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Us done la benvinguda en nom de la Universitat Jaume I, a la qual us 
incorporeu des d’avui i on desitge que trobeu el lloc adequat per al vostre 
desenvolupament personal i professional.

Treballar a la Universitat Jaume I és una oportunitat per a formar part d’un 
projecte col·lectiu de desenvolupament socioeconòmic i cultural per a 
Castelló i el seu entorn d’influència, que s’estén per tot el nord de la Comunitat 
Valenciana però també més enllà, fins on tenim estudiantat o hem establert 
algun tipus de conveni, que és pràcticament tot el món. Som una universitat 
global, internacional, però sense renunciar als nostres trets d’identitat. A més, 
les dimensions de la nostra comunitat universitària ens permeten encara gaudir 
d’un tracte personal i proper, que entre tots i totes hem de saber aprofitar per a 
consolidar una cultura de treball motivadora, responsable i solidària.

El nostre treball bàsic és la creació i transmissió crítica del coneixement, una 
tasca per a la qual és fonamental el suport del personal d’administració i 
serveis, que gestiona tota l’estructura administrativa de la Universitat, però 
que, a més a més, dóna un suport essencial a totes les nostres accions de 
docència, investigació i transferència i extensió cultural. La vostra tasca és 
molt important per a contribuir al compliment de la nostra missió com a insti-
tució pública d’educació i investigació superior. 

Per a involucrar-vos en aquesta missió heu de sentir-vos efectivament 
partícips del projecte institucional. Per això, la vostra pertinença a la comu-
nitat universitària us permetrà, a més de gaudir de les instal·lacions i dels 
serveis universitaris, tindre accés a una oferta de formació que s’intenta 
adaptar contínuament, tant a les necessitats i les expectatives dels treballa-
dors i treballadores com a les de la institució. Aquesta Guia d’acollida us 
servirà també per a aquest objectiu, ja que us permetrà orientar-vos en 
l’estructura administrativa i de govern de la Universitat i també per a conèixer 
els serveis i les eines que teniu a l’abast per al desenvolupament de les 
vostres funcions. 

Per tot això, us vull felicitar per la vostra incorporació a la Universitat Jaume I, 
i us vull animar a desenvolupar el treball cada dia amb un ferm compromís de 
millora.

Eva Alcón Soler
Rectora de la Universitat Jaume I

Universitat Jaume I

1
BEnvingudA
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La Universitat Jaume I de Castelló és un 
centre públic d’ensenyament superior 
i d’investigació creat l’any 1991, en 
el qual s’imparteixen al voltant de 30 
graus, i vora 50 màsters universitaris i 
una vintena de programes de doctorat. 
L’Escola Superior de Tecnologia i 
Ciències Experimentals, les facultats 
de Ciències Jurídiques i Econòmiques, 
Ciències Humanes i Socials i Ciències 

de la Salut i l’Escola de Doctorat són 
els cinc centres que apleguen els 
estudis de l’UJI. Amb uns 14.000 
estudiants, l’UJI possibilita l’atenció 
personalitzada de l’estudiantat sense 
problemes de massificació. També 
contribueix a afavorir unes relacions 
de proximitat el campus universitari, 
un espai urbanístic integrat, determinat 
arquitectònicament pel bon oratge i ben 
comunicat amb la ciutat de Castelló 
de la Plana i les principals localitats de 
l’entorn. Per a acostar alguns dels seus 
serveis i activitats a les comarques 
castellonenques i veïnes, la Universitat 
compta amb sis seus universitàries a 
diverses poblacions: Morella, Vinaròs, 
Sogorb, Vistabella, Sagunt i Castelló de 
la Plana.

L’any 2017, la Universitat Jaume 
I ha estat ubicada entre les 500 
universitats de major qualitat del món, 
segons l’Academic Ranking of World 
University (ARWU), elaborat per la Jia 
Tong University de Shanghai a partir 
de l’anàlisi de 20.000 institucions 
d’ensenyament superior i considerat 
internacionalment com l’indicador 
d’universitats més prestigiós.

