días azules a el sol de la infancia

Teatre 12 de juny de 2015 460

Especial postcoit electora de Pot de 
Plom Teatre

Teatre 18 de juny de 2015 636

Nombre total 10,694



 Actuació de Maria del Mar Bonet i Borja Penalba

Actuació de Jorge Pardo Trio



 Actuació Zazpi aldiz elur (Mikel Laboa Elurretan) de Tanttaka Teatroa

Cinemascore



 Concert de Nadal de la BIG BAND UJI i Carmen Paris

Actuació de Claire Ducreux



 

Actuació La nit just abans dels boscos

Actuació fi de curs de l'alumnat del Taller d'Escenes de práctica teatral



 Actuació fi de curs de l'alumnat dels tallers de dansa

Públic amb el debat posterior de l'actuació d'Ertza Dantza.



 

Públic entrant a sala en l'actuació de Xavi Castillo 



 Públic en sala en l'actuació de Xavi Castillo

Galeria Octubre

Durant el curs 2014/15 han visitat la sala d’exposicions de l’UJI al campus, un total de 1436  
persones a les dues exposicions realitzades.

Activitat Organitza Data  Assistència 

“EMPAPER-ART” SASC Del 29 d'octubre al 28 de 
novembre de 2014

820

“ESSENCIAL” SASC
 

Del 2 de març al 2 d'abril de
2015 

616

TOTAL D'ASSISTENTS
1436



 
Exposició “Empaper-art”. Inauguració

 Exposició “Empaper-art”. Inauguració



Exposició “Essencial”. Inauguració.

 

Espai expositiu de la Llotja del Cànem

Per les sales d’exposicions de la Seu de la Ciutat han passat 4216 persones per gaudir de les 6 
exposicions relacionades amb la fotografia. 

Activitat Organitza Data  Assistència 

SAO PAULO de Tuca Vieira SASC Del 25 de setembre 
al 25 d'octubre de 
2015

444

EKO, fotografia sonora SASC Del 6 de novembre 
al 5 de desembre de 
2014

347

Megalítico. Enigmas del 
silencio. Una expeciencia en 3D.
De Robert M. Awa

SASC Del 17 de desembre 
de 2014 al 17 de 
gener de 2015

635

Prostitución. Retratos de una 
vida en la calle. De Rubén 
García

SASC Del 29 de gener al 6 
de març de 2015

608

Carteles Pegados de Vicente Pla 
Martí

SASC Del 26 de març al 25
d'abril de 2015

453

9.980 Km. El horizonte que nos SASC Del 8 de maig al 12 1729



separa. Col·lectiva. Fundació Salamanda
DOMUS ARTIUM 2002
Ajuntament de CS
Festival de la Luz 2014. 
Argentina

de juny de 2015
Llotja
Del 8 de maig al 13 
de juny a la Galeria 
Octubre

Total d'assistents 4216

  Exposició «SAO PAULO» de Tuca Vieira. Inauguració per part del vicerector de Cultura, Extensió Universitària i 
Relacions Institucionals, Wenceslao Rambla i del coordinador de l'Aula de Fotografia, Sergio Ibáñez. 



Exposició “Megalítico”. Públic assistent, mirant les fotografíes amb ulleres de visió 3D.

  Exposició «SAO PAULO» de Tuca Vieira. Inauguració per part de l'autor, Rubén García, del coordinador de l'Aula de 
Fotografia, Sergio Ibáñez i del vicerector de Cultura, Extensió Universitària i Relacions Institucionals, Wenceslao 
Rambla. 



 
Exposició “Carteles Pegados”. Inauuració a càrrec de Sergio Ibáñez, Wenceslao Rambla, Vicent Pla i Daniel Belinchón. 

 Exposició “9.980km”. Públic assistent admirant les obres.

Espai expositiu del Paranimf



El Paranimf aquest curs 2014/15 no ha tingut activitat expositiva en aquest espai 

Aules del SASC
SERVEI D'ACTIVITATS SOCIOCULTURALS. AULES

Més de 34,500 espectadors van assistir a les activitats de les aules del SASC, amb la Mostra de 
Teatre RECLAM, el festival IMAGINARIA, les projeccions cinematogràfiques els concerts 
musicals i altres activitats 

De l’Aula de cinema i creació juvenil cal destacar la celebració del desè aniversari de Cinemascore 
- X Mostra de Música i Cinema 

També destaquem la continuació d’Imaginària Fotografia en Primavera que, amb el recolzament de 
l’Ajuntament de Castelló, Castelló Cultural i la Fundació Dávalos-Fletcher, junt a altres 
col•laboracions de diversos espais de Castelló i província, ha permès que la fotografia inunde el 
nostre territori en arribar la primavera . 

Però més enllà de les xifres i allò 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 UE on malgrat les dificultats generals no han perdut de vista 
atorgar a la cultura un paper rellevant en les polítiques públiques.

A destacar del SASC en el seu conjunt, la confecció i edició de la Carta de Serveis.

 



 
 Aula de Cinema i Creació juvenil

Activitat Lloc Organitza Data  Assistència 

Ciclo de cine español 1r 
semestre

Sala de Graus
de FCJE

ORI
SASC

Del 12 al 26 de
novembre de 
2014

135

Activitats d'Amnistía 
Internacional 

Llotja del 
cànem

Amnistia 
Interncaional 
Castelló 
SASC

19 de 
desembre de 
2014

45

Ciclo de cine español 2n 
semestre 

Sala de Graus
de FCJE

ORI
SASC

22 d'abril al 6 
de maig de 
2015

127

Pase de Curtmetratges Taller 
de Vídeo

Paranimf SASC 22 de gener de 
2015

PARANIMF

Pase de Curtmetratges Taller 
de Vídeo

Paranimf SASC 29 d'abril de 
2015

PARANIMF

Cinemascore – Mostra de 
Música i Cinema

Paranimf SASC
Born! Music

5, 7 i 8 de 
febrer de 2015

PARANIMF

TOTALS 307

      



 Cartell Cinemascore 2015



Aula de Fotografia 

Un any més el projecte IMAGINARIA. Fotografia en primavera, ha sigut dut a terme amb èxit 
d'organització i participació.

Aquest any amb 47 activitats programades, 503 artistes implicats, 43 entitats col·laboradores, 36 
espais utilitzats, 13 municipis participants i un total de 27890 visitants/participants.

El nostre resó en la web ha estat de un seguiment en les xarxes socials de 717.747, consum de la 
pàgina 804.350 i impactes de xarxa, impresions  3.4883.38. 



 Cartell d'IMAGINARIA 2015 

 Aula de Música 



Activitat Lloc Organitza Data  Assistència 

V Concurs de jazz a 
Castelló

Teatre del Raval a 
Castelló

SASC
Metronom
 Neoduction
Fundación 
Davalos Fletcher

30 i 31 d'octubre 
de 2014

102

XIX Aplec de Corals a
Castelló

Auditori i Palau de
Congressos de 
Castelló 

Ajuntament de 
Castelló

2 de novembre de 
2014 

Aforament 
complet de 
l'auditori

Concets Nadales a La 
plana

Teatre Alcázar de 
Nules
Sala d'actes de la 
casa de la cultura 
d'Almassora
Centre Cultural La
Marina del Grao 
de Castelló

SASC
Coral Ad 
Libitum
Fundació 
Dávalos Fletcher

13, 14 i 19 de 
desembre de 2014

728

Nadal al Mercat Carrers de Castelló Ajuntament de 
Castelló

17 de desembre de 
2014

Públic 
referencial

21è Nadal a Castelló. 
Concert de corals

Parròquia de Sant 
Vicent Ferrer de 
Castelló 

Ajuntament de 
Castelló

17 de desembre de 
2014

60

Concert de nadal de la 
Big Band UJI amb 
Carmen Paris 

Paranimf SASC Paranimf

Big Band UJI. Concert
de final de curs

Paranimf SASC Paranimf

TOTAL 890



  Concert fi de cNadal de la Big Band UJI al Paranimf amb la col·laboració de Carmen Paris 

Grup guanyador del Concurs de Jazz a Castelló 2014. Víctor Jiménez Quintet.

Aula de Teatre 



Activitat Lloc Organitza Data  Assistència



RECLAM 2014
-Les arts escèniques en temps de 
crisi de Carlos Gil Zamora
-El rei Borni de Marc Crehuet
.André i Dorine de Kulunka Teatro
-Latung La La diu… de Imaginart
-Contes del cel de Xirriquiteula
-Remor de Res de res & Blanc
-Islàndia de La Veronal
-Mos de gos de Carles Santos
-Encerrona de Pepe Viyuela
-Diagnòstic: Hamlet d Companyia 
Pelmànec
-La dona sense atributs de 
Ferroviaria
-La gente de Pérez & Disla
-Brujas de Lolita Corina
-Al galop de Teatre Akadèmia
-No abras a nadie de El club de la 
serpiente
-La piel del agua de Teatro en el aire
-Arizona de Histrión Teatro
-Las mil noches de Hortensia 
Romero de La Torrent
-Tut-turu-tu La princesa de La Bleda
-Arianna Savall 
-Al final de la carretera de Txalo 
Producciones
-Capas de Circo EIA

Auditori de les 
Boqueres d’Almassora;
Teatre Municipal de 
Benicàssim, Teatre 
Municipal de Betxí, 
Teatre Principal, Teatre
del Raval de Castelló; 
Teatre Alcázar de 
Nules; Auditori 
Municipal Mónaco 
d’Onda;   Auditori 
Municipal i Convent 
Espai d'Art de Vila-
real; Paranimf,  
actuacions pel Campus 
Universitari, Aula de 
Teatre Carles Pons,  a 
la Universitat Jaume I 

SASC Del 7 al 30 
de 
novembre 
de 2014 

4805

Dia Mundial del Teatre UJI SASC 27 de març 
de 2015

Dia Mundial del Llibre. Punt de 
llibre sobre Carles Salvador.

UJI
Benassal

SASC
Fundació 
Carles 
Salvador

4a lliga d'improvisació Castello 2015 La consulta del Dr. Lliga 
d'improvisa
ció Plana 
Baixa
Consulta 
del Dr.
Ajuntament
de Castelló
UJI

26 d'abril a 
7 de juny 
de 2015

570

TOTAL 5375



 Cartell del Reclam 2014 



 Roda de premsa a la Llotja del cànem, de la mostra. 

Actuació d'Arianna Savall



 Conferència de Gil Zamora a la sala multiusos del Paranimf 

Entrada al Teatre del Raval 



 Espectacle La piel del agua a l'Aula de Teatre Carles Pons

Espectacle al Teatre de Benicàssim per a bebés



 Espectacle Remor de Res de res & Blanc a l'Àgora de la UJI.

Actuació de La gente de Pérez & Disla, a l'Aula de Teatre Carles Pons 

PEU



PEU. Programa d'Extensió Universitària

El Programa d'Extensió Universitària 2014 ha representat una pas important en la consolidació dels 
treballs de les comarques de Castelló. Malgrat la difícil situació econòmica de molts ajuntaments, 
s'ha mantingut un bon nivell de participació en el Programa. D'altra banda, continua amb les línies 
de treball especialitzades i genera molts bons resultats.

El projecte Patrimoni, laboratori d’investigació del patrimoni en àrees rurals, el programa 
d’acompanyament a iniciatives socioculturals, conegut com 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 i de les usuàries. 

L’element dinamitzador i vertebrador de tot aquest model de treball ha estat la Mesa Tècnica, 
representativa de totes les realitats socioculturals del nostre territori i que ens permet tenir 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. Assesorament. 

Projectes amb els quals s'ha treballat al llarg de 2014:
• ReviscolAres. Ares del Maestrat

• SOM, Suera Obert [Museu]. Suera
• Parc Natural de la Serra d'Espadà. Parc Natural, Territori cultural

• Culla Viu. El Legado Cultural. Culla
• Vistabella 

• BXXI de Benassal. 
• Cinctorres 

• Viver-Jérica
• Forcall-ans. Forcall

Tutoria amb el projecte de Jérica-Viver

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 en la 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

• • Montán. 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, josc, oficis i gastronomia
• • Viver. Recuperació d'oficis tradicionals

• • Xodos. Recuperació d'oficis tradicionals
• • Vilafranca. Recuperació de material gràfic i historia oral

• • Vilanova d'Alcolea. Recuperació de tradicions
• • Mas de Noguera (Caudiel). Recuperació de tradicions

• • Costur. Recuperació de tradicions i oficis
• • Culla. Patrimoni gastronòmic

• • Todolella. Història Oral

Projectes Singulars
Joves

En Joves depleguem hàbits de participació entre els joves, al mateix temps que es trasmeten 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 què s’han mantigut reunions en 2014 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 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 periòdic on es fa avaluació continuada del Programa i 
s'intercanvia informació entre els tècnics i es programen les propostes formatives singulars.

• Mesa Tècnica 1. Constitució. 13 de febrer de 2014 (3 h). Assistència: 25

• Mesa Tècnica Itinerant. 16 de setembre de 2014 (4,5h). Xert. Assistència: 14
• Jornades d’Avaluació (8h) 12 i 13 de novembre de 2014. Culla. Assitència: 14

Meses de Proximitat
• Zona Plana de l’Arc. 4 de febrer de 2014. Benlloch. Assistència: 8
• Zona Alto Palancia. 13 d’abril de 2014. Castellnovo. Assistència: 8

• Zona Alto Palancia. 6 de maig de 2014. Geldo. Assistència: 8  
• Zona els Ports. 8 de maig de 2014. Forcall. Casa de les Associacions. Assistència: 10 

•

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 al nostre territori. Les relacions horitzontals
al si de Garbell permeten conformar una xarxa distribuïda, amb una comunicació oberta, transversal
i autònoma. Així, el personal de l’UJI i de les entitats locals participa exercint la crítica des del 
diàleg igualitari.

• Reunió Seminari. 17 de juliol de 2014 al Seminari del Departament d’Educació FCHS. 
Assistència: 11

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 su 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.
 

• 22 de juliol de 2014. Presentació oficial de kult-ur a la Llotja del Cànem.  
• Vol. 1 núm. 1. Governança de la ciutat i drets culturals. Coordinada per Jordi Pascual. 

Assistència: 26 persones.

• Novembre de 2014,  publicació del Vol. 1 núm. 2 de kult-ur. Participació ciutadana i societat 
civil. Coordinada per Esther Vivas

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 acull 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.

• Avaluació Tesaurus. 24 de febrer de 2014. Forcall. Casa de les Associacions. Assistència: Joan 
Traver, Paco Marco, Maria Lozano, Albert López i Enrique Salom. Debat al voltant del 
document final del Tesauro que va analitzar i aportarà una visió crítica del treball fet

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 coopertiva i oberta a un enfocament 
pluridimensional.

Té com a objectiu essencial propiciar l’obtenció d’un coneixement integral i compartit del mòn 
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 2014 han estat reflexionant sobre el fràcking, el territori, la 
importància de l’estructura local existent i les oportunitats de l’interior de la província.

De gener a juny de 2014:
• 2 Plenaris amb un total d’11 assistents
• Sessió formativa “Polítiques de desenvolupament rural. Pla de desenvolupament rural 2014- 

2020”.  Presencia de tècnics i polítics d’ajuntaments de Vistabella, Benlloch, Vilanova 
d’Alcolea, Teresa.  Col•laboració: Universitat Politècnica de València, Fundació IVIFA. 
Assistència 25 persones.

• Els Plenaris de l’Observatori son fonamentals com a punt d’encontre en els què els Membres 
posen en comú, reflexionen i decideixen accions al voltant del territori i el seu 
desenvolupament. Permeten als membres definir les principals accions de l’Observatori.

• Plenari Observatori. 14 de febrer de 2014. Universitat Jaume I. Assistència: 5

• Plenari Observatori. 13 de juny de 2014. Universitat Jaume I.  Assistència: 6

Convenis signats



• CONVENIS INSTITUCIONALS

•

• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’Ajuntament de 
Castellnovo per desenvolupar “El Projecte d’estudi arquitectònic de la construcció tradicional 
del poble de Castellnovo” per els alumnes de 1er curs del Grau en Arquitectura Tècnica durant 
el curs 2014/2015. (01/10/2014)

• Cooperation Agreement between the German University of Administrative Sciences Speyer 
and the Universitat Jaume I de Castellón. (03/10/2014)

• Memorando de entendimiento entre National Taipei University of Technology, Taiwán y 
Universitat Jaume I. (27/10/2014)

• Acuerdo de intercambio de estudiantes entre national Taipei University of Technology y 
Universitat Jaume I. (27/10/2014)

• Memorando de entendimiento entre Sejong University y Universitat Jaume I. (27/10/2014)

• Memorando de acuerdo para intercambio de estudiantes entre Sejong University y Universitat 
Jaume I (27/10/2014)

• Conveni marc de col·laboració entre la Univiersitat Jaume I de Castelló y Centeco. 
(29/10/2014)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i el Club Amics del 
Bàsquet (30/09/2014)

• Agreement for acadèmic Exchange and co-operation between La Trobe University (Australia) 
and Universitat Jaume I. (04/11/2014)

• Annex 2014 al protocol que desenvolupa el conveni marc entre la Universitat Jaume i i la 
Fundació Isonomia per al desenvolupament del Màster Interuniversitari i Internacional en 
Igualtat i Gènere a l’àmbit públic i privat (@ distància). (04/11/2014)

• Convenio marco de colaboración entre la Universitat Jaume I de Castelló y la Asociación de 
Médicos Senior del Hospital General de Castellón. (13/11/2014)

• Convenio marco de colaboración entre la Universitat Jaume i de Castelló y el Ilustre Colegio 
Notarial de Valencia. (17/11/2014)

• Convenio específico de colaboración docente entre la Universitat Jaume I de Castelló y el 
Ilustre Colegio Notarial de Valencia. (17/11/2014)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i Audio Gil Spanish Institute. 
(02/10/2014)

• Convenio marco de colaboración entre Shandong Youth University of Political Science y 
Universitat Jaume I de Castellón. (10/10/2014)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Fundació de la C.V.
Primavera. (04/10/2014)

• Conveni singular de cooperació entre la Universitat Jaume I i la Fundació Primavera en matèria
de voluntariat vinculat al programa UJI-Voluntària. (04/10/2014)

• Convenio marco de colaboración entre la Universitat Jaume I de Castelló y The Institute of 
World Economics, Centre of Economic and Regional Studies de Budapest, Hungría. 
(28/10/2014)

• Convenio de colaboración interuniversitario para la impartición conjunta del Màster 
Universitario de Química Sostenible, entre las Universidades Jaume I de Castellón, Politécnica 
de Valencia, Valencia y Extremadura. (28/10/2014)

• Acuerdo entre la Asociación de Investigación de las Industrias Ceràmicas (AICE) y la 
Universitat Jaume I de Castellón. (18/11/2014)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat de Picardie Jules Verne-Amiens, l’Institut Ramón
Llull, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Universitat Jaume I. (20/11/2014)



• Convenio específico de colaboración entre la Universitat Jaume I de Castelló y la Asociación 
Cultural Cinefòrum l’Atalante. (25/11/2014)

• Convenio marco de colaboración entre la Universitat Jaume i de Castellló y el Ilustre Colegio 
Oficial de Fisioterapeutas de la Comunitat Valenciana. (26/11/2014)

• Convenio singular de cooperación entre la Universitat Jaume I y Cruz Roja, en materia de 
voluntariado vinculado al programa “UJI-Volun taria”. (05/12/2014)

• Convenio de colaboración entre la Universitat Jaume I de Castellón y el Club Rotary Castelló 
para la dotación de una Beca para el Máster en Estudios Internacionales de Paz de la UJI. 
(17/12/2014)

• Conveni específic entre la Universitat Jaume I, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana i
l’empresa Perifèric TV, S.L., per convocar el Premi de poesia en català Manel Garcia Grau. 
(29/10/2014)

• Convenio especifico de colaboración entre la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y la Universidad Jaume I para formalitzar la Asociación de la 
Unidad “Química de materiales procesados por REM (Radiación electromagnètica)” de dicha 
universidad como Unidad Asociada de I+D+i al CSIC a través del Instituto de Ciencia de 
Materiales de Aragón. (24/11/2014)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Federació 
Provincial d’Agricultors i Ramaders de Castelló. (09/12/2014)

• Convenio marco de colaboración entre la Universitat Jaume I de Castelló y la Universidad de 
Costa Rica. (11/12/2014)

• Acuerdo especifico de colaboración para el intercambio de estudiantes entre la Universidad 
Jaume I de Castellón y la Universidad de Costa Rica. (11/12/2014)

• Convenio de colaboración interuniversitario para la impartición conjunta del Màster 
Universitario de Química Sostenible, entre las Universidades Jaume I de Castellón, Politècnica 
de València, València y Extremadura. (19/01/2015)

• Convenio especifico de cotutela de tesis doctoral entre la Universidad de Vest de Timisoara 
(Rumania) y la Universidad Jaume I. (20/01/2015)

• Academic Exchange Agreement between Universitat Jaume I and Kanagawa University. 
(23/02/2015)

• Conveni entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona 
per a la col·laboració entre els Grups d’Investigació Istener i Crever. (04/11/2014)

• Convenio específico de cotutela de tesis doctoral entre la Universitat Jaume I y la Universidade
de Brasília. (17/11/2014)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Fundación Daño 
Cerebral Adquirido Ateneu-Castelló. (15/12/2014)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat de Cambridge, l’Institut Ramón Llull, 
l’Acadèmica Valenciana de la Llengua i la Universitat Jaume I. (30/12/2014)

• Convenio especifico de cotutela de tesis doctoral entre la Universitat Jaume I y la Universidade
Federal de São Carlos. (16/01/2015)

• Memorando de entendimiento entre National Chung Hsing University, Taiwan y Universitat 
Jaume I. (26/01/2015)

• Convenio de cooperación acadèmica e intercambio entre National Chung Hsing University, 
(Taiwan) y Universitat Jaume I. (26/01/2015)

• Segon acord de pròrroga del conveni específic de col·laboració pel qual la Universitat Jaume I 
encarrega a la Fundació General de la Universitat Jaume I el servei de suport i gestió de 
determinades actuacions del Programa Campus Obert: (30/01/2015)

• Acord de programa d’intercanvi entre la Universitat de Texas a Dallas, EUA, i la Universitat 



Jaume I de Castelló. (03/02/2015)

• Convenio tipo de colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la 
Universitat Jaume I de Castellón, por el que se formaliza la encomienda de gestión para la 
evaluación de la actividad investigadora de los profesores contratados permanentes. 
(05/02/2015)

• Implementing Agreement for western Illinois University (USA) and Universitat Jaume I 
(Spain) “Western Illinois Spanish Experience”. (13/02/2015)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i el Col·legi Oficial de 
Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana. (18/02/2015)

• Convenio marco de colaboración entre la Asociación Española de Asesores Fiscales y la 
Universitat Jaume I de Castellón. (24/02/2015)

• Convenio de colaboración especifico entre la Asociación Española de Asesores Fiscales 
(AEDAF) y la Univeristat Jaume I de Castellón para la realización del Programa Curso de 
Experto en Fiscalidad Práctica. (24/02/2015)

• Adenda al Convenio de colaboración entre la Fundación Balaguer Gonel Hermanos y la 
Universitat Jaume I para la dotación de becas para cursar estudios de postgrado en la 
Universitat Jaume I. (25/02/2015)

• Convenio de colaboración entre la Universitat Jaume I de Castellón y la Diputación Provincial 
de Castellón, para la creación del Aula para el estudio arquitectónico-constructivo de centros 
históricos en la Universitat Jaume I. (02/03/2015)

• Protocol núm. 5. Annex al conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de 
Castelló i l’Ajuntament de Benicàssim. (03/03/2015)

• Conveni entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’Associació “Sociedad de Amigos y 
Antiguos Alumnos de la Universitat Jaume I” referent a la subvenció de la Universitat Jaume I.
(05/03/2015)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Federació Gestora 
de Gaiates de Castelló. (06/03/2015)

• Convenio de colaboración entre Universitat Jaume I y Bansalud, SL. en el ámbito de la salud. 
(11/03/2015)

• Protocolo general de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Castellón y la 
Universitat Jaume I de Castelló, relativo a la participación de la misma, en calidad de 
institución adherida, en la Red Provincial de Innovación y Calidad Social. (19/02/2015)

• Convenio de colaboración entre el Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronautico y del 
Espacio, y de la Aviación Comercial, y el Instituto Universitario de Derecho del Transporte de 
la Universidad Jaume I de Castellón (IDT).(20/02/2015)

• Convenio de colaboración empresarial entre la Universitat Jaume I de Castellón y el Colegio de
Abogados de Castellón para la realización de la “II Jornada de Mediación Mercantil”. 
(05/03/2015)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i el Col·legi Oficial 
d’Arquitectes de la Comunitat Valenciana. (12/03/2015)

• Convenio de colaboración entre la Universitat Jaume I4 y la Asociación Española de 
Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Ceràmicos para la renovación del Aula Cerámica 
ASCER de la Universitat Jaume I. (17/03/2015)

• 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 2015. (17/03/2015)

• Acuerdo de donación de el AMPA San Juan Bautista del Colegio de Educación Infantil y 
Primaria San Juan de Moró. (18/03/2015)

• Protocol addicional núm. 2/2015 als convenis de Cooperació Acadèmica i Educativa, signats 



per les Corts Valencianes i les Universitats de la Comunitat Valenciana curs 2014-2015. 
(30/03/2015)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume i i l’Ajuntament de Vila-Real, per a la 
creació de la Càtedra de Mediació Policial “Ciutat de Vila-Real” a la Universitat Jaume I. 
(08/04/2015)

• Memorando de entendimiento entre Sookmyung Women’s University, Corea y Universitat 
Jaume I, España. (09/04/2015)

• Convenio de cooperación acadèmica e intercambio entre Sookmyung Women’s University, 
(Corea) y Universitat Jaume I. (09/04/2015)

• Protocolo de desarrollo del convenio marco de colaboración entre la Universidad Jaume I de 
Castellón y la Universidad Diego Portales de Chile para el intercambio de estudiantes. 
(20/01/2015)

• Acuerdo marco de cooperación entre la Universitat Jaume I de Castellón y el Institut National 
des Sciences Appliquées de Toulouse (INSA de Toulouse). (27/01/2015)

• Anexo Doble Titulo Internacional entre la Universitat Jaume I de Castellón (UJI) y el Institut 
National des Sciences Appliquées de Toulouse (INSA de Toulouse). (27/01/2015)

• Anexo Doble Título Internacional-EURUJI entre la Universitat Jaume I de Castellón y el 
Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse (INSA de Toulouse). (27/01/2015)

• Anexo Doble Titulación-EURUJI-IBERINSA entre la Universitat Jaume I de Castellón y el 
Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse (INSA de Toulouse) (27/01/2015)

• Convenio marco de colaboración entre la Universitat Jaume I de Castelló y el H. Ajuntamiento 
de Nezahualcoyotl Estado de México. (11/02/2015)

• Conveni de col·laboració entre la Fundació Jaume Bofill, l’Institut Joan Lluís Vives i la 
Universitat Jaume I per al desenvolupament del projecte “Via Universitària: Accés, condicions 
d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris”. (13/02/2015)

• Protocol núm. 5 d’aplicació del conveni marc de col·laboració entre la Universitat de València 
i la Universitat Jaume I com a representants de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament 
Local i l’Ajuntament de Petrer. (20/02/2015)

• Convenio marco de colaboración entre la Universitat Jaume I de Castelló y la Asociación 
Amigos de Villa. (24/02/2015)

• Adenda al convenio de colaboración entre la Universitat Jaume I de Castellón y Banco de 
Santander, SA para regular la emisión del Carné Universitario Inteligente (TUI). (01/04/2015)

• 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 
2015. (15/04/2015)

• Acuerdo de colaboración cultural y científica entre la Universidad Tor Vergata de Roma y la 
Universitat Jaume I de Castellón (UJI). (16/04/2015)

• Convenio para intercambio académico y cooperación entre Chiba University, Japón y la 
Universitat Jaume I. (17/04/2015)

• Convenio para programa de intercambio de estudiantes entre Chiba University, Japón y 
Universitat Jaume I. (17/04/2015)

• Conveni entre l’Acadèmica Valenciana de la Llengua i la Universitat Jaume I per a facilitar la 
dedicació dels acadèmics que siguen professors d’esta Universitat. (17/04/2015)

• Protocol al conveni marc de col·laboració entre la Cambra de Comerç de Castelló i la 
Universitat Jaume i per a l’organització de programes conjunts de formació a la carta (Study 
Abroad) per a estudiants estrangers). (21/04/2015)

• Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación de Castellón a través del Patronato 
Provincial de turismo de Castellón, la Agència Valenciana del Turisme, la Universitat Jaume I 



de Castellón y la Fundación Universitat Jaume I-Empresa, para la celebración del XVIII 
Congreso Internacional de Turismo Universitat y Empresa. (22/04/2015)

• Convenio de colaboración entre la Universitat Jaume I de Castellón y FACSA, para la creación 
de la “Cátedra FACSA de Innovación en el Ciclo Integral del Agua” en la Universitat Jaume I. 
(24/04/2015)

• Convenio de cotutela para una tesis de doctorado entre la Universidad Sorbonne Nouvelle-
Paris 3 (Francia) y la Universitat Jaume I. (07/05/2015)

• Convenio de donación del Fondo Bibliográfico de Rafael Ribés Pla a la Universitat Jaume I. 
(08/05/2015)

• Convenio de colaboración entre la Fundación Balaguer Gonel Hermanos y la Universitat 
Jaume I para la dotación de becas para cursar estudios de Postgrado en la Universitat Jaume I. 
(11/05/2015)

• Cinquè 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. (31/03/2015)

• Convenio marco de colaboración entre la Universitat Jaume i de Castelló y la Universidad de 
Colima (México). (14/04/2015)

• Acuerdo de colaboración acadèmica entre la Universitat Jaume I y la Escuela Central de 
Nantes. (14/04/2015)

• Acuerdo de ejecución entre Chivast Education International, Chivast (República Popular 
China) y la Universitat Jaume I de Castelló sobre “Programas personalizados UJI-
Chivast”(22/04/2015)

• Segon 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 formentar la comunicació, informació i divulgació 
de diferents activitats en l’àmbit socioeducatiu de la Universitat (22/04/2015)

• Convenio de cooperación entre el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) y la 
Universitat Jaume I de Castelló (UJI) para el reconocimiento del grupo de gestión integrada de 
plagas agrícoles de dicha Universidad como unidad aosicada al IVIA a través de su unidad de 
Entomologia perteneciente al Departamento de Protecció Vegetal y Biotecnologia. 
(27/04/2015)

• Convenio marco de colaboración entre la Universitat Jaume I de Castelló y Xi’an International 
Studies University (República Popular China). (12/05/2015)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’Institut Superior 
d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per a la impartició del Màster Oficial 
Universitari en Didàctica de la Música de la Universitat Jaume I de Castelló. (12/05/2015)

• Convenio marco de colaboración entre la Universitat Jaume I de Castelló y la Fundació Privada
Banco Sabadell. (13/05/2015)

• Convenio de colaboración entre la Universitat Jaume I de Castellón y la Fundación Banco 
Sabadell para promover el talento en la comunidad universitaria de la UJI. (13/05/2015)

• Convenio de colaboración entre la Universitat Jaume I de Castellón y Cajamar Caja Rural. 
(18/05/2015)

• Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Castellón de la Plana y la Universitat 
Jaume i, para la finanaciación del programa de actividades para 2015. (18/05/2015)

• Modificación del protocolo de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la 
Plana y la Universitat Jaume I (UJI) sobre el esfuerzo Financiero a realitzar por ambas 
Instituciones para la REhabilitación del edificio situado en la Plaza Huerto Sogueros. 
(18/05/2015)

• Convenio marco de colaboración entre la Universitat Jaume I de Castelló e Ibercaja Banco. 



(26/05/2015)

• Convenio marco de colaboración entre la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla,
Asociación Civil y la Universitat Jaume I de Castelló. (11/06/2015)

• Convenio marco de colaboración entre la Universitat Jaume I de Castelló y el Colegio de 
España en París. (30/06/2015)

• Addenda al conveni específic de col·laboració interuniversitària entre la Universitat de Lleida i
les Universitats Rovira i Virgili, Jaume I i Alacant, per a la realització conjunta del màster 
universitari en Sistema de Justícia Penal. (09/03/2015)

• Memorandum of understanding between Chiang Mai University (Thailand). (24/04/2015)

• Convenio de colaboración entre la Universitat Jaume i de Castellón y el Villarreal CF para la 
creación de la Cátedra Endavant Villarreal CF del deporte de la Universitat Jaume I. 
(18/05/2015)

• Consortium Agreement for the Erasmus+ Joint Master Consortium Governing “European 
Masters course in Advanced Robotics” “EMARO+”, entre Ecole Centrale de Nantes (ECN), 
Warsaw University of Technology (WUT), University of Genova (UNIGE) i Universitat Jaume
I (UJI). (12/06/2015) 

• Convenio especifico de cotutela de Tesis Doctoral entre l’Université PARIS-SORBONNE y la 
UJI. (17/06/2015)

• Convenio marco de colaboración entre la Universitat Jaume I de Castelló y la Universidad de 
Caldas (Colombia). (18/06/2015)

• Convenio de colaboración cultural entre la Diputación de Castellón y la Universitat Jaume I. 
(06/07/2015)

• Addenda, annex i modificacions del conveni entre la Universitat de València-Estudi General, la
Universitat Politècnica de València, la Universitat d’Alacant, la Universitat Jaume I de Castelló
i la Universitat Miguel Hernández d’Elx per a l’homologació dels certificats de valencià 
expedits pels respectius serveis lingüístics. (06/07/2015)

• Acord marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i Acció Cultural del País 
Valencià. (20/07/2015)

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 total o 
parcialment els projectes i activitats no curriculars de l’UJI.

El patrocini i el mecenatge són activitats cada vegada més esteses a les universitats. El patrocini és 
un suport financer o material per part de persones, empreses o institucions a una universitat, amb 
unes contraprestacions directes determinades, per a la realització de projectes o activitats. 

El mecenatge, al seu torn, es defineix com un suport financer o material per part de persones, 
empreses o institucions a una universitat, sense contrapartida directa, per a la realització de 
projectes o activitats que presenten un caràcter d’interès general.  Els convenis de col·laboració 
empresarial s’emmarquen dins de les fórmules de mecenatge.

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 2014/15 es van signar 23 convenis de col·laboració empresarial,  14 contractes de 
patrocini i 8 convenis de col·laboració.

Aquests convenis i contractes han permés 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 140 empreses provincials i nacionals.

Societat d'Amics iAntics Alumnes de la Universitat Jaume I
La SAUJI és l’associació d’amics i antics alumnes de l’UJI reconeguda oficialment per la 
Universitat Jaume I. Constitueix el vincle de connexió entre les persones que al seu dia foren 
membres de la comunitat universitària de l’UJI i volen continuar sent-ho com d’aquelles persones 
que, sense tenir estudis universitaris o tot i haver estudiat en una altra universitat, volen mantenir 
una relació amb la Universitat Jaume I. 

Durant el curs 2014-2015 la Societat d’Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I (SAUJI), 
junt amb la Universitat Jaume I, ha treballar per a l'ampliació i millora de l'atenció als antics 
alumnes i amics de l'UJI amb la gestió del Programa AlumniSAUJI.

Mantenir vives antigues relacions i afavorir-ne de noves, estar a l’aguait de tota allò que es fa a la 
nostra Universitat, treballar junts per la renovació i millora constant de l’UJI, així com contribuir 
amb el nostre treball i activitats a una societat més lliure i solidària són els objectius d’aquesta xarxa
de relacions personals i professionals que és AlumniSAUJI 

El Model Educatiu de l’UJI, aprovat al 2012, en la fase postuniversitària diu que l’objectiu 15 és
“Mantenir i fomentar la relació amb els antics alumnes de l’UJI”. Mantenir el contacte amb els
antics membres permet a la Universitat col·laborar activament en la incorporació laboral dels seus
egresats, en la captació de nous estudiants i en la realització d’activitats culturals o d’interès social.
A més, la relació amb els seus antics alumnes afavoreix activitats de mecenatge i, en definitiva,
serveix per a estretir vincles entre la universitat i  la societat.  Per tant, la relació amb els antics
alumnes  i  la  seua  gestió  esdevé una  acció  estratègica  per  a  les  universitats,  i  un programa de
comunicació  corporativa  que permet  a  la  universitat  assolir  metes  estratègiques.  Per  tot  açò  al
Model  Educatiu  es  parla  d’un  Pla  de  relació  amb  els  antics  alumnes  on  es  contemplen  dos
programes:  a)  programa de contacte  intern amb els  antics  alumnes  (actes  de  graduació,  xarxes
socials, trobades d’antics alumnes), i b) programa de vinculació amb els antics alumnes mitjançant
la SAUJI. 

La  Universitat  Jaume I  manté  la  relació  amb els  seus  antics  alumnes  a  través  de  l’associació
“Societat d’Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I” (SAUJI), entitat sense ànim de lucre
amb personalitat jurídica pròpia, creada el 2 de març de 1999 amb el Pla d’Imatge i Comunicació
desenvolupat  per  l’UJI.  La SAUJI és una associació oberta  a tota  la  societat,  ja  que l’objectiu
principal és la relació Universitat-Societat. 

Amb el Programa AlumniSAUJI tots els antics alumnes de l'UJI passen a forma part,  de forma
gratuïta, del programa com AlumniBàsic i gaudeixen d'avantatges com informació sobre formació i
activitats  UJI  i  SAUJI,  accions  de  millora  professional,  manteniment  usuari  corporatiu,  entre
d'altres. A més , hi ha una segona categoria, els AlumniSAUJI Premium, els antics socis de SAUJI;
que  mantenen els  avantatges  dels  AlumniBàsic  i  en sumen 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. El Programa AlumniSAUJI té una orientació cap als seus membres i una
oberta comunicació mitjançant els butlletíns 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 i conservar la relació dels titulats i titulades entre ells i elles i amb l’UJI.
• Millorar la seua qualificació professional mitjançant la formació permanent.
• Facilitar a les persones associades l’ús de les instal·lacions i serveis UJI.
• Col·laborar amb la Universitat, amb els col·legis professionals i amb altres institucions 

públiques i privades pel bé de la vida universitària, professional, social i cultural 
castellonenca.

• Obtenir avantatges econòmics per als associats i associades.
• Facilitar l’intercanvi, relacions i col·laboracions amb altres associacions d’àmbit nacional i 

internacional nció de recursos per a la consecució dels objectius de la Universitat

Evolució dels  membres del Programa AlumniSAUJI
Durant el curs 2014-2015 han passat a formar part del Programa AlumniSAUJI un total de 7.295 
persones. D'elles, 2.295 antics alumnes en la modalitat gratuïta d'AlumniBàsic.  I, en quan a la 
modalitat AlumniSAUJI Premium, prop de 5.000 membres formen part del Programa i paguen la 
seua quota anual.

El perfil dels membres és el d'una persona de entre 25 i 45 anys, amb estudis superiors (quasi un 
70% titulats UJI) i  residents majoritàriament a la província de Castelló (a les comarques de la Plana
Alta, la Plana Baixa, l'Alt i Baix matestrat i l'Alcalatén)

Ús dels serveis i instal·lacions de l’UJI pels membres AlumniSAUJI
Els membres AlumniSAUJI Premium gaudeixen del carnet UJI i accés a les instal·lacions i Serveis 
de la Universitat. Alguns dels serveis més utilitzats són la Biblioteca, el Servei d'Esporss, els cursos 



de fomació continuada i de postgrau:
B iblioteca - Centre de Documentació 

• 2.773 usuaris

• 7.198 préstecs 
Servei d’Esports 

• 1.100 inscrits 
• 650 places creades i finançades per SAUJI 

Fundació General de la Universitat Jaume I 
• Escola d’estiu: 100 xiquets i xiquetes de pares AlumniSAUJI Premium 

Campus Obert 
• 50 inscrits a cursos 

• Cursos AlumniSAUJI a les Seus: presencials + en línia
Matrícula d'AlumniSAUJI Premium a formació UJI

• Màsters: 139
• Grau: 179

• Cursos Postgrau: 70
• Doctorat/tesis: 72

Comunicació amb els socis

La Secretaria Tècnica de la SAUJI ha realitzat, durant 2014, més de 7.000 gestions d’atenció als 
socis. Tot que l'associació potencia els canals de comunicació en línea, els membres 
d'AlumniSAUJI han escollit la comunicació personal com el principal instrument de relació i  més 
del 43% de les tasques realitzades han estat personalment. Les consultes per correu electrònic han 
suposat un 29% de les tasques i   en un  28% telefònicament.
El nombre més important de tasques d’atenció han estat les relaciones amb el canvi de contrasenya 
(29%), els dubtes i consultes de pertinença al programa Alumni (13%), consultes sobre cursos i 
activitats formatives (18%) i les gestions per obtenir el carnet universitari (17%). 

Pel que fa a les inscripcions, aquestes han suposat un 18% de la totalitat de les consultes 
gestionades, mentre que les baixes han suposat un 11%.

A més, cada tres setmanes els membres d'AlumniSAUJI reben el butlletí del Progra,a que recull 
informació de notícies, cursos i activitats realitzades per la SAUJI, la Universitat o altres 
institucions i empreses que tenen una vinculació amb l’associació i/o la Universitat.

Atenció per mesos



 

Canals de comunicació amb els associats i associades:

• Pàgina web: www.alumnisauji.uji.es   Periòdicament es pengen totes les activitats, dades i 
altres informacions d’interès per als membres del Programa AlumniSAUJI.  A més, els 
membres poden accedir als formularis d'alta i baixa, així com al seu perfil i actualitzar o 
modificar dades personals, prioritzar el tipus d'informació que volen rebre i el canal, així 
com fer gestions en línea amb la SAUJI i la Universitat Jaume i, com la consulta del seu 
expedient acadèmic. 

• Butlletíns electrònics i Cercles Professionals: La SAUJI envia a tots el membres 
AlumniSAUJI, cada tres setmanes, un butlletí amb la informació més destacada de en quan a
formació, activitats i informacions d’interès per als antics alumnes i amics de la Universitat. 
Així mateix, els membres poden suscriure's al cercles professionals per a rebre, cada dos 
mesos,  informació més específica del seu àmbit professional o acadèmic 

• Correu electrònic: L’UJI manté el correu electrònic i l'usuari a tots els seus antics alumnes. 
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 o el Programa AlumniSAUJI 

• 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 online de 
reforçament i difusió de les activitats que realitza l’associació 

Tipus de membres del programa AlumniSAUJI 

http://www.alumnisauji.uji.es/


El Programa AlumniSAUJI contempla dues tipologies de membres: 

• Alumni Basic: Sols pot ser un Antic Alumne de l’UJI. És gratuït i  té dret a uns serveis
bàsics. 

Es considera antic alumne UJI:  Titulats de 1er i 2on cicle,  Graduats, Doctors (3er cicle),
Postgraduats  (master  oficial  i  propi), Graduats  Universitat  de  Majors,  Erasmus  entrants,
Antics  Alumnes UJI  no titulats  amb 120 crèdits  superats  I  desvinculats  de l’UJI  (sense
matrícula) 

• AlumniSAUJI  Premium:  Pot  ser  tant  un  antic  alumne  UJI,  com un  amic  de  l’UJI.  Es
correspon amb el que fins ara era un soci de SAUJI, que abona una quota i obté uns serveis
molt més amplis que un Alumni Basic. 

Poden ser AlumniSAUJI Premium: Antics Alumes UJI, Estudiantat, PAS i PDI UJI actual,
PAS i  PDI  jubilat  UJI  (Sènior)  (amb quota  gratuïta),  Ex  -  PDI  UJI,  Graduats  no  UJI,
Supervisors de pràctiques (amb quota gratuïta per un any), Persones que no compleixen
requisits Antic Alumne i anteriors (majors de 25 anys 

Un antic alumne UJI será Alumni Basic per  dret  i  pot passar  a ser AlumniSAUJI Premium en
qualsevol moment, sense perdre la condició d’Alumni Basic. 

El membre “sènior” - jubilat UJI

La Universitat Jaume I cada any rendeix un homenatge als seus jubilats de l’any anterior en l’acte 
acadèmic que es realitza amb motiu de l'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.
El personal jubilat de la Universitat Jaume I, tant PAS com PDI,  manté el seu vincle amb la 
Universitat amb la denominació de “Senior” que els permet mantenir el seu correu UJI, esl seu 
usuari, l'accés al Servei d'Esports i a la Biblioteca. A més, tot el personal jubilat UJI passa a ser 
membre  AlumniSAUJI Premium  i gaudeis de tots els avantatges d'aquesta condició de durant 
temps indefinit (sempre de manera voluntària) i gratuïtament. 

Actualment hi ha 81 persones que gaudeixen d’aquesta categoria. 

Supervisor o supervisora de pràctiques 

Totes aquelles persones que han exercit de supervisors o supervisores de pràctiques d’alumnat de 
l’UJI, poden (a l'any següent de la seua col·laboració) gaudir de la consiciò de ser AlumniSAUJI 
Premium durant un any i de forma gratuïta.  

Enguany 120 persones han gaudit d’aquesta condició. 

Activitats en l'àmbit de la Inserció laboral
Una de les prioritats del Programa AlumniSAUJI és la de facilitar l’entrada al mercat laboral als 
seus recent titolats, així com la millora professionals de les membres en actiu. 
Per poder complir amb aquest objectiu el programa AlumniSAUJI col·labora i dona suports a les 
activitats que desenvolupa l'Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP), 
encarregada de vetlar per l’ocupació professional de l’alumnat de l’UJI.

A més els membres del Programa Alumni poden inscriure's al Cercles professionals i establir 
contactes laboral o professionals amb altres membres Alumni.

Agència d’ocupació. Aquesta és una potent eina de recerca d’ocupació qualificada que la 



Universitat posa a disposició de tot el seu antic alumnat i membres del Programa AlumniSAUJI. 

Activitats d’inserció laboral .  La SAUJI ha organitzat diversos tallers i activitats per millorar 
l’ocupabilitat del seus membres com: Crea el teu propi blog professional, Resolució creativa de 
problemes i Persuadir amb el llenguatge corporal, a més de la conferència: Introducció als mercats 
financers: comprendre i desmitificar allò desconegut. 

Consell d’Inserció Professional de la Universitat Jaume I. La SAUJI, a través del Programa 
AlumniSAUJI és membre del Consell d’Inserció Professional de l’UJI, que presideix la vicerectora 
d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, Pilar García Agustín, que té com a objectiu principal 
avaluar l’evolució de les pràctiques en empreses, la inserció de graduats i graduades, l’estimació del
futur professional i les accions concretes que s’han de desenvolupar per al foment de la inserció 
entre els titulats i titulades UJI, entre altres tasques. 

Accions d’orientació professional per a l’ocupació (OPEA). Des de la seua creació, la SAUJI 
col·labora amb les diferents accions d’orientació professional que de manera periòdica organitza 
l’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP) per a, d’aquesta manera, 
connectar l’estudiantat i els titulats i titulades amb el món laboral. 

Beques Leonardo da Vinci. A través de tots els mitjans de comunicació que té al seu abast la 
SAUJI dóna difusió a la convocatòria d’estades en pràctiques per a titulats i titulades a través de les 
beques Leonardo da Vinci. Aquesta convocatòria s’elabora amb la finalitat de donar suport a les 
persones participants en activitats de formació i de formació continuada en l’adquisició i l’ús de 
coneixements, competències, i qualificacions de cara al desenvolupament personal, l’increment de 
l’ocupació i la participació en el mercat laboral europeu. 

Activitats formatives 
 
Cursos de formació propis
 Durant el 2014, primer SAUJI i després el Programa AlumniSAUJI, ha realitzat 446 hores de 
formació destinada a la millora professional i personal de tots els seus membress i on han participat 
més de prop de 400 persones AlumniSAUJI Premium o membres de la comunitat universitària UJI.

Cursos:

• Curs català virtual. Nivell Superior C2 (80 h) 

• Curs català presencial. Nivell Superior C2 (80 h) 

• Curs actualització d’anglès. Nivell Bàsic A2 (40 h) 

• Curs actualització d’anglès. Nivell Intermedi (40 h) 

• Curs preparació d’anglès. Nivell Upper-Intermediate B2 (40 h)

• Curs preparació d’anglès. Nivell Intermediate (40 h)

• Huerting. Taller teoricopràctic d’iniciació a l’horticultura domèstica 

• Retoc fotogràfic amb Adobe Photoshop

• Taller Mirant-nos. Taller d’autoconeixement i fotografia (15 h) 

 Meeting talk
 Els meeting talk són grups de conversa en els quals l’alumnat visualitza una projecció i després 
conversa amb professorat nadius en un àmbit lúdic i amigable que estimula la conversa i la 
participació de totes les persones assistents. 
 Com a novetat, durant el 2014-2015 s’establiren grups per nivell i s’establiren unes temàtiques 
perquè l’alumnat poguera escollir aquelles més interessants. 



 Durant aquest curs s’han fet 136 hores de conversa on han participat 197 membres AlumniSAUJI 
Premium. 

Cursos d’estiu
 Després de la bona acollida que va tenir aquesta iniciativa l’any anterior, durant el 2014-2015 es va
realitzar la segona edició del curs d’estiu d’actualització anglès nivell Intermediate B1 (amb 40 
hores de durada). 

Accés a altres cursos
 Els acords de col·laboració amb altres entitats permeten oferir als membres d'AlumniSAUJI una 
àmplia oferta educativa i formativa a preus reduïts. Amb assiduïtat reben informació dels cursos, 
seminaris i congressos projectats pels diferents departaments i serveis de la Universitat Jaume I, pel 
Centre de Postgrau i Formació Continuada, per la FUE – Universitat Empresa Jaume I, per la 
Fundació General de la Universitat Jaume I, per la Xarxa Vives d’Universitats, per EADE- 
Consulting, pels diversoso Col·legis Professionals, per la Federació Coordinadora d’Entitats 
Ciutadanes de Castelló, etc. 

Activitats socioculturals
El respecte a l’entorn i el foment del consum de la cultura i la pràctica de l’esport sempre han estat 
pilars bàsics en el dia a dia de la SAUJI 

Aquests trets diferencials han fet que la SAUJI  recolze activitats i cursos realitzats pel Servei 
d’Activitats Socioculturals i el Servei d’Esports de la Universitat Jaume I.

Visites guiades a les exposicions. Els membres AlumniSAUJI  van poder gaudir d’una visita 
guiada per les exposicions Piano cabró de Carles Santos, i Humanes, massa humanes de Rossana 
Zaera, acompanyats pels comissaris d’aquestes per conèixer amb detall l’obra de tots dos artistes, 
una manera de poder aproximar-se al treball del seus autors. 

Jornades de repoblació . La SAUJI va col·laborar a les jornades de reforestació organitzades el 8 i 
15 de febrer per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat del Vicerectorat de 
Cooperació, Relacions Internacional i Institucional i Multilingüisme i el Vicerectorat d’Estudiants, 
Ocupació i Innovació Educativa dins del Programa de Voluntariat mediambiental UJI-Voluntària. 
Com en anteriors ocasions, la reforestació es va fer a les poblacions afectades per l’incendi de 
l’Alcalatén de fa uns anys. Amb aquesta edició s’han complit set anys des que la SAUJI i l’UJI 
mobilitzen els seus col·lectius per realitzar reforestacions d’arbres autòctons al terme municipal de 
les Useres. 

Activitats esportives. Els membres de l’associació han participat activament en les propostes 
esportives proposades al Servei d’Esports de l’UJI amb un total de 1100 inscripcions, un 57% 
d’aquestes han estat a activitats realitzades íntegrament per l’associació mentre que la resta eren 
activitats de la Universitat. 

Aquest any la SAUJI ha finançat l’ampliació de grups i horaris en les activitats: spinning, 
aiguaritmes, natació, natació salut, GAC, mètode Pilates, step, aeròbic, ioga i com a novetat 
s’incorpora streching (estiraments).

XV aniversari de la Societat d’Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I

 El 28 de novembre es va celebrar el XV aniversari de la SAUJI que tingué com acte principal el 
nomenament dels nous socis honorífics i sòcies honorífiques, personatges públics de reconegut 
prestigi en el seu àmbit professional i que amb la seua presència i aportació recolzen la tasca de 
l’associació.

Durant el desenvolupament d’aquest acte, els guardonats i guardonades van rebre la insígnia de 
plata i or de l’associació que reconeix la seua tasca en el desenvolupament socioeconòmic i cultural 
de Castelló i la seua província. 

Aquesta distinció s’entrega cada cinc anys i en aquesta ocasió els membres condecorats foren:



Àmbit esportiu: Roberto Bautista
Àmbit empresarial: Manuel Colonques i Rafael Benavent
Àmbit universitari: Salvador Cabedo i Francisco Toledo Lobo
Àmbit arts i cultura: Pilar Dolz i Miguel Ángel Silvestre

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 que permeten obtenir descomptes als seus 
membres en més de 140 comerços.

Relacions amb la Universitat Jaume I 

Des de la seua constitució la relació entre l’associació i la Universitat ha estat estreta, fet que ha 
permès a la SAUJI ser la única associació d’amics i antics alumnes reconeguda per la Universitat 
Jaume I com a representat de tots els seus titulats i titulades davant la comunitat universitària. 

Aquest reconeixement queda patent amb la cessió per part de l’UJI de les instal·lacions de la Seu de
la Ciutat–Llotja del Cànem per situar les oficines d’atenció als membres de la SAUJI, i així com la 
possibilitat de fer ús de totes les instal·lacions universitàries per part dels seus socis i sòcies.

La presència de la SAUJI a les comarques de Castelló també és palpable a través de les seus 
universitàries (Seu del Nord, Seu dels Ports, Seu de l’Interior, Seu de la Ciutat, Seu del Penyagolosa
i Seu del Camp de Morvedre).

Actes Oficials de Graduació de la Universitat Jaume I 

La SAUJI, a través del Programa AlumniSAUJI és l’encarregada d’organitzar els actes de graduació
de l’alumnat de la Universitat Jaume I.

 Durant el 2014 es van celebrar set actes amb una participació massiva de l’alumnat que va estar 
acompanyat per familiars, amics i professorat. 

• Actes de graduació de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. 24 d’octubre a les 
17.30 h (àmbit jurídic) i 19.30 h (àmbit econòmic): participació de 158 egressats i 
egressades.

• Actes de graduació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. 25 d’octubre a les 10.30 h 



(àmbit d’història i de llengües), 12.30 h (àmbit de magisteri) i 17.30 h (àmbit de 
comunicació): participació de 304 egressats i egressades.

• Acte de graduació de la Facultat de Ciències de la Salut.12 de desembre a les 18 h: 
participació de 56 egressats i egressades.

• Acte de graduació de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.  19 de 
desembre a les 18 h: participació de 88 egressats i egressades

 Relacions amb la Federació Nacional d’Associacions d’Antics Alumnes de les Universitats 
Espanyoles. La SAUJI és una de les associacions fundadores de la Federació Nacional 
d’Associacions d’Antics Alumnes de les Universitats Espanyoles i forma part de la Junta Directiva 
escollida al juny de 2009. Després d’abandonar la vicepresidència ara ocupa la vocalia d’Estudis i 
Projectes Alumni. 

La Federació aglutina la majoria d’associacions de les universitats espanyoles i treballa per unir 
esforços i optimitzar recursos que puguen beneficiar totes les associacions. 

XVIV Trobada Nacional d’Associacions d’Amics i Antics Alumnes de les Universitats 
Espanyoles

Enguany la Trobada Nacional va tenir lloc a Santander els dies 28 i 29 de maig de 2015. Aquesta 
Trobada la convoca cada any la Federació Alumni España i ho organitza una de les entitats 
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 consecusió
d'objectius comuns i poder enfortir una xarxa permanent de cooperació. La trobaja té una vesant 
acadèmica i institucional, sende oblidar la dimensió de les relacions professionals que este any es va
centrar en “Relació de les entitats alumni amb l'emprendiment". 

Amb una alta participació, amb prop de 100 representants d’associacions d’amics i d’antics alumnes
i responsables universitaris (rectors, vicerectors, presidents fundacions, etc) destacar la reunió de 
“Consell Assessor Alumni Espanya” que compta com a president amb Sr. Francisco José Martínez, 
ex rector de la Universidad de Huelva i President de Certiuni; com a Vicepresident amb el Sr. Piriz 
Durán, Rector de la Universidad de Extremadura; i  com a  Secretaria a la Sra. Mª del Mar Duque 
García, Directora de l'Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus (OAPEE). La resta de
la comissió la conformen personas de reconegut prestigi en l'àmbit universitari i professional. 
Destaquen nom de rectors i ex rectors, com 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 en el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte .

A la Trobada també va tenir lloc l’assemblea general ordinària de la Federació on la SAUJI continua
formant part amb una vocalia i com a responsable del grup d’Investigació i Planificació Estratègica.

Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau
Memòria Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau

La Càtedra en aquest curs 2014/15 ha continuat desenvolupant 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 70 estudiants de 32 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, 18 amb orientació acadèmica i 3 amb orientació professional, i 
estimem que en la convocatòria de setembre se'n podrien realitzar 10 més.



   Foto de grup de l’estudiantat internacional del curs 201 4/ 1 5. 

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. Jornades Construint Junts Camins per la Pau 

En el marc de les celebracions d el 20 è aniversari d el M àster U niversitari en Estudis I 
nternacional s de Pau, Conflictes i Desenvolupament l'estudiantat del Màster va organitzar tres dies 
de Jornades de pau amb activitats diverses, unes de car à cter més acadèmic com conferències i 
taules ro d ones i unes més lúdiques com el disseny d'un mural de pau, un concert intercultural o 
una marxa per la diversitat. E s van celebrar els dies 5, 6 i 7 de febrer a l ' Edifici de Postgrau i 
algunes activitats van ser al voltant de la ciutat per aconseguir la participació d'uns altres col·lectius 
i de la societat castellonenca en general . 
2. Seminaris interculturals

Són un espai de diàleg e intercanvi acadèmic i intercultural, obert a la comunitat universitària i al 
públic en general que se celebren tots el dimecres de 14 a 16 hores a la Sala d'Actes de l'Edifici de 
Postgrau. Són impartits per l'estudiantat i professorat del màster universitari en Estudis 
Internacionals de Pau Conflictes i Desenvolupament, així com per altres ponents convidats 
nacionals i internacionals. En aquest curs s'han realitzat 22 seminaris, dins dels quals podríem 
destacar els seminaris presentats per Firas Kayal, portaveu de la UNHCR, l'agència de les Nacions 
Unides pels refugiats, Araceli Alonso deWisconsin University, EUA, que va impartir un seminari de
desenvolupament local a África basat amb l'us de les propietats de l'arbre Moringa o Long Pi John, 
monjo budista de Tailàndia com a representant de l'entitat Peace Revolution  que va xerrar sobre el 
Mindfulness. 
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. Interculturalitat en Marxa 



Aquest acte va tindre lloc el 7 de febrer per sensibilitzar la societat castellonenca de la importància 
de la interculturalitat de manera positiva, com un enriquiment. La marxa va estar promoguda per  
l'estudiantat del Màster en el marc de les celebracions pel 20 è aniversari i va transcórrer des del 
Parc Ribalta fins a la Plaça de les Aules acompanyada per una tamborrada. 
5. Cinema Polític a Castelló 

Va ser un cicle de documentals polítics i socials que es projectaven els diumenges al Casal Popular
de Castelló per iniciativa de l'estudiantat del Màster, amb l'objectiu de conscienciar la ciutadania al
voltant de la realitat social. La idea era poder crear un espai de reflexió i debat, per contribuir a una
major consciència social que ajude a empoderar a la societat civil per participar activament des de
les seues capacitats i competències i decidir quina es la política i societat que desitgen. 

6 . L a paz imperfecta. Francisco Muñoz in Memoriam 

El 13 de maig de 2015, vam realitzar un seminari especial en homenatge a la figura del professor
extern  del  Màster  i  Catedràtic  de  la  Universidad  de  Granada,  Francisco  A.  Muñoz,  que
malauradament va faltar al començament d'aquest curs acadèmic, a octubre de 2014. Muñoz va
tenir sempre una important implicació amb la Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau i amb el
seu fundador Vicent Martínez Guzmán amb qui va treballar i compartir idees i experiències tantes
vegades en el marc dels Estudis i Investigació per a la Pau.
7. Obra de teatre Cuerdas 

L'etudiantat internaional del Màster de l'assignatura SBG080 Educación para la Paz va fer l'obra de
teatre  de  l'oprimit  Cuerdas  al  voltant  de  la  construcció  i  reproducció  dels  rols  de  gènere  i
l'empoderament de la dona per la igualtat. Es va representar en desembre 2014 a l'aula de teatre de
la Universitat Jaume I de Castelló i en maig 2015 a Barcelona. 
8. Publicacions

Destaquem la publicació del següent llibre de 2 de les professores del Màster Pau i investigadores
del programa de la l i nea de Educació per la Pau: 

C onstruyendo  ciudadanía  crítica  y  activa.  Experiencias  sobre  el  Aprendizaje  Servicio  en  las
universidades  del  Estado  español,  publicat  al  2014,  en  l'editorial  Icaria  dins  de  la  col · leció
Acadèmia amb ISBN 978-84-9888-565-1. Aquest volum fa una revisió d'aquestes exp e riències per
demostrar que s ó n una proposta metodològica sòlida, i no sols en l'àmbit teòric. Les aures són les
doctores Andrea Francisco, Lidón Moliner i Laura Rubio. 

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 set Càtedres i tres Aules d'empresa. Durant el curs 
2014-2015 s'han creat la Càtedra de Mediació Policial “Ciutat de Vila-real”, la Càtedra FACSA 
d'Innovació en el Cicle Integral de l'aigua, la Càtedra Endavant Villarreal CF de l'Esport i l'Aula 
Diputació per a l'estudi Arquitectònic-Constructiu de Centres Històrics.

L'aportació anual d'aquestes empreses per a les deu Càtedres i Aules d'Empresa de l'UJI és de 
290.000 euros. Amb aquesta aportació s'han realitzat diferents estudis, projectes, cursos, etc., com 
per exemple: la fira Destaca d'innovació tecnològica dels entorns ceràmic, sanitari i energètic, de la 
Càtedra d'Innovació Ceràmica; les beques de la Càtedra Endavant Villarreal CF; l'estudi 



d'investigació sobre Predicció del delicte (PredCrime), projectes com el de Policia de proximitat 
(ProxPol) o el II Congrés Internacional de Seguretat Pública i Smart Cities de la Càtedra Eurocop 
de Prevenció del Delicte; o el curs d'estiu «La pràctica de la mediació policial per a la construcció 
de ciutadania» de la Càtedra de Mediació Policial “Ciutat de Vila-real”. 

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 
• Càtedra de Mediació Policial “Ciutat de Vila-real”

• Càtedra FACSA d'Innovació en el Cicle Integral de l'aigua
• Càtedra Endavant Villarreal CF de l'Esport

• Aula de Ceràmica ASCER
• Aula Dávalos-Fletcher de la Cultura

• Aula Diputació per a l'estudi Arquitectònic-Constructiu de Centres Històrics

Càtedra BP d’Estalvi i Eficiència Energètica
La Càtedra es va crear mitjançant un conveni entre l’UJI i BP Oil España. L'objectiu principal de la 
Càtedra  és fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica en la indústria i en la societat en general i 
contribuir a crear una «cultura» de l’estalvi energètic entre la població.

Les activitats realitzades per la càtedra inclouen la realització de cursos oberts, organització i/o 
col·laboració a diferents concursos i competicions relacionades amb l'estalvi energètic, les accions 
de concienciació i informació de consumidors, dins del Club de l'Energia, o l'elaboració de 
projectes per a la millora energètica.

Algunes de les activitats organitzades, o amb col·laboració de la càtedra, són: patrocini de l'equip 
Càtedra BP-UJI que participa a ECOseries, el campionat automobilístic de conducció ràpida, 
eficient i regular i la co-organització del I Efficient Driving Tour; col·laboració amb l'equip VIA-
UJI, que participà en la competició Solar Decathlon Europe 2014 i on va rebre el premi "Menció 
especial a l'equip d'exhibició" o el curs obert en línia (MOOC) «Eficiencia energética en 
instalaciones de iluminación».

Càtedra Banc d’Espanya
La Càtedra Banc de Espanya sorgeix d’un conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I i el 
Banc d’Espanya, dins de la segona edició del programa «Banc d’Espanya – Excel·lència en 
Educació i Investigació en Economia Monetària, Financera i Bancària».

Aquesta càtedra contribueix a la creació d'un grup d'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. 

Les activitats que porta a terme la càtedra aborden la formació (amb cursos, jornades, entre les que 
es troba la fira d'innovació tecnològica dels entorns ceràmic, sanitari, esportiu i energ ètic, Destaca, 
i premis, com per exemple el Premi d'Innovació Científica i Tecnològica ciutat de Vila-real o els 
Premis Monkey), la investigació (amb participació a grups investigadors UJI i el fomen t de la 
participació en projectes nacionals i internacionals), la promoció i la divulgació de la cultura de la 
innovació mitjançant el foment de les relacions entre estudiantat, col·lectius i institucions de la 
Universitat Jaume I amb l'entorn social i empresarial de la ciutat de Vila-real i també de la resta de 
les comarques de Castelló. 

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 docència, la recerca, la difusió del 
coneixement i la innovació en l'àmbit de la prevenció del delicte.

Des de la Càtedra, no sols es pretén implantar projectes d' I+D+i dirigits exclusivament als cossos i 
forces de seguretat, sinó també un programa d'activitats de difusió socials dels avanços 
desenvolupats en aquest àmbit.
Aquesta càtedra compta amb la col·laboració especial de l'Àrea de Seguretat Pública de 
l'Ajuntament de Castelló, que des de fa anys fa ús de la plataforma tecnològica policial d'Eurocop i 
on s'aplicaran els resultats dels projectes que realitze la Càtedra.

La Càtedra Eurocop desenvolupa 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 
permeten 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.

Càtedra de Mediació Policial "Ciutat de Vila-real"
La Càtedra de mediació policial «Ciutat de Vila-real», creada al 2015, té com a objectius generals el
foment de la docència, la recerca, la difusió del coneixement i la innovació en l'àmbit de la 
mediació policial i la resolució pacífica de conflictes mitjançant les forces policials.

La Càtedra realitza activitats d’investigació, formació i promoció, destinades a millorar la 



convivència ciutadana a través de la recerca de solucions pacífiques i la gestió de conflictes 
mitjançant els Serveis Públics de Policia. 

Per a satisfer aquests objectius la Càtedra realitza accions de formació com el curs d'estiu («La 
pràctica de la mediació policial per a la construcció de ciutadania»), taules rodones, jornades 
centrades en la mediació policial, i l'elaboració d'activitats divulgatives i informatives dirigides als 
centres d'ensenyament de la ciutat de Vila-real i el seu entorn, així com la investigació i divulgació 
científica. També es preveu l'organització de cursos d'especialització de postgrau que puguen donar 
lloc a la implementació d'un Màster en la Universitat Jaume I de caràcter internacional. 

Càtedra FACSA d'Innovació en el Cicle Integral de l'Aigua
La Càtedra FACSA d'Innovació en el cicle integral de l'aigua naix al 2015 mitjançant conveni entre 
Facsa i la Universitat Jaume I, amb l'objectiu de potenciar i establir nous vincles de col·laboració en
matèria de formació, divulgació, transferència de coneixement, I+D+i i aspectes culturals vinculats 
al cicle integral de l'aigua:recerca,innovació,transferència de coneixement idocència.

Les activitats que realitza la càtedra es centren en promoure i donar suport a totes les iniciatives
relacionades  amb el  seu  àmbit.  Pel  que  fa  a  l'alumnat,  es  donen premis  a  TFG,  es  promouen
pràctiques en empresa o es fan concursos i altres activitats per afavorir l'I+D i la creativitat en el
camp de  coneixement  relatiu  a  la  càtedra.  Quant  als  professionals,  es  porten  a  terme  diverses
activitats relacionades amb la formació (cursos, jornades, workshops). Per últim, pel que respecta a
la investigació i la cultura, des de la càtedra es dóna suport a les activitats realitzades per l'UJI
relacionades amb l'àmbit del cicle integral de l'aigua. 

Càtedra Endavant Villarreal CF de l'Esport
La Càtedra Endavant Villarreal CF de l’Esport de la Universitat Jaume I, naix al 2015 com a 
continuació i ampliació de les activitats desenvolupades en l'Aula Villarreal CF de l'Esport. Té com 
a objectius generals el foment de la formació, la investigació, la difusió del coneixement i la 
innovació en l'àmbit de l'esport d'una banda i, de l'altra, la promoció de la pràctica i la competició 
esportiva entre l'estudiantat universitari a través de beques formatives. 

En quan a l’àmbit de la formació i l’ocupació la Càtedra 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. 

La Càtedra Endavant Villarreal CF de l'Esport també aposta per la col·laboració en projectes 
d’investigació en l’àmbit de l’activitat física, com el projecte «Penyagolosa trail saludable».

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 taulell 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 fotogràfíques, formació musical i concerts com 
Imaginària, Big Band UJI, Concurs de Jazz, Taller de Dansa UJI; així com en la difusió de la cultura
i de la ciència a través de la Setmana de la Ciència i les Olimpíades UJI.

Aula Diputació per a l'Estudi Arquitectonicoconstructiu de Centres 
Històrics
L'Aula Diputació per a l'estudi arquitectònic-constructiu de centres històrics sorgeix d'un conveni 
entre la Universitat Jaume I i la Diputació Provincial de Castelló a l'any 2015 i té com a objectius el
foment de la docència, investigació i difusió del coneixement i la innovació en l'estudi de centres 
històrics de la província de Castelló des de la perspectiva patrimonial, social i sostenible.

Pretén oferir a la societat un bon nombre d'estudiants formats que analitzin, estudiïn i desenvolupin 
treballs d'assessorament i recerca en els municipis de la província de Castelló, així com ser un mitjà 
pel qual col·laborar i investigar en la problemàtica a la qual nombrosos centres històrics de la 
província s'enfronten des de la perspectiva patrimonial, social i sostenible.



RELACIONS INTERNACIONALS
El curs 2014-15 ha sigut el primer en què la universitat Jaume I ha participat en el programa 
Erasmus+, garantit per al període 2014-2020 gràcies a l'obtenció de la Carta universitària Erasmus 
per a educació superior (ECHE) al desembre de 2013. Aquesta Carta ens compromet a garantir la 
qualitat de la nostra participació en la selecció, formació lingüística i reconeixement de les persones
participants. Dins del programa Erasmus+, l'UJI ha participat en quasi totes les modalitats 
proposades per a l'ensenyament superior, mobilitat d’estudiantat per motius d’estudis o de 
pràctiques en grau i màster, de mobilitat de PDI amb fins docents i formatius, i de PAS amb fins 
formatius. Aquest  programa també ofereix la possibilitat de crear associacions estratègiques entre 
universitats i empreses o màsters Erasmus Mundus conjunts. Enguany s'ha concedit a l'UJI un nou 
Màster Erasmus-Mundus en Robòtica que es posarà en marxa al setembre de 2015 i en el qual 
participen l'École Centrale de Nantes (França), la Politechnika Warszawska–Warsaw University of 
Technology (Polònia) i  la Università degli Studi di Genova (Itàlia) 

Cal destacar enguany la participació per primera vegada de l'UJI en el programa Ciencia sin 
Fronteras del Brasil, amb l'acollida a l'UJI de 8 estudiants per a fer estudis en el grau d'Arquitectura 
Tècnica durant un curs acadèmic. Aquest programa està promogut pel Govern Brasiler a través del 
CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimiento Científico e Tecnológico) qui selecciona i beca els 
estudiants, i és gestionat pel SEPIE del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport espanyol. Aquests 
estudiants tenen consideració d'estudiantat entrant-visitant i paguen les taxes acadèmiques a l'UJI.

De la mateixa manera que en el curs anterior, durant 2014-2015 s'ha produït de nou una davallada 
generalitzada en el nombre de participants en els diferents programes de mobilitat, tant 
d'estudiantat, com de personal. Sens dubte, aquesta davallada troba l'explicació en les exigències 
lingüístiques del nou programa Eramus+ i la limitació a 5  mesos de finançament. D'altra banda, 
també les Universitats d'Amèrica del Nord demanen nivells de llengua cada vegada més exigents. 
No obstant això, s'ha arribat a la xifra de 370 estudiants ixents i 248 estudiants entrants en els 
programes d'intercanvi, xifra que supera el 20% de l'estudiantat que es titula.

Finalment, durant el curs 2014-2015 hem hagut de lamentar la greu malaltia i posterior pèrdua de la 
nostra companya Teresa Blasco, qui des de la seua arribada a la Universitat Jaume I el 1998 va 
impulsar, gestionat i desenvolupat un sòlid projecte d'internacionalització en la nostra Universitat. 

Programes d'intercanvi d'estudiantat 

A.1. ESTUDIANTAT IXENT

Les taules 1 i 2 recullen 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 74% participa en el programa Erasmus+, el
qual continua sent el de major participació.

Taula 1. Total de participació d'estudiantat ixent en programes d’intercanvi per titulacions

Total Total

Titulació 2014-15

Enginyeria Informàtica 1



Grau en Administració d'Empreses 10

Grau en Arquitectura Tècnica 7

Grau en Comunicació Audiovisual 22

Grau en Criminologia i Seguretat 6

Grau en Dret 22

Grau en Economia 6

Grau en Enginyeria Agroalimentària i del 
Medi Rural

2

Grau en Enginyeria Elèctrica 5

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i 
Desenvolupament de Productes

19

Grau en Enginyeria en Tecnologies 
Industrials

32

Grau en Enginyeria Informàtica 5

Grau en Enginyeria Mecànica 20

Grau en Enginyeria Química 6

Grau en Estudis Anglesos 28

Grau en Finances i Comptabilitat 9

Grau en Història i Patrimoni 3

Grau en Humanitats: Estudis Interculturals 3

Grau en Infermeria 4

Grau en Matemàtica Computacional 1

Grau en Medicina 7

Grau en Mestre o Mestra d'Educació 
Infantil

11

Grau en Mestre o Mestra d'Educació 
Primària

10

Grau en Periodisme 20

Grau en Psicologia 19

Grau en Publicitat i Relacions Públiques 25

Grau en Química 6

Grau en Relacions Laborals i Recursos 
Humans

5

Grau en Traducció i Interpretació 40

Grau en Turisme 11

Llicenciatura en Dret 1

Màster universitari Erasmus Mundus en 
Tecnologia Geoespacial 

4

TOTAL 370



Taula 2. Participació d'estudiantat ixent en programes d'intercanvi per titulacions i programes 

2014-15 Titulació Total Erasmus Erasmus
doble

titulació

Amèrica
del Nord i

Àsia

SICUE Amèrica
Llatina

Enginyeria Informàtica 1 1

Grau en Administració 
d'Empreses

10 10

Grau en Arquitectura 
Tècnica

7 4 1 2

Grau en Comunicació 
Audiovisual

22 10 2 4 6

Grau en Criminologia i 
Seguretat

6 4 1 1

Grau en Dret 22 20 2

Grau en Economia 6 4 2

Grau en Enginyeria 
Agroalimentària i del 
Medi Rural

2 2

Grau en Enginyeria 
Elèctrica

5 4 1

Grau en Enginyeria en 
Disseny Industrial i 
Desenvolupament de 
Productes

19 12 1 6

Grau en Enginyeria en 
Tecnologies Industrials

32 20 11 1

Grau en Enginyeria 
Informàtica

5 4 1

Grau en Enginyeria 
Mecànica

20 17 1 1 1

Grau en Enginyeria 
Química

6 3 1 2

Grau en Estudis Anglesos 28 24 4

Grau en Finances i 
Comptabilitat

9 9

Grau en Història i 
Patrimoni

3 3

Grau en Humanitats: 
Estudis Interculturals

3 3

Grau en Infermeria 4 2 2

Grau en Matemàtica 
Computacional

1 1



Grau en Medicina 7 4 2 1

Grau en Mestre o Mestra 
d'Educació Infantil

11 8 2 1

Grau en Mestre o Mestra 
d'Educació Primària

10 9 1

Grau en Periodisme 20 11 5 4

Grau en Psicologia 19 10 2 4 3

Grau en Publicitat i 
Relacions Públiques

25 16 2 7

Grau en Química 6 5 1

Grau en Relacions 
Laborals i Recursos 
Humans

5 4 1

Grau en Traducció i 
Interpretació

40 36 2 2

Grau en Turisme 11 10 1

Llicenciatura en Dret 1 1

Màster universitari 
Erasmus Mundus en 
Tecnologia Geoespacial 

4 4

TOTAL TITULACIONS 370 273 13 14 35 35

Aquest curs s’ha produït un decreixement de 51 estudiants en programes d'intercanvi. Els únics 
programes que han incrementat el nombre de mobilitats han sigut el de doble titulació i Amèrica 
Llatina.

Al llarg del curs 2014-15, la Universitat Jaume I ha enviat 370 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 Variació
curs

anterior

Facultat de Ciències 
Humanes i Socials

120 8 16 18 162 -13,4%

Facultat de Ciències 
Jurídiques i 
Econòmiques

62 1 5 2 70 -20%

Escola Superior de 
Tecnologia i Ciències 
Experimentals

75 13 3 6 11 108 -4,4%

Facultat de Ciències de 
la Salut

16 2 8 4 30 -11,7%



TOTAL 273 13 14 35 35 370 -12,1%

La FCHS continua sent el centre de major participació. Els quatre centres han perdut estudiants 
respecte al curs 2013-14.

Programa Erasmus+ Estudis

El programa Erasmus+ compta amb una participació, oferta i demanda, 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 han participat la majoria dels graus implantats i alguns títols de 1r i 
2n cicle ja de manera residual.

Taula 4. Oferta de la convocatòria Erasmus+ 

Progressió dels convenis 
Erasmus+ 2014-15 2015-16

Nombre de convenis 357 382

Nombre d’universitats 235 217

Nombre de titulacions de 1r i 2n 
cicle 11 0

Nombre de graus 29 31

Oferta de places 810 854

Nombre de països 24 26

 La convocatòria Erasmus+ estudis del curs 15/16 es va publicar el dia 30 de gener de 2015.  El 
termini per a la presentació de sol·licituds va quedar fixat entre el 2 i el 15 de febrer de 2015. Va 
haver-hi 239 sol·licitu ds aptes, 260 menys que l’any anterio r. 204 estudiants han confirmat la seua 
estada; una xifra molt inferior al passat recent, segurament motivat pel canvi de criteri respecte dels 
requisits lingüístics: la convocatòria 2015-16 ha incorporat uns requeriments lingüístics més elevats
que en els cursos anteriors per tal de seguir les instruccions establertes al programa Erasmus+; 
també ha desaparegut la prova de llengües que fins ara podien fer els estudiants per acreditar el seu 
nivell de llengües.

 Erasmus+ Màster 

La convocatòria per realitzar estudis en el segon semestre del curs 2014-2015 per a 5 mesos ha estat
oberta del 29 de gener al 9 de febrer de 2015. 

S'hi han ofert 6 places en total. Quatre places al màster en Tecnologies Geoespacials a la Universitat
de Münster i dues places al màster de Traducció Medicosanitària a la University College London; 
aquestes últimes finalment no s'han cobert. 

CONVENIS 

En el programa Erasmus+ durant el curs acadèmic 2014-2015 hem continuant renovant tots els 
convenis signats i s'han signat nous convenis amb universitats europees. Amb Suïssa s'han signat els
convenis per estar fora del programa Erasmus. Amb els Estats Units s'han reactivat els convenis que
teníem amb The University of Texas at Dallas i Western Illinois University. Respecte a Àsia, cal 



destacar nou convenis amb Corea i Taiwan. Del programa Sicue també hem signat nous acords 
sobretot de les noves titulacions d'infermeria i medicina.