El govern i l’administració de la 
Universitat s’articulen a través de dos 
principis bàsics: el de representació 
de tots els col·lectius de la comunitat 
universitària i el de l’elecció 
democràtica de les persones que 
ocupen càrrecs acadèmics. Aquesta 
gestió es du a terme per mitjà dels 
òrgans següents: 

Claustre universitari. És el màxim 
òrgan de representació de la 
comunitat universitària i és el que 
planifica, controla i gestiona la 
Universitat. El Claustre està presidit 
pel rector o rectora i en formen part 
el secretari o secretària general i el 
o la gerent, així com representants 
del professorat, de l’alumnat i del 
personal d’administració i serveis, 
amb un màxim de 300 membres. Es 
renova cada quatre anys, tret dels 
representants de l’estudiantat, que ho 
fan cada dos, per sufragi universal.

Consell Social. És l’òrgan de 
participació de la societat en la 
Universitat Jaume I. Està format 
per personalitats de la vida cultural, 
professional, econòmica, laboral i 
social, que no poden ser membres 
de la comunitat universitària. Així 
mateix, també formen part del Consell 
Social el rector o rectora i el secretari 
o secretària general i el o la gerent, 
a més d’un membre del professorat, 
un de l’estudiantat i un representant 
del personal d’administració i serveis, 
triats pel Consell de Govern entre els 
seus membres.

Consell de govern. És l’òrgan de 
govern de la Universitat. Està format 
pel rector o rectora, el secretari o 
secretària general, el o la gerent, i un 
màxim de cinquanta membres de la 
comunitat universitària. 

Consell de l’Estudiantat. El Consell 
de l’Estudiantat és l’òrgan màxim 
de govern de l’estudiantat. Està 
presidit per un portaveu, elegit pel 
Consell de l’Estudiantat i format per 
representants de l’estudiantat claustral 
i del Consell General d’Estudis.

Rectorat. Màxima autoritat acadèmica 
i de govern de la Universitat. Presideix 
el Claustre, el Consell de Govern. És 
elegit cada quatre anys per sufragi 
universal ponderat.

vicerectorats. Són responsables dels 
àmbits de gestió universitària. 

Secretaria general. Assisteix el 
Rectorat en el desenvolupament de les 
seues funcions i dóna fe dels actes i 
acords de la Universitat. 

gerència. És la responsable de la 
gestió dels serveis administratius i 
econòmics de la Universitat, d’acord 
amb les directrius marcades pels 
òrgans de govern. 

Rectorat, vicerectorats, Secretaria 
General i Gerència formen el Consell 
de direcció.

Altres òrgans de govern i gestió són: 
els deganats i les direccions d’escola, 
les direccions de departaments 
i instituts, els vicedeganats i les 
vicedireccions, i les secretaries de 
departament, d’instituts, de facultats i 
d’escoles superiors.

Per a més informació: estatuts de 
la Universitat Jaume i, (http://www.
uji.es/transparencia/normativa/
normpropia/) aprovats pel Decret 
116/2010, de 27 d’agost, del Consell 
de la Generalitat (DOGV núm. 6.344, de 
31 d’agost de 2010). 

http://www.uji.es/bin/uji/norm/estatuts/estf-val.pdf
http://www.uji.es/bin/uji/norm/estatuts/estf-val.pdf
http://www.uji.es/transparencia/normativa/normpropia/
http://www.uji.es/transparencia/normativa/normpropia/
http://www.uji.es/transparencia/normativa/normpropia/
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inFORMACiÓ  
i dOCuMEnTACiÓ d’uTiLiTAT

3.1
PER A ARRiBAR A L’uJi
La Universitat Jaume I està ubicada en un únic 
campus que es troba a l’oest de la ciutat de 
Castelló de la Plana, a tan sols tres quilòme-
tres del centre de la ciutat.

SI VIUS A CASTELLÓ...

La ciutat i els seus barris estan connectats 
amb la Universitat per diverses línies 
d’autobusos.

i http://www.tucs.es

També podràs utilitzar el TRAM, el bus guiat que 
uneix la Universitat amb Castelló.

Hi ha carril bici que connecta l’estació  
de trens amb el campus.

El Servei d’Esports (SE) cedeix bicicletes per 
a una activitat, per a un dia o fins i tot per a tot 
un semestre.

i http://www.uji.es/serveis/se/altres/
bicicletes/

Mou-te en bici (servei de préstec de 
l’Ajuntament de Castelló).

Pots disposar d’una bici per moure’t per 
Castelló. Consulta tarifes, el mapa de carrils 
bici, punts de préstec i disponibilitat de bicis a:

i http://www.bicicas.es

TRAM

eSTACiÓ TRen 

eSTACiÓ AUTOBUSOS
Centre-UJI caminant: 30 minuts
Centre-UJI en bici: 10 minuts

SI VIUS FORA DE CASTELLÓ...