Taula 5. Alguns dels nous convenis signats durant el curs 2014-2015

UNIVERSITAT PAÍS

Sejong University COREA

National Taipei University of Technology TAIWAN

Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau ROMANIA

The University of Northumbria REGNE UNIT

Università degli Studi di Perugia ITALIA

West University of Timisoara ROMANIA

Ruprecht-Karls Universität Heidelberg ALEMANYA

Universitatea Babes-Bolyai ROMANIA

Ludwig-Maximilians-Universität München ALEMANYA

Universitá degli Studi di Foggia ITÀLIA

Università degli Studi di Cagliari ITÀLIA

Wyzsza Szkola  Humanistyzna we Wroclawiu POLÒNIA

Université d'Angers FRANÇA

Université d'Auvergne FRANÇA

Università degli Studi di Milano ITÀLIA

Université de Bourgogne FRANÇA

Roskilde Universitetscenter DINAMARCA

Philipps-universität Marburg ALEMANYA

Institut Français de Mécanique Avancée (IFMA) FRANÇA

Saxion Hogescholen PAISOS BAIXOS

Copenhagen Business School DINAMARCA

Universidade do Minho PORTUGAL

Ankara University TURQUIA

Gheorghe Asachi, Technical University of Iasi ROMANIA

Hanzehogeschool Groningen PAISOS BAIXOS

Ludwig-Maximilians-Universität München ALEMANIA

Alcide de Gasperi University of Euroregional Economy POLÒNIA

Universiteit Gent BÈLGICA

Universidad de La Laguna en Tenerife ESPANYA

Universidad de Alcalá de Madrid ESPANYA

Universidad de Granada, Sevilla, Murcia ESPANYA



Universidad del País Vasco, Cantabria, Zaragoza ESPANYA

Universidad Complutense de Madrid ESPANYA

El finançament rebut per a les ajudes Erasmus+ ha estat el següent:

Taula 6. Finançament de les ajudes Erasmus

 
Ajudes Erasmus 2014-15

Agència Nacional Erasmus (OAPEE) 398.250,00

Universitat Jaume I 24.000,00

Generalitat Valenciana* 24,396,75

Euros TOTAL 446.646,75

*Encara no s'ha pagat a l’UJI

Quant a les novetats que ha aportat el nou programa Erasmus+ cal remarcar que les ajudes als 
estudiants han sigut mensuals i segons el país de destinació (diferenciant 3 grups de països), els 
estudiants que al curs 2013/14 han sigut becaris del ministeri han vist incrementada aquesta 
assignació en 100 € mensuals més. Els mesos màxims finançats han sigut 5.

També s'ha gestionat des de l'ORI una ajuda per necessitats especials a un estudiant que tenia 
acreditada una discapacitat superior el 33%.

D'altra banda al curs 2014/15, 23 estudiants han rebut l'ajuda Erasmus.es per a mobilitat Erasmus+ 
finançada pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Aquesta subvenció és tramitada directament 
pel Ministeri i és superior en 100 € a la concedida amb fons del SEPIE. El requisit per a optar a 
aquesta convocatòria ha sigut tindre un nivell mínim de B2 en la llengua d'instrucció de la 
universitat de destinació. L'ajuda és incomptable amb la gestionada per la Universitat (SEPIE).

Programes intensius Erasmus

Aquests programes han passat a anomenar-se Key Action 2 (KA2) en la nova etapa d'Erasmus+. 
Durant el curs 2014-2015 ha sigut l'OCDS l'oficina encarregada de gestionar i coordinar aquests 
projectes.

Programa d’ajudes de l’UJI amb Amèrica del Nord, Àsia i Oceania

Durant el curs 2014-15 (al desembre de 2014) es va publicar la convocatòria d’intercanvi amb 
Amèrica del Nord i Àsia per a mobilitats durant l’any acadèmic 2015-16. Aquesta convocatòria està
cofinançada per dues entitats: BP Oil (estades a Amèrica del Nord) i el Banco Santander (estades a 
Àsia).

L’any 2014-15 ha estat el sisè 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 ofertes dins d’Amèrica del Nord, han estat onze universitats sòcies als Estats Units (2 
més que l’any anterior): 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), St. Edwards University (a l’estat de Texas), Western Illinois University (a l’estat 
d’Illinois) i The University of Texas at Dallas (a l’estat de Texas).

A Àsia, les estades, patrocinades pel Banco Santander, permeten estades a quatre universitats de 
quatre països diferents. Aquest any s’han incorporat dues noves destinacions: Corea i Taiwan. Les 
universitats sòcies als 6 països on tenim intercanvis són: Mie University (Japó), Tomsk Polytechnic 
University (Rússia), University of Malaya (Malàisia), University of Muhammadiyah Yogyakarta 
(Indonèsia), Sejong University (Corea) i National Taipei University of Technology (Taiwan).

El termini per a la presentació de sol·licituds va quedar fixat entre l’11 de desembre de 2014 i el 10 
de gener de 2015. 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 28 sol·licituds, de les quals 13 van ser aptes. Finalment, s’han 
atorgat 10 places per a gaudir-les durant l’any 2015-16. L’ajuda econòmica és de 2.800 €. Totes les 
places són per a un semestre.

Durant el curs 2014-15 ha gaudit d’una plaça de mobilitat per a Malàisia una estudianta del grau en 
Estudis Anglesos. L’ajuda ha estat de 2.800 € per a un semestre. Per a Amèrica del Nord s’han 
gaudit de 13 ajudes per a estudiants de vuit titulacions diferents, els quals han rebut la quantitat de 
2.700 € per semestre d’ajuda econòmica. 

 
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 2014-15 va oferir un total de 37 places, encara que al final han estat 34 
els alumnes que han fet estades d’intercanvi a diferents països d’Amèrica Llatina, en produir-se tres 
renúncies poc abans de realitzar l’estada. En aquesta convocatòria 2014-15 s’han oferit dues places 
noves amb la Universidad de la Cuenca del Plata, a Argentina. Les ajudes econòmiques han fluctuat
entre els 2.300 euros i els 5.000 euros, fruit de la integració en la convocatòria de dos programes de 
finançament del Banc de Santander: el programa Fórmula Santander i el Programa Santander-
CRUE Universidades. D’aquesta manera, les ajudes econòmiques de les quals ha gaudit 
l’estudiantat ixent han estat de tres tipus: 5.000 euros per al primer beneficiari, 3.000 euros per als 
quinze següents i 2.300 euros de finançament íntegrament UJI per a la resta.

El nombre de sol·licituds per al programa ha estat de 131, de les quals 87 eren aptes. El finançament
del programa s’ha estructurat de la manera següent:



Taula 8. Distribució d'ajudes per a Amèrica Llatina 

Programa Quantia

Programa Fórmula Santander 5.000,00 €

Programa Santander-CRUE Universitats 45.000,00 €

Universitat Jaume I 41.400,00 €

Per centres, la participació més elevada prové de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, amb un
total de 45, seguida de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, amb 36, i de l’Escola 
Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals i de la Facultat de Ciències de la Salut, amb 35 i 
15 respectivament. Les titulacions amb un nivell de participació més alt han estat Publicitat i 
Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

En la convocatòria del curs 2015-16 s’ha oferit també un total de 37 places.

Programa SICUE

En els quinze 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 9. Comparativa oferta/demanda/participació en els últims 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 134 138 112 124 81 77 85 78 43

A.2. ESTUDIANTAT ENTRANT

El nombre d’estudiantat entrant continua augmentat. Del programa Erasmus hem rebut 10 
estudiants més que el curs 2013/14. Del programa amb Amèrica del Nord i Àsia han arribat 26 
estudiants (11 alumnes més que el 2013/2014):  4 de Malàisia, 4 d'Austràlia, 6 d'Indonèsia i 12 dels 
Estats Units. Del programa Euruji, que no ha variat, hem t i ngut tres alumnes. E n e l programa 
SICUE hem t i ngut 9 alumnes, 6 menys que el 2013/2014 . Augmenta l’alumnat de màster de 3 a 8 
alumnes. Baixa l’estudiantat d’Amèrica Llatina, de 21 a 13. Pel que fa als alumnes visitants, 
enguany no ha vingut ningú. Els programes que han augmentat el nombre d'estudiants entrants han 
sigut Erasmus+ i Amèrica del Nord i Àsia . Les titulacions que més estudiants reben són els graus 
en Traducció i Interpretació i Administració i Direcció d’Empreses. 

Taula 10. Estudiantat entrant per titulacions

 

Titulació
Total estudiantat

2014-15

Grau en Estudis Anglesos 25

Grau en Humanitats: Estudis Interculturals 4



Grau en Història i Patrimoni 1

Grau en Mestre o Mestra d’Educació Primària 1

Grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil 5

Grau en Traducció i Interpretació 42

Grau en Publicitat i Relacions Públiques 14

Grau en Comunicació Audiovisual 11

Grau en Periodisme 2

Màster Univ. Enseny. i Ad. Llengua Anglesa 
(Melacom)

1

Màster Com. Intercultural i Enseny. Llengües (Ciel) 2

Màster univ. en Psicopedagogia 1

FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS 109

Grau en Administració i Direcció d'Empreses 37

Grau en Economia 2

Grau en Finances i Comptabilitat 0

Grau en Dret 13

Grau en Turisme 14

Grau en Relacions Laborals 2

Grau en Gestió i Administració Pública 2

Grau en Criminologia 3

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I 
ECONÓMIQUES

73

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 7

Grau en Enginyeria Informàtica 1

Enginyeria Química 1

Grau en Enginyeria Química 5

Grau en Engin. Tèc. en Disseny Industrial i 
Desenvolupament de Productes

5

Grau en Enginyeria Tècnica Mecànica 4

Grau en Química 7

Grau en Arquitectura Tècnica (incl. Ciencia 
Fronteras)

14

Grau en Enginyeria Alimentària i del Medi Rural 2

Màster univ. Erasmus Mundus en Tec. Geoespacial 1

Màster univ. Eng. Industrial 2

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I 
CIÈNCIES 

49

Grau en Psicologia 10

Grau en Infermeria 0



Grau en Medicina 6

Màster univ. Psicologia Treball i les Organitzacions 1

FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT 17

Visitants 0

TOTAL TITULACIONS 248

Del total de l’estudiantat entrant, un 76% correspon al programa Erasmus+, com es desprèn de la 
taula 1 1 . Hem tornat a rebre quatre estudiants del programa de Malàisia (University of Malaya). 
Com a novetat, l'arribada de 6 alumnes d'Indonèsia per primera vegada d ' Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta. Hem rebut tres estudiants del programa Euruji procedents de França 
(de les universitats d’Insa Lió i Insa Tolosa). Cal destacar enguany que hem rebut 8 estudiants del 
programa Ciencias sin Fronteras de Brasil, tots del Grau en Arquitectura Tècnica. 

Taula 11. Estudiantat entrant per programes d'intercanvi i centres

 

 
Erasmus

+

Nord
Amèrica

i Àsia

Amèric
a

Llatina
SICUE

C. sin
Fronteras

Brasil

Euruji
dobles

titulacions

TOTA
L

Facultat de Ciències 
Humanes i Socials

82 19 7 2 0 0 110

Facultat de Ciències 
Jurídiques i 
Econòmiques

61 4 5 3 0 0 73

Escola Superior de 
Tecnologia i Ciències
Experimentals

32 2 1 3
8

3 41

Facultat de Ciències 
de la Salut

14 1 0 1 0 0 16

Visitants 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 189 26 13 9 8 3 248



 

Cal assenyalar que durant el curs 2014-2015 hem acollit dos estudiants amb necessitats especials; 
un entrant dins d'un programa d'intercanvi i un altre entrant d'un programa curt a la carta. Es preveu 
per a l'any que ve l'entrada de dos estudiants més. Arran de l'aplicació de les noves directrius de 
l'Erasmus+ l'ORI ha creat un grup de millora juntament amb l'USE per establir un protocol per a la 
millor gestió i acollida d'aquests casos particulars.

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’1,5. És a dir, per cada 
estudiant entrant n’enviem 1,5 . El centre que presenta un desequilibri més pronunciat és l’ESTCE, 
on ixen 2,2 vegades més estudiants dels qu i hi 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 (5,64). 

Taula 12. Comparació de l’estudiantat ixent i entrant

 Titulació 

Estudiantat

ixent

2014-15

Ixent

mesos

2014-15

Mitjana

mesos

2014-15

Estudiant
at

entrant

2014-15

Entran
t

mesos

2014-
15

Mitjan
a

mesos

2014-
15

Relació

ixents

entrant
s

Grau en Estudis 
Anglesos

28 153 5,46 25 133 5,32 1,12

Grau en Humanitats: 3 17 5,66 4 20 5 0,75



Estudis Interculturals

Grau en Història i 
Patrimoni

3 30 10 1 5 5 3

Grau en Mestre o 
Mestra d’Educació 
Infantil

11 81 7,36 5 33 6,60 2,20

Grau en Mestre o 
Mestra d’Educació 
Primària

10 56 5,60 1 5 5 10

Grau en Traducció i 
Interpretació 

40 331 8,28 42 226 5,38 0,95

Grau en Publicitat i 
Relacions Públiques

25 172 6,88 14 74 5,29 1,79

Grau en Comunicació
Audiovisual

22 131 5,95 11 63 5,73 2

Grau en Periodisme 20 163 8,15 2 10 5 10

Màster (Melacom) 0 0 0 1 5 5 0

Màster (CIEL) 0 0 0 2 10 5 0

Màster Psicologia 
Treball i les Org.

0 0 0 1 5 5 0

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
HUMANES I 
SOCIALS

162 1.134 7 109 589 5,4 1,48

Grau en 
Administració i 
Direcció d’Empreses 

10 77 7,70 37 221 5,97 0,27

Grau en Dret 22 178 8,09 13 93 7,15 1,69

Llicenciatura en Dret 1 9 9 0 0 0

Grau en Economia 6 53 8,83 2 14 7 3

Grau en Finances i 
Comptabilitat

9 54 6 0 0 0

Grau en Turisme 11 63 5,72 14 70 5 0,79

Grau en Criminologia
i Seguretat

6 33 5,50 3 15 5 2

Grau en Relacions 5 39 7,80 2 10 5 2,50



Laborals i Recursos 
Humans

Grau en Gestió i 
Administració 
Pública

0 0 0 2 10 4 0

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
JURÍDIQUES I 
ECOMÒMIQUES 

70 506 7,23 73 433 5,93 0,96

Grau en Enginyeria 
en Tecnologies 
Industrials

32 298 9,31 7 47 6,71 4,47

Enginyeria 
Informàtica

1 9 9 0 0 0

Grau en Enginyeria 
Informàtica

5 36 7,20 1 5 5 5

Enginyeria Química 0 0 0 1 5 5 0

Grau en Enginyeria 
Química

6 27 4,5 5 25 5 1,20

Grau en Enginyeria 
en Disseny Industrial 
i Desenvolupament 
de Productes

19 126 6,63 5 25 5 3,80

Grau en Enginyeria 
Mecànica

20 165 8,25 4 28 7 5

Grau en Química 6 52 8,66 7 47 6,71 0,86

Grau en Arquitectura 
Tècnica

7 47 6,71 14 106 7,57 0,50

Grau en Matemàtica 
Computacional

1 9 9 0 0 0

Grau en Enginyeria 
Elèctrica

5 31 6,20 0 0 0

Grau en Enginyeria 
Agroalimentària i del 
Medi Rural

2 14 7 2 10 5 1

Màster Erasmus 
Mundus Geoespacial

4 20 5 1 5 5 4

Màster Eng. 
Industrial

0 0 0 2 10 5 0

ESCOLA 
SUPERIOR DE 
TECNOLOGIA I 
CIÈNCIES 
EXPERIMENTALS

108 834 7,72 49 313 6,39 2,20

Grau en Psicologia 19 144 7,57 10 54 5,4 1,90



Grau en Infermeria 4 22 5,50 0 0 0

Grau en Medicina 7 62 8,86 6 46 7,66 1,16

Màster Psicologia 
Treball i les Org.

0 0 0 1 5 5

FACULTAT DE 
CIÈNCIES DE LA 
SALUT

30 228 7,60 17 105 6,18 1,76

Visitants 0

TOTAL 
TITULACIONS

370 2.701,16 7,30 248 1400 5,64 1,49

Fent l'anàlisi per països, els estudiants ixents van en primer lloc a Itàlia, Regne Unit, Portugal i 
França. El mateix ordre serveix per als estudiants entrants.

Els països on no hi ha reciprocitat d'estudiants entrants són: Bulgària, Eslovènia, Mèxic i Indonèsia.

Els països on no hi ha reciprocitat d'estudiants ixents són: Colòmbia, Costa Rica, Estònia, Finlàndia,
Regne Unit, Suècia i Uruguai.

Finalment, en el següent gràfic es pot veure l’evolució dels programes d’intercanvi.

  

Satisfacció de l’estudiantat que ha participat en programes d’intercanvi del curs 2014-15

Els estudiants ixents han formalitzat les enquestes de satisfacció de manera automàtica mitjançant 
l'eujier durant el curs 2014-15. Està previst que els estudiants entrants també puguen fer-ho quan 
l'enquesta en línia estiga disponible.

L'estudiant ixent que ha emplenat l'enquesta en línia és, a data de preparació d'aquesta memòria, de 
172 estudiants. Aquesta enquesta està encara en fase de proves.

La puntuació mitjana que dóna l'estudiantat ixent respecte a la seua satisfacció és (0 és el mínim i 5 

Object 3



el màxim):

Satisfacció amb la universitat de destinació: 3,77

Grau de satisfacció global amb l'ORI: 4,05

Grau de satisfacció global amb el tutor o tutora/coordinador o coordinadora assignat: 4,10

Projectes curriculars propis amb universitats
estrangeres



DOBLES TÍTOLS INTERNACIONALS

E uruji 2014-15. És el catorzè 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).

Els estudiants del grup EURUJI que han estat de mobilitat mitjançant el programa Erasmus+ a 
l'INSA de Lió han sigut 8; a l'INSA de Tolosa no ha anat cap estudiant Erasmus+ per tal de cursar el
doble títol.

D'altra banda s'han concedit tretze ajudes UJI, per un import total de 10.350 euros, destinades a 
dotze estudiants i estudiantes 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 vuit l’han fet a Lió i quatre a Tolosa. D'altra 
banda també hem rebut un estudiant entrant.

GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA, VIA UNIVERSITY COLLEGE, DINAMARCA

En el segon any d’existència, dos estudiants han estat seleccionats dins de la convocatòria 
Erasmus+ 2014-15 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 segon any d’existència, cap estudiant d'aquests graus ha estat seleccionat dins de la 
convocatòria Erasmus+ 2014-15 per a realitzar el doble títol a l’Université Lumière Lyon, per a 
obtenir un dels títols en Economie.

GRAUS EN ADE, ECONOMIA I FINANCES I COMPTABILITAT, UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI MODENA, MODENA 01 

Cap estudiant d'aquests graus ha estat seleccionat dins de la convocatòria Erasmus+ 2014-15 per a 
realitzar el doble títol a la Università degli Studi di Modena. 

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 hi ha , perquè sempre
estiguen vigents. El curs 2014-15 hi ha 382 de Erasmus+, 11 convenis amb Amèrica del Nord, 6
amb Àsia,  18 convenis amb Amèrica del Sud i 258 convenis SICUE amb universitats nacionals. 

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 2014-15 el nombre de persones responsables d’intercanvi 
nomenades és, a la Facultat de Ciències Humanes i Socials, de 8 coordinadors i coordinadores 
d’intercanvi i 21 tutors i tutores d’intercanvi; a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, de
9 coordinadors i coordinadores d’intercanvi i 16 tutors i tutores d’intercanvi; a l’Escola Superior de 
Tecnologia i Ciències Experimentals, d’11 coordinadors i coordinadores d’intercanvi i 10 tutors i 
tutores d’intercanvi, i a la Facultat de Ciències de la Salut, de 4 coordinadors i coordinadores 
d’intercanvi i 2 tutors 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 s'ha reunit dues vegades durant el curs 2014-2015.

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 patrocini, 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 4.000 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 ofertes és de 25, distribuïdes en dos tipus: les 



beques d'estudis a distància, per a matrícula, 20 en total, i les beques de tipus presencial, que 
inclouen, tant el pagament de la matrícula, com una ajuda econòmica de 2.000 euros. 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 o beneficiàries 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 2015-16 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 poguera continuar els seus estudis de doctorat
ací. 

En el curs 2010-11 es va oferir un total de cinc beques, de 5.000 euros cadascuna, 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 10 
ajudes, 6 destinades a becaris de renovació i 4 més per a becaris de nova concessió. El nombre total 
de sol·licitants va ser de 20.

A la quarta edició del programa, curs 2013-14, s’ha incrementat el nombre de sol·licituds a 29 i 
s’han concedit les quatre beques de renovació i 6 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 10 ajudes, de 5.000 euros cadascuna, 4 per a renovacions i 
6 per a candidats de nova sol·licitud. 

A la convocatòria actual per al curs 2015/2016 el nombre de sol·licituds ha sigut de 9 i se n’han 
concedit 7, atès que 2 dels sol·licitants no complien els requisits.

b) INTEGRACIÓ PER A L’ALUMNAT ESTRANGER

Benvinguda a l’estudiantat internacional de màster i doctorat

El 24 de setembre va tenir lloc la tercera 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 
estudiants i estudiantes. Aquesta benvinguda, que té l’objectiu d’informar, es fa perquè els 
estudiants de diversos màsters i països es puguen conèixer i aprendre més sobre la Universitat i les 
instal·lacions, abans de començar el semestre. A banda, s'aconsegueix que els estudiants coneguen 
altres estudiants que estan en les mateixes condicions i els ajuda molt al principi.

Benvinguda a l’estudiantat llatinoamericà becari de màster i doctorat



El 2 de desembre de 2014, l’ORI va organitzar l' acte de benvinguda a estudiants i estudiantes 
llatinoamericans, beneficiaris de beques de màster i ajudes de doctorat del Vicerectorat 
d'Internacionalització, Cooperació 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 les beneficiàries d’aquests programes i es va oferir informació 
d’acollida i integració dels nous estudiants a la vida universitària i a Espanya. 

Cicle de cinema espanyol comentat per alumnat internacional

El curs 2014-15 l’Oficina de Relacions Internacionals ha seguit oferint el cicle de cine espanyol 
comentat per alumnat internacional, amb la projecció de sis pel·lícules en espanyol, dues menys que
altres anys per les característiques especials de falta de personal en què ens trobàvem. 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. A les 
projeccions va assistir una mitjana d’unes 35 persones, i entre els assistents hi havia tant estudiantat 
dels diferents programes d’intercanvi com estudiantat espanyol, encara que aquests en menor 
proporció. Aquestes projeccions tenen la peculiaritat d’estar comentades per alumnat internacional 
entrant de programes d’intercanvi. En aquest curs, una estudiant alemanya durant el primer 
semestre i un estudiant argentí durant el segon semestre van col·laborar en el cicle, organitzat 
conjuntament per l’ORI, l'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. 

Ujillengües

S'ha consolidat l'activitat UJILLENGÜES que, promoguda per l'SLT amb la col·laboració de l’ORI,
es va fer al Pub TERRA de Castelló. 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 

Des de febrer de 2015 el perfil en Facebook, anomenat «Intercanvia’t ORI», ha canviat d'estat de 
perfil personal a perfil d'empresa, a causa d'una ordre expressa dels gestors d'aquesta xarxa social. 
De moment, el perfil ja té 2.188 "m'agrada", la major part dels quals són internacionals. Fins al 
moment, 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, i també per donar 
informació. Hem creat un grup en WhatsApp per quedar en contacte amb els estudiants 
internacionals ràpidament durant la seua estada i ha resultat útil per localitzar els estudiants i 
informar-los, però du una gestió molt forta i una dedicació de quasi 24 hores. 

 

Programa Mentor

Aquest any el programa de mentors ha funcionat satisfactòriament amb 75 estudiants UJI que han 
estat mentors durant el primer semestre i 60, durant el segon; 199 estudiants estrangers han demanat
ajuda de mentors. 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 el crèdit de reconeixement d'activitats extraacadèmiques 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, a més de vindre a la sessió 
formativa inicial. Es va atorgar un diploma honorífic a la millor parella de cada semestre. L’ORI 
col·labora amb l’OCDS i forma part del programa UJI Voluntària. D’aquesta manera, ara, els 
estudiants i les estudiantes que vulguen aconseguir 0,5 crèdits addicionals han d’assistir a la 
formació bàsica del voluntariat que organitza l’OCDS, juntament amb els requisits que demana 
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 l’estudiantat internacional. A 
més, té una petita 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 d’unes 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 només n’han atorgat 8.000 per a implementar el programa en l'any 2014 i 7.000 per a fer-



ho en el 2015. 

Durant el curs 2014-15 s’han allotjat amb famílies de Castelló 16 estudiants d’intercanvi de 
diferents països. En el gràfic següent es pot veure la gran demanda de l’estudiantat dels 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.  

A més, 21 estudiants del programa WISE SPAIN de Short Programmes s'han allotjat en 13 famílies 
de Castelló.

S’han atorgat beques econòmiques 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.

Hem impulsat de nou el programa Xmas with Families perquè els estudiants que no tornen als seus 
països durant les festes puguen experimentar sobre la nostra tradició nadalenca. 

D'altra banda hem començat el nou programa Families & Friends, que consisteix a trobar famílies 
que ofereixen activitats puntuals per compartir amb els estudiants.

  G ràfica Family Programme , per països 

Programa de VoxUji Ràdio: El món a l’UJI 

Durant l’any 2014-15 s’ha continuat gravant el programa de VoxUji Ràdio El món a l’UJI que 

Object 4



s’emet des de l’any 2008. Aquest programa dóna informació dels 38 països i universitats on l’UJI 
ofereix estades d’intercanvi, a través d’entrevistes a estudiants que han viscut aquesta experiència. 
L’any 2014-15 s’ha continuat amb la novetat introduïda l’any anterior de 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 21 h a 21.15 h) al 107.8 de la 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. 

NOU PROGRAMA CIENCIAS SIN FRONTERAS CsF-ESPAÑA 2014-15

L'UJI va rebre per primera volta el curs 2014-15 8 alumnes brasilers per a cursar estudis del Grau 
d’Arquitectura Tècnica dins del Programa Ciencia sin Fronteras

Es tracta de un programa mitjançant el qual el govern brasiler, a través del CNPq (Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), selecciona i envia estudiants de grau 
d'universitats brasileres a realitzar un curs acadèmic complet a universitats espanyoles, gestionat pel
SEPIE del Ministeri de Educació, Cultura i Esport espanyol.

Els alumnes vénen becats íntegrament pel govern brasiler i tenen la consideració d’estudiant 
entrant-visitant, i fan efectives les taxes acadèmiques a l’UJI.

El curs vinent 2015-16, dins d’aquest programa, rebrem estudiants brasilers del Grau de Medicina.

EURODISEA 
F inalment, s’ha obtingut una ajuda del programa europeu Eurodisea per un total de 7.015 €, per a 
contractar un International Student Assistant d urant 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  2014-15 s'han  publicat  dins  del  programa Erasmus+ dues  convocatòries  per  al  PDI
(estada  docent  i  estada  formativa)  en  universitats  sòcies  europees,  i  s'han  concedit  23  estades
docents i 13 formatives. La quantitat de l’ajuda ha estat relacionada amb el país de destinació, la
distància en quilometres i els dies de duració, sempre amb un màxim de 5 dies finançadors.

D’altra banda, en el curs 2014-15, 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 67 (36 Erasmus+ 31 Amèrica, Àsia i Oceania) en el curs
2014-15, xifra que representa un lleuger descens de les eixides respecte del curs 2013-14, que va
tindre 71 professors i professores ixents. D'una banda han baixat les mobilitats Erasmus de 43 a 36,
però per una altra s'han incrementat les d'Amèrica, Àsia i Oceania de 28 a 31. Aquest curs 2014-15
les eixides a Europa (missió docent o formació) suposen el 53,7% aproximadament i les eixides a
Amèrica, Àsia i Oceania, el 46,3%.

Pel  que  fa  als  centres  de  l’UJI,  aproximadament  el  41,8%  de  les  mobilitats  corresponen  a
professorat ixent de la FCHS.

Taula 13. Distribució d’ajudes de mobilitat per al professorat 2014-15

Departament
TOTAL

2014-15

Erasmus 2014-1 5 Amèrica, Àsia i Oceania 2014-15

Missió 
acadè
mica

Missió 
Formati
va

Amèrica
Llatina

Amèrica 
del Nord

Àsia Oceania

Ciències de la Comunicació 1 3 2 1

Estudis Anglesos 0 1 1 1

Filologia i Cultures Europees 0 1

Educació 2 1 1 1

Història, Geografia i Art 3 1 3 1

Filosofia, Sociologia 2 0 1

Traducció i Comunicació 1 0

SUBTOTAL FCHS 9 7 8 2 2 28

Administració d’Empreses i Màrqueting 3 2 1 1

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

0 0

Dret Privat 1 1 2

Dret Públic 1 0 3 1

Economia 2 2 1

Finances i Comptabilitat 1 0

SUBTOTAL FCJE 8 5 3 4 2 22

Ciències Agràries i del Medi Natural 0 0

Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny 1 0 2

Enginyeria i Ciència dels Computadors 0 0

Enginyeria Mecànica i Construcció 2 1

Enginyeria Química 0 0

Física 0 0

Llenguatge i Sistemes Informàtics 0 0

Matemàtiques 0 0 1



Química Física i Analítica 0 0 1

Química Inorgànica i Orgànica 0 0 1 1

SUBTOTAL ESTCE 3 1 4 1 1 10

Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia 0 0

Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i 
Metodologia

2 0 2 1

Unitat Predepartamental de Medicina 1 0 1

Unitat Predepartamental d’Infermeria 0 0

SUBTOTAL FCS 3 0 2 1 1 7

TOTAL 23 13 17 8 6 67

Pel que fa als països de destinació destaquen el Regne Unit amb 10 mobilitats i, empatats, Itàlia i els
Estats Units amb 7 cadascun.

Taula 14. Distribució d’ajudes de mobilitat per al professorat 2014-15 per països, els tres últims 
cursos.

País
TOTAL

2012-13

TOTAL

2013-14

TOTAL

2014-15 

Alemanya 3 5 4

Argentina 6 1 3

Austràlia 2 1

Bèlgica 0 1

Brasil 2 2 1

Canadà 1 3

Colòmbia 0 3 4

Costa 
Rica

0 1

Cuba 0 0

Dinamarc
a

2 1 5

Equador 1 0 1

Estats 
Units

9 7 7

Filipines 0 1

Finlàndia 0 1

França 6 4 3

Grècia 0 2

Guatemala 2

Hongria 2 0

Índia 1 0

Irlanda 2 1

Itàlia 6 9 7

Japó 3 2 2

Mèxic 3 2 3

Països 
Baixos

1 1 1

Perú 0 1 1

Polònia 0 1

Portugal 5 1 2

Puerto 
Rico

1

Regne 
Unit

7 11 10

Rep. 
Dominica
na

1 0

Rep. 
Txeca

0 1 1

Romania 2 2 2

Rússia 1



Singapur 3 0

Suïssa 1 2

Tailàndia 1

Turquia 0 1 1

Uruguai 1

Xile 0 0 1

Xina 2 2 2

Xipre 0 1

TOTAL 71 71 67

E.2. PROFESSORAT ENTRANT

En el curs 2014-15 es va convocar, per quarta 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 €
per als casos en els quals el professorat visitant disposa d'unes altres fonts de finançament, i una
ajuda de tipus completa incompatible amb altres ajudes. En aquest segon cas, el finançament va ser
de fins a 1.000 € per a professorat procedent d’universitats europees, i de fins a 2.000 € per a
professorat procedent d’universitats no europees.

En aquesta edició del programa, al llarg del curs 2014-15, el nombre de professorat entrant ha sigut
de 10. 

Taula 15. Professorat visitant procedent d’altres universitats estrangeres 2014-15

Universitat d’origen País Grau UJI Assignatura UJI

Helsinki University Finlàndia Administració d'Empreses AE1032 Disseny i Canvi Organitzatiu 

New York University EUA Relacions Laborals i Recursos Humans RL0907 Els Reptes de la Globalització

Izmir University of Economics Turquia Comunicació Audiovisual / 
Publicitat i Relacions Públiques

CA0951 Videocreació // 
PU0947 Protocol i Gestió d'Esdeveniments

International Insatituut voor Sociale 
Geeschiedenis

Països
Baixos

Periodisme PE0908 Història del Món Actual

University of Southerm Denmark Dinamarca Informàtica EI1028 Sistemes Intel·ligents

University of Exeter Regne Unit Enginyeria Tecnologies Industrials ET 1009 Expressió Gràfica

University of Malaya Malàisia Humanitats i Estudis Interculturals HU1033 Discurs i Societat

University of Glasgow Regne Unit Història i Patrimoni HP1033 Fonaments i Teoria del Patrimoni Artístic

University of Bayreuth Alemanya Economia EC103 Econometria

Copenhaguen Business School Dinamarca Economia // Administració d'Empreses // 
Finances i comptabilitat

FC1001 // EC1001 //AE1001 Introducció a la 
Comptabilitat

RMIT University Austràlia Mestre o Mestra d'Educació Infantil MI1022 Fonaments i Didàctica de 



Universitat d’origen País Grau UJI Assignatura UJI

l'Expressió Musical en Educació Infantil

Mobilitat del personal d'administració i serveis
Els programes d’ajuda a la mobilitat de personal d’administració i serveis tenen com a objectiu que
els  beneficiaris  i  les  beneficiàries  aprenguen  de  les  experiències  i  les  bones  pràctiques  de  la
institució col·laboradora per a incorporar-les al servei i difondre-les a l’UJI. S’espera que aquestes
accions  contribuïsquen a  assolir  els  objectius  institucionals  i  del  servei,  i  a  afrontar,  en  millor
situació, les noves demandes culturals i socials que l’entorn requereix. A més, i per a continuar la
millora en la formació en llengües estrangeres i la internacionalització de la Universitat, aquestes
convocatòries també han continuat l’aposta per la mobilitat per a l’assistència a cursos d’idiomes.

En el  curs 2014-15 s’ha tret  la  novena convocatòria  del  programa d’ajudes de mobilitat  per al
personal d’administració i serveis a Europa, dins del programa Erasmus+. La quantitat de l’ajuda ha
estat relacionada amb el país de destinació, la distància en quilometres i els dies de duració, sempre
amb un màxim de 5 dies finançables. D'altra banda, fóra del programa Erasmus+ s'han concedit 3
ajudes de 1.100 € per a cursos de llengües.

A més, cal destacar que l’any 2014, i gràcies al patrocini del Banco Santander, també s’ha publicat 
la convocatòria del programa d’ajudes de mobilitat per al personal d’administració i serveis a 
Amèrica, Àsia i Oceania, el qual va nàixer l’any 2007. Aquest any, s’ha tret una convocatòria al mes
de febrer. Es van presentar 6 sol·licituds, però només 4 van ser aptes. La participació el 2014 del 
personal d’administració i serveis és encara baixa respecte a la del professorat. La quantitat de les 
ajudes en aquest cas ha estat entre 1.800 € i 2.200 €, segons la destinació, per a una estada d’un 
mínim d’una setmana laborable.

El nombre total de personal d’administració i serveis ixent (Erasmus+ i Amèrica, Àsia i Oceania) ha
estat de 14 en el curs 2014-15 (vuit persones menys que l’any 2013-14). 

Taula 16. Distribució d’ajudes de mobilitat per al personal d’administració i serveis 2014-15.

Servei TOTAL
2014-15

Europa 2014-15 Amèrica i Àsia 2014-15 

Formació en
un altre servei

Curs de
llengua 

Amèrica
Llatina 

Amèrica
del Nord 

Àsia Oceania

Centre d'Educació i Noves Tecnologies 1

Departament de Dret Privat 1

Departament de Psicologia Evolutiva, 
Educativa, Social I Metodologia

1

Unitat de Suport Educatiu 1

Oficina de Cooperació al Desenvolupament i 
Solidaritat 

1

Oficina de Relacions Internacionals 3 1 2

Oficina d'Inserció Professional i Estades en 
Pràctiques 

Servei de Llengües i Terminologia 1

Servei d’Esports 1

Escola de Doctorat 1

TOTAL 14 7 3 2 2

Pel que fa als països de destinació, enguany destaca Itàlia a la convocatòria Erasmus (Europa).



Taula 17. Distribució d’ajudes de mobilitat per al personal d’administració i serveis per països, 
durant els tres últims anys.

País TOTAL

2012-13

TOTAL

2013-14

TOTAL

2014-15 

Alemanya 2 0 1

Argentina 0 2

Bèlgica 1 0

Bolívia 1 0

Canadà 0 0

Costa Rica 1 1

Cuba 0 1 1

Dinamarca 0 1

Estats Units 3 5

Estònia 1 0

Finlàndia 1 0

França 0 1

Índia 0 1

Irlanda 3 2 2

Islàndia 1 0

Itàlia 0 0 3

Japó 1 0

Jordània 0 1

Letònia 0 1

Malta 0 1

Mèxic 1

Països Baixos 0 1

Polònia 0 0 1

Portugal 1 1

Perú 1 1

Regne Unit 0 2 2

República Txeca 0 0 1

República 
Dominicana

0 0

Singapur 1 0

Taiwan 1

Uruguai 1 0

Xina 1

Xipre 0 0

TOTAL 18 22 14

Durant el curs 2014-2015 hem acollit al nostre servei a 5 PAS internacionals, de diferents universitats sòcies i amb una 
estada d'una setmana aproximadament. Hem tingut la col·laboració d'altres serveis per organitzar l'estada d'aquestes 
persones. 

-1 persona de la Universitat d'Hamburg, Alemanya.



- 2 persona de la Hogeschool Anrhem, Nijmejen, Holanda. 

 - 1 persona de la Fatih Sultan Mehmet Vakif University, Turquia. 

- 1 persona de la VIVES University, Bèlgica. 

Short programmes
Short programmes

Com a novetat, i arran de l'interès per part del Vicerectorat d'Internacionalització, Cooperació i 
Multilingüisme, aquest curs 2014-2015 s'han signat tres nous convenis per a la realització de 
programes «a la carta». Un amb els Estats Units, concretament amb la City University of New York,
John Jay College for Criminal Justice, de 3 setmanes de durada, anomenat Victimology in Spain i 
que ha comportat l'arribada d'11 estudiants i 1 professora; un altre amb la Universitat d'Hubei, d'una
setmana de durada, que tindrà lloc del 20 al 24 de juliol, amb 18 estudiants i 5 professors, i 
finalment, un tercer amb la Universitat de Shandong, encara que la seua estada es farà efectiva de 
setembre a juny del proper curs acadèmic 2015-2016.

A més, com cada dos anys, ha tingut lloc el programa «a la carta» de la Universitat Western Illinois,
de Chicago, amb l'arribada de 21 estudiants i una professora durant tot el mes d'abril. S'ha oferit un 
programa de llengua i cultura espanyoles i diverses activitats d'oci semblants al programa anterior 
de 2013.

 

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:

The Adam Mickiewicz University in Poznan (Polònia), 25-27 de setembre de 2014, XX 
Assemblea General

S’ha assistit també a les reunions de la Comissió Executiva a:

Brussel·les (Bèlgica), 29-30 de gener 2015, University Brussel, Erasmushogeschool University 
Brussel

Poznan (Polònia), 25 de setembre 2014, The Adam Mickiewicz University

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 Miguel Hernández d’Elx (Alacant), el 14 de novembre de 2014.

Universidad de Oviedo (Astúries), el 13 de maig de 2015.

Assistència a les reunions del Comitè Executiu, convocades per la CICUE, que van tindre lloc a:

12 de desembre de 2014, seu de la CRUE, Madrid

22 de gener de 2015, seu de la CRUE, Madrid

19 de febrer de 2015, seu de la CRUE, Madrid

22 de juny de 2015, 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:

15 de juny de 2015, València

2 de juliol de 2015, València

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 2014-15, 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 17/11/2014, e1 19/02/2015 i el 06/05/2015. 

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: set estudiants.

Drac-PDI: dos docents i investigadors.

Drac-PAS: dos membres del personal d’administració i serveis.

Solidaritat i cooperació 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, així com d’accions vinculades al comerç just.

“Energies renovables i desenvolupament humà” ha sigut el lema de les XVIII Jornades de 
Cooperació Internacional i Solidaritat.

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 i com es va posar de 
manifest a la III Fira UJI-Voluntària; especial relleu té el conveni signat amb la Conselleria 
d’Educació que permetrà desenvolupar el programa de voluntariat als centres educatius del nostre 
entorn.

El compromís de la 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-.

A la Universitat d'Antioquia a Colòmbia és ja una realitat l'OPSIDE-Universitat d'Antiòquia, a 
imatge del posat en marxa a la Universidad de León de Nicaragua com a procés de rèplica del 
nostre Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre, el fruit de la col·laboració ha 
estat la concessió d’un projecte a la convocatòria d’accions d’innovació per al desenvolupament de 
l’AECID que permetrà enfortir el vincle.

L'Observatori Permanent de la Immigració (OPI-UJI), ha continuat amb la convocatòria pròpia de 
projectes de migracions i interculturalitat, així com amb la col·laboració amb la Conselleria de 
Benestar Social i amb l'agència AMICS de l'Ajuntament de Castelló, que s’ha posat de manifest en 
l'organització de la IV Trobada de Mediadores i Mediadors Interculturals. 