Si véns al campus amb el cotxe 
particular et recomanem que 
t’apuntes a la campanya 4x4, 4 
rodes, 4 persones, el programa de la 
Universitat per a compartir cotxe.  Et 
permetrà estalviar i fer amistats.

i http://www.uji.es/serveis/
opgm/base/serveis/medi-ambient/
mobilitat/4x4/

Però, tot i això, si pots, utilitza 
el transport públic i els mitjans 
alternatius de transport.Guanyaràs 
en salut i en diners. 

Si véns amb tren des de València, 
des de les 5.55 h i fins a les 22.25 h 
aproximadament, un tren de rodalies 
uneix les dues ciutats.

Des de l’estació de Renfe de 
Castelló, un autobús i el bus 
guiat enllaça directament amb la 
Universitat.

Per al trajecte Barcelona-Castelló 
pots optar entre: Regional, Talgo, 
Alaris, Arco i Euromed. 

i http://www.renfe.com

Si véns en autobús ...
... des de València la companyia 
HIFE ofereix un servei de trajecte 
directe. 
i http:// www.hife.es

... des de Tarragona la companyia 
ALSA ofereix un servei de trajecte 
directe. 
i http:/ www.alsa.es

...des de Terol la companyia AVSA 
ofereix un servei de trajecte directe.
i http:// www.avsa.es
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3.2
EL CAMPuS
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També podeu trobar aquest plànol en l’adreça:  
https://www.uji.es/serveis/scp/disseny/
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Dins de cada edifici, les dependències 
(aules, despatxos, sales, etc.) 
s’identifiquen amb un codi de vuit dígits 
que recull informació diversa sobre dit 
espai.

El primer dígit fa referència a l’àrea. Les 
àrees més freqüents del campus són:

J: Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques

H: Facultat de Ciències Humanes i               
Socials

T: Escola Superior de Tecnologia i 
Ciències Experimentals

R: Rectorat i serveis centrals
C: Biblioteca
d: Instal·lacions esportives
M: Facultat de Ciències de la Salut

El segon dígit fa referència a l’edifici 
dins de l’àrea corresponent, el tercer 
dígit a la zona dins de l’edifici, el quart 
dígit a la planta de l’edi fici, el cinquè i el 
sisè dígits al número de dependència, i 
el setè i vuitè dígits a l’ús de la 
dependència.

Exemple: 
Td1104AA
T: àrea (Escola Superior de Tecnologia i 
Ciències Experimentals)
d: edifici (edifici central de la ESTCE)
1: zona dins de l’edifici (zona 1)
1: planta de l’edifici (1a planta)
04: número de dependència
AA: ús de la dependència (aula)

3.3
SEnYALiTZACiÓ dE L’uJi

Com podeu veure en el plànol, la 
senyalització externa dels edificis del 
campus reflecteix els colors de la 
marca de l’UJI. 

Dins d’aquest plànol, cada color 
representa:
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deganat: 
964 729 814

consergeria:
964 729 846

Aula Magna
(HA1012CC)

deganat: 
964 387 721

consergeria:
964 387 800

Md0 136 AA

1: pis

M: FCS
D0: edifici

AA: aulari  
Ai: aula informàtica 
AL: laboratori docent

36: aula/despatx

FACuLTAT 
dE CiÈnCiES HuMAnES

i SOCiALS

FCHS
FACuLTAT 
dE CiÈnCiES 
dE LA SALuT

FCS

 

 

saló d’actes
(soterrani)

MD0
conserjeria

sala de juntes
(planta primera)

cafeteria

MI1
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laboratoris investigació
(soterrani planta baixa,
primera, segona i tercera)

MD1                     

aules
(planta baixa, primera

 

i segona)

aules d’informàtica
(planta tercera)

laboratòris docents
i simulació
(soterrani) 

sala de graus
(planta primera)
sala d’estudi
(soterrani
planta primera)
deganat
(planta primera)

despatxos professors
laboratoris investigació
(soterrani planta baixa, 
fase 2)

aulari
(fase 2)

despatxos professors
(planta segona i tercera)

entrada
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deganat: 
964 728 452

consergeria:
964 728 434

Aula Magna
(tercer pis)

despatxos professorat

deganat: 
964 729 123

consergeria:
964 728 501

sala de graus
(segon pis)

sala d’actes 
(soterrani)
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dE CiÈnCiES JuRÍdiQuES 

i ECOnÒMiQuES

FCJE
ESCOLA SuPERiOR 
dE TECnOLOgiA  
i CiÈnCiES EXPERiMEnTALS

ESTCE

16 17
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4.2.
EnTORn dE TREBALL
El personal d’administració i serveis de 
l’UJI s’estructura en unitats administratives 
que poden ser serveis, oficines, centres, 
etc. 

El professorat s’enquadra en departaments 
i àrees de coneixement i les titulacions les 
gestionen els centres: Facultat de Ciències 
Jurídiques i Econòmiques, Facultat de 
Ciències Humanes i Socials, Facultat de 
Ciències de la Salut i Escola Superior de 
Tecnologia i Ciències Experimentals. A 
més, hi ha també instituts, laboratoris, etc.

Al vostre lloc de treball trobareu taula, 
cadira, telèfon i ordinador. 

Assignació de l’extensió telefònica: la persona responsable del 
vostre servei o departament us assignarà l’extensió telefònica (de 
quatre dígits) que corresponga al vostre telèfon. Trobareu 
informació sobre l’ús del telèfon i la centraleta telefònica en 
l’apartat 7.4 d’aquesta Guia. 

Si teniu necessitats especials, cal que contacteu amb l’Oficina de 
Prevenció i Gestió Mediambiental mitjançant aquesta sol·licitud per 
a adaptar el vostre lloc de treball. (IGLÚ: http://www.uji.es/upo/
rest/iglu/ apartat «Formularis peticions-SPI»,-> «Nova sol·licitud», 
-> «Prevenció i gestió mediambiental», -> «Oficina de Prevenció i 
Gestió Mediambiental», -> «Sol·licitud d’estudi de condicions de 
treball i medi ambient»).

La persona responsable del vostre servei o departament us 
explicarà quines són les vostres funcions i tasques i la manera 
més adient de desenvolupar-les.

Per a desenvolupar el vostre treball necessiteu eines informàtiques, 
ja que la gestió de l’UJI es basa principalment en l’ús de la 
tecnologia. Necessiteu també el compte d’usuari que us permetrà, 
entre d’altres, accedir al correu electrònic, als sistemes de gestió i 
als sistemes informàtics.

4 
PRiMER diA dE TREBALL

4.1.
gESTiOnS AdMiniSTRATivES
El primer dia de treball cal que, en primer lloc, us presenteu al 
Servei de Recursos Humans, a l’edifici de Rectorat, on us 
facilitaran uns impresos que heu d’emplenar (dades personals, 
IRPF, declaració d’incompatibilitat i sol·licitud de domiciliació 
bancària). Haureu de portar dues fotocòpies del DNI, fotocòpia 
de la cartilla de la Seguretat Social, la titulació acadèmica que 
requerisca el vostre lloc de treball (original i còpia), certificació 
de valencià de nivell C1 (original i còpia) i una foto de carnet.

Signareu el vostre contracte i realitzareu també la sol·licitud del 
carnet universitari.

Carnet universitari
Es tracta d’un carnet que us identifica com a membre de la 
comunitat universitària amb tecnologia de targetes intel·ligents 
sense contacte (Mifare) i us permet accedir tant a les activitats 
com als serveis que presta la Universitat. També us servirà 
com a document d’acreditació personal. 

El Banc de Santander emet el carnet, heu de dirigir-vos al punt 
d’expedició: Oficina del Banc de Santander situada a la Àgora 
universitària, el dia que us indique el correu que rebreu des del 
Servei de Recursos Humans. 

En la següent adreça trobareu el llistat d’avantatges i 
descomptes específics que ofereixen diverses entitats, 
empreses i comerços als membres de la comunitat 
universitària. Podreu gaudir dels avantatges acordats mostrant 
el carnet universitari i/o algun altre document acreditatiu en el 
qual està clarament indicat en l’avantatge corresponent. 

http://www.uji.es/serveis/scp/accp/carnetUJi

Després de dos dies aproximadament de començar a treballar 
a l’UJI, rebreu al vostre lloc de treball el vostre compte d’usuari 
amb les dades de configuració. L’accés al correu serà 
mitjançant la plataforma http://gmail.uji.es, amb l’usuari i la 
clau d’accés proporcionades.