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, alhora, 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-ne la conscienciació social 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 s'utilitzen tots els mitjans de què disposa la Universitat
Jaume I, entre altres, Ràdio VoxUJI, el periòdic VoxUJI, l'agenda del dia UJI i també la pàgina web 
de l’OCDS: http://ujiapps.uji.es/serveis/ocds/ 



 L'OCDS disposa d'una una carta de serveis que informa detalladament la comunitat universitària 
dels serveis que presta l’OCDS, dels drets de les usuàries i dels usuaris, i del compromís de qualitat 
i millora continuada. Per tant, amb la publicació de la carta de serveis, l’OCDS fa un pas més enllà 
perquè les seues activitats gaudisquen de la màxima transparència i difusió.

Accions de voluntariat



                                                                                                                                         

És el programa de voluntariat propi de la Universitat Jaume I
que ofereix la possibilitat a tots el membres de la comunitat
universitària —l’ estudiantat, el PAS i el PDI — de poder
participar activament en la consecució d’una societat més justa i
poder ajudar les 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 les ONG

• Voluntariat de l’Observatori Permanent de la Immigració (OPI-UJI)
• Voluntariat d’activitats recreatives i animació sociocultural

• Voluntariat lingüístic
• Programa MENTOR

• Voluntariat mediambiental

Durant aquest curs 2014/2015 s'han incorporat tres subprogrames nous: 
• Protocol universitari

• Voluntariat europeu i de tercers països
• Voluntariat per a la prevenció de la violència

En el curs 2014/2015 s'han firmat convenis de col·laboració amb les següents associacions i ONG: 
• AECC (Associació Espanyola contra el Càncer)
• Creu Roja

• AANTEA (Ayuda a Niños con Trastorno del Espectro Autista)
• Fundación Primavera

• Teléfono de la Esperanza
• Ilewasi

• Feder (Federación Española de Enfermedades Raras) – Recytrans
• Fundació Patim

Els serveis de l’UJI que col·laboren amb el Programa «UJI-Voluntària» 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)

• Unitat de la Igualtat

Cal destacar durant aquest curs la firma del conveni amb FEDER (Federació Espanyola de 
Malalties Rares) i Recytrans (empresa de gestió de residus), que ha permès dur a terme la acció 
«Taps d'Esperança». 

L'objectiu del programa és la recollida i el reciclatge de taps de plàstic per a recaptar fons destinats 
a projectes que permeten facilitar la vida a les persones que pateixen malalties rares.

Per a la participació de la comunitat universitària en el programa s'han distribuït caixes de reciclatge
per distintes zones del campus, on es poden depositar taps.

Per a donar suport a aquest programa es disposa de voluntaris i voluntàries que s'encarreguen de fer 
un seguiment de les caixes distribuïdes per la Universitat, buidar-les en un contenidor cedit per 
Recytrans  i participar en campanyes de sensibilització sobre les malalties rares i el reciclatge.

 
Caixes de reciclatge distribuïdes per tot el campus

També, dins del Voluntariat mediambiental, s'han dut a terme tres eixides de reforestació els dies 7, 
14 i 21 de febrer, organitzades per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat en 
col·laboració amb el Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa. 

Prèviament a aquestes eixides es va realitzar un curs de formació (novembre i desembre 2014).

Les zones on es va anar a reforestar foren Aigualit i les Useres. Es van plantar 600 arbres i hi van 
participar 73 voluntaris i voluntàries.

L’objectiu d'aquesta eixida ha sigut possibilitar i estimular la participació activa del voluntariat en la
conservació i millora del patrimoni natural, repoblant zones afectades per incendis. 



  
Voluntaris repoblant les zones afectades

Promoció UJI-Voluntària

La III Fira UJI-Voluntària es va celebrar el 7 d’octubre de 2014 al vestíbul de la FCHS de la 
Universitat Jaume I.

L’objectiu de la III Jornada era ser un espai de trobada, d'agraïment i de creació de noves vies de 
col·laboració. A més a més, a la jornada, les distintes organitzacions i serveis van presentar les 
accions de voluntariat en les quals els voluntaris poden participar.

 
Cartell III Fira UJI-Voluntària

El programa UJI-Voluntària també ha sigut promogut en diferents àmbits, com ara en el Congrés 
Internacional «Innovació en Educació Superior», celebrat a la Universitat Politècnica de València, 
del 24 al 26 de juny de 2015. Carmen Lázaro (directora de l'OCDS) i Mar Valero i Mónica García 
(tècniques de l'OCDS) han presentat el pòster «University volunteering. The UJI-Voluntària 
programme at the Universitat Jaume I». 

Accions de solidaritat
Quinta convocatòria de “Pràctiques solidàries a països empobrits” 



L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, en col·laboració amb l’OIPEP, va 
incorporar al curs 2009/2010 entre els punts essencials del seu pla d’activitats, una iniciativa nova 
dirigida a 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 pràctiques en matèria de 
cooperació al desenvolupament a universitats o altres institucions ubicades a països desafavorits.

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 disposar de la 
supervisió d’un professional a l’entitat i d’un tutor o tutora a la Universitat Jaume I.

El resultat d’aquesta quarta convocatòria 201 4 /201 5 ha estat el següent:

Entitat País Seleccionats

Instituto  Martin  Luther  King
(Universidad  Politécnica  de
Nicaragua)

Nicaragua Un estudiant

Bahir  Dar  University  (College  of
Agriculture  and  Enviromental
Sciencies)

Etiòpia Tres estudiants 

Asociación civil Instituto Siloé Argentina Un estudiant

 1 6 è Programa pisos solidaris



És una iniciativa de l’Ajuntament de Castelló, l'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 l'estudiantat de la Universitat Jaume I.

Aquest Programa és gestionat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la 
Universitat Jaume I.

Finalitat:

La missió del Programa consisteix a planificar i desenvolupar una intervenció comunitària 
multidisciplinària en la qual els estudiants i les estudiantes participen en activitats educatives i/o de 
caràcter voluntari, dirigides a la comunitat de veïns del grup de Sant Llorenç de Castelló.

Objectius:
• Oferir als estudiants 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 2014-2015 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 (segons les places disponibles), tret del mes d’agost.



En el curs 2014/2015 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:
• Consolidar el suport a tallers i gestió de l’Associació de Dones del Grup Sant Llorenç. ( Desta

quem la participació en la Fira Alternativa de Castelló). 

 

• Suport en comptabilitat i funcionament a totes les comunitats de veïns del barri. 

• Suport a les activitats de l'oficina de dinamització comunitària del barri; suport a tots els veïns. 
• Col·laboració en les activitats de la Fundación Secretariado Gitano, a través de la impartició de

classes de repàs escolar. 

 

• 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, tallers d'iniciació a la lectoescriptura 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.

• Suport a l'escola d'estiu que es realitza al barri Sant Llorenç.

Dia Mundial de Lluita contra la Sida (1 de desembre de 2014) 

Campanya anual de sensibilització sobre tot el 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-ne la prevenció.

Enguany la campanya ha tingut una acollida nombrosa, ja que es van presentar 92 cartells, exposats 
al vestíbul de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques.

El programa va ser el següent:

• Taules informatives als vestíbuls de totes les facultats de 10 h a 14 h. 
• 11 h Conferència “ La prevenció sexual de la Sida entre els joves universitaris ” , a càrrec de la 

professora Cristina Giménez García (Unisexida UJI). 

• 12.30 h Inauguració de l'exposició dels cartells participants i lliurament de premis dels cartells 
guanyadors al vestíbul de la FCJE. 

El primer premi del concurs de cartells, amb una dotació econòmica de 275 euros, va ser per a 
Belén Bárbara Benlliure , per la seua obra amb el títol “ Te arriesgas? ” i el segon premi, amb una 
dotació econòmica de 175 euros, fou per a M. Luisa Quiroga Aldaz , per la seua obra “ Protección 
ante la infección. Hazte las pruebas ”. 

  
Cartell guanyador  del XIII Concurs de cartells del Dia de Lluita contra la Sida 2015 



V Concurs de targetes nadalenques solidàries UJI 2014 

Aquest curs 2014/2015 es va convocar el V Concurs de targetes nadalenques solidàries.

Aquest concurs és gestionat 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 està 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 92 cartells, exposats al 
vestíbul de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques.

 
Targeta guanyadora del V Concurs de targetes nadalenques solidàries 2014 

El primer premi va ser per a José Miguel Sánchez-Gil Mascaraque , per l’obra amb el títol “ 
Moviment és, Nadal solidari ”, el segon premi va ser per a A roa Fernández González , per la seua 
obra “ Muñecas navideñas ” ; també es van atorgar d ues mencion s especials. 

Els premis de les dues targetes guanyadores van consistir en cistelles amb productes de comerç just.

 

Accions de cooperació
 XVIII Jornades de Cooperació Internacional i Solidaritat “ Energies renovables

i desenvolupament humà ” 



 

Des de l’any 1997 la Universitat Jaume I celebra anualment les Jornades de Cooperació 
Internacional i Solidaritat. Durant divuit 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 substancialment i cada dos anys es converteixen en 
congrés. 

Aquest curs 2014/2015, les Jornades han dut per temàtica les energies renovables i el 
desenvolupament humà i s'han celebrat l'11 de novembre de 2014, de 9 a 18 h, a l'aula magna de 
l'ESTCE. Han estat organitzades per l'OCDS, el Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció 
i Coincide. 

Aquestes jornades s'han dividit en quatre parts:
• Energies renovables i drets humans; paper de l'energia en els projectes de desenvolupament.
• Casos pràctics des de la Universitat

• Eixides professionals
• Experiències UJI

En aquestes jornades van participar 12 ponents i hi van assistir més de 70 persones.

 
VIII Fira d'ONG, Comerç Just i Ecològic

El 17 de desembre al vestíbul de la Facultat Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat 
Jaume I, des de les 10 h fins a les 18 h, va tindre lloc la VIII Fira d´ONG, Comerç Just i Ecològic.



L´objectiu d'aquesta Fira és apropar la comunitat universitària al coneixement del comerç just i 
ecològic, així com als 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 són:

• La Tenda de Tot el Món

• Intermón Oxfam
• Ecograu

• Xufacity
• Petjades

• Ecosol
• Pau i Solidaritat

• Mi Tienda Ecológica

 
Cartell de la VIII Fira d’ONG, Comerç Just i Ecològic UJI

II Setmana pel Comerç Just UJI

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 a nivell
estatal per l’organització de comerç just IDEAS (Iniciatives d’Economia Alternativa i Solidària) 
amb el suport de la Comissió Europea i de la AECID (Agència Espanyola de Cooperació 



Internacional per al Desenvolupament). 

IDEAS va atorgar aquest guardó a la Universitat Jaume I per haver complit 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.

En aquest curs 2014/2015 s'ha celebrat la II Setmana pel Comerç Just UJI, del 4 al 10 de maig de 
2015. 

Les activitats que l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de l'UJI va programar 
per a aquesta setmana van ser:

• Exposició sobre comerç just (La Tenda de Tot el Món); del 4 al 7 de maig, al vestíbul de la 
FCHS. 

• Degustacions de productes de comerç just; a l'Àgora de la Universitat, a càrrec d'Intermón 
Oxfam i La Tenda de Tot el Món.

• “ Desdejunis de comerç just ”; del 4 al 8 de maig, a les cafeteries del campus els cafès es van 
servir amb sucre de comerç just. 

• “ Gimcana comerç just ”; del 4 al 7 de maig, a l'Àgora de la Universitat, es va realitzar una 
gimcana en la qual els participants, després de visitar els productors i la tenda de comerç just, 
obtenien un obsequi consistent en un producte de comerç just. 

 
Participant de la gimcana de comerç just

• II  Concurs  de  Rebosteria  de  Comerç  Just  UJI  (5  de  maig).  Hi  podien  participar  tots  els
membres de la comunitat universitària i de SAUJI. Era requisit que almenys un dels ingredients
que s’utilitzen en la recepta fóra de comerç just. Hi van participar 9 persones i es van atorgar
dos premis (dues cistelles amb productes de comerç just):

Primer premi: coca de Castelló (Concepción Izquierdo Arcusa)
Segon premi: brownie de xocolata amb fruits secs ecològics (Mª José Gómez Sevilla)



 
Plats presentats al II Concurs de Rebosteria de Comerç Just a l’UJI

V 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 el V Mercat Agroecològic i de 
Productes Locals. 

Aquest Mercat va tindre lloc el 21 de maig, a l'Àgora de l'UJI. Hi hagué un total de 14 expositors, 
entre productors locals, ecològics i artesans. La participació i interès de la comunitat universitària 
en aquesta activitat fou molt positiva i els productes oferits van tindre una gran acceptació.

També i en la mateixa línia de promoció de la producció ecològica, l'alimentació de proximitat i la 
sostenibilitat es van muntar dues exposicions als vestíbuls de la FCJE i FCHS: 

• “ Alimentació, agricultura i mediambient ” 
• “Què és un aliment de qualitat?” 

 



7a Convocatòria d’ajudes de cooperació universitària al desenvolupament

En el context de l’UJI, la sensibilització de la comunitat universitària respecte de la solidaritat 
internacional i a favor d’un desenvolupament humà sostenible ha sigut sempre una prioritat. És per 
això que la Junta de Govern de desembre de 1999 va aprovar dedicar el 0,7% del pressupost de 
despeses corrents de la Universitat Jaume I a accions de solidaritat i cooperació.

També es va aprovar, a partir del curs 2000/2001, facilitar la contribució voluntària de l’estudiantat 
que ho sol·licitara del 0,7% sobre la seua matrícula, i del PAS i PDI amb un 0,7% de la seua 
nòmina, amb l’objectiu de destinar-lo a accions de solidaritat i cooperació al desenvolupament.

En aquest context, durant el curs 2014/2015 s'ha dut a terme la setena 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 2 d'abril de 2015 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

Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa,
Social i Metodologia 

Universidad Mayor de San Simón 
Actituds de les dones cap als rols de gènere, els

micromasclismes i la violència de la dona a
Cochabamba

Dep. de Ciències de la Comunicació
Universidad Iberoamericana

(UNIBE) Creació d'una matèria d'igualtat de gènere en
modalitat d'electiva lliure a la Universidad

Iberoamericana (Unibe) 

Dep. d'Economia
Universidad Andina del Cusco 

Enfortiment de les capacitats institucionals de la
Universidad Andina del Cusco, mitjançant la

formació en desenvolupament local i
sostenibilitat

Dep. d'Educació
United States Internacional

University Kenya

Nikumbuke: Teatre de salut pels carrers per a la
prevenció de la malaltia i promoció de la salut

Dep. d’Enginyeria de Sistemes Industrials i
Disseny 

Bahir Dar University

Enfortiment de l'ús de l'energia fotovoltaica per
promoure el desenvolupament local sostenible a

Etiòpia

Dep. de Traducció i Comunicació Universidad César Vallejo
Formació de formadors i professionals de la

traducció audiovisual per impulsar l'accés a la
informació de tots els ciutadans peruans

Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa,
Social i Metodologia

Universidad Nacional de Colombia
Treball psicosocial i visualització dels testimonis

de dones colombianes víctimes del conflicte
armat

Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa,
Social i Metodologia

Universidad de Antioquia
El cinemaclub com ferramenta social per la

promoció de la cultura de pau en contextos de
postconflicte

Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa,
Social i Metodologia

Universidad de Antioquia
Disseny i difusió de guies pedagògiques per la

promoció de la resiliència en contextos de
postconflicte

Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa,
Social i Metodologia

St. Xavier's College, Ranchi
University

Trobada d'identitats i lideratges entre els jesuïtes
i els habitants indígenes de l'Índia. Estudi aplicat

a altres comunitats tribals



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 continuar els seus estudis.

Els alumnes que aconsegueixen aquestes beques reben formació específica als àmbits de les 
migracions, el desenvolupament i el codesenvolupament, i col·laboren amb l’OCDS en la difusió i 
organització d’activitats relacionades amb aquests temes.

Aquest curs 2014/2015, hi ha hagut dues convocatòries de beques de codesenvolupament UJI 
(d'octubre a desembre de 2014 i d'abril a juny de 2015), que s’han atorgat a un estudiant provinent 
de Colòmbia.

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 té el suport de l’USE en el seguiment docent 
de l’estudiantat.

Aquest curs 2014/2015 és la tretzena edició d’aquest programa i s'ha becat un estudiant de grau 
marroquí, sis estudiants de màster (dos de Kenya, dos d'Haití, un de Colòmbia i un de Tanzània) i 
dos estudiants de doctorat (un del Marroc i un de Ghana). 

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 ara tramitar les cartes d’aval, revisar els projectes i enviar la documentació 
necessària a l’AECID.

Malauradament, al curs 2011/2012 l’AECID ja no es va publicar aquesta convocatòria, i la gestió al 
curs 2014/2015 s'està limitant principalment a justificacions d'edicions anteriors.



 
L’OCDS a les xarxes socials

Al tram final del curs 2011/2012 l’OCDS es va obrir perfil a les xarxes socials LinkedIn, Facebook 
i Twitter, buscant així una major eficiència en la comunicació externa de l’Oficina. A finals del curs 
2014/2015 hem arribat a 6 53 contactes.

Gestió de projectes internacionals

Des de l'OCDS col·laborem en la tramitació i gestió del Programa europeu Erasmus +, 
concretament en les accions clau 2 (KA2). Al 2014 s'han presentat i concedit els següents projectes:

• “ Innovative practices in renewable energies to improve rural employability (In2Rural) ” 

• “ Educational Advacement of ICT-based spatial Literacy in Europe (Enable) ” 
• “ European Elderly Home Learning Service ” 

• “ Serious games for entrepreneurship skills of adult learners ” 

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: 9a 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 socials 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 5 de març al 29 de maig, ha tingut una modalitat semipresencial (3 
crèdits ECTS). A més, ha disposat de professorat referent a l’àmbit nacional en matèria 
d’intervenció psicosocial en desastres. Els continguts del curs ha estat 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.

•

9è 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:

• 16 d'abril. “L'optimisme com a motor del canvi”, per Óscar Sánchez Hernández, professor
de  sociologia  i  psicologia  de  la  Universitat  de  Múrcia.  Director  del  Centro  de  Psicologia
Positiva “Sander Psicòlegs: Bienestar y Ciencia”. 

•  23 d'abril. “Com comunicar males notícies, per Pascual Benet (psicòleg i coach , professor
col·laborador de l'IVASPE, EFOPOL, ESPAC, Acadèmia de la Policia Local de València i de la
Universitat de Ciències Aplicades de Münster a Alemanya. 
•  7 de maig. “Mamà i papà estan tristos. Com podem comunicar la mort d'un ésser estimat als
xiquets?”, per Mar Cortina (mestra, psicopedagoga, presidenta de l'Associació Espanyola de
Tanatologia). 



Col·laboració en altres cursos de formació 

• Col·laboració docent en el Màster de cooperació al desenvolupament, especialitat Ajuda 
humanitària internacional (assignatura: Salut i reducció de la pobresa). 

• Col·laboració docent en el Postgrau universitari (en línia) Promoció de la resiliència.

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.

• Adquisició de material per a l'espai de recursos de l'OPSIDE, situat al Centre de Documentació
de l'UJI.

 



Dins de l’Àrea de Formació i Assessorament:

• Pàgina web per a pares sobre com ajudar els seus fills a fer front a situacions traumàtiques. 
http://www.opside.uji.es/desastres2/index.html 

• Pàgina web per a docents sobre com ajudar 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”, en col·laboració amb el periòdic Mediterráneo (La 
finestra de la Universitat) i el Servei de Comunicació de la Universitat, cada mes, de febrer a juliol, 
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

• “Trabajo psicosocial y visualización de los testimonios de mujeres colombianas víctimas del
conflicto armado”. Té com objectius contribuir a l’enfortiment del sistema colombià de salut
mental dirigit a promoure la construcció social de la pau, a més de facilitar la socialització de la
comunitat  universitària de la Universitat Nacional de Colòmbia en el  procés de reparació i
reconeixement  de les  experiències  de dolor  de dones víctimes del  conflicte  armat..  Aquest
projecte es fa en col·laboració amb la Universitat Nacional de Colòmbia i està subvencionat
per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS).

• “El cineclub como herramienta social para la promoción de la cultura de paz en contextos de
postconflicto.  Departamento  de  Antioquia-Colombia”.  Els  objectius  d’aquest  projecte  són
contribuir a enfortir el sistema colombià de resposta psicosocial en situacions d'emergència i
desastres,  mitjançant  l'educació  per  a  la  pau,  així  com promoure  la  sensibilització  de  les
comunitats  vulnerables del departament d'Antioquia-Colòmbia,  en la construcció col·lectiva
d'una  cultura  de  pau  i  reforçament  dels  valors  socials.  La  contrapart  del  projecte  és  la
Universitat  de  Antioquia  (Colòmbia)  i  està  subvencionat  per  l’Oficina  de  Cooperació  al
Desenvolupament i Solidaritat (OCDS).

• “Diseño y difusión de  guías  pedagógicas  para la  promoción de la  resiliencia  en contextos
postconflicto.  Departamento  de  Antioquia-Colombia”.  Els  objectius  d’aquest  projecte  són



enfortir  el  sistema colombià de resposta psicosocial en situacions d’emergència i desastres,
mitjançant la promoció de la resiliència, a més de facilitar la dotació de recursos a professorat
rural de Santo Domingo, per la promoció de la resiliència en contextos postconflicte. 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 pel 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.

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.

VIII Convocatòria d’ajudes per a projectes d’investigació i formació “OPI-UJI: 
migració i interculturalitat”

Igual que en anys anteriors, en aquest curs s’ha publicat la convocatòria d’ajudes per a projectes 
d’investigació i formació “OPI-UJI: m igració i interculturalitat”, setena edició, l’objectiu de la qual
continua sent el de 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 d'onze projectes i n'han sigut concedits set, 
dos de modalitat A, estudis i investigacions, i cinc projectes de modalitat B, activitats de formació i 
difusió. 

Modalitat A. Estudis i investigacions

• OPI02A/15  –  “Inmigración-delincuencia:  desmontando  el  mito”,  codirigit  per  Andrea
Planchadell Gargallo i Caty Vidales Rodríguez, del Departament de Dret Públic.

• OPI06A/15  –  “  Una  intervención  positiva  para  la  promoción  del  bienestar  físico  y
psicológico en inmigrantes rumanos”, dirigit per Cristina Botella Arbona, del Departament de
Psicologia Bàsica i Psicobiologia.

Modalitat B. Activitats de formació i difusió

• OPI01B/15 – “Inmigración, interculturalidad y relaciones laborales”, dirigit per Margarita 



Miñarro Yanini de la Unitat Predepartamental del Treball i de la Seguretat Social i Eclesiàstic 
de l’Estat.

• OPI04B/15 – “Ampliando las fronteras de la mediación intercultural: compartiendo nuestra 
experiencia en la creación del perfil professional en Portugal”, dirigit per Mª Paola Ruiz 
Bernardo del Departament d’Educació.

• OPI05B/15 – “La educación para la paz en la gestión de la diversidad: el teatro del oprimido
y la música comunitaria como herramienta de transformación de conflictos interculturales (II)”,
codirigit per Andrea Francisco Amat i Alberto Cabedo Mas, del Departament d’Educació.

• OPI08B/15 – “Interculturalidad y antropología: Summer Campus Roma Studies”, dirigit per 
Ana Giménez Adelantado del Departament de Filosofia i Sociologia.

• OPI10B/15 – “Jornadas sobre extranjería y derecho de sufragio. Reflexiones en año 
electoral”, dirigit per Rosario García Mahamut del Departament de Dret Constitucional.

V Trobada de Mediadors i Mediadores Interculturals. Una autofoto al treball 
comunitari amb joves 

 

Aquesta Trobada va ser organitzada per AMICS de l’Ajuntament de Castelló. 

L’OPI-UJI col·labora en la l'organització i gestió d’espais i, a més, 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 a les i els 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 i establir 
sinergies i mètodes comuns de procediment entre diversos professionals de l'àrea. Està dirigit, 
principalment a mediadors/es, formadors/es i gestors/es de formació en mediació, persones 
formades en mediació i interculturalitat i públic en general que estiga interessat en aquesta matèria.

Els temes tractats a la Trobada van ser els següents:



• “Intervención con jóvenes culturalmente diversos”. Mehdi Nifaoui, mediador intercultural. 
Ajuntament de Castelló.

• “Tejiendo espacios de encuentro. Intervención socioeducativa desde la educación formal y 
educación no formal”. Azahara Leal del Pozo, diplomada en Educació Social i experta en la 
gestió de la diversitat cultural en l'àmbit socioeducatiu. Responsable de l'Àrea d'Educació de la 
província de Sevilla. Fundació Andalucía Acoge.

• “Enseñar a vivir el equilibrio entre dos orillas: experiencias en el trabajo con jóvenes 
musulmanes de segunda generación”. Abdelaziz Hammaoui, estudiant del grau en Sociologia i 
en Ciències Polítiques a la UNED, València. Estudiant de la llicenciatua en Ciències 
Islàmiques, Universitat Ouzai (Líban). President del Centre Cultural Islàmic de València.

• “Casos prácticos en el trabajo comunitario con jóvenes”. Introdueix i modera: Mehdi Nifaoui, 
mediador intercultural. Ajuntament de Castelló. 

• “Grupos de autogestión: trabajo comunitario con jóvenes”. Valentina Lema, mediadora 
intercultural. Ajuntament de Castelló. Responsable del projecte “Grupos de autogestión de 
jóvenes”.

• “Mediació escolar: una fórmula per a la convivència”. María Limonge, mediadora 
intercultural. Ajuntament de Castelló. Responsable del projecte “Alumnado mediador”.

• “El trabajo con jóvenes en el seno de la iglesia adventista del séptimo día Lepanto”. 
Ciceroni Comanescu, pastor de l'església adventista del setè dia Lepanto.

• “Efectos del desarrollo de la espiritualidad en los jóvenes desde una perspectiva 
bíblica”. Ana Ekizian, representant de l'església Vida Nueva. 

Intervencions en cursos

Des de l’OPI-UJI s’ha participat en diferents cursos i jornades sobre temàtica relacionada amb els 
aspectes psicosocials de les migracions, l’atenció psicosocial en desastres i emergències o la 
cooperació. Així, les intervencions han sigut:

• 9a edició del Curs d’intervenció psicosocial en desastres, organitzat per l’OPSIDE, amb els
temes  “Les  víctimes  dels  desastres.  Grups  de  risc:  immigrants  i  persones  amb  diversitat
funcional”, “Mitjans de comunicació” i “La intervenció psicosocial en desastres. Funcions de
l’equip de treball. Perfils professionals”.

• Màster  en  cooperació  al  desenvolupament,  especialitat  Acció  humanitària,  organitzat  per
l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local, amb l'assignatura Salut i Reducció de la
Pobresa”.

Col·laboració en projectes

Des de l’OPI-UJI, la tècnica col·labora amb el projecte: 

• “El cineclub como herramienta social para la promoción de la cultura de paz en contextos de 



postconflicto. Departamento de Antioquía-Colombia”. 

Els  objectius  d’aquest  projecte  són  contribuir  a  enfortir  el  sistema  colombià  de  resposta
psicosocial en situacions d'emergència i desastres, mitjançant l'educació per a la pau, així com
promoure  la  sensibilització  de  les  comunitats  vulnerables  del  departament  d'Antioquia
(Colòmbia), en la construcció col·lectiva d'una cultura de pau i reforçament dels valors socials.
La contrapart  del  projecte  és la  Universitat  d'Antioquia està  subvencionat  per l’Oficina de
Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS).

Altres activitats



Accions de formació

Curs “Gestió bàsica de les entitats no lucratives” (novena edició)

En aquest curs 2014/15 ha tingut lloc la novena edició del curs de formació continuada “Gestió
bàsica de les entitats no lucratives”, organitzat per l’OCDS.

El curs es va desenvolupar els dies 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 i 30 de maig de 2015 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 i fiscals, així com la col·laboració empresarial i la gestió del voluntariat.

En aquesta edició s’han matriculat 10 alumnes. Aquest curs és convalidable per 1,5 crèdits.

 

Curs “Formació bàsica del voluntariat”

La formació bàsica del voluntariat és impartida per l'OCDS. En aquesta formació, que té una durada
de  dues  hores,  s'expliquen  qüestions  bàsiques  del  voluntariat  com  ara  els  drets  i  deures  dels
voluntaris i la legislació que regula la matèria. A aquest curs poden accedir tots els membres de la
comunitat  universitària  que  estiguen  interessats  a  participar  com  a  voluntaris  en  alguns  dels
programes d'UJI-Voluntària.

Aquesta formació s'ha impartit en dos moments diferents al llarg d'aquest curs: el 18 de novembre
de 2014 i el 9 de febrer de 2015.

Altres activitats

L’Oficina  de  Cooperació  al  Desenvolupament  i  Solidaritat  sempre  s’ha  caracteritzat  per  donar
suport a aquelles iniciatives de les ONG, associacions i serveis de l'UJI que pretenen conscienciar i
sensibilitzar  la  comunitat  universitària  sobre  determinats  temes  com  ara  la  discriminació,  la
desigualtat, el treball digne...

Així, en aquest sentit, l’OCDS ha participat en la gestió i difusió d’aquestes activitats:



Setmana de Benvinguda UJI

En aquest curs 2014/2015, l'OCDS ha col·laborat amb el Consell de l'Estudiantat de l'UJI en la
programació de la Setmana de Benvinguda, en la qual s'ha volgut promocionar el comerç just amb
la incorporació, del 20 al 25 d'octubre de 2014, de les activitats següents:

• Exposició “10 raons per consumir comerç just” al vestíbul de la FCHS.

• Campanya “Tens molt a donar per a qui no té res”: els 200 primers membres de la comunitat
universitària que van participar en aquesta campanya portant aliments per al Banc d'Aliments
de Castelló van rebre a canvi un producte de comerç just.

• Degustació de productes de comerç just a l'Àgora de l'UJI. 

• Jornades formatives  “Ciutadania activa i comerç just”, impartides per l'Equip Crac (equip de
professionals  especialitzat  en  l'educació  per  a  la  participació)  que  va  organitzar  la
Coordinadora  Valenciana  d'ONG.  Aquestes  Jornades  es  dirigien  a  qualsevol  persona
interessada en la participació social transformadora i el comerç just, comunitat universitària,
voluntaris i voluntàries. Es van impartir a la Llotja del Cànem, el 24 i el 25 d'octubre de 2014.

Terratrèmol a Nepal

Davant  el  devastador  terratrèmol  esdevingut  al  Nepal  aquest  any,  el  Vicerectorat
d'Internacionalització,  Cooperació i  Multilingüisme es va solidaritzar  amb el  Govern i  el  poble
nepalès i es va fer un comunicat que es va enviar a tota la comunitat universitària: 

“Davant  del  devastador  terratrèmol  esdevingut  al  Nepal  el  dia  25  d’abril,  el  Vicerectorat
d'Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme vol expressar el seu condol a les víctimes. De la
mateixa manera,  volem manifestar  la  nostra  solidaritat  amb el  Govern i  el  poble nepalès  i  ens
sumem al dolor causat per la pèrdua de milers de vides humanes, els desapareguts i pels abundants
danys materials ocasionats pel terratrèmol i les rèpliques.

En aquests moments, la necessitat del Nepal se centra a fer front a l'ajuda de primera necessitat.
Aquesta ajuda està  sent oferida per organitzacions  humanitàries que presten suport  a les  labors
urgents  de  rescat  i  atenció  a  les  necessitats  de  la  població:  aigua  potable,  sanejament,  refugi,
medicaments i aliments d'emergència.

Per a fer front a aquesta situació de crisi humanitària, la Universitat Jaume I se suma al que indica el
protocol d'actuació de les universitats enfront de situacions de crisis humanitàries aprovat per la
Conferència  de Rectors  Espanyols  (CRUE) el  3  d'abril  de 2006.  D'aquesta  manera,  en aquesta
primera fase de resposta immediata, el  paper de la Universitat és exclusivament oferir suport  a
l'ajuda a través de les vies ja establides. Açò significa que la nostra contribució es vehicularà a
través  de  les  organitzacions  que  ja  estan  desplegant  la  seua  activitat  a  la  zona  afectada  i  que
garanteixen una intervenció efectiva i organitzada.

La comunitat universitària, per tant, pot aportar el seu suport a través de les iniciatives que des de
diferents organitzacions s'han posat en marxa. En la pàgina web de la Coordinadora Valenciana
d'ONGD es troba la informació del treball que s'està realitzant i la forma de col·laborar amb les
diferents ONGD i institucions.

La pàgina web és:

http://www.cvongd.org/va/info/4943-
Terremoto_en_Nepal:_la_ayuda_inmediata_es_esencial_para_salvar_vidas

Des  del  Vicerectorat,  i  a  través  de  l'Oficina  de  Cooperació  al  Desenvolupament  i  Solidaritat
(OCDS),  us  mantindrem informats  de  les  iniciatives  que,  en  un  context  fora  de  la  immediata
emergència, i en el marc de la cooperació universitària, permeten contribuir a la reconstrucció del



teixit comunitari nepalès.»

També i en aquest sentit, l'OCDS ha donat difusió i suport a les iniciatives que les distintes ONG
han organitzat per contribuir a la reconstrucció del teixit comunitari nepalès.

Per exemple, s'ha fet difusió d'aquestes activitats organitzades per Intermón Oxfam i Acción contra
el Hambre:

  

Escola d'Estiu



Objecte

El 2015 la Universitat Jaume I ha celebrat la di vuitena 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, PAS, i estudiantat de la 
Universitat Jaume I, i obert també a la resta de la societat castellonenca, per tal de donar una oferta 
de qualitat formativa, supervisada i desenvolupada dins del marc universitari. El projecte té 
l’objectiu final de potenciar una societat tolerant, solidària, oberta a diferents cultures, amb hàbits 
esportius i de respecte a la naturalesa.

Metodologia

El mètode que s’ha utilitzat havia d’afavorir que els xiquets i les xiquetes desenvoluparen els 
objectius plantejats, d’una manera lúdica i agradable, i fer-los partícips actius de la posada en marxa
de totes les activitats que es realitzen 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 permeten 
aconseguir que els xiquets i xiquetes aprenguen jugant, i en tractar que els seus aprenentatges foren 
significatius i afavoriren el desenvolupament en tots els àmbits personals: social, afectiu, actitudinal
i motor.

Nombre d’inscripcions

En aquesta edició, el nombre total de participants entre les dues quinzenes ha sigut de 570, repartits
en grups per any de naixement, de la manera següent:

Grups A (anys 201 1/10): ..............1 05 places
Grups B (anys 2009/08): ............ 132 places
Grups C (anys 2007/06): ............  96 places
Grups D (anys 200 5 /0 4 /0 3 ): ........ 1 30 places 
Grups E (anys 200 2 / 0 1 / 00 /9 9 ): .... 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, 
informàtica, 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, taller de música, taller 
d' educació física, jocs preesportius, iniciació esportiva, natació, tennis, pàdel, lectures, contacontes,
pel·lícules, marxes, danses/balls col·lectius, etc. A quest any s'ha de destacar la introducció de l' 
anglès en el taller d ' educació física  per als xiquets i xiquetes del grup A de 4 a 5 anys i d el grup B
de 6 a 7 anys. Els del grup de 13 a 16 anys han gaudit de tallers d'audiovisuals, robòtica, 
piragüisme, vela, excursions, activitats esportives, informàtica, acampada i platja.



POLÍTICA LINGÜÍSTICA
Memòria Àrea de Promoció Lingüística. Curs 2014/15 

1. Demanda de les llengües de la docència per part de l’estudiantat (percentatge). Curs 2014/15 

Català Castellà Indiferent No ho sap + no contesta 

23,55% 64,03% 12,01% 0,41% 

2. Dades de llengües d’impartició de la docència en els graus (percentatge). Curs 2014/15, (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

21,51% 73,27 4,80% 0,02 0,40%

3. Places de personal docent i investigador (PDI) perfilades lingüísticament en valencià durant el 
curs 201 4 /1 5 : 1 3 de 1 70 (el 7,65 %). 

4. Coneixements del català de l’estudiantat

Coneixements de català declarat per l’estudiant a la matrícula (percentatge). Curs 2014/15 

Parla Llig Escriu Entén

Correctament o 

bastant bé

85,52% 91,66% 82,96% 94,46%

Amb dificultat o 

no gens

13,53% 7,56% 16,1% 5,05%

No contesta 0,95% 0,78% 0,94% 0,49%

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. 

• Col·laboració en  el XII Concurs Universitari de Narrativa Sambori

• Col·laboració amb el Servei d'Esports en la Jornada de l'Esport a Secundària ( IV Memorial

Enrique Beltrán de Camp a Través. ) 



• Participació en el X III Premi Vicent Ventura. 

• Col·laboració amb el festival de música en valencià Feslloch.

• Campanya del Voluntariat Lingüístic.

• Realització Cicle de Cinema en Valencià.

• Realització i difusió de calendaris en valencià del SLT.

• Organització de tàndems lingüístics.

• Organització de dues sessions 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 mentor lingüístics per a l’estudiantat.
• Col·laboració en l'organització dels actes de l'aniversari de les Normes de Castelló.

6. Beques i ajudes

Durant aquest curs s’han concedit tres 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 següents 
titulacions: Enginyeria en Tecnologies Industrials accions A, B, C, D; Enginyeria Mecànica accions 
A, B, C, D; grau en Relacions Laborals i Recursos Humans acció A; Disseny i Desenvolupament. 
de Videojocs accions C, D.

El Programa de reconeixement i suport de la docència en anglès ha concedit ajudes a les següents 
titulacions: Grup ARA (Enginyeria en Tecn. Industrials Enginyeria. Mecànica Enginyeria. Elèctrica 
Enginyeria Química) accions A, B, C, D, E; Arquitectura Tècnica accions A, C, D; Enginyeria i 
Tecnologies Industrials accions A, B, C, D, E Enginyeria Mecànica accions A, B, C, D, E; graus en 
Administració d’Empreses, Economia i Finances i Comptabilitat accions B, C, D, E; grau en 
Turisme acció C.

7. Idioma de les tesis llegides

L’idioma de les tesis llegides a la Universitat Jaume I l’any 2015, segons la informació facilitada pel

Servei de Gestió de la Docència i Estudiants.

Llengua Tesis Percentatge

Valencià 4 4,25%

Castellà 63 67,02%

Anglès 27 28,72%

Total 94 



8. Ús del valencià en la documentació escrita.

 
Dades  proporcionades  pel  Servei  de  Contractació  i  Assumptes  Generals  s obre  la  llengua dels

documents del Registre General. Any 201 4 . 

Idioma Entrades
nombres
absoluts

Eixides
nombres
absoluts

Entrades
percentatge

Eixides
percentatge

Alemany 17 4 0,06 0,05
Anglès 37 3 0,12 0,03
Castellà 15.780 2.557 55,01 33,57
Francès 47 11 0,16 0,14
Valencià 12.795 5.041 44,60 66,18
Altres 8 2 0,02 0,02
Total 28.684 7.616

Estudi comparatiu del percentatge de les eixides des de l'any 2008 a l'any 201 4 
Any 2008 Any 2009 Any 2010 Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014

Alemany 0 0 0,02 - 0,02 0,06 0,05

Anglès 0,06 0,12 0,02 0,26 0,46 0,22 0,03

Castellà 21,31 25,75 29,79 31,95 31,26 24,54 33,57

Francès 0,03 0,09 0,01 0,01 0,02 0,04 0,14

Valencià 78,58 73,98 70,15 67,75 68,23 75,12 66,18

Altres 0,04 0,01 0 0,01 0 0 0,02

Si comparem els documents que han eixit en valencià pel Registre General durant l’any 2014 amb 
els d’anys anteriors veurem que hi ha hagut un descens important de 8,94 punts sobre l’any 2013, 
però encara mantenim una diferència més gran, de 12,4 punts respecte del 2008, any que es van 
aconseguir unes xifres del 78,58% de documents d’eixida en valencià. El castellà ha pujat de 
manera paral·lela 9,03 punts (del 24,54% al 33,57%) a costa del valencià i en mesura molt baixa de 
l’anglès (0,19 punts)

Cursos de llengües



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 2014/15 s’han impartit un total de 81 cursos d’idiomes que ha comportat la 

formació de 1,646 persones (200 PDI, 273 PAS, 850 EST, 277 membres de SAUJI i 46 persones 

externes), dels quals 1,051 (el 64%) han obtingut el corresponent certificat d’acreditació.

Per llengües, s’han fet 16 cursos d’espanyol com a llengua estrangera, 38 cursos d’anglès, 13 de 

català, 7 de francès, 4 d’italià i 5 d’aleman y i 1 curs de català per a estrangers. 

Vegeu les taules amb totes les dades.

Nombre de cursos d’idiomes impartits per nivell:

Llengua Nivell

A1/A2

Nivell

B1.1

Nivell

B1.2

Nivell

B2.1

Nivell

B2.2

Nivell

C1

Nivell

C2

altres TOTAL

Alemany
4 1 0 0 0 0 0 0 5

Anglès
4 5 13 5 9 2 0 0 38

Català
0 0 0 0 3 3 6 1prepar

ació C1

10

Català LE
1 0 0 0 0 0 0 0 1

Francès
4 2 0 0 1 0 0 0 7

Espanyol

LE
7 0 6 0 3 0 0 0 16

Italià
2 1 1 0 0 0 0 0 4

Total
22 9 20 5 16 5 6 1 81

Nombre de persones assistents als cursos d’idiomes

Llengua PAS PDI Estudiantat SAUJI Externs TOTAL APTES

Alemany
1 9 91 6 3 110 56

Anglès
176 148 345 98 8 775 406



Català
21 32 75 150 14 292 225

Català LE
1 3 14 0 0 18 10

Francès
25 4 83 6 4 122 90

Espanyol 

LE
0 3 208 11 14 236 184

Italià
49 1 34 6 3 93 80

Total
273 200 850 277 46 1646 1051

A més, enguany, la Universitat ha ofert a la comunitat universitària la possibilitat de formació 

d’idiomes en línia mitjançant els cursos de les plataformes virtuals Dexway i Altissia a un preu 

sensiblement inferior al del mercat . 

Exàmens d’acreditació

Proves d’acreditació d’idiomes 

En aquest curs s’ha realitzat la setena 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 2015 s’han presentat 798 persones de les quals han aprovat el 42,48%. Nombre 

d’inscrits i aptes per idioma:

Llengua Nombre d’inscrits Nombre d’aptes Percentatge

Alemany
9 3 33,33%

Anglès
478 219 45,81%

Català
248 83 33,47%

Francès
40 21 52,50%

Italià
23 13 56,52%



Total
798 339 42,48%

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 21 grups de conversa de diferents idiomes als quals han assistit 165 

persones, segons l’adscripció següent:

Llengua Grups

impartits

Assistents PAS PDI EST SAUJI

Alemany
2 6 0 3 8 0

Anglès
11 129 5 28 96 0

Català
2 8 1 1 3 7

Francès
5 15 2 11 29 3

Italià
1 7 6 0 1 0

Total
21 165 14 43 137 10

Assessorament per a la traducció i correcció de textos en
anglès i català

Àrea d’ Assessorament en Llengües Estrangeres 

Durant el curs 201 4 -201 5 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, normatives, calendaris, procediments i instruccions de matrícula, documents 

protocol·laris, enquestes de qualitat, procediments sobre pràctiques, informació sobre estudis, guies 



docents, ofertes tecnològiques, etc. 

Un altre flux important de treball ha continuant sent la traducció o revisió de documentació 

relacionada amb la creació de l’Escola de Doctorat. 

Si mirem les dades numèriques, des del 15 de juliol de l’any passat fins al 6 de juliol de 2015 hem 

cursat 213 sol·licituds de traducció o correcció i n’hi ha 7 de 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”. 

2 ) “Nomenclatura multilingüe de la gestió universitària”. 

Àrea d’Assessorament Lingüístic i Terminologia

Les principals actuacions de l’Àrea s’han dirigit a donar suport als serveis i unitats de la Universitat 
en els processos de traducció i correcció de documentació administrativa i material docent.

Així mateix, s’ha continuat la correcció de guies docents de grau i màster, amb la dedicació quasi 
exclusiva a aquesta feina d’un tècnic mitjà. 

D’altra banda, convé destacar les tasques d’assessorament lingüístic que l’Àrea realitza amb altres 
serveis de la Universitat. Aquest curs s’ha iniciat una línia de col·laboració amb l’Escola de 
Doctorat per tal d’elaborar els models i la documentació que han de fer servir els doctorands i 
doctorandes. Igualment, cal esmentar les relacions amb Espaitec per a la correcció en valencià i en 
castellà del nou web quan estiga enllestit, i dels butlletins de notícies.

S’ha continuat oferint assessorament terminològic al personal investigador que ho ha sol∙licitat i 
també s’han traduït/corregit diversos materials docents. En aquest àmbit cal remarcar la traducció 
d’un llibre del grau en Dret que s’utilitzarà a partir del curs vinent. El llibre és obra de diversos 
professors i professores de l’UJI i s’han adquirit els drets de traducció poder oferir-lo als estudiants 
del grau.

Al mes de maig de 2013 es va publicar una pàgina de les àrees d’assessorament del SLT en la xarxa 
social Google+ (http://bit.ly/ujimots), els objectius de la qual, entre altres, era informar de les 
novetats en matèria d’assessorament i terminologia a la comunitat universitària, així com obrir una 
via de participació dels usuaris de l’Àrea. Al juny de 2015 la pàgina social ha superat el centenar de 
subscriptors, i s’hi han publicat 60  entrades.

L’Àrea continua desenvolupant els projectes referents a la correcció dels formularis SPI, en 
col·laboració amb el Servei d’Informàtica i el Gabinet d’Investigació i Prospectiva.

Programes de reconeixement de la docència en anglès i
català

En la convocatòria del Programa de reconeixement i suport de la docència en anglès, van resultar 



seleccionades per rebre ajuda les titulacions següents:
• Grup ARA: programes A, B, C, D i E

• Grau en Arquitectura Tècnica: programes A, C i D
• Enginyeria en Tecnologies Industrials: programes A, C, D i E 

• Enginyeria Mecànica: programes A, B, C, D i E

En la convocatòria del Programa de reconeixement i suport de la docència en valencià, van resultar 
seleccionades per rebre ajuda les titulacions següents

• Enginyeria en Tecnologies Industrials: programes A, B, C i D

• Enginyeria Mecànica: programes A, B, C i D
• Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans: programa A

• Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs
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Dato

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 mateixa 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, como a òrgan de govern, actua en Ple i en Comissió Permanent.

• La Presidència.
• La Gerència, que està assumida actualment i des que es va constituir per Cipriano de Mesa 

Díaz. 

Composició del Ple del Patronat a 31 de desembre de 2014 
• President: Rafael Benavent Adrián (Keraben S.A.)
• Vicepresident: Antonio Barba Juan (UJI)

• Vicepresident: José Luis Breva (Consell Social de la Universitat Jaume I) 
• Vicepresident: Carlos Cabrera Ahís (Consell Social de la Universitat Jaume I) 

• Vicepresident: Vicent Climent Jordà (Rector de l’UJI)



Vocals (Representació d’empreses/entitats) a 31 de desembre de 2014 
• Rafael Albert Roca (Ajuntament d’Orpesa)

• Ricardo Aparici Edo (Cerámicas Aparici SA)
• Juan Antonio Baigorri García (Esmalglass SA)

• Luis Batalla Romero (BECSA)
• 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)
• Ignacio Ferrer Ros de los Ursinos (Caixa Rural Castelló)

• Julio García Sainz (Ferro Spain SA)
• Enrique Gimeno Escrig (Facsa)

• 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)
• Virgilio Ruiz Moreno (Azuliber1 S.A.)

• Vicent Sales Mateu (Diputació Provincial de Castelló)
• Pilar Sapiña Sapiña (La Caixa)

• Miguel Serra Escorihuela (CaixAlmassora)
• Mª José Sisamón Ventura (Mercadona SA)

• Mauro Soliva i Ramón (Ajuntament de Benicàssim)
• Manuel Tomás Ludeña (CulturArts Generalitat)

• Enrique Vicedo Madrona (BP Oil SA)
• Joaquín Vidal Llach (Quimicer SA)

• José Luis Vivas Llach (Civis Hoteles)
• Isidro Zarzoso Bonet (ASCER)

Vocals (Representació de la Universitat Jaume I) a 31 de desembre de 2014 
• Juan Carda Castelló 
• María Luisa Cuerda Arnau

• Pilar García Agustín
• Isabel García Izquierdo

• Carlos Hernando Domingo
• Rosa Llusar Barelles

• Javier Marzal Felici
• Miguel Ángel Moliner Tena

• Ignacio Morell Evangelista
• M.ª Victoria Petit Lavall



Vocals (Representació del Consell Social de l’UJI) a 31 de desembre de 2014 
• Héctor Baena i Bel

• Alfonso Bataller Vicente 
• José Luis Blasco Diaz 

• Carlos Cabrera Ahís
• Vicent Climent Jordà 

• Rafael Cerdá Ferrer
• Pilar Chiva Jordà

• Ignacio Ferrer Ros de Ursinos
• Inmaculada Fortanet Gómez 

• M.ª Milagros Garcia Igual
• M.ª Carmen González Alonso

• Francisco Javier Grandío Botella
• José Antonio Herranz Martínez

• Emilio Marin Bellver
• Andrés Marzal Varó

• Miguel Ángel Michavila Heras 
• Javier Moliner Gargallo

• Tomás Molins Pavia
• Rafael Montero Cuesta

• Manel Nieto Morcillo
• Berta Rapalo Badenes

• Ernesto Tarrajón Albella
• Javier Usó Prades

Secretari a 31 de desembre de 2014 
• Luis Batalla Romero

Patrons

Durant l'exercici 2014 , l'Ajuntament de Peníscola es va adherir com a entitat Patró de la FUE - 
UJI . L’any 2014 conformaven la FUE-UJI un total 33 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; Esmalglass SA; Facsa; Ferro Spain, SA; 
Iberdrola S.A.; Keraben SA; La Caixa; Becsa; Mercadona SA; Pamesa Cerámica SL; CulturArts 
Generalitat; Quimicer 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. 

R+D+i



Una de les comeses de la FUE-UJI és promoure la realització de convenis de recerca entre la 
Universitat Jaume I i les empreses/entitats de Castelló, a través de la seva participació en programes
innovadors i de desenvolupament tecnològic. En 2014 es van gestionar un total de 46 convenis de 
col·laboració i assistències tècniques.

Durant el 2014, la FUE-UJI va participar en la presentació de tres Projectes Europeus. A més es van
realitzar cinc tallers pràctics sobre diferents àrees d'actuació dins el Programa Horitzó 2020 dirigit a
investigadors i a empreses.

La Unió Europea (UE) va aprovar subvencionar el Projecte Life Ecocitric al maig de 2014, liderat 
per l'Ajuntament de la Vall d'Uixó. La Fundació participa com a entitat sòcia juntament amb 
l'Associació Valenciana d'Agricultors (AVA-Asaja), Serveis i Desenvolupaments Grup Vermon i 
l'empresa Heliotec.

Es va continuar fomentant l'ús de la plataforma digital "quienyque.com" que ofereix un 
vídeocatàleg dels grups de recerca. El 2014 es van aconseguir més de 35.200 visites web.

Formació 

A l'àrea de formació van realitzar un total de 92 activitats amb 1.273 alumnes en total i amb 6.431 
hores de docència.

Les activitats s'han emmarcat en sis àrees de coneixement, però també es va desenvolupar formació 
in-company i es va col·laborar en la gestió de les accions formatives del Club de RRHH.

A través de la plataforma de videocomunicació a temps real "Live Learning", la procedència dels 
alumnes s'ha ampliat significativament tant a nivell nacional com internacional.

A més de seixanta empreses se'ls ha gestionat, de forma gratuïta, les bonificacions de la Fundació 
Tripartita.

Com a accions de promoció, es va realitzar el II Saló de Formació Superior i Postgrau, tutories 
personalitzades amb els coordinadors acadèmics i jornades informatives entre altres accions.



 El 19 de juny de 2014 se va organitzar el II Acte de Clausura dels Postgraus Propis de la 
Universitat Jaume I. Va comptar amb la presència del Sr. Antonio Barba, vicerector d'Investigació i 
Postgrau i D. Luis Batalla, vicepresident de la Fundació Universitat Jaume I - Empresa. Amb aquest
acte, la Jaume I va voler agrair als més de 100 alumnes assistents la confiança dipositada en algun 
dels cursos de postgrau o màsters propis que ha ofert la Universitat Jaume I durant el curs 
2013/2014.

A l'àrea de Congressos s'han realitzat un total de 10 esdeveniments, amb 1.777 participants. 
Paral·lelament, es va col·laborar en l'organització d'TEDxCastellón i amb l'Associació Espanyola 
de Fundacions, entre altres esdeveniments.

Pràctiques externes extracurriculars 

Pel que fa al Programa de Pràctiques Externes Extracurriculars, destinat a alumnes dels últims 
cursos i estudiants de postgraus, la Fundació va gestionar 863 estades i es van signar 137 nous 
convenis amb diferents entitats, romanent vigents 1.626 convenis de cooperació educativa amb 
empreses.

Els perfils més sol·licitats corresponen a les titulacions d'Enginyeria Industrial, Administració i 
Direcció d'Empreses, Enginyeria Química i Publicitat i Relacions Públiques.

A la fi de 2014, es van iniciar les sessions de control de les pràctiques amb els tutors de la 
Universitat Jaume I.

Beques de formació pràctica en empreses a titulats i titulades universitaris

Al 2014, es van concedir 190 beques a titulats i titulades universitaris.

D'altra banda, 75 noves empreses han signat convenis de col·laboració per acollir titulats i titulades,



romanent vigents 140 convenis.

Els perfils més sol·licitats són les titulacions d'Administració d'Empreses, Ciències de la 
Comunicació i Enginyeria Industrial.

Fòrum Jovellanos de Foment Empresarial

Des del Fòrum Jovellanos, es va participar en Enreda't Castelló, el Dia de la Persona Emprenedora 
de Castelló, el Dia de la Persona Emprenedora de la Comunitat Valenciana i en el lliurament d'un 
Premi a CreaEmpresa gestionat per EADE Consulting.

tumeves.com

La plataforma digital tumeves.com compta ja amb 177 videopresentacions i 273 empreses 
registrades. Amb un total de 214.422 visites a la pàgina web.

Informàtica

Durant aquest exercici s'ha renovat completament la web de la Fundació, millorant la seva 
funcionalitat i posicionament en cercadors. També destaca la posada en marxa del web pròpia de 
ESUE Business School i l'automatització del procés d'enviament de qüestionaris de qualitat en el 
Programa de Beques per a Titulats i Titulades Universitaris.

Comunicació

Des del Departament de Comunicació es van enviar als mitjans un total de 195 notes de premsa 
plasmades en 356 aparicions en els mitjans de comunicació escrits i pàgines web. 

L'agenda mensual d'activitats de la Fundació s'ha convertit, juntament amb la pàgina web i el 
butlletí elfue.com, en un instrument més de comunicació de les activitats que porta a terme l'entitat.

La FUE - UJI, té una participació  activa en les xarxes socials de Facebook (amb 2.805 m'agrada), 
Twitter (amb 1.713 seguidors) i la xarxa professional Linkedlin (amb 1.913 contactes).

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 objectius principals són: 
• Promoure la formació en igualtat de gènere: grau, postgrau així com la formació contínua de 

capacitació i de reciclatge.

• Valorar l'impacte de la desigualtat entre dones i homes i dissenyar alternatives que 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.

  

Al  curs  2014-2015,  de  les  activitats  desenvolupades  per  la  Fundació  Isonomia  a  l'àmbit  de  la
Universitat  Jaume I,  cal  destacar  l'alt  nombre d'estudiant  de l'UJI  format  en matèria  d'igualtat:
464 (376 dones i 88 homes) 

Un total de  229 persones (189 dones i 40 homes) han rebut formació reconeguda per crèdits ECTS
organitzada per Isonomia en matèries com ara la prevenció de les violències de gènere, conciliació i
coresponsabilitat, comunicació inclusiva o llenguatge no sexista; 63 persones (57 dones i 6 homes)
ha rebut formació de Postgrau en matèria d'igualtat gestionada per Isonomia i 172 persones (130
dones i 42 homes) han participat en activitats formatives encomanades a Isonomia per la Unitat
d'Igualtat. 

Va ser d'especial interès per a l'alumnat de l'UJI el X Seminari contra la Violència de Gènere amb el
títol “Impactes tecnològics noves formes de violències contra les dones i noves possibilitats d'acció
i prevenció” que va atraure a 160 alumnes de l'UJI (134 dones i 26 homes). 

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 apropar la igualtat a la majoria de pobles de la província de Castelló -i d'altres 
províncies- a través de les seues activitats. 

Aín, Albocàsser, Alcudia de Veo, Alfondeguilla, Algimia de Almonacid, Almedíjar, Almenara, 
Alqueríes del Niño Perdido, Ares del Maestre, Argelita, Atzaneta del maestrat, Ayódar, Azuébar, 
Benàfer, Benafigos, Benassal, Benicàssim, Betxí, Canet lo Roig, Castellfort, Castellnovo, Castelló 
de la Plana, Catí, Chóvar, Cinctorres, Coves de Vinromà, Culla, Eslida, espadilla, Fanzara, 
Figueroles, Forcall, Fuentes de Ayódar, Fuente la Reina, Geldo, Herbés, Jérica, La Llosa, Lucena 
del Cid, Moncofa, Montanejos, Morella, Nules, Peñíscola, Pina de Montalgrao, Pobla Tornesa, 



Puebla de Arenoso, Ribesalbes, Rosell, La Salzadella, san Rafael del Rio, Sant Joan de Moró, Sant 
Mateu, Sant Jordi, Santa Magdalena de Pulpis, Sarratella, Soneja, Serra d'En Galcera, Sot de Ferrer,
Suera, Tales, teresa, Tírig, Todolella, Toga, El Toro, Torralba del Pinar, Torreblanca, Torrechiva, 
Torre d'En Besora, Torre d'En Doménech, Traiguera, Vall d'Almonacid, Vall d'Uixó, Vallat, La 
vallibona, Vilafamés, Vilafranca del Cid, Vilar de Canes, Villamalur, Villanueva de Viver, Vinaròs, 
Vistabella del Maestrat, Viver, Xert i Zorita del Maestrat, a la provincia de Castelló. 

La Morera (Badajoz), Baiona (Pontevedra), Allande (Asturies), Luyego i Carreño (Asturies) i 
Muros de Nalón a León. 

Principals activitats
La formació en matèria d'Igualtat 
Formació Postgrau  UJI per línia (gestió Isonomia)

                                            

• Màster Universitari en igualtat i gènere en l'àmbit públic i privat (interuniversitari) [60 ECTS]. 
8a edició (2014-2015).

• Curs de Postgrau “Especialista en agent d'igualtat ” [33 ECTS]. 5a edició (2014-2015). 

 
 

Formació contínua i permanent 

Per línia
• Curs “La gestió del temps: claus per a la conciliació i la coresponsabilitat”. [30 hores].
• Curs “Informàtica bàsica per a persones majors”. [50 hores].

• Curs “Comunicació inclusiva”. [30 hores]. Encomana de la Unitat d'Igualtat. 
• Curs “ Llenguatge administratiu no sexista”. [30 hores]

Presencial
• Tertúlies d'igualtat. [10 hores]. Encomana de la Unitat d'Igualtat.
• “I Jornada per la Igualtat a l'UJI”. [10 hores]. Enco mana de la Unitat d'Igualtat. 

• Curs “Capacitació agrària per a dones. Projecte Sembrando Igualdad” [90 hores].
• Programa formatiu “Discapacitat, autonomia i vida independent”. [50 hores]

Formació a la carta
• Programa de formació en matèria d'igualtat per a l'empresa Martínez Loriente S.A. (Cheste, 



Bunyol i Tarancón). [6 hores per a 85 persones, 36 dones i 49 homes].

• Formació bàsica en igualtat per a la Diputació de Castelló. [5 hores]. 
• Formació en matèria de violència de gènere per a associacions de gent gran. Ajuntament de 

Castelló.

• Curs “Comunicació inclusiva PAS-UJI”. Encomana de la Unitat d'Igualtat. 

La Investigació

Acadèmica

 
•  X Seminari contra la Violència de Gènere que amb el títol “Impactes tecnològics noves formes

de violències contra les dones i  noves possibilitats  d'acció prevenció”. 13  novembre 204 a
l'UJI. 

• Organització  del  VII  Seminari  Internacional  –  XIII  Jornades  d'Interlocució  Municipal.
Universitat Jaume I. 20 i 21 d'octubre 2014.

• Fundació  Isonomia  participa  en  el  Centre  de  Coordinació  d'Estudis  de  Gènere  de  les
Universitats Públiques Valencianes.

• Grup d’Investigació Isonomia [Interdisciplinar].
• Concurs “Dones que han fet la història de l'UJI”. Encomana de la Unitat Igualtat.

• Violència de gènere, LIJ i DLL crítica. Ref. 2889/14. Projecte d'Innovació Educativa. Grup 
d'Innovació Educativa (GIE). Dep. D'Educació de la Universitat Jaume I.

Grups de Treball Social
• Grup de Treball al voltant de la Discapacitat.

• Grup de Treball al voltant del Desenvolupament Local Igualitari.
• Grup de Treball al voltant de la Violència de Gènere.



 
Projectes 

Apunta't al bon rotllo. 2015

Amb el finançament de La Caixa

   

Enginyera... per què no?. 2014/2015



Amb la col.laboració de l'ESTCE i la Unitat d'Igualtat de l'UJI.

Sembrado Igualdad. 2015

Amb el finançament del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Programa  de  formación  y  orientación  para  la  inclusión  social  y  la  vida  autónoma  e
independiente para personas adultas con discapacidad. 

Amb el finançament del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Isonomia 3.0: itineraris per a la alfabetització digital i el patrimoni de les persones majors.
2014

Amb el finançament de Fundació Agrupació. 

  



Programes de Sensibilització, Interlocució i Participació Social

• Tallers de sensibilització afectiva per a promoure relacions igualitàries per a joves. 2015. [1281
estudiantat d'ESO: 641 xiques i 640 xics] 

• Activitats al voltant del 8 de març. Març 2015.
• Plataforma ciutadana de participació i control sobre la igualtat d’oportunitats.

• Cicle de conferències, col.loquis i xerrades al voltant de la igualtat i la prevenció de la 
violència de gènere.

• Exposicions fotogràfiques per a la promoció de la igualtat. 32 exposicions als municipis de la 
província de Castelló.

• Concurs de relats curts 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 autonòmiques i locals. Maig de 2015 a la Llotja del Cànem. 

• Campanya de participació ciutadana per a sensibilitzar vers la violència de gènere a la ciutat de
Castelló de la Plana. Octubre-novembre 2014.

 

 
Assessorament a organitzacions públiques i privades en matèria d'implantació 
de Plans i mesures d'Igualtat

• Universitat Jaume I

• Ajuntament de Castelló
• Ajuntament de Benicàssim

• Ajuntament de Morella
• Ajuntament de Vila-Real

• Xarxa Isonomia de municipis per a la igualtat
efectiva de dones i homes



Publicacions

• Revista “Eliminar obstáculos para alcanzar la igualdad. N. 3 Estrategias, instrumentos y 
recursos para la prevención y eliminación de las violencias contra las mujeres en el ámbito 
local”.  

• Quadern de Treball. Apuntat´t al bon rotllo|2015.
• Butlletí Redisonomia.  

• El vuelo de Neleb. En col.laboració amb ACEN.

Memòria general de Fundació Isonomia a http://isonomia.uji.es/fundacion-
isonomia/memorias/ 

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 
regeix la Fundació, protocol·litzats davant de notari en l’escriptura de constitució de data 26 
d’octubre de 2006, i el nomenament del primer Patronat de la Fundació, òrgan de govern, 
representació i administració de l’entitat.

Els Estatuts de la Fundació, en què es reflecteixen el seu objecte, la composició dels seus òrgans de 
govern i mitjançant els quals es regeix, van estar aprovats pels següents òrgans de la Universitat 
Jaume I: Consell de Govern número 1, de 17 de juliol de 2006, i Consell Social número 13, de 19 
de juliol de 2006.

La Fundació General de la Universitat Jaume I, segons s’indica en els Estatuts, és una entitat sense 
ànim de lucre, amb caràcter educatiu, cultural, científic, tècnic, esportiu, de cooperació al 
desenvolupament sostenible, de defensa del medi ambient, de la cultura pròpia i dels valors 
estatutaris, de foment de la investigació, de promoció del voluntariat i, en general, de suport a 
l’activitat universitària. En definitiva, la Fundació té com a objecte col·laborar amb la Universitat 
Jaume I en el desenvolupament i la gestió d’aquelles activitats que contribuïsquen a la millora en la 
prestació dels serveis universitaris.

La Fundació, segons la normativa vigent sobre contractació del sector públic, té la condició de mitjà
propi instrumental i servei tècnic de la Universitat Jaume I. Per tant, la relació de la Fundació amb 
la Universitat Jaume I té naturalesa instrumental i no contractual. En conseqüència, la Universitat 
pot encarregar a la Fundació l’execució de qualsevol prestació relacionada amb l’objecte social 
referit en l’article 6 dels seus Estatuts, a través d’encàrrecs de gestió que es formalitzaran mitjançant
la subscripció de convenis específics de col·laboració, en l’àmbit del conveni marc signat entre 
ambdues entitats.

En març de 2011, el Protectorat de Fundacions de la Comunitat Valenciana va inscriure al Registre 
de Fundacions els nous Estatuts de la Fundació, que recullen la condició de mitjà propi instrumental
anteriorment esmentada, així com la nova denominació de l’entitat: Fundació General de la 
Universitat Jaume I, Fundació de la Comunitat Valenciana.



El desenvolupament de l’objecte de la Fundació s’ha d’efectuar, entre altres, a través d’alguna dels 
activitats següents:

• Cooperar en el compliment de les funcions pròpies de la Universitat, complint i millorant 
aquelles 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  depenen de la Universitat per al compliment dels 
seus objectius.

Són potencials beneficiaris de la Fundació els destinataris habituals dels serveis universitaris. La 
Fundació otorgarà, amb criteris d’imparcialitat, objectivitat i no discriminació, els beneficis que 
obtinga a les persones o entitats que reunisquen les condicions expressades anteriorment i estime el 
Patronat que són legítimes creditores d’aqueixos, d’acord amb les bases, normes o regles que 
establisca amb aqueix propòsit.
Actuacions més significatives realitzades durant el curs 2014-15 

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 2014-15 
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 la 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

• Conveni específic de col·laboració pel qual la Universitat Jaume I de Castelló encarrega a la 
Fundació General de la Universitat Jaume I determinades actuacions de suport a la gestió de 
beques i ajudes a l'estudiantat. 

• Segon 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.

• Segon acord de prorroga 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.

• Cinquè 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. 

• Convenis de cooperació educativa que regulen les estàncies en pràctiques formatives no 
laborals en l'Escola d'Estiu dels xiquets i xiquetes 2015, d'alumnat de cursos de monitor de 
temps lliure infantil i juvenil de les entitats: Accent, Carpe Vitae i Federació de Cases.

B. Elaboració de la documentació comptable i pressupostària

Com cada any, la Fundació General de la Universitat Jaume I ha elaborat els documents que 
configuren la informació comptable i pressupostària de l’entitat, els quals s’han presentat al 
Protectorat de Fundacions de la Comunitat Valenciana, aprovats prèviament en les respectives 
reunions del Patronat:

• El pla d’actuació per a l’exercici 2015, amb el pressupost i la seua memòria explicativa.
• Els comptes anuals de 2014, amb el balanç, el compte de resultats i les memòries de gestió 

econòmica i d’activitats fundacionals.

C. Reunions dels òrgans de govern i gestió

En aquest període la Comissió Executiva de la Fundació ha mantingut diverses reunions, en les 
quals s’han tractat diferents temes de gestió de l’entitat: el pla d’actuació per al proper any, estudi 
del pressupost, comptes anuals de l’exercici anterior, etc., la qual cosa ha permès la preparació i  
desenvolupament de les dues reunions del Patronat de la Fundació General que s’han celebrat al 
llarg d’aquest curs:

• La reunió número 17 del Patronat es va portar a terme el 19 de desembre de 2014, en la qual es 
va aprovar el pla d’actuació de la Fundació per a l’any 2015, amb el pressupost i la seua 
memòria explicativa.

• La 18a reunió del Patronat es va celebrar el 2 9 d’abril de 2015, en la qual es van aprovar els 
comptes anuals de l’exercici 2014 de la Fundació.

D. Programes i activitats desenvolupades per la Fundació

Les principals activitats que l’entitat ha portat a terme durant el curs 2014-15, en l’àmbit del 
conveni marc de col·laboració signat entre la Universitat Jaume I i la Fundació General, han segut 
els següents:

1. Suport a l'avaluació de la qualitat 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 el professorat i l’estudiantat.

La Fundació General, en col·laboració amb la Universitat Jaume I, abans de la finalització de 
cadascun dels dos semestres del curs acadèmic 2014-15, 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 2015 s’ha celebrat la di vuitena edició de 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’estudiantat.

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 els 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 
Fundación Balaguer-Gonel Hermanos.

• Ajudes per a l'alumnat matriculat en  la Universitat Jaume I, en les diferents modalitats de la 
convocatòria. 

• Ajudes de menjador per a l'alumnat de la Universitat Jaume I. 

4. Suport a la gestió i promoció d’estudis de postgrau.

Per a contribuir i potenciar el procés formatiu de les titulades i els 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 la gestió siga d’especial complexitat i rellevància, entre els 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 2014-15 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 l a seua acceptació i la major demanda per part de l’alumnat.



5. Desenvolupament d’accions informatives i de comunicació per a la promoció i difusió de 
l'activitat universitària. 

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 aquests objectius, la Fundació General participa i col·labora en la gestió i desenvolupament de
accions informatives i de comunicació per a la promoció i difusió de l'activitat universitaria en tots 
els vessants: docent, investigador, cultural, etc. Entre altres actuacions relacionades, cal destacar: 

• Suport a l'organització de congressos i altres esdeveniments encarregats a la Fundació.

• Activitats de difusió i promoció de l'oferta educativa i actualització de la informació a la web.
• Actualització i generació de nous continguts per al nou portal.

• Manteniment de la pàgina web Campus Hàbitat 5U.

6. Suport a l'avaluació de la qualitat dels serveis d e R +D+ I . 

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 signen convenis 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 hi 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'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, Tecnológic i Empresarial de la
Universitat Jaume I, S.L.

Durant l’exercici de 2014 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, el que significa una superfície construïble de 94.500 m2. Actualment comptem amb tres 
edificis construïts: Espaitec#1, edifici incubadora del Parc amb empreses derivades i 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 treballa 
perquè totes les empreses, independentment del sector en què operen i el grau de maduresa en què 
es troben, tinguen algun tipus de relació amb els investigadors de l’UJI. Per a aconseguir-ho, s’han 
realitzat, entre altres, les activitats següents: 

Conveni entre la Universitat Jaume I i Espaitec

El 17 de març de 2014 es va firmar el conveni per a la regularització de la subvenció nominativa de 
l’exercici de 2014 a favor d’Espaitec, on es van establir les condicions i compromisos per amb dues 
parts. 

Entre les activitats subvencionades hem realitzat les següents: 

Jornada de presentació de projectes empresarials a estudiantat de l’UJI, celebrada el 3 de 
desembre de 2014 a la sala multiusos d’Espaitec#2

Una de les accions realitzades per a fomentar el clima emprenedor entre l’estudiantat de l’UJI, va 
ser convocar estudiants i estudiantes de quart curs d’Informàtica, Matemàtica Computacional i 
Administració i Direcció d’empreses (ADE), per a presentar els seus projectes empresarials 
realitzats dins de les assignatures d’Iniciativa Empresarial i Creació d’Empreses (prop de 80 
assistents). Es tractava d’estudiants i d’estudiantes d’últim any de grau als quals se’ls va plantejar 
l’emprenedoria com una alternativa vàlida, especialment considerant la seua imminent incorporació 
al mercat laboral. L’acte va comptar amb la participació de Carlos Sánchez, promotor de l’empresa 
d’Espaitec Aticsoft, qui va donar una visió real sobre la seua experiència emprenedora. La trobada 
va tenir com a finalitat posar en contacte a estudiants de quart curs de diferents graus per a generar 
treball en xarxa i transferència de coneixement, acostant perfils tecnològics i innovadors a perfils 
amb coneixements en gestió empresarial. Emprendre com una opció real en l’àmbit professional i 
personal, reforçant el missatge de fer-ho ben acompanyats. És a dir, creant grups híbrids que aporten
valor afegit a les idees innovadores i sent conscients de les dificultats que això comporta. Es van 
presentar distints projectes, entre els quals hi havia eines per a facilitar la comunicació entre pares, 
docents i alumnes o màquines que promouen un nou concepte de  reciclatge, realitzats per 
estudiantat d’Informàtica i de Matemàtica Computacional davant d’estudiants d’ADE, empreses 
d’Espaitec, cos docent de l’UJI amb Merche Segarra Ciprés i María Ripollés, i personal de gestió 
d’Espaitec. Després de cada intervenció va haver-hi un torn de preguntes i observacions en el qual 
es van oferir noves idees i suggeriments de millora considerant els diferents perfils dels assistents. 
El projecte guanyador va ser una aplicació mòbil per a traduir el llenguatge de signes, per votació 



dels assistents. Se’ls va fer entrega d’un «Kit Espaitec» amb articles de marxandatge. 

Jornada visita guiada a estudiantat de l’UJI per les instal·lacions d’Espaitec

Tots els anys Espaitec realitza aquesta jornada junt amb l’Oficina d’Inserció Professional i Estades 
en Pràctiques de l’UJI (OIPEP) i també en col·laboració amb la Càtedra Increa, en la qual 
participen alguns dels emprenedors de les empreses d’Espaitec, que ens conten la seua experiència 
per a fomentar la iniciativa emprenedora entre estudiants i estudiantes de diferents titulacions de 
l’UJI. 

Participació en l’assignatura de Gestió de la Innovació del màster en Disseny Industrial

Per tercer any consecutiu, Juan Antonio Bertolín (CIO/CPO Espaitec) va participar en la docència 
del màster en Disseny Industrial amb una sessió de tres hores, centrada en la gestió de la innovació. 
En aqueixa assignatura es traça un camí lògic en els processos de gestió de projectes d’innovació 
amb metodologies globalment acceptades, exemples de diversos models de negoci innovadors, 
processos de cocreació i eines de Project Management. 

Participació en el Master of Business Administration (MBA) 

Participació de Paco Negre (CEO Espaitec) i Juan Antonio Bertolín (CIO/CPO Espaitec), en la 
gestió de la docència del mòdul d’Iniciativa Emprenedora i Habilitats Directives, de la tercera 
edició del màster MBA de l’UJI. En la conferència inaugural comptem amb la participació de 
Ricardo López Sòria, CEO Senior Advisor en UBE Corporation Europe.

Suport a 31 projectes de base tecnològica i innovadors promoguts per la comunitat UJI

Realitzat durant l’any 2014 per Espaitec, mitjançant accions per a hibridar coneixement, posant en 
contacte i fent seguiment d’iniciatives dutes a terme per estudiants i per estudiantes de diferents 
perfils, però complementaris. Estudiantat de l’àrea empresarial com per exemple de màsters de 
l’àmbit empresarial i graus en ADE, Finances i Comptabilitat o Economia, col·laborant amb 
empreses de component científic de recent creació. 

Col·laboració en Global Game Jam Castelló

Dins d’una iniciàtica promoguda per membres de la comunitat universitària, va tenir lloc aquest 
esdeveniment a l’edifici Espaitec#2, on es van reunir al voltant de 30 participants durant els dies 24,
25 i 26 de gener de 2014 per a desenvolupar diversos videojocs treballant les 24 hores del dia, 
durant 48 hores. 

DevelUp, l’associació sense ànim de lucre de l’UJI, consolidada com a júnior empresa, és la 
responsable de l’organització de l’esdeveniment mundial Global Game Jam (GGJ) a Castelló, en 
col·laboració amb Espaitec. 

Global Game Jam és un esdeveniment d’un únic cap de setmana, on professionals i apassionats dels
videojocs es reuneixen al voltant de tot el món per a desenvolupar videojocs. A partir del divendres 
24, on es va desvelar la «temàtica secreta», es van formar diversos equips compostos de 
programadors, artistes, modeladors, dissenyadors... que van donar regna solta a la seua creativitat i 
van treballar de manera col·laborativa per a convertir una idea en un videojoc funcional. 

Els creadors de GGJ realitzen aquest esdeveniment per a fomentar i estimular la creació i la 
col·laboració entre els desenvolupadors de videojocs, i remarquen que la naturalesa de 
l’esdeveniment no és competir, sinó desenvolupar les habilitats d’un mateix, treballar de manera 
col·laborativa i, sobretot, passar-s’ho bé. 

L’esdeveniment Global Game Jam 2014 es va portar a terme simultàniament en 475 localitzacions 
distribuïdes en 72 països diferents. En l’edició de 2013, es van crear més de 3.000 jocs i van 
participar-hi 16.705 persones de 63 països diferents en 319 localitzacions. 



Organitzadors i moderadors en la taula redona d’ACEDE

Celebrada a la Universitat Jaume I, el 8 de setembre de 2014, a la sala d’actes Alfons el Magnànim 
(Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques). 

Paco Negre (CEO Espaitec) va ser el moderador del panell d’empresaris: «El canvi del model 
productiu. Caminem cap a una reindustrialització?» 

Comptem amb els ponents: 
• José Vicente Tomás Claramonte (Kerajet), com a empresa innovadora • Mara Beltrán 
(Jabones Beltrán), com a empresa tradicional 

• José Vicente González (president de CIERVAL), com a representant dels empresaris 
valencians
• Alfredo Cebrián (Soluciones Cuatroochenta), com a empresa TIC d’Espaitec 

L’objectiu del panell d’empresaris va ser debatre sobre la necessitat o no d’un canvi en el model 
productiu davant del context de crisi actual en què ens trobem i des d’una perspectiva de gestió, en 
els models de negoci de les empreses. Tot això orientat cap a una perspectiva de futur. 

En aquesta sessió empresaris al capdavant d’empreses joves de base tecnològica van dialogar amb 
empresaris d’empreses consolidades de sectors tradicionals i amb una llarga trajectòria, amb 
l’objectiu de conèixer, compartir i debatre les seues experiències. 

Aquesta trobada empresarial va permetre oferir una nova perspectiva a empresaris i investigadors 
sobre la necessitat d’un canvi en el model productiu i de negoci. 

Participació en la Jornada Professionals Digitals Red.es

Participació de Paco Negre (CEO Espaitec) i Juan Antonio Bertolín (CIO/CPO Espaitec) en la 
Jornada de Professionals Digitals, celebrada a l’aula magna de l’ESTCE de l’UJI, el 6 de novembre 
de 2014. 

La Universitat Jaume I va presentar les oportunitats formatives i empresarials de l’àmbit dels 
continguts digitals en la Jornada de Professionals Digitals, organitzada pel Ministeri d’Indústria, 
Energia i Turisme a través de l’entitat pública empresarial Red.es i la Conferència de Rectors de les 
Universitats Espanyoles (CRUE). 

A continuació es va celebrar una taula redona en què es van presentar les infraestructures i 
iniciatives de l’UJI relacionades amb la creació de continguts digitals des del punt de vista de la 
formació, la investigació i el sector empresarial. 

Participació en l’entrega dels premis Rafael López Lita

Paco Negre (CEO Espaitec) va participar com a jurat en la Comissió dels premis Rafael López Lita,
celebrat a la Masia Les Casotes el 5 de maig de 2014. 

Comitè d’avaluació de projectes d’iniciativa emprenedora relacionats amb l’àrea de Comunicació.

Accions de difusió i divulgació en col·laboració amb el Servei de Comunicació de l’UJI per a 
fomentar la iniciativa emprenedora 

Esther Ramo, responsable de Comunicació d’Espaitec, ha estat en contacte directe amb el Servei de 
Comunicació de l’UJI, realitzant i enviant notes de premsa per a difondre en els mitjans, les 
accions, realitzades per Espaitec i per les nostres empreses, per a fomentar la iniciativa 
emprenedora. 

De fet, totes les accions de comunicació realitzades des d’Espaitec es fan en estreta col·laboració 
amb el Servei de Comunicació de l’UJI: relacions informatives, vídeo i fotografia. 