Si feu servir algun client de correu tipus Outlook, Thunderbird, 
etc. i no sabeu configurar amb els paràmetres necessaris, heu 
de comunicar-ho al Centre d’Atenció a Usuaris (CAU) - http://
cau.uji.es i el personal tècnic us contactarà.

Cafeteries uJi:

https://www.uji.es/serveis/scag/ag/cafeteries/menus/

http://www.uji.es/upo/rest/iglu/
http://www.uji.es/upo/rest/iglu/
http://www.uji.es/serveis/scp/accp/carnetUJI
http://gmail.uji.es
http://cau.uji.es
http://cau.uji.es
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En funció de les característiques del lloc de treball, al 
personal de l’UJI se li assigna un ordinador personal per 
a poder desenvolupar les funcions pròpies associades al 
seu lloc de treball.

Autenticació
descripció: es basa en la parella nom d’usuari/clau d’ac-
cés (que només coneix l’usuari) i es necessita per a acce-
dir al correu electrònic, per a accedir als serveis de gestió 
igLÚ, per a utilitzar la FREEnet i, en general, per a qualsevol 
servei electrònic que requerisca la identificació de l’usuari.

Per a llegir el correu electrònic
descripció: a partir del nom del compte d’usuari es forma 
l’adreça de correu electrònic associada usuari@uji.es.

utilitats: lectura i enviament de correu.

durada: té la mateixa durada que la del contracte de l’usu-
ari.

Sol·licitud: no es necessita emplenar cap formulari de sol-
licitud ja que el Servei de Recursos Humans enviarà per 
correu intern ordinari al respectius llocs de treball la carta 
amb les dades de configuració.

A l’escriptori del vostre ordinador
trobareu
Un sistema operatiu: actualment el 
sistema operatiu establert és el 
Microsoft Windows 10 en els equips 
microinformàtics de l’UJI.

Eines d’ofimàtica de Microsoft Office: 
Word, Excel, Access, PowerPoint, 
Publisher, InfoPath, etc.

Eines d’ofimàtica de codi obert Open 
Office: processador de textos 
(OOWriter), full de càlcul (OOCalc), 
auxiliar de presentacions 
(OOImpress), base de dades 
(OOBase), dibuix (OODraw), editor de 
símbols matemàtics (OOMath).

Eines d’ofimàtica Google Apps: Gmail, 
Google Docs, Google Calendar, 
Google Sites, etc.

Clients de correu electrònic: Microsoft 
Outlook i Thunderbird.

Missatgeria instantània: Google 
Hangouts.

Navegadors d’internet: MS Explorer, 
Firefox i Chrome.

Navegadors per a la gestió (vegeu 
l’apartat IGLÚ).

Eines multimèdia: reproductor MS 
Windows Media.

Utilitats diverses: antivirus, SALT, Adobe Reader, Foxit (lector de pdf de  
codi obert), compressors (Winzip, 7-zip), etc.

diferents usos del compte d’usuari
Tota persona vinculada amb la Universitat Jaume I de Castelló, del tipus 
«PAS», «PDI», «Estudiant», «Guest», «Senior» o «Sauji», disposa d’un compte 
d’usuari per a utilitzar-lo en els diversos serveis electrònics que s’ofereixen, 
com ara el correu electrònic, accés al domini Microsoft Windows, 
autenticació en el IGLÚ, accés a les bases de dades ‘PERSONA’, etc. El 
compte d’usuari aprofita principalment per a identificar-se en els diferents 
serveis electrònics que proporciona la Universitat.

Cada persona pot disposar d’un únic compte d’usuari i aquest no pot ser 
impersonal, és a dir, ha d’estar necessàriament lligat a una persona física. 
El nom d’usuari es forma a partir de la combinació del nom i els cognoms 
de la persona segons la disponibilitat que tenen en els servidors. No 
s’accepten peticions de compte amb noms de servei i/o activitat.

20



2322 2322

Accés al domini 
descripció: autenticació en MS Windows. 

utilitats: accés als ordinadors personals, accés a les unitats de disc com-
partit («disc X») dels serveis o departaments, genèricament coneguts com a 
unitat organitzativa (UO). 

durada: té la mateixa durada que la del contracte de l’usuari. 

Sol·licitud: no cal emplenar cap formulari. El nom d’usuari i la clau d’accés 
són els mateixos que els del correu electrònic. Si un usuari adscrit a més 
d’una UO necessita accedir a més d’un disc ho ha de demanar mitjançant 
aquesta sol·licitud (SPI del IGLÚ (sistema de sol·licituds de petició d’interven-
ció dels serveis) Sol·licitud d’accés a Unitat de disc compartit X). 

Accés a explotació (accés a base de dades) 
descripció: autenticació en base de dades ‘PERSONA’. 

utilitats: accés a la base de dades institucional. 

durada: la durada d’aquest compte és la mateixa que la del lloc de treball de 
l’usuari, és a dir, si un usuari sol·licita l’accés mentre està en el «servei A» i 
després canvia al «servei B» cal que sol·licite l’actualització de l’accés, ja que 
en alguns casos les eines a les quals s’accedeix són distintes i, mentre no ho 
comunica el mateix usuari, no s’actualitzen. 

Sol·licitud: se sol·licita mitjançant el SPI “Sol·licitud d’obertura d’un compte 
d’explotació”. Aquest SPI és electrònic i passa directament a la firma/aval del 
director o directora del departament o al cap de servei, que l’ha d’autoritzar. 

Altres serveis relacionats amb el correu electrònic 
Àlies i bústies compartides 
descripció: un àlies és una adreça de correu electrònic que reenvia els mis-
satges que s’hi adrecen. La destinació d’aquests missatges està en funció 
del tipus d’àlies. Actualment, oferim dos tipus d’àlies: 
Àlies bàsic: les persones que formen part de l’àlies (destinataris) reben una 
còpia del missatge en la seua bústia de correu electrònic personal. S’usa per 
a oferir una adreça de correu genèrica a un servei o entitat. Els usuaris que 
formen part d’aquest àlies reben els missatges sense que les persones que 
els envien coneguen la seua adreça de correu electrònic personal. 
Bústia compartida: els missatges, i no una còpia, s’emmagatzemen en un 
espai compartit al qual poden accedir les persones que formen part de la 
bústia compartida. En aquest cas no s’envia una còpia a cada usuari, sinó 
que els missatges s’emmagatzemen en una carpeta de correu que es troba 
en un espai compartit al qual només tenen accés les persones que formen 
part de la bústia compartida. 

Aquest espai compartit permet l’accés simultani de diferents usuaris i els 
canvis efectuats (esborrar missatges, crear noves carpetes, etc.) són visi-
bles per a la resta d’usuaris de manera automàtica. 

utilitats: un àlies permet modificar la llista de receptors de manera trans-
parent, ja que el nom de l’àlies es manté invariable. 

Sol·licitud: s’ha d’emplenar aquesta sol·licitud (SPI del igLÚ - Sol·licitud 
d’àlies i bústia compartida).

Preguntes més freqüents

Què ocorre quan acaba la vinculació amb l’uJi? 
Quan el Servei de Recursos Humans posa data final en la vinculació 
del PAS o PDI, la Universitat Jaume I fidelitza els comptes de correu 
electrònic, és a dir, quan acaba la vostra activitat laboral o de col·laboració 
en algun projecte universitari, el sistema elimina accessos que heu pogut 
tenir durant el període en què desenvolupàveu el vostre treball i queda 
únicament el vostre usuari de correu electrònic. Si decidiu no seguir amb 
aquest compte, heu de comunicar-ho mitjançant un escrit i lliurar-lo al 
Registre de la Universitat.

Com m’assabente del temps que em queda dels comptes? 
Podeu consultar els comptes d’usuari, els àlies, les llistes de correu a les 
quals esteu subscrit i les dates d’inici i finalització en l’apartat “Comptes 
corporatius” dins de l’IGLÚ.

Com puc recuperar la informació del meu compte d’usuari? 
El Servei d’Informàtica realitza còpies de seguretat regularment dels 
comptes. Això vol dir que si per algun motiu l’usuari necessita recuperar 
parcialment o totalment la informació que puga tindre emmagatzemada 
en el compte d’usuari eliminat del servidor, es pot recuperar fins al dia 
quan es realitza la còpia. 

On he d’acudir quan tinga un problema amb les meues claus d’accés? 
Tota la informació en relació a problemes amb la clau d’accés es troba (i es 
va actualitzant) a la pàgina web del Servei d’Informàtica http://www.si.uji.es 
– “Problemes amb la clau d’accés” (menú de la dreta).