Facilitem, a continuació, algunes de les notícies relacionades amb iniciativa emprenedora 
publicades des del Servei de Comunicació de l’UJI: 

• 05/12/2014 Levante de Castellón Alumnos de la UJI presentan nuevas ideas empresariales 
«Estudiants de les assignatures d’Iniciativa empresarial i Creació d’empreses presenten els seus
projectes en una jornada a l’Espaitec» 

• 6/10/2014 Levante de Castellón Espaitec debate con 20 entidades de la provincia para impulsar
el emprendimiento Una jornada sobre iniciativa emprenedora i creixement empresarial va 
reunir ahir a l’Espaitec a més de 20 entitats 

• 05/06/2014 Levante de Castellón La UJI aborda la intergeneracional aplicada a los negocios 
L’Espaitec impartirà demà el taller «Seniors-Juniors: la hibridación intergeneracional impulsa 
negocios de éxito».

 A més d’enviaments a través de l’àrea de Relacions Informatives de l’UJI als mitjans locals 
tradicionals, Espaitec manté una estreta relació amb mitjans socials tant de l’UJI, com de les 
diferents entitats promotores de l’esperit emprenedor: la Càtedra Increa i l’OIPEP. 

També s’han realitzat accions de comunicació, a través de la Unitat de Cultura Científica i de la 
Innovació del Servei de Comunicació i Publicacions de l’UJI, per a donar a conèixer casos 
d’emprenedors de base tecnològica instal·lats i vinculats a Espaitec. 

El Servei de Comunicació de l’UJI i Espaitec s’han coordinat en les accions de difusió i divulgació 
cientificotecnològica. Els responsables de vídeo han registrat gran part de les jornades realitzades, 
per a la posterior difusió en el web de l’UJI i en el web d’Espaitec: 
http://www.Espaitec.uji.es/610047.650041_es. 

Suport logístic i d’intendència a l’INIT i Teclab, ubicats a l’edifici Espaitec#2 i a Solar 
Decathlon, Hackcs i Inforgames, ubicats a l’edifici Espaitec#1

Durant l’any 2013 es van traslladar l’INIT i el Teclab a la cinquena planta de l’edifici Espaitec#2,
amb el suport d’Espaitec i en 2014 hem continuat amb el nostre suport logístic i d’intendència. 

• Instal·lats també a la cinquena planta d’Espaitec#2 es troba part del Servei d’Informática de
l’UJI,  al  qual  també  donem suport  i  mantenim informat  de  tots  els  assumptes  referents  a
l’edifici Espaitec#2 que siguen del seu interès.

• Hem inclòs a l’INIT, TECLAB i Servei d’Informática en les nostres llistes de difusió, per a
qualsevol comunicat del seu interès.

• S’han emès targetes d’accés al personal de l’INIT, o s’han afegit els accessos que ens han
sol·licitat. • Realitzem la gestió de reserves de les sales de reunions de l’edifici Espaitec#2
i Espaitec#1 a través del nostre CRM intern per a les empreses i entitats vinculades a Espaitec. 

• INIT Geotec, amb Joaquín Huerta  , presentem projecte a WorldBank ICT per a desenvolupar
una plataforma GIS de gestió de la xarxa d’aigües pluvials al municipi de Bagdad (Iraq). Una
vegada acceptat el projecte no es va poder dur a terme pel conflicte bèl·lic que es va produir a
la zona. 

• Dinamització  per  Espaitec  de  la  jornada  organitzada  per  l’INIT  Geotec,  en  la  qual  va
col·laborar amb l’Ajuntament de Castelló de la Plana per a implantar la plataforma SmartUJI a
la ciutat. Comptem amb la visita en les instal·lacions d’Espaitec#2 de l’alcalde de Castelló de
la Plana, Alfonso Bataller, el rector de l’UJI, Vicent Climent, la regidora de Mobilitat, Carmen
Albert, el director general d’Espaitec, Paco Negre, i els responsables del projecte, INIT.

• INIT  Videojocs,  col·laborem  amb  Miguel  Chover  en  la  logística  i  difusió  d’un  parell
d’esdeveniments: 

• Hybrid Play Game Jam, esdeveniment de videojocs organitzat per l’INIT (Diego José Díaz
García, Miguel Chover, Filiberto Pla). Va tenir lloc els dies 13,14 i 15 de juny a l’edifici
Espaitec#2. 



• XV Jornades de Videojocs, La Indústria del Videojoc i la Universitat, realitzades a la sala
multiusos Espaitec#2 al desembre de 2014. 

• Gestionem  el  control  d’accés  dels  participants  als  esdeveniments  que  es  realitzen  en  les
infraestructures  del  Parc  i  comuniquem  a  seguretat  UJI,  a  través  de  formularis  SPI,  de
qualsevol esdeveniment extraordinari que es porte a terme a les instal·lacions del Parc, com ara
les Jornades de Videojocs, organitzades per l’INIT, i també les organitzades per INIT Geotec. 

D’altra banda, cal mencionar el suport logístic continu, des de la seua instal·lació i durant tot el 
temps que ha desenvolupat el seu projecte, a Solar Decathlon, ubicat als despatxos UA1115SD i 
UA1116SD de la primera planta de l’edifici Espaitec#1. 

Mitjançant la firma d’una carta d’intencions, manifestem la nostra intenció de col·laborar i donar 
suport al grup Solar Decathlon Europe 2014 VIA-UJI, en la competició realitzada a la ciutat de 
Versalles, França. 

A través de Goteo, plataforma digital de finançament col·lectiu per al desenvolupament de 
projectes, Espaitec va realitzar una xicoteta donació per al cofinançament del projecte e’BrickHouse
de Solar Decathlon.

També ubicades en un dels tallers d’Espaitec#1, es troben dues associacions estudiantils, HacksCS i
InforGames a les quals oferim el nostre suport logístic i d’intendència. 

Col·laboració junt amb InforGames, HacksCS, el Departament d’Enginyeria i Ciència dels 
Computadors i el Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de l’UJI, en l’exposició 
Evolució Tecnològica, realitzada a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, tots 
els divendres de gener i de febrer de 2014, on es va mostrar una col·lecció de dispositius des de la 
dècada dels anys 70 fins a l’actualitat, per a veure’n l’evolució. 

Col·laboració en l’acollida d’estudiantat en pràctiques per les empreses del Parc

Hem realitzat accions per a ressaltar la transferència de coneixement entre empreses i estudiants, 
fomentant una major acollida i contractació d’estudiantat UJI en les empreses Espaitec a través de 
sessions informatives i tallers pràctics amb estudiants de l’Oficina d’Inserció Professional i Estades 
en Pràctiques (OIPEP) a les instal·lacions Espaitec. 

Sempre en col·laboració directa amb Isabel Beas Collado, responsable de l’Oficina d’Inserció 
Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP), per a la realització de les pràctiques dels estudiants i 
de les estudiantes de l’UJI en les empreses d’Espaitec. 

El conjunt d’empreses vinculades a Espaitec ha tingut durant 2014 a 80 estudiants i estudiantes en 
pràctiques, acollits a través de l’OIPEP i la FUE-UJI. D’aquests, 16 han estat contractats per les 
empreses. A més de generar ocupació qualificada per als titulats recents de la Universitat Jaume I, 
les empreses vinculades a Espaitec han col·laborat en 17 màsters, 12 cursos i 67 jornades/seminaris.

Durant l’any 2014 s’han consolidat les col·laboracions amb estudiantat i professorat de la 
Universitat Jaume I. Un exemple és la col·laboració amb l’assignatura Iniciativa Empresarial dels 
graus en Informàtica i Matemàtica Computacional, o Gestió de la Innovació del grau en 
Administració i Direcció d’Empreses. 

Accions de coordinació entre l’UJI, les empreses que intervenen i grups d’investigació del 
projecte e’LivingLab 

L’e’LivingLab és un projecte, actualment en execució, que forma part de la Xarxa Europea de 
Laboratoris Vivents, més coneguda com a European Network of Living Labs (ENoLL). Espaitec és 
membre directiu de l’ENoLL i participa en totes les activitats de desenvolupament de projectes i 
identificació de fonts de finançament europeu per a projectes de les empreses vinculades amb el 



Parc. A través de la «innovació experimental», ENoLL té com a objectiu contribuir a la creació d’un
sistema d’innovació dinàmic basat en el suport a la investigació cocreativa enfocada a l’usuari final.

En la primera fase de l’e’LivingLab es van posar en marxa 16 projectes molt avançats 
tecnològicament, realitzats tant per les empreses vinculades al Parc Científic, Tecnològic i 
Empresarial de l’UJI com per grups d’investigació de la mateixa Universitat i que han permès 
resoldre necessitats identificades al campus de la Universitat Jaume I. 

Els projectes inicials van ser: 
• Kit de detecció de Legionella pneumophila: amb dos procediments: per procediment automàtic

s’instal·larà  a  les  zones  d’acumulació  d’aigües  i  d’aire  condicionat  de  la  Universitat.  Per
procediment manual s’instal·larà a les zones d’acumulació d’aigües i d’aire condicionat de la
Universitat. 

• Conductímetre - Disseny d’un sistema de control de reg, conductivitat i humitat a les zones
enjardinades del campus, per mitjà de la lectura en temps real dels valors amb un conjunt de
sensors dispersos per diferents plantacions. 

• Disseny de sistema en RFID per al seguiment d’atletes en el seu recorregut pel campus, on
cada atleta disposarà d’un xip i mitjançant pals amb el sistema d’antena monitoritzar distàncies
i temps i així calcular els esforços, accessible per plataforma web 2.0.

• Disseny  d’un  sistema  de  gestió  de  llibres  per  mitjà  d’etiquetes  intel·ligents  i  arcs  de
radiofreqüència (RF) que s’ubicarà a la Biblioteca de la Universitat Jaume I. 

• Disseny  de  dos  robots  de  telepresència:  un  per  a  recepció  i  un  altre  per  a  la  sala  de
videoconferències. 

• Disseny d’un  sistema  de  control  de  temperatura  (TermoCont)  per  a  controlar  sistemes  de
refrigeració de  servidors  a  l’Institut  Universitari  de  Plaguicides  i  Aigües  (IUPA),  ubicat  al
campus de la Universitat Jaume I.

• Disseny d’un arbre solar i eòlic (Flower Power) totalment autònom que s’instal·larà al campus,
com a punt de reunió social, el qual incorpora, a més de seients còmodes i il·luminació LED
nocturna, un sistema de càrrega per a mòbils i portàtils que garantisca el confort. 

• Disseny d’un sistema de pagament TPV per a processos de matriculació de l’estudiantat de la
Universitat Jaume I utilitzant pantalles multitàctils. 

• Disseny de bústies innovadores per  a la correspondència de les empreses ubicades al  Parc
Científic i Tecnològic. 

• Control intel·ligent de la desconnexió dels llums i de l’aire condicionat quan el despatx està
buit. 

•  Disseny d’un sistema de control d’entrades de vehicles al campus de la Universitat per mitjà
de la lectura en temps real de les matrícules, el qual permetrà analitzar l’afluència dels vehicles
al recinte i valorar-ne impacte en la contaminació de l’entorn. 

• Disseny d’un sistema de gestió d’enllumenat dels fanals del campus de la Universitat Jaume I
amb un sistema intel·ligent de comunicació M2M (de màquina a màquina), el qual permetrà
reduir els costos energètics de la Universitat. 

• Disseny d’un sistema de punt d’informació per als estudiants i les estudiantes de la Universitat
Jaume I, basat en tecnologia de pantalla multitàctil, el qual permetrà proporcionar continguts
acadèmics a l’estudiantat. 

• Disseny  d’un  sistema  de  monitorització  en  continu  dels  consums  energètics  i  altres
representatius per a  calcular l’empremta ecològica del  campus,  la  informació del  qual serà
compartida amb tota la comunitat acadèmica. 

• Disseny d’un sistema de control d’accés de l’estudiantat a les aules segons els requeriments del
Tractat de Bolonya, a través de tecnologies de codi QRCode i RFID.

• Disseny d’un laboratori de ciències de comunicacions audiovisuals, el qual permetrà generar



tecnologies audiovisuals per a espais educatius en tres dimensions. 

Jornada informativa dels projectes e’LivingLab d’Espaitec, dirigida a la comunitat 
universitària 

El dia 2 d’octubre de 2014 vam celebrar una Jornada informativa dels projectes e’LivingLab 
d’Espaitec, dirigida a la comunitat universitària. 

Es van convocar estudiantat, professorat, grups d’investigació, antics alumnes i empreses 
vinculades a l’UJI a participar en un esdeveniment per a conèixer quins projectes s’estan fent, per a 
després oferir com s’hi pot col·laborar. 

L’e’LivingLab d’Espaitec és una iniciativa a través de la qual s’han desenvolupat diversos projectes
dins del campus del Riu Sec i que ara requereix col·laboració per a continuar l’avanç, la millora i la 
innovació. 

La idea ha estat presentar els projectes, en un màxim de cinc minuts, a l’estudiantat i als 
responsables de departaments afins a la tecnologia utilitzada en cada un dels projectes, a fi de poder 
identificar col·laboracions en termes de pràctiques o suport en la millora dels prototips, com indica 
la metodologia d’e’LivingLab.

L’e’LivingLab és un entorn únic per a fer pràctiques d’investigació i projectes de final de carrera. 
En definitiva, un espai dins del campus per a la innovació experimental on col·laborar en el disseny 
de les solucions proposades fins ara, per a millorar-les gràcies a la retroalimentació de tots. 

La jornada es va gravar i es va reproduir en temps real en el nostre canal de Youtube, així com un 
conjunt de fotografies dels prototips. 

Tota aqueixa documentació s’ha incorporat al nou microlloc web dedicat exclusivament a 
l’e’LivingLab de l’UJI (Smart Campus). 

Els projectes que s’hi van presentar són: 
• Gestió  eficient  del  reg.  Francisco  Fabregat,  professor  del  Departament  de  Física  de  la

Universitat Jaume I. Projecte desenvolupat per l’empresa derivada Xop Física. 
• Robots de telepresència. Juan Carlos Peris, CEO de Cognitive Robots. Projecte desenvolupat

per l’empresa derivada Cognitive Robots. 

• Gestió de consums energètics dels despatxos. Joaquín Mas, tècnic del TecLab UJI. Projecte
desenvolupat pel Laboratori d’Innovació Tecnològica de la Universitat Jaume I. 

• Punts  d’informació  del  campus.  Manu  García,  projecte  desenvolupat  per  l’empresa  Eria
Consulting, vinculada al Servei d’Informàtica de l’UJI. 

• Mesura de l’empremta de carboni. Nicolás Manero, CEO de 4TIC, Projecte desenvolupat per
l’empresa emergent 4TIC d’Espaitec. 

• Treelec arbre solar. Fernando Tomás. Projecte de final de carrera del grau en Disseny Industrial
de la Universitat Jaume I. 

• Gestió de llibres per tecnologia RFID en la Biblioteca de la Universitat Jaume I. Juan Antonio
Bertolín (CIO/CPO Espaitec). Projecte desenvolupat per Jaime Breva, estudiant del grau en
Enginyeria Informàtica de la Universitat Jaume I.

• TermCont,  control  de  temperatures  en  aules  i  sales  UJI.  Óscar  Campos,  soci  fundador
d’Ingesom. Projecte desenvolupat per l’empresa Ingesom, vinculada a Espaitec.

• Kit automàtic de detecció ràpida de legionel·la en l’aigua. Guillermo Rodríguez, director tècnic
de Biótica, Bioquímica Analítica, ubicada en Espaitec.

• Plataforma tecnològica  per  a  la  integració  de  dades  i  serveis  del  Smart  Campus  de l’UJI.
GeoTec, Geospatial Tecnologies Research Group va presentar les iniciatives desenvolupades en
el projecte Smart Campus UJI. 



D’altra banda, mitjançant el vídeo de presentació de l’e’LivingLab Espaitec, hem divulgat el nostre 
e’LivingLab tant nacionalment com internacional, a fi d’identificar nous projectes per a incorporar 
al nostre e’LivingLab, així com altres amb els quals col·laborar. 

Podeu veure el vídeo en l’enllaç següent: http://www.Espaitec.uji.es/73015.650039_es/V
%C3%ADdeo%20presentaci%C3%B3n%20e%27%20LivingLa   

Resultats obtinguts: 

Després de la realització d’aquesta jornada, Espaitec va organitzar una reunió d’actualització on es 
van donar cita estudiants, professors universitaris, investigadors i empreses del Parc Científic amb 
la intenció de conèixer tots els projectes en execució i fomentar noves col·laboracions. 

Després de la reunió, Espaitec va començar a treballar amb grups d’estudiants i professors per a 
implementar millores en els projectes en marxa. 

Principalment, amb els estudiants de l’assignatura Direcció de la Innovació del grau en Direcció i 
Administració d’Empreses, de la professora M. Luisa Flor.  L’objectiu del treball ha estat realitzar 
una anàlisi sobre cinc projectes desenvolupats a l’e’LivingLab on els estudiants han treballat en 
equips de tres o quatre membres, i han realitzat un informe per als responsables dels diferents 
projectes. 

• Kit de detecció automàtica de legionel·la, empresa implicada Biótica. 

• Robots de telepresència, empresa implicada Cognitive Robots (empresa derivada de l’UJI). 
• Gestió del reg, empresa implicada Xop Física (empresa derivada de l’UJI). 

• Treelec, arbre solar, promotor Fernando Tomás (estudiant de l’UJI). 
• Gestió de llibres de la biblioteca amb RFID, promotor Jaime Breva (estudiant de l’UJI).

Visites institucionals de l’UJI

Durant l’any 2014 hem rebut diferents visites institucionals de rectors, estudiantat i representants 
d’altres universitats, interessats a conèixer el Parc. A tots ells, se’ls hi ha realitzat una presentació 
Espaitec i una visita guiada per les instal·lacions. 

Visita del rector de la Universitat de Colòmbia

Visita del rector de la Universitat de Colòmbia, acompanyat per Inmaculada Fortanet, vicerectora de
Cooperació, Relacions Internacionals, i Juan Carda. El 12 de juny de 2014 van realitzar una visita a 
les instal·lacions del Parc. 

Visita d’estudiants de The Bill Munday School of Business St. Edward’s University

Una trentena d’estudiants i d’estudiantes dels Estats Units d’Amèrica ha realitzat a l’UJI un 
programa de formació intensiva en administració d’empreses. Un grup de 31 estudiants de la 
University of St. Edward’s de Texas, Estats Units, ha vingut a Castelló per a fer un curs intensiu 
d’administració d’empreses, des del 16 al 20 de juny de 2014. El 17 de juny van estar a l’Espaitec, 
per a conèixer l’ecosistema d’innovació global, promogut pel Parc. 

The Bill Munday School of Business St. Edward’s University de Texas, Estats Units, ha visitat les 
instal·lacions d’Espaitec. El grup, integrat per 25 estudiants de màster, tres professors i tres 
doctorands de l’UJI, ha pogut conèixer, de manera resumida, totes les accions realitzades pel Parc 
Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I en matèria de creació i creixement 
d’empreses de base cientificotecnològiques i gran component innovador. 

Durant la xarrada informativa, impartida per Juan Antonio Bertolín, responsable d’Innovació i 
Projectes d’Espaitec, s’ha realitzat una aproximació als principals projectes executats pel Parc, amb 
especial insistència al projecte e’innoBridge per a la internacionalització, e’LivingLab per a la 

http://www.Espaitec.uji.es/73015.650039_es/V%C3%ADdeo%20presentaci%C3%B3n%20e'%20LivingLa
http://www.Espaitec.uji.es/73015.650039_es/V%C3%ADdeo%20presentaci%C3%B3n%20e'%20LivingLa


innovació experimental i Castelló Global Program, per al creixement i acceleració empresarial. A 
més, s’han presentat tots els serveis avançats que Espaitec posa a disposició de les empreses 
vinculades. 

Els estudiants van ser rebuts, el dia anterior, per la vicerectora de Cooperació, Relacions 
Internacionals i Institucionals i Multilingüisme de la Universitat Jaume I, Inmaculada Fortanet, 
acompanyada del director de l’Oficina de Relacions Internacionals, Ricardo Chiva. 

La seua estada a Castelló es va prolongar fins al 20 de juny. El dijous 19 la Direcció d’Espaitec es 
va reunir amb els coordinadors del projecte per a establir possibles col·laboracions durant 2015, 
quan es preveu una altra visita.

En 2012 ja es va fer una estada semblant amb estudiants nord-americans que van venir a fer el 
mateix curs «Doing business in Spain». D’aquest curs intensiu, quatre estudiants es van quedar 
vinculats a l’UJI: tres doctorands, dirigits per professors d’Administració d’empreses de l’UJI i un 
estudiant que està actualment acabant els estudis de màster en la Universitat Jaume I. 

Visita institucional de la Universitat de Kazakhstan

A través de M. Isabel Beas Collado, responsable de l’OIPEP, l’1 de juliol de 2014, rebem la visita 
de Nazym Arzimbetova, la responsable del Career Center de la Universitat de Kazakhstan, Kazakh 
Economic University named after T. Ryskulov, Almaty (Kazakhstan).

Amb l’objectiu de reforçar la missió d’Espaitec dins de l’entorn UJI, hem realitzat una sèrie 
d’accions per a fomentar l’intercanvi de coneixement i d’innovació entre empreses d’Espaitec, la 
unitat gestora del Parc i la comunitat UJI (PDI, PAS i estudiantat). 

Organització de la Jornada de Millors Pràctiques en Transferència Tecnològica i Coneixement
entre Parcs Científic Tecnològics i les Universitats

Organització per Espaitec de la Jornada, celebrada el 7 d’octubre, a l’edifici Espaitec#1. 

Trobada per a debatre el paper exercit pels parcs científics i tecnològics com a connectors entre la 
universitat i l’entorn empresarial de la regió en la transferència de tecnologia i de coneixement. 

Realitzem un taller d’anàlisi i reflexió sobre les millors pràctiques en la transferència de 
coneixement, fomentades per les universitats a través de les seues oficines de transferència 
tecnològica i els parcs cientificotecnològics vinculats a les primeres. 

Es van analitzar els casos més excel·lents com la Universitat de Carles III de Madrid (el parc de la 
qual està integrat en l’OTRI), la Universitat de Girona que manté una col·laboració estreta entre el 
seu OTRI i el parc com a entitat externa, la Ciutat Politècnica de la Innovació, integrada en la 
Universitat Politècnica de València, així com el cas d’Espaitec i l’OCIT de l’UJI (amb la 
participació d’Ismael Rodrigo, director de l’Oficina de Cooperació en Investigació i 
Desenvolupament Tecnològic).

Les principals conclusions van girar entorn de la necessitat d’establir una estreta col·laboració entre 
ambdues entitats (les oficines de transferència tecnològica universitària i els parcs), tant en el suport
a la generació de noves oportunitats de negoci a emprenedors universitaris, com a facilitar la 
cooperació entre els grups d’investigació de la universitat i l’entorn empresarial en dos àmbits: a 
través de l’oferta de tecnologia i coneixement dels grups d’I+D, com la resolució de problemes per 
aquests en l’entorn empresarial a través de  solucions tecnològiques avançades que reforcen, d’una 
banda, el paper de la universitat com a generador de coneixement i innovació i, d’una altra, el paper
de l’entorn empresarial com a motor de finançament privat de projectes innovadors en la 
universitat. 

Organització de la Jornada de Talent Universitari



Espaitec va reunir una vintena d’institucions públiques i privades de la província de Castelló 
dedicades a fomentar la iniciativa emprenedora i el creixement empresarial. L’esdeveniment ha 
seguit una metodologia d’aportació d’idees per tots els col·lectius invitats. Així, s’han tractat temes 
positius, temes negatius i propostes de millora que, en les pròximes setmanes, s’han de treballar i de
prioritzar, amb l’objectiu de planificar noves accions futures en col·laboració.

El taller ha comptat amb una àmplia representació dels diferents organismes vinculats al 
Vicerectorat d’Estudis, Ocupació i Innovació de la Universitat Jaume I. La Càtedra Increa, la Unitat 
de Suport Educatiu i l’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP) han estat 
alguns dels participants, els quals han exposat les iniciatives dutes a terme per l’UJI per a identificar
el talent universitari i fomentar la seua capacitat emprenedora. Sobre les dades aportades, cal 
destacar que, en 2013, la intenció emprenedora entre l’estudiantat va augmentar considerablement 
respecte d’anys anteriors.

Els estudiants han estat representats per associacions com EADE Consultoria Júnior Empresa, 
iWeekendUJI o DevelUp. Equipe VIA-UJI/Solar Decathlon Europe 2014, ha participat com a 
exemple de col·laboració entre estudiantat i professorat en l’execució d’un projecte de repercussió 
internacional. Mercedes Segarra, professora de l’assignatura Iniciativa Empresarial, ha exposat 
l’estat actual dels estudiants enfront de l’acció emprenedora. 

En l’àmbit provincial el taller ha comptat amb la participació d’agents de tota la província de 
Castelló, com la Cambra de Comerç, a través de Prop Emprenedors; la Diputació de Castelló, a 
través dels centres CEDS, l’Ajuntament d’Onda, ResetWeekend Castelló, el Centre Europeu 
d’Empreses Innovadores (CEEI), la Fundació Globalis de Vila-real, l’Associació de Joves 
Empresaris de Castelló, SECOT Castelló i Acciona’t. 

D’altra banda, volem indicar que el projecte Talent Incubator, d’Espaitec, ha estat presentat, durant 
2014, a dues convocatòries europees d’Erasmus+, modalitat KA2 (Accions Clau 2), en un primer 
lloc no va ser entès bé el projecte i ens ho van negar. En aquests moments estem pendents que ens 
confirmen l’acceptació de la segona sol·licitud. 

Col.laboració amb estudiants de l’assignatura Direcció de la Innovació en l’Empresa, del grau
en Administració d’Empreses, professora María Luisa Flor 

• Visita  el  14  d’octubre  de  2014.  Celebrada  a  la  sala  e’Suc d’Espaitec#1,  on  Juan  Antonio
Bertolín (CIO/CPO Espaitec) va explicar detalladament els cinc projectes de l’e’LivingLab en
els quals els estudiants estaven interessats i en els quals treballaran per a resoldre-hi problemes
i necessitats plantejades. 

• Reunions  de  treball  amb  els  estudiants  i  les  estudiantes  de  l’assignatura  Direcció  de  la
Innovació en l’Empresa, del grau en Administració d’Empreses per a analitzar els dubtes i
comentaris sobre els projectes d’anàlisi que van triar. 13 i 14 de novembre de 2014. 

• Presentació dels treballs d’anàlisi sobre els projectes e’LivingLabs realitzats pels estudiants de
l’assignatura Direcció de la Innovació en l’Empresa, del grau en Administració d’Empreses, 9
de desembre de 2014. 

• Col·laboració d’empreses d’Espaitec amb l’assignatura Direcció de la Innovació, en el grau en 
Administració d’Empreses, de María Luisa Flor. 
Un grup d’estudiants i d’estudiantes del grau en Administració i Direcció d’Empreses, 
assignatura Direcció de la Innovació en l’Empresa, van col·laborar durant uns quants mesos 
amb empreses d’Espaitec, amb l’aportació de solucions innovadores a problemes prèviament 
identificats per les empreses sota la supervisió de la professora Maria Luisa Flor. 

Les empreses d’Espaitec interessades a participar en la col·laboració van ser: Civera 
Tecnológica, Neteck, e-commfactory, Inhedit, Soluciones 480, Paynopain, Biótica, Alpre, Mas 
Ingenieros, i Open MS. 
Però només van seleccionar les empreses següents: Biótica, Inhedit, Soluciones 480 i Open 



MS, a les quals, després de les propostes inicials de cada una d’aquestes, els estudiants van 
plantejar una sèrie de solucions respectives. 

Col·laboració amb l’estudiant de l’UJI Carlos Pastor Doñate

Durant el curs 2013-14 també hem comptat amb la col·laboració d’un altre estudiant de l’UJI, 
Carlos Pastor Doñate, del grau en Administració i Direcció d’Empreses, assignatura Direcció de la 
Innovació en l’Empresa. 

Va realitzar el seu Treball de Final de Grau «El papel de los parques en el favorecimiento de la 
innovación empresarial», sobre la base de l’enquesta que va fer al conjunt d’empreses d’Espaitec. 

Col·laboració amb la professora María de las Mercedes Segarra

Professora del Departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting de la Facultat Ciències 
Jurídiques i Econòmiques que imparteix l’assignatura d’Iniciativa Empresarial entre els estudiants 
d’últim any del grau en Informàtica de l’UJI.

Hem col·laborat amb María de les Mercedes Segarra durant tot el curs. Com a fruit d’aquesta 
col·laboració, diversos alumnes seus van mostrar interès a crear la seua empresa. Espaitec va estar 
en contacte amb professora i alumnes, tant directament com a través de SECOT Castelló.

Participació en el curs d’estiu, organitzat per l’UJI: La Biotecnologia: bases i aplicacions en 
agricultura, nutrició, farmàcia i medicina. 

Dirigit per Ana María Sánchez Pérez, de la Unitat Predepartamental de Medicina, i Aurelio Gómez 
Cadenes, del Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural, i realitzat els dies 14, 15, 16, 17 
i 18 de juliol de 2014, al campus de l’UJI. 

Durant la jornada de dijous, dia 17 de juliol, i després de les conferències inicials, es va realitzar 
una visita a Espaitec, concretament a l’empresa Biótica, ubicada en l’edifici Espaitec#2. 
Les nostres relacions amb la CEC 

Presentació de l’informe GEM a Castelló 

Espaitec i CEC analitzem l’impacte de la iniciativa emprenedora en el creixement econòmic de la 
Comunitat Valenciana.

El dilluns 13 de gener de 2014 es va presentar, a la sala d’actes de la Confederació d’Empresaris de 
Castelló (plaça de María Agustina, 1), l’informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 
Comunitat Valenciana 2011-12. 

L’informe GEM constitueix una iniciativa especialitzada en el mesurament i la caracterització de 
l’activitat emprenedora i l’anàlisi de la relació que té amb el creixement econòmic. Té com a missió
explorar i avaluar el paper que juga l’emprenedoria en el desenvolupament de les economies i en la 
creació d’empreses. Els seus informes, d’àmbit global, nacional, regional o de ciutat, són una font 
de referència per al seguiment, l’avaluació i l’anàlisi estratègica de l’activitat emprenedora. Hi ha 
més de 90 països involucrats i la Xarxa Espanyola d’Equips Regionals GEM és una de les 
estructures millor valorades, la qual va rebre en 2011 el premi al millor equip GEM del món. 

Les variables analitzades per l’informe són múltiples i fan referència a la capacitat emprenedora per
sectors d’activitat, gènere, impacte de la cultura emprenedora en la creació d’empreses noves, 
anàlisi de creació i mortalitat de noves empreses, entre moltes altres. 

En l’acte de dilluns 13, l’equip GEM de la Comunitat Valenciana va presentar els resultats de 
l’informe de l’anualitat 2011-12. Va ser presidit per Joaquín Ríos Casanova, director general de 
l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i va comptar amb la intervenció de José 
María Gómez Gras, director de l’informe i catedràtic d’Organització d’Empreses de la Universitat 



Miguel Hernández d’Elx. 

Projecte Estratègia d’Innovació a la Plana Baixa

La Confederació d’Empresaris de Castelló ens va sol·licitar realitzar un projecte pilot de 
l’Estratègia de Competitivitat Territorial i Especialització Intel·ligent en el sector industrial de la 
comarca de la Plana Baixa de la província de Castelló, al voltant del concepte de generació d’àrees 
d’innovació i l’impacte d’aquestes en el desenvolupament local del territori. 

Els municipis que conformen la comarca de la Plana Baixa són: Aín, l’Alcúdia de Veo, Fondeguilla,
Almenara, Les Alqueries, Artana, Betxí, Borriana, Xilxes, Eslida, La Llosa, Moncofa, Nules, Onda, 
Ribesalbes, Suera, Tales, la Vall d’Uixó, Vila-real i Vilavella. 

Revista Infocec

Cada dos mesos es publica la revista Infocec de la Confederació d’Empresaris de Castelló, la qual 
compta amb la participació activa d’Espaitec.

En els apartats de notícies breus o en l’informe de la revista es publiquen notícies del Parc Científic 
Tecnològic i Empresarial de l’UJI i en la secció Emprenedors, Esther Ramo (Comunicació i 
màrqueting d’Espaitec) realitza entrevistes personalitzades de les empreses del Parc. 

Jornada Tecnologies Desenvolupades a Espaitec per al Sector Empresarial Castellonenc.

El dia 18 de setembre de 2014 va tenir lloc, a la Confederació d’Empresaris de Castelló, la Jornada 
Tecnologies Desenvolupades a Espaitec per al Sector Empresarial Castellonenc. Un esdeveniment 
pensat per a impulsar projectes de col·laboració i de resolució de problemes tecnològics entre 
empreses vinculades a Espaitec i al teixit empresarial de Castelló.

En la jornada s’han presentat solucions tecnològiques dividides en diferents blocs temàtics. Cinc 
han estat les empreses que han presentat propostes en Tecnologies de la Informació i 
Comunicacions (TIC), destacant les solucions NFC i RFID, aplicades al màrqueting, la seguretat i 
la captura automàtica de dades oferides per Cité Trade Tecnologies i els nous productes per a la 
gestió d’entrades, laboratoris i administració electrònica, presentats per 4TIC. El bloc ha comptat 
també amb la intervenció d’empreses com Tissat/Walhalla, Nostra i Gamesonomy.

El sector salut ha estat representat per Outcomes10, única empresa a la província dedicada a la 
investigació i resultats en salut i farmacoeconomia. Ingesom ha representat al sector de tecnologies 
de producció industrial, i ha presentant un conjunt de solucions per a l’automatització industrial. Els
materials intel·ligents han estat representats per l’empresa 42Tek, que desenvolupa i proporciona 
tecnologies pràctiques, econòmiques i sostenibles basades en l’aplicació de la nanotecnologia al 
tractament d’aigua. Finalment Witcob ha donat a conèixer els seus innovadors serveis de 
màrqueting, planificació estratègica i imatge corporativa. 
Relacions amb les empreses del Parc

Indicadors de 2014 

A continuació presentem els indicadors d’Espaitec relatius a l’exercici 2014 i prenem com a 
referència les dades exigides per l’Associació de Parcs Científics i Tecnològics d’Espanya (APTE), 
que recopila indicadors d’entitats semblants a Espaitec d’abast nacional. En la informació 
recopilada no s’hi inclouen les empreses UBE Corporation Europe SA, Kerajet SA i Grupo 
Gimeno, virtualment connectades a Espaitec, per les dimensions superiors als 20 M€, ja que alteren 
en excés els indicadors. 

Nombre d’empreses

Al tancament de l’exercici de 2014 el Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat 



Jaume I comptava amb 64 empreses i entitats vinculades. D’aquestes 17 estaven físicament 
ubicades en les seues instal·lacions, 5 estaven vinculades a través del servei de cotreball i les altres 
42, de manera virtual. 

Durant 2014, 11 empreses es van donar de baixa i 12 d’alta. Entre les altes destaca una empresa 
ubicada a Madrid i una empresa internacional que, des dels Països Baixos, hi ha decidit vincular-se 
a Espaitec, inicialment a través d’un servei de cotreball, amb la previsió d’instal·lar-s’hi físicament 
en els pròxims mesos. D’altra banda, ja són diverses les empreses ubicades en Espaitec#2 que han 
iniciat el seu procés d’internacionalització. 

Sectors d’activitat

Si ens centrem en els sectors d’activitat, hi destaca el sector de les tecnologies de la informació i 
comunicacions (TIC) amb 29 empreses i dos grups d’investigació, la qual cosa suposa un 48% del 
total de l’activitat del Parc. El sector de les tecnologies de la producció industrial està representat 
per vuit empreses, la qual cosa suposa un 13% del total d’activitat. En treball dels materials 
intel·ligents i centrant l’activitat en la nanotecnologia hi ha dues empreses vinculades, el que suposa
un 3% d’activitat del Parc, el mateix percentatge d’empreses opera en el sector químic, dues, també.
En el sector de les empreses de sostenibilitat i tecnologies netes, més conegudes com a «clean tech»
operen sis empreses, és a dir, un 10% del total. El sector salut es manté respecte a anys anteriors 
amb quatre empreses, un 6% de l’activitat. El 17% de l’activitat del Parc se centra en serveis 
avançats, on operen dues entitats sense ànim de lucre, un grup d’investigació i vuit empreses.

Personal

Respecte al nombre de treballadors i de treballadores vinculats a Espaitec, tant de manera virtual 
com a les instal·lacions del Parc, el nombre ascendeix un any més, en 2014 va tancar amb 777 
persones. D’aquestes, 211 estan íntegrament dedicades a I+D. De la totalitat del personal vinculat, 
527 són homes i 250, dones.

Si tenim en compte únicament les empreses, entitats i grups d’investigació instal·lats a Espaitec#1 i 
Espaitec#2, 2014 va tancar amb 268 persones que treballen diàriament en les nostres instal·lacions, 
la qual cosa suposa un increment de més d’un centenar de persones respecte a 2013. Ací destaquen 
grups d’investigació com l’INIT que compta amb 60 treballadors i empreses com Soluciones 
Cuatroochenta o Paynopain que ja empren a més d’una vintena de persones cada una. 

Col·laboracions amb la Universitat Jaume I

El conjunt d’empreses vinculades a Espaitec ha tingut, durant 2014, a 80 estudiants i estudiantes en
pràctiques, acollits a través de l’OIPEP i de la FUE-UJI. D’aquests, 16 han estat contractats per les
empreses. A més de generar ocupació qualificada per als acabats de titular de la Universitat Jaume I,
les  empreses  vinculades  a  Espaitec  han  col·laborat  en  17  màsters,  12  cursos  i  67  jornades  i
seminaris. 

Durant 2014 s’han consolidat col·laboracions amb estudiants i professors de la Universitat Jaume I.
Un exemple és la col·laboració amb l’assignatura Iniciativa Empresarial dels graus en Informàtica i
Matemàtica  Computacional,  o  Gestió  de  la  Innovació  del  grau  en  Administració  i  Direcció
d’Empreses.

Facturació

La facturació total, durant l’exercici de 2014, ha estat de 60.453.996 euros, amb una inversió en
I+D de 3.648.792 euros. Aquestes xifres corresponen a la suma de la facturació i inversió en I+D+i
de l’exercici de 2014 de totes les empreses vinculades a Espaitec, físiques i virtuals, tret d’UBE
Corporation Europe S.A, Kerajet SA i Grupo Gimeno.

Innovació i transferència de tecnologia



En l’exercici de 2014 han estat 11 les patents registrades per la totalitat de les empreses vinculades i
vuit les llicenciades. A més, el conjunt d’empreses vinculades a Espaitec ha col·laborat amb un total
de 38 grups d’investigació universitaris, i s’han mantingut relacions directes (forma part habitual de
la plantilla) i indirectes (col·laboracions puntuals) amb 67 investigadors de la Universitat Jaume I i
altres del territori nacional. 

Alguns  dels  grups  d’investigació  amb què s’ha  col·laborat  són  el  Temporal  Knowledge  Bases
Group (KRONO), l’Institute of New Imaging Technologies (INIT) i el grup de Química Orgànica i
Inorgànica, entre altres. 

Seguiment i control de les empreses
• Realitzem seguiment i control de cada una de les empreses des que es van instal·lar al Parc, ja

siguen empreses derivades o empreses emergents, ubicades físicament a Espaitec#1, com les
empreses en fase de creixement (grow-up) ubicades a l’edifici Espaitec#2. 

• D’altra banda, comptem amb l’empresa tractora Tissat amb edifici propi, a la que també portem
seguiment. 

• Reunions mensuals/trimestrals amb els responsables de cada una de les empreses instal·lades al
Parc.

• Oferim  els  e’serveis  d’Espaitec,  (Vents,  e’Xfer,  Job,  Capital,  e’LivingLab,  e’Joint,
e’Innobridge, e’Pmo, e’Innowatch, e’Speedup, e’Strategy, Net) a les empreses del Parc segons
les seues necessitats i que són descomptats del seu portamonedes electrònic e’Wallet. 

• Gestionem diàriament totes les incidències de les empreses ubicades al Parc a través de l’e-
ujier i del CAU de l’UJI. 

• Realitzem el seguiment dels contractes de cessió d’espais de les empreses amb l’UJI, com ara
sol·licituds de prorrogues, ampliació d’espais, altes, baixes, etc.

• Sol·licitem els indicadors de les  empreses (com la facturació,  personal I+D, estudiantat  en
pràctiques UJI que contracten, etc.) per a portar un control de la seua activitat i creixement.

• Realitzem difusió de les empreses del Parc, els seus productes i les accions que realitzen, en
diferents mitjans de comunicació (notes de premsa UJI, revista APTE Techno, revista de la
CEC, Twitter, Facebook, pàgina web de l’UJI, Espaitec, etc.) 

Realització d’un catàleg de productes i serveis d’Espaitec

Per a l’execució d’aquesta activitat s’han utilitzat dos mecanismes:
• A través d’una plataforma multimèdia s’ha realitzat una llibreria digital d’Espaitec, la qual ha

permès difondre l’àmplia oferta de productes i serveis de les empreses instal·lades i vinculades
a Espaitec en format catàleg digital. 

• A través de la generació d’un mapa de capacitats construït sobre la base de «smart-tags» o
etiquetes intel·ligents que defineixen les característiques bàsiques dels productes i/o serveis
oferits per les empreses. Aquest mapa permet, d’una banda, identificar sinergies entre empreses
que  treballen  en  les  mateixes  àrees  de  coneixement  i,  d’una  altra,  oferir  els  visitants  una
manera  dinàmica  de  localitzar  empreses  del  Parc  que  aporten  solucions  sobre  necessitats
concretes. 

Realització d’accions de difusió amb un doble enfocament. Business to Science (B2S) i Science 
to Business (S2B)

Per a aquesta activitat s’ha realitzat un conjunt d’accions de difusió per a fomentar la transferència 
tecnològica activa de les empreses a través de xarxes nacionals i internacionals, amb l’objectiu de 
dinamitzar la funció comercial de les empreses d’Espaitec Butlletí oportunitats de negoci SEIMED i
APTE. 

Espaitec col·labora estretament amb SEIMED i APTE fent arribar al conjunt d’empreses del Parc 



informació sobre les diferents oportunitats de negoci publicades des de l’Enterprise Europe 
Network (SEIMED) i la Xarxa de Cooperació Empresarial (APTE).

 Després de reunions amb les empreses per a recopilar informació sobre els seus interessos i 
necessitats comercials, Espaitec actua com a filtre enfront de la informació rebuda setmanalment 
per SEIMED i APTE. S’analitzen les oportunitats de mercat i les necessitats empresarials, llavors, 
Espaitec prepara i envia butlletins amb oportunitats comercials personalitzats per a les empreses del 
Parc. Una vegada l’empresa mostra interès per alguna de les propostes enviades, Espaitec actua de 
nexe d’unió entre l’empresa interessada i la plataforma (SEIMED / APTE) i fa el seguiment de la 
relació comercial durant tot el procés. 

Impulsar xarxes comercials compartides entre les empreses
• Acció de suport a Paynopain SL en la identificació de possibles socis tecnològics a Nairobi

(Kenya) ubicats en parcs cientificotecnològics que pogueren establir una aliança d’empreses
amb Paynopain per a donar-los suport en les diferents oportunitats que es puguen detectar al
mercat kenyà en l’àmbit de les plataformes de pagament en línia. 

• Acció de suport a Ceteck en la identificació de candidats amb habilitats comercials que puguen
contribuir a la penetració més ràpida en el mercat de l’eina de desenvolupament conceptual de
programari Genexus. 

• Suport a Laboratoris Costa, SL en el desenvolupament i implementació d’una estratègia de
màrqueting  relacional  i  proposició  d’un  canal  de  distribuïdors  per  al  sector  de  cosmètica,
essencialment a Europa i a la Unió dels Emirats Àrabs. 

• Acció de suport a Actualmed en la cerca de distribuïdors i/o comercials a Mèxic i a Colòmbia
per als seus productes de gestió d’imatge radiològica en el núvol. Per a aquesta activitat s’ha
analitzat  l’estat  de  l’art  en  la  tecnologia  subscrita  en  ambdós  països  i  la  identificació  de
possibles aliats per a explorar el mercat actual i detectar-hi oportunitats de negoci. 

• Acció de suport a Repol, SL en la creació d’un «Launch Factory Lab» per a donar suport a
emprenedors  amb idees  i  projectes  innovadors de caràcter  industrial,  i  proporcionar-los  un
espai físic a les noves instal·lacions de Repol, metodologia de treball i el suport inicial perquè
desenvolupen noves activitats empresarials. 

• Acció de suport a UBE, SA en la identificació de noves oportunitats de negoci innovadores en
el  sector  dels  materials  intel·ligents  (Smart  Materials).  En aquest  procés  s’han abordat  les
tasques següents: 

• Anàlisi  detallada  de  les  diferents  línies  de  treball  d’UBE a  fi  de  determinar  les  possibles
necessitats a cobrir en la cadena de valor. 

• Procés de «technology scouting» en el mercat, que permeta identificar possibles oportunitats de
negoci complementàries. 

• Elaboració de «challenges» enfocats a usos alternatius de les tecnologies desenvolupades per
UBE i que podrien desembocar en oportunitats de negoci alternatives i/o complementàries.

Acció comercial Objectiu Vendre 

Per  a  augmentar  l’acció  comercial  de  les  empreses  vinculades  a  Espaitec  i,  per  extensió,  la
visibilitat dels seus productes i serveis, es decideix dur a terme una sèrie d’accions de dinamització i
formació entre el conjunt d’empreses del Parc. 

Per  a  dotar  els  empresaris  i  investigadors  de  les  empreses  i  entitats  vinculades  a  Espaitec  de
coneixements sobre acció comercial, hem seleccionat a una de les empreses d’Espaitec.

Medco  Health  ha  estat  seleccionada  a  través  d’un  concurs  obert  a  totes  les  empreses,  per  a
mentorar-la  en  la  seua  acció  comercial  durant  diverses  sessions  pràctiques,  basades  en  un
producte/servei real. 



En  col·laboració  amb  Out’s  Outsourcing,  també  una  empresa  d’Espaitec,  hem dut  a  terme  la
planificació, dinamització i execució del programa Objectiu Vendre per a l’empresa seleccionada.
Es va decidir acompanyar a l’empresa seleccionada en la realització del seu pla d’acció comercial,
per a analitzar els principals problemes a què s’enfronta una empresa emergent de base tecnològica
d’Espaitec per a arribar al mercat. 

Després  d’analitzar  els  aspectes  fonamentals  de  la  comercialització  de  productes  i  serveis
innovadors, Espaitec i Out’s van elaborar un qüestionari, dirigit al conjunt d’empreses vinculades a
Espaitec. En aquest, es recull informació relacionada amb:

• Definició del producte/servei

•  Segmentació del públic objectiu
• Proposta de valor

• Argumentari de venda 
• Canal/promoció 

La informació rebuda es va recopilar i analitzar, amb la mateixa es va seleccionar una empresa amb 
què treballar en cinc sessions pràctiques. En cada sessió es va treballar una de les àrees comercials, 
amb mentoria pràctica i basant-se en un producte real per Out’s. La Unitat de Gestió d’Espaitec va 
seguir el projecte i les diferents sessions. 
Jornades d’Espaitec 

Infoday. Instrument Pime Horizon2020

El 10 d’abril de 2014 va tenir lloc a la sala multiusos d’Espaitec#2 una jornada de presentació 
d’Instrument Pime.

L’esdeveniment va ser de caràcter pràctic, i els assistents, investigadors, empreses i personal 
universitari van poder-hi avaluar l’adequació del seu projecte a aquesta eina de finançament, dotada
amb 3.000 milions d’euros per al període 2014-20 i enquadrat dins de la convocatòria general 
Horizon2020. 

Aquest instrument suposa una eina per al suport de les pimes amb tres objectius molt ben definits. 
En primer lloc, millorar la rendibilitat i el creixement de les pimes mitjançant la combinació i la 
transferència de coneixements nous o existents a solucions innovadores, disruptives i competitives. 
En segon, captar i distribuir les innovacions. Finalment, augmentar la inversió privada en la 
innovació. Per a això, consta de tres fases distintes i un servei d’orientació i tutoria. 

En la primera fase es pretén aconseguir un estudi de la viabilitat tecnològica, així com econòmica, 
d’una idea/concepte innovadora per al sector de la indústria (nous productes, processos, disseny, 
serveis i tecnologies o noves aplicacions en el mercat de les tecnologies existents). En aquest cas, el
finançament es destina com una suma global de 50.000 euros. Els projectes han de durar uns sis 
mesos. 

La segona fase és el suport als projectes d’innovació que demostren un alt potencial de 
competitivitat i creixement de les empreses. Les propostes es basen en un pla de negoci elaborat, a 
través de la primera fase o d’un altre mitjà. Les propostes han d’estar en un marge d’entre 0,5 i 2,5 
milions d’euros, les ajudes ascendeixen al 70% dels costos. Els projectes han de durar entre 12 i 24 
mesos.

Durant la tercera fase, les pimes poden beneficiar-se de serveis de suport indirectes, així com 
accedir a les facilitats financeres que ofereix la Unió Europea.

Als beneficiaris seleccionats se’ls ofereix orientació i tutoria de suport durant la primera i segona 
fase. Aquest servei és accessible a través de la xarxa Enterprise Europe Network. A més, al llarg de 
les tres fases, aquesta xarxa complementa el suport, mitjançant l’accés a l’oferta d’innovació i de 



serveis d’internacionalització. 

Jornada «Nice to Meet You»

Celebrada a la sala multiusos d’Espaitec#2, el 12 setembre de 2014, ha estat una oportunitat en la 
qual s’han donat a conèixer les noves incorporacions al Parc i s’han fomentat sinergies entre 
aquestes. En definitiva, ha estat una trobada de les empreses vinculades a Espaitec, amb la 
dinamització de l’esdeveniment per l’empresa col·laboradora Respira. 

Jornada de Micromecenatge «Finançament no bancari per a iniciatives innovadores»

Espaitec va organitzar la Jornada de Micromecenatge, el 16 d’octubre de 2014, a la sala multiusos 
Espaitec#2, dins del projecte denominat Suport a la creació d’una xarxa d’inversors estudiants sota 
models de micromecenatge.

A Europa només el 5% dels projectes innovadors pensen en el finançament extrabancari per a 
aconseguir capital, tret del Regne Unit, on aquest tipus de finançament assoleix el 30% dels 
projectes, xifra que augmenta fins al 50% a països com els Estats Units d’Amèrica. Quines 
alternatives de finançament no bancari tenim i com funcionen? Quina és la situació actual a 
Espanya? I a la resta d’Europa? Quins tipus de projectes solen obtenir finançament col·lectiu? 
Quant es pot aconseguir? En quines condicions? Totes aquestes preguntes van ser contestades 
durant la Jornada «Finançament no bancari per a iniciatives innovadores». 

La primera part de la jornada va comptar amb la intervenció de: 
• Xavier  Olivella,  fundador  de  l’Asociación  Española  de  Crowdfunding,  qui  va  desvelar

indicadors  bàsics sobre l’estat  del micromecenatge nacional,  ens va aclarir  dubtes  sobre la
legislació actual i va explicar els diferents tipus de plataformes que existeixen en l’actualitat.

Durant  la  segona part  de  la  jornada  es  van presentar  diversos  projectes  socials,  empresarials  i
tecnològics que han aconseguit finançament extrabancari: 

• Juan  Vicente  Centelles  de  la  llibreria  Argot  va  contar  com va  aconseguir  3.642  euros  de
finançament per al llibre Cuina casolana de Castelló, a través de Verkami. 

• Aitor  Martínez  va  presentar  l’experiència  del  projecte  Equipe  VIA-UJI-Solar  Decathlon
Europe, que va aconseguir 8.345 euros de finançament a través de Goteo.

• Aymar  Celdrán  va  parlar  d’InvierteMe,  una  plataforma  que  contacta  a  emprenedors  amb
inversors a través de la qual va aconseguir 30.000 euros per al seu projecte Yiobs.

• Finalment,  Antonio  de  les  Nieves  de  l’empresa  Yerbabuena  Software  (YSEngineers),  va
explicar com aconseguir 300.000 euros de finançament a través de The Crowd Angel 

Resultats obtinguts: 

El nostre objectiu de dinamitzar la creació d’una xarxa de joves inversors universitaris que, a través 
de mecanismes de micromecenatge, puguen donar suport, impulsar i afavorir la materialització de 
les iniciatives empresarials llançades per membres de la comunitat universitària, finalment no va 
arribar a bon terme. 

Però, a pesar de tot, hem continuat treballant en el model micromecenatge, amb gran èxit després de
l’organització de la Jornada «Finançament no bancari per a iniciatives  innovadores», ja que 
diversos estudiants universitaris estan interessats a posar en marxa la seua iniciativa pròpia 
empresarial després d’assistir a la Jornada. 

Jornada «Cadena de favors, meeting room», celebrada el 23 d’octubre de 2014, a la sala 
multiusos Espaitec#2. 

Celebrada el 23 d’octubre de 2014, a la sala multiusos d’Espaitec#2. L’objectiu d’aquest projecte ha
estat dinamitzar, d’una banda, el concepte de construcció d’equips («team-building») en l’àmbit 



empresarial i, d’una altra, en l’àmbit de Parc. És a dir, impulsar aqueix sentiment de pertinença en 
ambdues escales. Per a això, hem organitzat, des d’Espaitec, i en col·laboració amb l’empresa 
Respira Comunicación Experiencial, la Jornada «Cadena de favors, meeting room» per a formar 
tots els membres de l’ecosistema d’Espaitec en habilitats de treball en equip, de direcció, i 
d’intercooperació, així com el reforç de la identitat pròpia del Parc en tots els elements. 

Hem realitzat sessions amb les empreses d’Espaitec per a integrar-hi grups, conèixer necessitats 
alienes i fomentar solucions col·laboratives i innovadores.

Aquesta acció va convocar dues reunions participatives entre els representants de les empreses que 
conformen Espaitec. L’objectiu va radicar en què cada empresa poguera plantejar de manera 
anònima algun dels seus problemes o inconvenients, i rebera múltiples solucions oferides pels 
companys del Parc Tecnològic. Les conclusions finals de cada problema/solució es van plasmar en 
una memòria pública per a tots els participants.

Es va tractar de dividir la totalitat d’empreses que conformen el Parc Tecnològic en grups de deu a 
dotze persones. Per a la qual cosa, es van dissenyar unes caselles amb uns dies i horaris marcats per 
l’organització, i un representant de cada empresa es va apuntar a la casella que més li convenia per 
l’horari/dia en què la reunió va tenir lloc. Això es va fer així fins a completar les caselles establides.

Un dels membres de l’organització es va reunir amb els grups i els hi va oferir un full on cada 
representant va escriure una problemàtica o inconvenient patit per la seua empresa. Després d’això, 
tots els papers es van depositar en una urna i, aleatòriament, cada participant va triar un a l’atzar. Al 
no tractar-se de la seua problemàtica i realitzar-se de forma totalment anònima, ho va exposar 
públicament sense cap tipus de pudor i, en aqueix moment, tots els assistents –incloent-hi la 
mateixa persona que ho va escriure–, participaren grupalment proposant i oferint solucions. Així, 
amb tots els papers; el moderador va recollir també les impressions per a elaborar una memòria 
final. 

Enguany, des d’Espaitec hem volgut reforçar la idea de pertinença al Parc entre tots els treballadors 
i les treballadores vinculats a la institució. El missatge ha estat que Espaitec és molt més que un 
espai on treballar, és un espai on créixer personalment i professionalment un entorn únic dins de la 
província de Castelló, ple d’oportunitats i de persones amb talent per a fomentar sinergies. 

Per a això, hem realitzat unes samarretes amb l’objectiu d’aconseguir que el personal de totes les 
nostres empreses en posar-se-les tinga aqueix sentiment de pertinença a un entorn Innovador com és
Espaitec. 

Desdejunis amb talent Espaitec «Saber vendre per a poder emprendre» amb Félix Lafuente.

Objectiu de l’acció: 

Dotar els empresaris i els investigadors de les empreses i de les entitats vinculades a Espaitec de 
coneixements sobre acció comercial.

• Acostar  la  venda a  professionals  tècnics  i  científics  de qualsevol  disciplina que necessiten
vendre.

• Oferir formació sobre tècniques de venda de productes tecnològics.
• Oferir  formació sobre canals  de comercialització,  com solucionar  els  problemes del  nostre

públic objectiu i no la tecnologia?  

• Realitzar accions de dinamització genèriques que seran reforçades per accions individuals, com
per exemple el projecte objectiu vendre. 

Anàlisi de les necessitats:
• Necessitat  d’augmentar  la  visibilitat  dels  productes  i  serveis  desenvolupats  per  empreses  i

grups d’investigació vinculats a Espaitec.



• Necessitat d’augmentar-ne l’impacte en el mercat. 

El taller pràctic, de dues hores de duració, sota el format de desdejuni de treball exclusiu per a 
empreses Espaitec, va oferir informació per a refrescar el coneixement sobre l’acció comercial. 
Després d’una breu introducció teòrica i conceptual, amb totes les novetats existents, es va obrir un 
debat per a analitzar casos reals. 

Jornades en col·laboració amb les nostres empreses

En Espaitec disposem d’una àrea de suport a les empreses del Parc, dedicada a l’organització 
d’esdeveniments comercials, jornades científiques, trobades per a la transferència tecnològica i 
qualsevol esdeveniment social d’interès per a la seua activitat empresarial. Aquestes activitats 
s’exerceixen habitualment al Centre d’Intercanvi de Coneixement i Innovació [CI2], Espaitec#2. 

Al mateix temps també reforcem la presència de les nostres empreses en diferents esdeveniments 
empresarials per a la transferència tecnològica, com ara fires sectorials i jornades científiques, en les
quals augmenta la generació d’oportunitats de negoci. 

Espaitec adapta les necessitats de cada empresa i esdeveniment celebrat, des d’accions de difusió 
bàsiques amb els mitjans de comunicació locals a l’elaboració i execució de campanyes de 
comunicació, enfocades a un esdeveniment específic amb una finalitat molt definida. 

A continuació destaquem els esdeveniments de 2014 en els quals hem donat suport a la participació 
i a l’assistència de les nostres empreses junt amb Espaitec: 

• Fòrum Transfiere:  Assistència,  els  dies  11  i  12  de  febrer  de  2014,  de  Paco  Negre  (CEO
Espaitec) acompanyant a l’empresa Ceteck, vinculada al Parc, a la tercera edició del fòrum
Transfiere,  un  esdeveniment  de  dos  dies  de  duració,  considerat  com  la  principal  trobada
nacional  de  transferència  de  tecnologia.  Un gran  fòrum professional  i  multisectorial  de  la
innovació espanyola on s’acrediten més de 1.800 professionals, 375 empreses líders en I+D+i,
268 grups d’investigació, 52 universitats i 1.856 projectes científics.  

• Fires sectorials com Biospain, Expoquimia, SIMO Network, App Trade Centre. Els dies 18 i 19
de setembre de 2014 va tenir lloc a València la segona edició de l’App Trade Centre, el primer
esdeveniment aglutinador de l’ecosistema de les aplicacions a Espanya, a la qual va assistir la
nostra empresa líder en aplicacions, Soluciones Cuatroochenta. 

• Fòrums sobre la innovació i el finançament com Emtech Spain o Forinvest. 
En aquesta ocasió l’empresa del Parc, Info-Digits va assistir a Forinvest.

• Valencian Global Growth Program.  
En la  nova edició  de  2014 participa  baix  el  nostre  suport  l’empresa  del  Parc,  ubicada  en
Espaitec#2, Outcomes’ 10. 

• Fira Imex. 
Fira de negoci internacional i inversions, organitzada per la Cambra de Comerç de Castelló, els
dies 18 i 19 de juny de 2014, a la qual va assistir i va participar Espaitec acompanyant a cinc de
les nostres empreses. 

Convenis i col·laboracions 

Conveni de col·laboració amb la Fundació Universitat Jaume I-Empresa (FUE-UJI)

Espaitec i la Fundació Universitat Jaume I-Empresa de Castelló (FUE-UJI) van firmar, el 28 de 
febrer de 2014, un conveni de col·laboració per a oferir i promocionar, de manera conjunta, 
conferències, seminaris i cursos de formació. 

En base al conveni, la FUE-UJI ofereix als treballadors d’Espaitec i empreses vinculades una sèrie 
de beneficis en matèria de formació i acollida d’estudiantat en pràctiques. Així, els treballadors de 
les empreses físiques d’Espaitec podran optar a un 10% de descompte sobre la matrícula en els 



cursos impartits per la FUE-UJI. A més, totes les empreses vinculades al Parc podran sol·licitar 
cursos de formació específica a mesura, col·laborar amb la FUE-UJI en l’acollida d’estudiants i 
d’estudiantes en pràctiques extracurriculars i formar part del claustre docent de la FUE-UJI. 

Per la seua banda, a través de la difusió de l’oferta formativa de la FUE-UJI, Espaitec donarà a 
conèixer als més de 700 treballadors altament qualificats, vinculats al Parc l’oferta formativa de la 
mateixa. Les empreses d’Espaitec de base tecnològica i alt component innovador, seran caçadors de
tendències per a renovar l’oferta formativa de la FUE-UJI en les seues principals àrees 
estratègiques, a més de potencials clients per a la contractació de personal qualificat i acollida 
d’estudiants en pràctiques extracurriculars. La FUE-UJI, a través de la seua escola superior ESUE 
Business School serà, a més, un dels proveïdors de formació homologats d’Espaitec. 

Conveni de col·laboració amb l’Institut de Desenvolupament Social i Pau (IUDESP)

Espaitec i l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau han firmat conveni de 
col·laboració, vinculant-se virtualment a Espaitec. 

Espaitec i les seues empreses seran socis tecnològics d’alguns dels projectes desenvolupats per 
l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau de la Universitat Jaume I. 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). 

Espaitec també ha col·laborat en l’organització del Congrés Internacional de Comunicació, Societat
Civil i Canvi Social de l’UJI. 

Per a analitzar i recuperar la comunicació d’èxit per al canvi social, diversos grups d’investigació i 
entitats de la Universitat Jaume I, com Espaitec, estem organitzat, per al mes de maig de 2015, el 
Congrés Internacional de Comunicació, Societat Civil i Canvi Social Participatiu, en el qual es 
donaran cita perfils professionals de comunicació, ONG, moviments socials, investigadors i 
acadèmics dels àmbits de la comunicació, la societat civil i el canvi social. 

Conveni de col·laboració amb la Universitat de Girona 

El 7 de març de 2014, el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona (Parc UdG) i 
Espaitec van firmar un conveni de col·laboració. 

L’objectiu del conveni va ser establir el marc de col·laboració entre les entitats firmants en l’àmbit 
del programa Corporate Venturing del Parc UdG. 

Amb la finalitat de reforçar el programa i aprofitar les sinergies entre ambdues entitats, impulsar la 
creació de noves empreses derivades corporatives amb ubicacions en cada un dels parcs. 

La col·laboració es veu com a un programa de suport a l’empresa industrial dels respectius 
territoris, en el qual Parc UdG aportarà el valor afegit de la seua experiència i ajudarà a traslladar la 
metodologia del programa a Espaitec.

Conveni de col·laboració entre el Banco Popular Español, SA i Espaitec. 

Espaitec i Banco Popular, amb data 26 de maig de 2014, van firmar un conveni de col·laboració per
a millorar les condicions de finançament de projectes empresarials innovadors. 

Espaitec i el Banco Popular han firmat un conveni de col·laboració amb l’objectiu d’afavorir el 
finançament de les empreses vinculades al Parc. Així, l’entitat financera realitzarà una oferta 
completa de productes i de serveis financers a les empreses i autònoms vinculades al Parc, amb 
l’objectiu d’ajudar-los en la millora, el desenvolupament i el creixement dels seus negocis. 

Entre l’oferta de serveis financers realitzada destaquen especials condicions de finançament per a 



empreses, préstecs específics per a emprenedors, suport a la gestió de línies ICO i condicions 
favorables en la contractació de targetes de crèdit i obertura de comptes bancaris, entre altres. 

Paco Negre, director general d’Espaitec, va declarar que la firma del conveni forma part d’una sèrie 
d’accions que el Parc realitza en matèria de finançament per a projectes empresarials innovadors. 
«Duem a terme negociacions amb diferents entitats, tant públiques com privades, per a aconseguir 
major finançament per a les nostres empreses». D’altra banda, Javier Mezquita, director del Centro 
de Empresas de Castellón del Banco Popular, ha afirmat que el conveni manifesta l’aposta de 
l’entitat financera per a ajudar al desenvolupament i el creixement empresarial de projectes 
innovadors a la província de Castelló. 

Conveni de col·laboració entre l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial i RePCV, 
PCUV, CPI, PCEUMH, Espaitec i PCUA per al finançament d’empreses innovadores. 

Amb data 2 de setembre de 2014 van firmar un conveni tots els parcs científics de la Comunitat 
Valenciana amb l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, IVACE, representat per Máximo 
Buch Torralva, Conseller d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. 

L’objectiu és establir un marc de col·laboració que servisca de via per a estimular la creació i el 
desenvolupament d’iniciatives emprenedores i la difusió, que alhora disminuïsca els riscos i agilite 
els procediments de gestió de les parts firmants en les operacions de finançament de xicotetes i 
mitjanes empreses de la Comunitat Valenciana. 

Col·laboració amb NDCS, associació Networking Directivas Castellón 

A falta de la firma del conveni, des que es posara en marxa el comitè d’emprenedores dins de 
Networking Directivas Castellón (NDCS), Espaitec ha estat un agent clau per a fomentar la creació 
d’empreses promogudes per dones de la província de Castelló. 

Sempre amb especial atenció a projectes innovadors o de component cientificotecnològic, en 
aquesta línia, destaquen, durant 2014, les accions següents: 

• Participació en NDCS Comité de Emprenededoras (14 d’abril). 

• Mentors en el «Programa de mentoria per a emprenedores Networking Directivas Castellón».
Espaitec ha estat mentor de tots els projectes innovadors i de base tecnològica participants en el
programa. Entre els projectes mentorats destaquen iniciatives com Escaparate Freelance (duta a
terme des d’abril  fins a setembre de 2014) o Rock & Dog (iniciada a l’agost,  i  encara en
continuïtat).  

• Com a entitat activa en el Comité de Emprendedoras, Esther Ramo (directora de Comunicació
d’Espaitec) va participar, el 16 de juliol de 2014, en la Jornada sobre Emprenedoria Femenina.
Programa Dona Empresa a Castelló, organitzat per la Generalitat Valenciana i NDCS a la Casa
dels Caragols, de Castelló, el 16 de juliol. 

La jornada va reunir emprenedores, directives i talent femení de la província de Castelló. En la
mateixa es van donar a conèixer els distints programes oferits per la GVA dins del programa
Dona Empresa i el programa de mentoria de NDCS. 

Col·laboració amb Fundetec

Participació en Jornada Startup4Cities Nacional 

El 10 de juny es va celebrar a Madrid l’avaluació i etapa final del projecte Startup4Cities, organitzat
per Fundetec i Smartcity, on es van presentar els deu finalistes de la convocatòria nacional que es va
clausurar el 12 de maig de 2014. 

A la reunió van assistir representants d’ajuntaments de grans ciutats d’Espanya per a avaluar els 
candidats. 



Espaitec es va reunir amb Fundetec i amb Juan José Pérez Macián, regidor de Mobilitat de 
l’Ajuntament de Castelló de la Plana, per a establir les línies de cooperació per a impulsar el model 
Startup4Cities Provincial. Durant la reunió de treball es van analitzar els diversos escenaris 
d’aplicació de la competició i es va posar de manifest el valor afegit que podria donar a la província
de Castelló. 

Addicionalment es van mantenir reunions amb diversos representants dels ajuntaments assistents 
per a conèixer la seua valoració de l’experiència que ajudaria a prendre la decisió de llançar la 
iniciativa, de manera local, a la província de Castelló. 

Organització de la Jornada Startup4cities Provincial 

Organització de la Jornada Startup4Cities que es va desenvolupar el 28 d’octubre, a la sala 
multiusos d’Espaitec#2, i va reunir els responsables (alcaldes, tinents alcaldes i regidors de noves 
tecnologies/urbanisme/promoció econòmica) de vuit ajuntaments de la província de Castelló: 
Benicàssim, Almassora, Castelló de la Plana, Nules, Borriana, Vinaròs, l’Alcora i Vila-real a fi de 
presentar el projecte nacional StartUp4Cities (http://startup4cities.es/) que ha liderat Fundetec 
(http://fundetec.es/) junt a SmartCity. 

El projecte Startup4cities és pioner a escala mundial i pretén posar en valor el model de ciutats 
intel·ligents per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans. El seu objectiu és apostar per una 
emprenedoria de base tecnològica que oferisca solucions als nous reptes del desenvolupament urbà, 
i crear serveis innovadors per a les ciutats del futur. 

Una oportunitat única en què la ciutat es converteix en un laboratori urbà per a testar productes o 
idees. 

En aquest cas l’objectiu va ser traslladar el model a escala local per a facilitar la participació dels 
ajuntaments interessats en el projecte i analitzar la seua possible adaptació i aplicació a la província 
de Castelló. 

Projecte ComeON! 

ComeON! és el projecte europeu de voluntariat intergeneracional per a generar cultura emprenedora
entre joves preuniversitaris (quart d’ESO / primer de batxillerat) amb el suport de persones majors, i
que es va desenvolupar a l’Institut Internacional Àgora Lledó de Castelló. És la versió evolucionada
de «Voluntaris del coneixement». 

Va haver-hi un conjunt de sessions formatives de desembre de 2014 a febrer de 2015 i l’Institut 
Lledó ens va sol·licitar realitzar-ne una a Espaitec, atès que som col·laboradors del projecte. 

Fundetec va proposar fer l’esdeveniment a Castelló, ja que aqueix institut serà el representant 
espanyol en el projecte. 

Conveni col·laboració Climate-KIC (a través d’Avaesen, soci afiliat) i Espaitec

Espaitec, durant 2014, va actuar com a proveïdor de serveis de mentoria en el programa Climate-
KIC Accelerator. 

L’objectiu del programa era donar suport als millors projectes i empreses emergents en l’àmbit de 
les tecnologies netes i la mitigació de l’impacte mediambiental. 

Els emprenedors van tenir accés a la xarxa d’experts internacionals del Climate-KIC (coaching, 
mentoria, validació tecnològica), treball en xarxa i contactes per a posicionar el seu producte en 
mercats estratègics, master-class Climate-KIC, accés a la xarxa europea de business angels i 
inversors reals. 

Programa Climate-KIC Accelerator



El 18 de març de 2014 es va presentar al CIES Castelló el programa Climate-Kic Accelerator, 
iniciativa de la comissió europea Climate-Kic per a la lluita contra el canvi climàtic a través de 
l’intercanvi de coneixements i formació en matèria de mitigació i adaptació d’emissions de CO2. 

El programa va permetre que 30 noves empreses innovadores del sector de les tecnologies netes, 
Clean Tech, pogueren fer realitat els seus projectes empresarials o accelerar el seu negoci. La 
Comunitat Valenciana és una de les sis regions de la Unió Europea que participen en aquest 
programa, liderat per IVACE-Energía, l’associació AVAESEN i l’Ajuntament de Castelló de la 
Plana, en col·laboració amb Espaitec. 

Entre els objectius figura identificar i donar suport a 30 noves empreses innovadores en l’àmbit de 
l’eficiència energètica, un sector amb gran potencial a escala internacional. El programa va fer que 
les empreses seleccionades, a través de la col·laboració amb centres especialitzats com Espaitec, 
pogueren accelerar els seus productes i serveis cap al mercat.

 Climate-Kic es va desenvolupar en tres fases: en la primera es va definir el model i el pla de negoci
que ha de regir a les empreses emergents participants; en segon lloc, es va procedir a validar aquest 
model i a connectar amb els clients per a, finalment, facilitar el contacte amb els inversors. 

El programa Climate-Kic s’ha desenvolupat en només altres cinc regions europees d’Hongria, Itàlia,
Alemanya, Polònia i Regne Unit. Per això és una oportunitat per a enfortir l’ecosistema d’innovació
relacionat amb el canvi climàtic a escala nacional, i transformar a la Comunitat Valenciana, i 
especialment a Castelló, en un «hub» d’innovació clean tech, fomentant la creació d’empreses i 
actuant com a tractor de riquesa i innovació a la nostra regió, ja que les empreses seleccionades per 
al programa, van poder desenvolupar els seus projectes al Centre per a la Innovació en Energia i 
Sostenibilitat, ubicat a Castelló.

Programa Clean Launchpad

Participació com a coachers del programa Clean Launchpad, organitzat del 15 al 18 de juny de 2014
a Amsterdam (Holanda). Es tractava d’una nova iniciativa de Climate-KIC, CleanLaunchpad, la 
major competició d’idees de negoci de la Unió Europea. 

«Si teniu una idea de negoci “verd” verdaderament innovadora i diferent de la idea que ja esteu 
accelerant en el programa Climate-KIC Accelerator, sou elegibles com a participants en Clean 
Launchpad». 

Programa pioners del Climate-KIC

Nela Gómez, responsable de Projectes Europeus de la Cambra de Comerç de Castelló, amb dilatada
experiència en suport a la internacionalització de pimes, ha realitzat la seua estada com a pionera en
Espaitec, durant un mes. L’acció s’emmarca dins del programa Pioners en Acció. 

Es tracta d’una iniciativa per a l’intercanvi d’informació dins del projecte Climate-KIC, que tenia 
com a objectiu crear una nova generació d’especialistes, emprenedors i legisladors d’alt nivell per a 
aconseguir una economia baixa en carboni a Europa. 

Durant l’estada, les accions que s’han dut a terme es van centrar a obtenir sinergies i incrementar la 
relació entre ambdues entitats; augmentar les col·laboració en les diferents xarxes de les quals 
ambdues entitats són part; intercanviar coneixement per a millorar la competitivitat de les empreses,
i accelerar-ne l’accés a mercats internacionals; detectar noves oportunitats en el sector de 
l’eficiència energètica per a facilitar l’accés d’empreses de la província i finalment, transferir el 
coneixement adquirit a les empreses. 

Mitjançant el programa Pioners, els diferents professionals seleccionats desenvolupen una estada 
professional en empreses locals primer i europees després, de cara a detectar les possibles accions 
innovadores que en matèria d’energia i canvi climàtic, puguen escometre les empreses i entitats que 



els acullen. 

Les Comunitats del Coneixement i la Innovació (KIC) són una iniciativa de l’Institut Europeu de la 
Innovació i la Tecnologia de la Comissió Europea, el qual va aprovar en 2009 la posada en marxa 
de les primeres KIC europees en matèria de societat de la informació, energia i canvi climàtic 
(Climate-Kic), en la qual participa la Comunitat Valenciana.

 Aquestes comunitats s’emmarquen en el programa estratègic europeu Horizon2020, el qual estarà 
dotat amb 80.000 milions d’euros dirigits a impulsar la competitivitat europea i a la creació 
d’ocupació. 
La nostra relació amb la província de Castelló

Col·laboració amb la Diputació Provincial de Castelló

Durant 2014 hem col·laborat amb la Diputació Provincial de Castelló en el desenvolupament dels 
següents projectes d’Espaitec. 

Castelló Growth Program, (CsGP segona edició)

Es tracta d’un programa per al creixement i acceleració de deu empreses de la província de Castelló,
dirigit a emprenedors, empresaris i directors generals d’empreses de la província de Castelló que 
tinguen experiència en desplegament de negoci, objectius internacionals i alt potencial de 
creixement. 

La presentació de la segona edició del CsGP va tenir lloc a la sala de premsa de la Diputació de 
Castelló, el 25 juny de 2014. 

I el 28 de novembre de 2014 va concloure la fase formativa d’aquesta iniciativa de la Diputació i 
d’Espaitec amb la presentació dels projectes finals. 

El programa s’ha consolidat com a eina d’èxit entre els emprenedors de la província. Així ho 
confirmen les nou empreses finalistes que van presentar els seus projectes en la recta final d’aquest 
programa i que els ha permès aprendre dels majors experts en desenvolupament i innovació 
empresarial. Un element més a tenir en compte, després de conèixer que les nou empreses 
participants en la primera edició del programa, en 2013, han aconseguit incrementar les vendes en 
un 48% i les plantilles en un 22%. 

Alguns dels punts millor valorats pels participants han estat la capacitat del curs per a donar una 
visió global de negoci, l’aprenentatge de vies de finançament, el descobriment de noves eines i 
contactes professionals i la capacitat de millorar l’eficiència en la gestió de recursos, entre altres. 

El 100% de les empreses del Castelló Global Program ha confirmat la seua eficàcia com a eina per a
créixer i ser més competitius. 

Una vegada presentats els projectes, Espaitec va mantenir reunions amb les empreses durant el mes 
de desembre de 2014 per a identificar les seues necessitats a curt i mitjà termini després del pas pel 
programa. Així, algunes van optar per participar en programes com Llançadora, promogut per Juan 
Roig o el Valencian Global Program, que compta amb el suport de la Generalitat Valenciana i 
l’experiència del MIT. Altres projectes van continuar interessats en l’assessorament per al 
creixement empresarial. 

Les tres empreses que operen el en sector agroalimentari es troben repartides per tota la província 
de Castelló, i que produeixen lactis, olis i vins. Lácteos Els Masets és una empresa ubicada a la 
Torre d’en Besora, dedicada a la fabricació i distribució de productes lactis de llet d’ovella. Belluga 
Gurmet està ubicada a Sogorb i basa el seu projecte empresarial a explotar les possibilitats que 
ofereix la zona de l’Alt Palància, estableix sinergies entre el territori, la gastronomia, la cultura i la 
producció d’oli d’oliva. Finalment, Viñedos y Bodegas Mayo García se centra en l’elaboració i 



criança de vins de qualitat, a més d’una clara aposta turística vinculada al territori i la gastronomia. 

Altres tres empreses operen en el sector de tecnologies de la informació i telecomunicacions (TIC). 
4TIC es dedica al desenvolupament de programari a mesura. Boxvot és una plataforma web/app 
sobre plans d’oci liderada per dos joves castellonencs. Internet Mind és la tercera empresa que 
opera en el sector, realitzen programari de publicacions digitals centrat en llibreries a mida per a 
empreses. 

Respecte als altres tres sectors, l’empresa Noves Tecnologies Sili-Ter representa al sector de les 
energies renovables. Des de Morella l’entitat ofereix solucions de climatització i d’aigua calenta 
sanitària amb les tecnologies més eficients. 42Tek representa al sector dels materials intel·ligents, 
aquesta empresa de Castelló ofereix nanotecnologies aplicades al tractament d’aigües. Finalment, 
des de la Salzadella, Lajuana opera en el sector de la moda-calçat, i renova un producte tradicional 
com les espardenyes.

Col·laboració amb CEDES

Contractació de la Diputació de Castelló a Espaitec per a la «Gestió i impartició d’un pla de 
formació de noves metodologies de suport a emprenedors». 

Hem gestionat i impartit un pla formatiu en noves tecnologies de suport a emprenedors, per a 
consolidar el valor afegit del seu assessorament en els seus respectius centres CEDES. 

Sessions formatives impartides: 
• Introducció a l’ecosistema d’innovació  

• Primers passos com empresa emergent  
• The Journey of a StartUp  

• Models de negoci  
• Comunicació 

Penyagolosa Territori Intel·ligent

L’escenari territorial de la comarca de l’Alcalatén i la seua àrea d’influència a la província de 
Castelló, han estat triats com a àmbit de posada a punt d’aquest projecte, liderat per Espaitec en 
col·laboració amb l’empresa Concierta Soluciones, SL. 

Presentació de Penyagolosa Territori Intel·ligent a la Fnac, València, 29 i 30 de març de 2014. 

L’últim cap de setmana de març Penyagolosa Territori Intel·ligent va arribar a la fnac, València, 
amb l’objectiu de promocionar les terres del Penyagolosa a la ciutat veïna. Un cap de setmana en el 
qual es van abordar temàtiques sobre espais ètics i economia de valors; mites, ritus, veus, sabors i 
paisatges relacionats amb el territori, a més de conèixer amb detall el projecte Penyagolosa Trails, 
un exemple de dinamització territorial a través de l’esport. 

El 29 i el 30 de març de 2014 Espaitec, amb la col·laboració de Penyagolosa Trails i Concierta, van 
organitzar un cap de setmana on tecnologia, literatura, alimentació, salut, turisme, oci i cultura es 
van donar cita per a presentar Penyagolosa Territori Intel·ligent, un projecte on el territori és el 
protagonista, i és molt més que un espai geogràfic.  Un territori intel·ligent és aqueix capaç 
d’adaptar-se de manera permanent als canvis de les regles del joc que l’entorn promou en àmbits 
com l’economia, la cultura, la tecnologia, etc. Les persones podem gestionar el canvi amb 
creativitat respectant les regles del joc i incorporant en aquestes noves pautes, nous valors. 

El dissabte 29, de vesprada, va estar dedicat a l’oferta dels municipis de l’entorn del Penyagolosa, i 
es va posar molt d’èmfasi en la promoció de les accions previstes i que tenen un caràcter de 
participació col·lectiva, convocant a trobades, carreres i festes. Es va parlar de la gastronomia del 
territori, especialment de la pastisseria típica de la zona. De les cases rurals, de l’oferta 



agroalimentària, del vi, de l’oli, dels fruits secs, etc. El diumenge es va parlar del projecte 
Penyagolosa Trails, de com a través de les carreres de muntanya es pot donar valor al territori i 
generar impacte econòmic. 

Organització de la Jornada Creativitat Social com a Fonament de la Innovació 

Espaitec, en col·laboració amb Concierta, i en el marc d’aquest projecte «Territori Intel·ligent», 
hem organitzat la jornada «La Creativitat Social com a Fonament de la Innovació», celebrada el 30 
de setembre de 2014. 

Aquesta jornada va tenir com a objectiu mostrar la rellevància que els comportaments socials tenen 
en el desplegament de la innovació en qualsevol territori i es va celebrar en diversos municipis de 
l’interior de Castelló com Vall d’Alba i Atzeneta del Maestrat. 

Al matí, l’Espai Pou de Beca, ubicat en el municipi de Vall d’Alba, va realitzar, d’11 a 14, hores uns
quants tallers gastronòmics, amb l’objectiu de posar en valor la rellevància de l’aprenentatge, a 
través de la renovació de la percepció d’un producte tradicional: el pa. 

A la vesprada, la Casa de la Cultura d’Atzeneta del Maestrat va acollir diverses conferències 
relacionats amb la innovació social. 

Miguel Ángel Moliner (vicerector de Planificació Estratègica i Qualitat de l’UJI) va abordar la 
importància de la creativitat social com a fonament de la innovació. 

La creativitat social com a fonament de la innovació és el títol d’aquesta jornada, que va proposar 
mostrar la rellevància que els comportaments socials tenen en el desplegament de la innovació en 
l’àmbit de les activitats que afecten la sostenibilitat de l’economia productiva. 

Dit d’una altra manera, no es pot pensar en una labor d’I+D+i que no tinga en compte des de la 
doble perspectiva de l’oferta i la demanda a les persones, als seus valors, a la correspondència de la 
identitat d’una amb els valors de l’altra. 

D’ací el subtítol de la jornada, «El territori són persones, en singular i en plural». Triem un territori 
l’àrea d’influència del Penyagolosa, el gegant de pedra, per a constatar la dimensió d’aqueixa 
relació en l’escenari de la creativitat social, la que es manifesta en àmbits com el de la gastronomia i
el dels col·lectius socials, singularment les associacions, però també les fundacions i les 
cooperatives. 

Col·laboració amb l’Ajuntament de Castelló de la Plana

Hem col·laborat amb l’Ajuntament de Castelló de la Plana en definició estratègica de Smart City. 

Realitzem una reunió el 5 de setembre de 2014 per a concretar el plantejament estratègic de la ciutat
de cara a potenciar la generació de noves oportunitats de negoci a l’entorn de cobrir les necessitats 
de la ciutat des d’un punt de vista tecnològic des de dos àmbits: 

• Analitzar  els  projectes  desenvolupats  en  l’e’LivingLab  d’Espaitec  i  estimar  la  viabilitat  /
factibilitat de traslladar-los a la ciutat de Castelló de la Plana i estudiar la possible vinculació
amb els projectes actuals de l’Ajuntament, com BiciCas i Tram.

• S’ha treballat  en la preparació d’una proposta per a llançar un hackathon durant 2015 que
agrupe les diferents problemàtiques que plantege la ciutadania de Castelló de la Plana i puguen
plantejar-se diverses solucions, tant en procés com en producte tecnològic. 

D’altra banda, hem participat en l’entrega de premis LCI de l’Ajuntament de Castelló de la Plana 
(28 de febrer de 2014). 

Col·laboració amb la Fundació per a l’Eficiència Energètica, f2e

Després de la firma del conveni de col·laboració d’Espaitec amb f2e l’any 2013, han estat diverses 



les col·laboracions amb José Luis Gandía, gerent de la Fundació f2e amb Espaitec. 

Adjuntem els següents esdeveniments que hem dinamitzat dins del projecte de la Funció d’Espaitec 
en les Smart Cities i el seu àmbit d’influència, en col·laboració amb f2e.

Smart Cities i sostenibilitat - Intel·ligència aplicada a la sostenibilitat urbana. 

El congrés es va desenvolupar a Màlaga els dies 2 i 3 d’octubre en què es van analitzar mitjançant 
diferents ponències i taules redones la situació actuals i tendències en els àmbits següents:

• Smart Cities 

• Mobilitat eficient  
• Serveis energètics 

• Edificació sostenible 
• Arquitectura i urbanisme 

De manera simultània es van desenvolupar tres fòrums amb diferents temàtiques: «Fòrum TIC & 
Sostenibilitat», «Fòrum Ciutats Sostenibles» i «Aula Greencities». La presència d’empreses de 
serveis, de fabricants de tecnologia (fonamentalment TIC), de proveïdors de serveis i 
d’administracions va afavorir un debat i formació molt interessant. 

Mobilitat

El 25 de febrer es va realitzar un taller sobre emprenedoria en mobilitat sostenible amb la 
col·laboració amb la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura. El taller es va dirigir tant a persones 
interessades a conèixer el sector de la mobilitat sostenible amb l’objecte d’emprendre, com a 
aquelles amb una iniciativa empresarial en funcionament que volgueren millorar-la. 

Enllumenat 

El 3 de juny es va celebrar una jornada sobre eficiència energètica en enllumenat públic, a l’UJI, 
amb unes 100 persones assistents. La jornada es va iniciar amb una conferència introductòria sobre 
els principals conceptes de luminotècnia, i es va donar pas a dues ponències sobre les solucions 
tècniques actuals, tant a pel que fa a les lluminàries i als llums, com als sistemes de control. A 
continuació es van presentar els criteris que cal seguir per a realitzar un disseny segons el reglament
d’eficiència energètica i com realitzar una auditoria d’enllumenat públic. Per a cloure la jornada es 
van presentar casos reals d’implantació a diferents ciutats, tant de Castelló com del nord d’Espanya.

Col·laboració en la iniciativa emprenedora de la província de Castelló 

Col·laboració Enreda’t Castelló 2014 

El 6 de juny de 2014 ens enxarxem per a crear noves oportunitats en la cinquena edició d’Enreda’t 
Castelló. Dirigida a empresaris innovadors, persones emprenedores, joves amb inquietuds 
empresarials i interès per a fer coses noves de la província de Castelló. La finalitat de la trobada era 
crear noves oportunitats, generar xarxes, treballar en xarxa, contactes, intercanviar opinions, 
conèixer tendències, sectors emergents, mercats internacionals, etc. 

A l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló de la Plana, Espaitec va presentar el taller «Sèniors-
júniors: la hibridació intergeneracional impulsa negocis d’èxit». 

Es va debatre la importància de la mentoria i de l’intercanvi de coneixement entre empresaris de 
recent creació i empresaris consolidats. Júniors i sèniors van intercanviar coneixement i experiència 
amb l’objectiu d’aprofundir en la hibridació d’«executius sèniors» + «joves emprenedors» amb 
coneixement i experiència a l’hora d’assegurar l’èxit d’iniciatives empresarials. 

Juan Antonio Bertolín, director d’Innovació i Projectes d’Espaitec, va moderar una taula que va 
comptar amb la intervenció de José Daniel Escrig, membre de l’associació de Sèniors Espanyols per



a la Cooperació Tècnica (SECOT) de Castelló, i emprenedors com Leticia Reig, Eduardo Lagares 
Mateos o Miguel Bellido Torres. 

Col·laboració en ResetWeekend

Resetweekend Castelló és un esdeveniment per a fomentar l’emprenedoria empresarial de Castelló, 
organitzat per l’associació sense ànim de lucre ResetSpain. 

L’objectiu principal de l’esdeveniment és la formació pràctica de posada en marxa empresarial per a
emprenedors i emprenedores de base tecnològica de qualsevol sector. 

Els guanyadors i els seus projectes van rebre la col·laboració desinteressada i el treball de tots els 
participants, durant els dos dies de duració de l’esdeveniment. 

Espaitec, un any més, ha col·laborat en el dit esdeveniment i, en aquesta ocasió, amb accions de 
dinamització per a fomentar la participació d’estudiantat de l’UJI mitjançant un concurs a través de 
Twitter, on l’alumnat de l’UJI interessat a assistir a l’esdeveniment participa per a aconseguir una 
entrada gratis. 

La sisena edició ResetWeekend Castelló va superar el rècord d’idees de negoci presentades, amb un
total de 20, la qual cosa significa que quasi la meitat dels participants van presentar un projecte 
emprenedor. L’edat mitjana dels participants en l’esdeveniment també ha baixat respecte a altres 
anys, ja que hi ha un alt percentatge d’inscrits d’un interval d’edat entre els 20 i els 24 anys, quan 
l’edat mitjana dels emprenedors a Espanya en l’actualitat se situa en els 39 anys. 

Els projectes guanyadors d’aquesta edició van ser els de Diego Gargallo i Guzmán Bermejo, 
projectes que se centren en la «gamificació», la qual cosa és la introducció d’elements de joc per a 
motivar els usuaris. Durant tot l’esdeveniment, se’ls hi ha dotat d’un pla de negoci viable, una 
estratègia de màrqueting reeixida i la programació de les plataformes digitals necessàries per a 
funcionar. 

Col·laboració amb la fundació Globalis (Vila-real)

Durant 2014 hem continuat col·laborant també amb l’associació de Vila-real, fundació Globalis, 
entre altres accions, destaquem la jornada següent: 

Col·laboració en la Jornada Salut, Nutrició i Esport. Escenaris Crítics, Grans Reptes i 
Oportunitats Empresarials

Espaitec va col·laborar amb la fundació Globalis, de Vila-real, en l’organització de la Jornada Salut,
Nutrició i Esport. Escenaris Crítics, Grans Reptes i Oportunitats Empresarials, la qual es va celebrar
els dies 29 i 30 d’octubre de 2014, a la Caixa Rural de Vila-real. 

Aquesta trobada va tenir com a objectiu debatre els reptes dels professionals per a mantenir la salut 
de la ciutadania i analitzar com aquests reptes poden, al mateix temps, convertir-se en oportunitats 
empresarials innovadores. En les dues sessions es van presentar nous escenaris i reptes del sector de
la salut, l’esport i l’alimentació i es va presentar el sector de la salut-esport com un sector amb 
àmplies possibilitats empresarials. 

La jornada va comptar, el dia 29, amb la intervenció de Josef Ajram parlant sobre els límits humans.

L’esdeveniment va estar dirigit a centres educatius, professionals del sector de la salut, empreses 
vinculades a serveis sanitaris, professionals de l’alimentació i qualitat de vida, clubs esportius, 
aficionats a l’esport, restauradors, emprenedors i empreses de base tecnològica. 

Col·laboració en la dinamització del projecte de Moneda Social, de la fundació Globalis de 
Vila-real



Dins de l’activitat emmarcada en la Setmana de l’Economia Col·laborativa de Vila-real, Espaitec va
col·laborar amb la fundació Globalis en la Jornada Wikimonics, la nova economia de les multituds 
intel·ligents, que es va celebrar el 21 d’octubre de 2014 a la Fundació Caixa Rural, de Vila-real. 
Espaitec a la Comunitat Valenciana 

rePCV

La Xarxa de Parcs Cientificotecnològics de la Comunitat Valenciana (rePCV) va nàixer amb l’ànim 
d’unir esforços dels 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, 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 2014 en la Xarxa de Parcs Científics Valencians 
(rePCV) han estat les següents:  

• Trobada de directors / tècnics de rePCV a València (20 de febrer).

• Participació de rePCV com a sòcia en el projecte European Satellite Navigation Competition
2014, organitzat per Val Space Consortium.  

• Infoday en Espaitec, Presentació ESN Competition 2014 a la comunitat UJI i a la província de
Castelló, (7 d’abril).  

• Reunió de tècnics rePCV a CPI València (15 d’abril).  
• Reunió de directors rePCV amb José Miguel  Saval  (director general d’Universitat,  Estudis

Superiors i Ciència) a Alacant (16 de maig). 

• Reunió  de  directors  rePCV amb  Felipe  Palau  (nou  director  general  d’Universitat,  Estudis
Superiors i Ciència) a València (15 de juliol).  

• Espaitec ha col·laborat amb la rePCV en l’organització i la realització de la segona Jornada de
Dinamització de la Xarxa de Parcs Científics Valencians, celebrada el 15 i 16 d’octubre de
2014 a la sala de juntes de la Fundació Ciutat Politècnica de la Innovació de la Universitat
Politècnica de València. 

• Enguany, en 2014 hem exercit la Vicepresidència de la Xarxa. 
• En les distintes sessions, tant en la reunió de directors com en la de tècnics, s’hi han abordat els

punts següents: 

• Actualització i presentació de la rePCV.  
• Redisseny de la pàgina web, amb la incorporació de continguts en automàtic.

• Revisió i harmonització dels indicadors de seguiment. 
• Plantejament de la reunió amb la Conselleria d’Hisenda, per a tractar d’aconseguir una línia

nominal als PCT per a l’any vinent. • Propostes  d’actuacions  conjuntes:  Dia  de  la  persona
emprenedora; avaluació de projectes de l’IVACE, etc.

• Reflexió conjunta sobre la funció dels PCT, la vinculació i relació amb les Universitats, tant de
la  iniciativa  emprenedora,  de  la  transferència  de  coneixement  i  sobre  els  mecanismes  de
dinamització de la innovació en el teixit empresarial

• Relacions amb MINECO, la Conselleria d’Educació i amb la Conselleria d’Indústria.

• S’apunten algunes accions per a treballar conjuntament.  
• Finalment,  es  va  invitar  el  director  de  la  Xarxa  Andalusa  d’Espais  Tecnològics  (REPTA),

Daniel González, qui va realitzar una interessant exposició sobre la història de la Xarxa, les
accions  més  significatives,  els  encerts  i  les  lliçons  apreses  en  el  seu  camí.  Experiència
interessant  per  a  la  nostra  xarxa.  Així  mateix  es  va  obrir  un  debat  sobre  l’eficiència  dels
recursos públics rebuts i la translació dels mateixos a l’economia real. 



Projecte European Satèl·lit Navigation Competition 2014 – Comunitat Valenciana

El Concurs europeu de navegació per satèl·lit (European Satellite Navigation Competition - ESNC) 
és un concurs internacional d’innovació per a premiar les millors idees per al desenvolupament 
d’aplicacions de navegació per satèl·lit. Anualment busca els millors serveis, productes i 
innovacions que utilitzen la navegació per satèl·lit en la vida quotidiana. Des de 2004, que va 
començar amb només tres regions associades, l’ESNC ha crescut fins a convertir-se en una enorme 
xarxa mundial d’innovació i coneixement amb 25 regions associades i més de 200 experts 
industrials i científics de tot el món. 

En total, l’ESNC 2014 repartirà premis valorats en un milió d’euros, aproximadament. No importa 
l’estat de desenvolupament en què es trobe el projecte, servei o idea de negoci. De fet, alguns 
premis estan orientats a afavorir el desenvolupament de la idea inicial per a convertir-la en una 
realitat empresarial. Els premis inclouen diners en efectiu, incubadora d’empreses, formació per a 
emprenedors, consultoria de patents, suport a la realització d’estudis de mercat, suport tècnic, suport
a la comercialització, l’accés a experts i finançament públic, entre altres. 

A la Comunitat Valenciana, l’ESNC 2014 l’organitza el Consorci Espacial Valencià amb la 
col·laboració dels cinc parcs científics valencians. 

El concurs va començar l’1 d’abril de 2014. El Consorci Espacial Valencià i els parcs científics 
valencians, junt amb l’organització de l’ESNC 2014, vam oferir una jornada informativa el dia 7 
d’abril de 2014. 

Participació en el curs «Step into Innovation» de la Universitat Politècnica de València

Classes de gestió de la innovació als parcs cientificotecnològics (e’LivingLab i e’Innobridge) durant
els dies 17 d’octubre i 19 de novembre de 2014. 
La nostra relació nacional 

Associació de Parcs Científics i Tecnològics d’Espanya, APTE

L’Associació de Parcs Científics i Tecnològics d’Espanya (APTE) és una peça clau del sistema de 
ciència-tecnologia-empresa d’Espanya. Els membres són parcs científics i tecnològics que estan 
ubicats a 17 comunitats autònomes diferents. Cada dia més, les empreses i institucions que s’hi 
ubiquen són el millor referent del sistema d’innovació espanyol. La diversitat dels promotors 
d’aquests parcs (comunitats autònomes, ajuntaments,  universitats, empreses privades i públiques) 
fan d’APTE 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 nostra presència 
en aquesta organització ha augmentat considerablement. Paco Negre, director general d’Espaitec, 
amb el càrrec de vicepresident d’APTE fins a 2013, va ser nomenat tresorer d’APTE en 2014 i 
continua com a president del Comitè de Finançament. D’altra banda, 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 2014: 

• Reunió del Comitè Executiu, ampliada a socis d’APTE, Màlaga (11 de febrer). 
• Assistència al III fòrum Transfiere, Fòrum Europeu per a la Ciència, Tecnologia i Innovació,

Màlaga (13 de març). 

• Participació  d’Espaitec  com a  membre  del  grup  H2020  APTE,  Nanotecnologia,  materials
avançats i fabricació avançada, (18 de març). 

• Atorgament  del  nou  càrrec  de  tresorer  d’APTE  a  Francisco  Negre,  CEO  Espaitec  en
l’Assemblea General d’APTE, Castelló de la Plana, (14 de maig).

• Francisco  Negre,  CEO  Espaitec,  continua  com  a  president  de  la  Comissió  Delegada  de



Finançament d’APTE. 

• Acord de col·laboració Espaitec-APTE per als números 45,46, 47 i 48 de la revista APTE
Techno. 
Participació en NewsAPTE 2014, butlletí electrònic mensual d’APTE, amb notícies d’Espaitec
i les empreses d’aquest. 

• Directori d’empreses i institucions d’APTE 2014, edició en paper i en línia.
• Organització de l’Assemblea General APTE a Espaitec (13 i 14 de maig). 

• Assistència a la VIII Trobada Ibèrica de Parcs Científics i Tecnològics organitzada per APTE i
Tecparques, a Taguspark-Parc de Ciència i Tecnologia de Lisboa (2 i 3 de juliol). 

• Tercera videoconferència APTE H2020 ICT (9 de juliol). 

• Presentació de la  candidatura d’Espaitec al  Premi  a  la  millor  pràctica en parcs  científics  i
tecnològics d’APTE (15 de juliol). 

Organització de la I Assemblea General d’APTE 2014 a l’Espaitec, 13 i 14 de maig

Els dies 13 i 14 de maig, Espaitec va acollir la I Assemblea General 2014 de l’Associació de Parcs 
Científics i Tecnològics d’Espanya, APTE. Un esdeveniment de dos dies de duració, dirigit a 
directors generals i tècnics dels parcs vinculats a APTE. 

Durant el primer dia de la trobada, APTE va convocar a Castelló de la Plana a tots els tècnics i 
directius de parcs científics per a presentar la seua nova estratègia. Va ser a través d’una reunió 
realitzada a la sala multiusos de l’edifici Espaitec#2, retransmesa en temps real, gràcies als serveis 
audiovisuals de la Universitat Jaume I, en què es van donar a  conèixer els canvis que realitza la 
institució per a adaptar-se a les noves necessitats de les empreses vinculades als parcs i potenciar la 
participació d’aquestes en projectes europeus. 

Així, entre els temes tractats durant el dimecres 13 de maig a la vesprada, va destacar, en primer 
lloc, el programa Horizon2020, fons europeus per a entitats ubicades en parcs científics i 
tecnològics. En segon lloc, es van donar a conèixer els nous serveis que APTE posa a disposició 
dels parcs vinculats. Finalment es va parlar sobre fons estructurals i el programa Cosme. 

A continuació va tenir lloc una recepció a la Diputació Provincial de Castelló, una visita turística 
guiada pel centre de la ciutat de Castelló de la Plana i va acabar amb un sopar de treball en xarxa al 
Casino Antic de Castelló. 

El segon dia, dimecres 14 de maig al matí, va tenir lloc l’Assemblea General APTE 2014, a la 
mateixa sala de l’edifici Espaitec#2. L’acte d’inauguració va estar presidit per Vicent Climent, 
rector de la Universitat Jaume I, acompanyat per Alfonso Bataller, alcalde de Castelló de la Plana, 
Rafael Montero, secretari general de la Confederació d’Empresaris de Castelló, Felipe Romera, 
president d’APTE i Francisco Negre, director general d’Espaitec.

En finalitzar els assistents van visitar a l’empresa Kerajet, vinculada a Espaitec de manera virtual i 
la jornada va finalitzar amb un sopar de treball en xarxa a l’hotel Luz de Castelló.  

XII Conferència Internacional de Parcs Científics 

Comité Ejecutivo de APTE

Fuerteventura va acollir la XII Conferència Internacional de Parcs Científics i Tecnològics, els dies 
25 i 26 de novembre. La trobada, organitzada per APTE, va reunir a empreses i representants de 
recintes tecnològics i científics d’uns quants països. Espaitec es va desplaçar fins al Parc Tecnològic
de Fuerteventura per a estretir-ne les relacions amb homòlegs internacionals. 

Sota el lema «Gateway to Africa», Fuerteventura es va obrir al continent veí en la XII Conferència 
de Parcs Científics i Tecnològics d’Espanya. Més d’una trentena de parcs espanyols i africans van 



assistir-hi amb l’objectiu de trobar sinergies i obrir línies de cooperació i transferència de 
tecnologia. 

Entre els ponents internacionals va destacar Mavis Ampah, especialista del Banc Mundial, qui va 
posar de manifest les possibilitats de finançament per a la creació de parcs tecnològics a Àfrica. 
Així mateix, representants dels parcs tecnològics de Ghana, Tunis, el Marroc o Sud-àfrica van 
dissertar sobre les possibilitats de generar sinergies de col·laboració entre territoris. 

Durant l’esdeveniment, l’Associació de Parcs Científics i Tecnològics d’Espanya va anunciar els 
parcs guardonats amb el Premi a la millor pràctica. 

Espaitec va rebre el Premi a la millor pràctica en parcs científics i tecnològics d’APTE.

 L’entrega dels guardons es va realitzar el dia 25 de novembre de 2014, durant XII Conferència 
Internacional d’APTE a Fuerteventura. 

Després de l’avaluació dels criteris i assignació de puntuacions, els premiats van ser: 

Modalitat 1: PCT amb una antiguitat menor o igual a deu anys des de la inauguració del Parc 
científic i tecnològic. 

1. Espaitec . Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I: guanyador. 

2. Parc Científic i Tecnològic d’Extremadura: accèssit. 

Modalitat 2: PCT amb una antiguitat superior a deu anys des de la inauguració del Parc científic i 
tecnològic.

1. Parc Científic Tecnològic de Gijón: guanyador. 

2. Parc Científic i Tecnològic de Biscaia: accèssit. 

3. Parc Tecnològic d’Andalusia: accèssit. 

Nomenament de Francisco Negre com a tresorer d’APTE

En la remodelació del Comitè Executiu, aprovada en la reunió realitzada a Castelló, es va decidir 
per unanimitat, el nomenament de nou tresorer de l’Associació, en substitució de l’anterior, 
Francisco Mora, actual rector de la Universitat Politècnica de València. Amb la qual cosa 
actualment posseïm una Vicepresidència de l’Associació i, a més, presidim la Comissió de 
Finançament d’APTE. 

Aquesta nova tasca implica la revisió dels comptes i el balanç de l’Associació, junt amb la directora
general executiva, Soledad Díaz; el president de l’Associació, Felipe Romera, i amb el suport del 
director financer del PTA de Màlaga, on s’ubica la seu de l’Associació. 

S’ha realitzat el seguiment del funcionament corrent de l’Associació i establit les directrius per al 
bon govern econòmic de la mateixa.  Finalment s’ha realitzat el pressupost per al nou exercici, en 
funció de les directrius del Comitè Executiu i del president d’aquest. 
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 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, s’adapten les peculiaritats de l’entorn castellonenc i es diferencia 
l’oferta en funció de les demandes locals. 



Advisory Council d’IASP

Enguany hem realitzat diverses reunions amb assistència física o virtual (videoconferència), amb 
l’Advisory Council de la Xarxa Internacional de Parcs (IASP), de la qual som membres directius, i 
on s’han definit noves estratègies de suport als parcs científic tecnològics a escala internacional, a 
les empreses ubicades en els mateixos a través d’iniciatives de cooperació i dinamitzant l’activitat 
empresarial investigadora dels parcs científics i amb el reforç de la connexió amb les comunitats 
universitàries.

• IASP Advisory Council Meeting (Berlín, del 5 al 7de maig).  

• Anàlisi  estratègica  de  la  Conferència  internacional  de  parcs  cientificotecnològics  i  d’àrees
d’innovació, Pequín 2015, sessions de treball durant la setmana del 4 al 8 d’agost de 2014.  

• IASP  Advisory  Council  Meeting  (Doha,  20  i  21  d’octubre).  Aprofitant  la  Conferència
internacional de parcs científic tecnològics i àrees d’innovació, es van reunir els membres de
l’IASP  Advisory  Council  per  a  discutir  l’anàlisi  estratègica  de  la  pròxima  conferència
internacional a Pequín (Xina), en 2015. 

Global ICT Parks Network

Des de 2013 Espaitec forma part del Global ICT Parks Network, una xarxa internacional de parcs 
amb empreses pimes del sector TIC, per a facilitar, dinamitzar i impulsar la relació entre empreses 
d’aquest sector. El nostre objectiu era l’organització d’un esdeveniment a l’Espaitec els dies 1, 2 i 3 
d’abril de 2014.  

• Realitzem diverses  videoconferències  amb  els  membres  del  Global  ICT Park  Network,  la
primera el 29 de gener. 

• Realitzem difusió de l’esdeveniment, accions de comunicació.  

• Enviem invitacions a tots els membres de la xarxa. 
• Gestions l’allotjament, la reserva espais i els desplaçaments dels assistents. 

• Preparació de material gràfic per a l’esdeveniment. 

Finalment, no es va poder organitzar l’esdeveniment, es va anul·lar a última hora, per causes alienes
a Espaitec (el conflicte entre Rússia i Ucraïna va provocar diverses cancel·lacions que van 
repercutir en la decisió d’assistir de la resta de l’equip). 

Projecte e’Innobridge

El projecte e’Innobridge té com a objectiu, d’una banda, generar una transferència de millors 
pràctiques en la gestió de parcs; d’una altra crear un canal de transferència de coneixement, 
tecnologia i innovació entre empreses i emprenedors ubicats a l’Espaitec i altres parcs fora 
d’Espanya i, finalment, facilitar l’impuls del desenvolupament econòmic local als països 
participants. Aquest tipus de cooperacions faciliten els processos d’internacionalització, entre 
aquests el «soft landing» o «aterratge suau», mitjançant el qual, a baix cost, les empreses poden 
explorar mercats a escala mundial a través d’una estada breu als parcs cientificotecnològics socis 
del programa. 

Com a extensió del concepte e’Innobridge hem presentat una sol·licitud del projecte e’Innobridge 
for MED al Secretariat of the Union for Mediterranean Basin (UFM) (http://ufmsecretariat.org/), en 
una primera reunió, el 5 de febrer de 2014, i presentant el projecte el 5 de maig de 2014, a 
Barcelona. 

Espaitec és el coordinador del projecte i hi participen set parcs/incubadores socis: el Marroc, Tunis, 
Egipte, Jordània, Turquia, Grècia i Itàlia. 

• Reunió amb el Secretariat of the Union for Mediterranean Basin, el 5 de febrer, a Barcelona,
amb Claudio Cortese, senior deputy secretary general Business Development Division, per a
presentar el projecte e’Innobridge for MED, projecte que lidera Espaitec i que pretén crear una



plataforma que facilite la identificació de projectes col·laboratius entre empreses de vuit parcs
de la zona MENA (Turquia, Jordània, Egipte, Tunis i el Marroc) i Itàlia i Grècia, així com la
generació de noves oportunitats de negocis als diferents països.  

• S’han realitzat videoconferències per a analitzar l’estat de progrés del projecte i establir-ne els
diferents plans d’acció. Hem realitzat reunions via Skype amb cada un dels set parcs, com:
Grècia  – reunió Skype (15 d’abril),  Turquia – reunió Skype (16 d’abril),  Marroc – reunió
Skype (16 d’abril),  Itàlia – reunió Skype (17 d’abril).  Addicionalment es va organitzar una
videoconferència múltiple el 18 de juny i el 8 d’octubre de 2014.  

• Per a preparar les reunions múltiples, així com per a elaborar una proposta europea d’una acció
de difusió (debat públic) del procés d’internacionalització de les pimes a països del tercer món
(http://ec.europa.eu/spain/pdf/eu-communicatio  n-policy-grant-call-proposals-2014_es.pdf)
s’ha comptat amb Gestindust Consultoria.  

Les accions realitzades en aquest projecte han estat les següents: 
• Elaboració d’una proposta de col·laboració per a la difusió de l’activitat i l’impacte que pot 

suposar per a la província de Castelló, així com per a la resta de participants. 
• Difusió del projecte al CDTI i a l’ICEX, la qual cosa ha permès d’obtenir les seues cartes de 

recomanació i el suport al projecte. 

• Avaluació de l’impacte del projecte per a establir l’estratègia de posada en marxa. 

Presentació del projecte e’Innobridge en «EuroMed@Change, Business Roadshow Egypt», de
l’1 al 4 de juny de 2014

Assistència de Juan Antonio Bertolín, de l’1 al 4 de juny, al Caire (Egipte), per a la presentació del 
projecte e’Innobridge i la variant d’aquest, e’Innobridge for MED. 

Una trobada perquè pimes, inversors, centres d’I+D i emprenedors europeus generen noves 
oportunitats de negoci a l’Orient Pròxim i al nord d’Àfrica. 

Espaitec es va desplaçar fins al Caire, Egipte, per a assistir a una nou trobada EuroMed@Change, 
un projecte pilot, posat en marxa a principis de 2013, el qual proposa una nova dinàmica per a les 
pimes i la internacionalització entre Europa i quatre socis de països destinataris: el Marroc, Tunis, 
Egipte i Líban. 

El projecte reuneix a quatre organitzacions de tota Europa: ANIMA Investment Network , European
Business & Innovation Network Centre (EBN), INNO AG i la fundació Sophia Antipolis, junt amb 
més de 45 empreses associades, xarxes d’innovació i finançament. 

Després d’edicions anteriors a ciutats com Tunis, Casablanca o Beirut, aquesta vegada va tenir lloc 
al Caire l’esdeveniment «Business Roadshow Egypt, Local Innovation Towards 
Internationalization». Espaitec va ser invitat pels organitzadors (GAFI, General Authority for 
Investment and Free Zones, i ANIMA Investment Network) per a presentar el projecte 
e’innoBrigde, una iniciativa per a fomentar la internacionalització d’empreses ubicades en parcs 
científics i tecnològics a escala global on, a més, es potencia l’intercanvi de coneixement i 
experiència entre les àrees gestores dels diferents parcs científics, per a donar lloc a possibles 
projectes en cooperació. 

Juan Antonio Bertolín, responsable d’Innovació i Projectes d’Espaitec, ha intervingut en un dels 
mòduls de la conferència d’obertura de la trobada on, amb temàtica centrada en «Networking, 
clusters and internationalization», ha apuntat la necessitat establir xarxes de col·laboració entre 
àrees d’innovació, com és el cas dels parcs tecnològics, per a facilitar l’aterratge suau (soft landing) 
d’empreses espanyoles en els mercats emergents de la zona MENA (Middle East - North Africa) a 
un cost reduït i amb garanties d’èxit, i viceversa. 

El programa de soft landing d’Euromed@Change s’ha dissenyat per a ajudar a un màxim de 30 



empreses innovadores. Ofereix una solució fàcil i pràctica per a cada empresa amb el suport de les 
incubadores de negocis de primera classe i clústers. L’objectiu és accelerar els processos 
d’aprenentatge de les empreses estrangeres, per a ajudar a fer nous contactes en nous mercats 
(països) i per a facilitar l’accés als recursos i la intel·ligència necessària per a complir amb els 
objectius de negoci específics. 

Participació en la conferència Firaset, European Project en Firat Teknokent, Elâzığ, Turquia. 
29 de setembre

En el dit esdeveniment, Juan Antonio Bertolín va presentar al conjunt de parcs tecnològics turcs les 
estratègies desenvolupades per l’Associació Internacional de Parcs Científic Tecnològics i Àrees 
d’Innovació (IASP) i, concretament, en Espaitec en l’àmbit del treball en xarxa i projectes de 
col·laboració entre empreses d’alt perfil tecnològic a escala mundial. Un cas pràctic és el marc de 
treball e’Innobridge for MED en el qual estan involucrats parcs de la zona MENA (entre aquests el 
Parc Tecnològic de Mersin, a Turquia). Juan Antonio Bertolín va fer una extrapolació de la situació 
de les diverses xarxes de cooperació internacional al cas concret del nou parc tecnològic de Firat 
Teknokent, ubicat a Elâzığ. 

Participació en Fusepool Project  
• Al gener de 2014 es va sol·licitar a Espaitec l’extensió del contracte de cooperació en el 

projecte Fusepool i es va treballar en la incorporació de noves eines per a millorar en la cerca 
de patents i finançament per a les diferents empreses i institucions que participen en projectes 
europeus.  

• Com a conseqüència d’aquest treball es van dur a terme diverses jornades de difusió del 
progrés del projecte a les quals Espaitec va assistir a través de videoconferència.

• Final Fusepool Public Workshop, Brussel·les – videoconferència, 25 de juny. Espaitec va 
presentar els e’Services com a elements de suport a les eines desenvolupades pel projecte 
Fusepool i es van analitzar les sinergies entre ambdues plataformes, a fi de facilitar l’anàlisi de 
mercats a les empreses del Parc.

Assistència al Congrés internacional de parcs cientificotecnològics a Doha, Qatar, del 19 al 23 
d’octubre de 2014. 

La delegació espanyola, formada per deu representants de parcs, ha estat una de les més 
participatives en les jornades de la trenta-unena Conferència Internacional de Parcs, que organitza 
l’Association of Science Parks and Areas of Innovation (IASP) i dos dels representants eren 
d’Espaitec.

Francisco Negre, CEO d’Espaitec i president de la Comissió de Finançament d’APTE, va participar
en la sessió paral·lela 4, amb la conferència «Technology transfer: Present picture and new 
approaches». 

Juan Antonio Bertolín, CIO/CPO d’Espaitec, va participar en la sessió plenària 2, sobre els perfils 
de les empreses instal·lades als parcs, amb la ponència «e’Services, the value of intangible assets 
non-location oriented». 

Durant la conferència també s’ha renovat el Comitè Executiu de la IASP, que ara està format per 
Jean François Balducchi (director d’Atlanpole), president; Josep Miquel Piqué (Barcelona Activa), 
vicepresident, i McLean Sibanda (Innovation Hub, Sud-àfrica) com a tresorer. 

Així mateix, durant l’esdeveniment es va fer entrega dels premis Inspiring Solution que IASP 
concedeix a les millors pràctiques de parcs i que enguany ha recaigut en sis parcs, entre aquests el 
Parc Tecnològic d’Andalusia, premi que va recollir el seu director general i president d’APTE, 
Felipe Romera. 

Altres projectes internacionals  



• Participació  com  a  socis  en  el  projecte  europeu  New  products  from  construction  and
demolition waste materials - Geowaste (coordina ITC,) de la convocatòria H2020- WASTE-
2014-one-stage. Espaitec es va fer càrrec del WorkPackage 10: Task 10.2 Monitoring results
for future exploitation).  

• Geo-Health Monitor for Long Race Runners (GHM4RUNNERS). Projecte elaborat per a la
convocatòria  de  l’Instrument  Pime,  fase  1  del  H2020.  En  aquest  projecte  es  presenta
l’estratègia i pla de negoci per a posar en marxa una solució de geolocalització i anàlisi de
paràmetres mèdics de corredors d’alta muntanya (Ultra trail). El projecte es realitzarà sota la
filosofia de LivingLabs, conjuntament amb el Servei d’Esports de l’UJI, Penyagolosa Trails,
Nuboo  (empresa  que  fabrica  samarretes  sensoritzades)  i  Gekonavsat  (especialista  en
comunicacions sense fil i geolocalització satel·litària).

• Projecte World Bank Iraq amb UBIK (geolocalització i sistema canalització aigües a l’Iraq).
Espaitec forma part de l’equip d’experts de suport a projectes internacionals de World Bank
ICT. Concretament al febrer de 2014 es va sol·licitar suport per a dissenyar una proposta que
permetera gestionar, a través d’un sistema d’informació geogràfica, les canalitzacions d’aigües
pluvials  i  de  residus  de  l’ajuntament  de  Bagdad.  Per  a  l’elaboració  de  la  proposta  es  va
involucrar l’empresa Ubik Geosolutions SL (empresa creada des de l’Institut de Nova Imatge,
INIT de la Universitat Jaume I), experts en les plataformes GIS. 

• WorldBank – Iraq Conference Call (15 de maig) 
• WorldBank – Iraq Conference Call (1 de juliol) 

Després de desenvolupar i discutir la proposta, va caldre deixar-ho en estat «d’espera» degut als 
esdeveniments bèl·lics a l’Iraq. No es descarta que es reprenga en el futur, si la situació es 
regularitza.  

European Satellite Network Competition 2014  
• Avaluador de les propostes per part d’Espaitec per a les seccions de guanyador regional i per al

GNSS LivingLab Prize.  
• Presentació  de  la  iniciativa  guanyadora  d’àmbit  regional  en  l’avaluació  internacional  de

propostes (preparació i presentació).  

• Suport als guanyadors regionals en el desenvolupament de les iniciatives tecnològiques. 
• I nfoday presentació ESN Competition 2014, a València (7 d’abril). 

• Infoday sala e’Suc Espaitec#1, presentació ESN Competition 2014 a comunitat UJI i província
de Castelló, a la vesprada (7 d’abril).  

• Workshop de cooperació entre European Satellite Network i GNSS LivingLab, Amsterdam (4
de setembre).  

En aqueix workshop Juan A. Bertolín va preparar les directrius generals de col·laboració entre
ESNC i l’entorn de suport de LivingLabs GNSS, les quals facilitaran l’impuls d’iniciatives
col·laboratives d’empreses europees i Espaitec.

• International  Evaluation  Meeting  for  European  Satellite  Network  Competition  2014,
Noordwijk, Països Baixos, 15 i 16 de setembre. En aqueix esdeveniment, Juan A. Bertolín va
presentar el candidat regional de l’European Satellite Network Competition i va defensar la
seua proposta a escala internacional.  

• Awards Ceremony Satellite Master, Berlín , 23 i 24 d’octubre. Juan A. Bertolín va acompanyar
el candidat regional de l’European Satellite Network Competition per a la resolució final de
l’European Satellite Network Competition 2014, en representació de la Comunitat Valenciana,
junt amb el Consorci Espacial Valencià. 

Altres
• Assistència de Juan Antonio Bertolín (CIO/CPO Espaitec) Jornada Oportunitats de Negoci a 

l’Iraq, a la Cambra Comerç de Castelló (11 de març).  



• Organització de la Jornada Informativa a Espaitec, InfoDay H2020 sobre l’Instrument Pime, 
Espaitec (10 d’abril). 

• Assistència de Juan Antonio Bertolín (CIO/CPO Espaitec) al Taller pràctic de treball en xarxa 
Focus Rusia per al sector d’hàbitat / construcció, Cambra de Comerç Castelló (10 d’abril).  

• Projecte Territori Intel·ligent, sota Europa Creativa. 
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