Si no recordeu l’usuari i/o clau d’accés, heu d’accedir a la pàgina 
d’autenticació de l’UJI http://sso.uji.es i polsar l’enllaç “Has oblidat la teua 
clau d’accés?” i seguir les indicacions.

El servei que gestiona les claus d’accés a l’hora de la recuperació és 
InfoCampus, situat a l’Àgora Universitària, als locals 14-15. El telèfon és: 
964 38 77 77 i l’adreça electrònica: info@uji.es.

http://www.si.uji.es
http://sso.uji.es
mailto:info@uji.es
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4.3
EinES inFORMÀTiQuES

4.3.1. LA WEB DE L’UJI  
www.uji.es
 
Al web de l’UJI trobareu:
Una primera línea d’icones:

•	 Aula Virtual (http://
aulavirtual.uji.es/)

•	 IGLU: Informació i gestió en 
línia (http://www.uji.es/upo/
rest/iglu/)

•	 Eines (http://www.uji.es/
serveis/scp/eines/)
Amb una sèrie d’enllaços: 
App mòbil, CAU-Centre 
d’Atenció a Usuaris, Gmail, 
SIA-Sistema d’Informació 
Acadèmica, Peticions 
d’intervenció d’avaries i 
noves instal·lacions a l’UJI

•	 Connectar
Permet la identificació i 
autenticació de l’usuari 
mitjançant les seues 
credencials. Les seues 
credencials corresponen al 
nom d’usuari i contrasenya 
del correu o del certificat 
digital.

A continuació podeu canviar l’idioma 
de les pàgines que tinguen diverses 
versions lingüístiques. No totes les 
pàgines del portal es troben 
disponibles en valencià, espanyol i 
anglès, per la qual cosa no sempre 
tindrem disponible aquesta opció.
Un número de telèfon de contacte 
(+34) 964 72 80 00.
Directori: adreces de correu i telèfons 
dels serveis i de tot el personal de 
l’UJI.

Bústia. Si no trobeu alguna informació, 
podeu enviar un missatge a la Bústia 
UJI (http://www.uji.es/comu/forms/
bustia/)
InfoCampus. Oficina d’Informació i 
Registre (http://www.uji.es/perfils/
estudiantat/)
Tot seguit podem trobar 2 nivells de 
navegació horitzontal.
Primer nivell, no desplegable:

•	 Futur estudiantat (http://
www.uji.es/perfils/futurs/)

•	 Estudiantat UJI (http://www.
uji.es/perfils/estudiantat/)

•	 PDI-PAS (http://www.uji.es/
perfils/pdipas/)

•	 AlumniSAUJI (http://www.
uji.es/serveis/alumnisauji/)

•	 Empreses i institucions 
(http://www.uji.es/perfils/
empresa/)

•	 Biblioteca (http://www.uji.
es/serveis/cd/)

Segon nivell, sí desplegable:
uJi
Coneix l’UJI – Consell de Direcció – 
Centres, departaments i instituts – 
Serveis – Fundacions – Estratègia 
institucional – Responsabilitat social 
universitària – Premis i distincions – 
Campus d’Excel·lència Internacional
AdMiSSiÓ
Graus – Màsters universitaris – 
Estudis de doctorat – Estudis propis
ESTudiS
Graus – Màsters universitaris – 
Estudis de doctorat – Estudis propis – 
Altres ensenyaments
inTERnACiOnAL
Descobreix l’UJI – Accés – Informació 
pràctica – Beques i ajudes

invESTigACiÓ
La investigació a l’UJI – Divulgació 
científica – Unitats d’investigació – 
Suport a la investigació – Estratègia 
investigadora – Parc científic Espaitec 
– Doctorat
CuLTuRA i ESPORTS
Cultura – Esports
SEu ELECTRÒniCA
A través de la seu electrònica els 
membres de la comunitat universitària 
i la ciutadania en general podran 
accedir a la informació, els serveis i 
els tràmits electrònics oferits per la 
Universitat Jaume I.
TRAnSPARÈnCiA
Dret d’accés a la informació
A continuació, la informació queda 
dividida en 4 zones.
MEgABÀnER, dESTACATS, AgEndA i 
nOTÍCiES
Megabàner
És una imatge que inclou una breu 
informació i és un enllaç a una altra 
pàgina que la completa.
Més informació: http://www.uji.es/
serveis/scp/base/matgestioUPO/
plantilles/portada/megabanner-upo/
destacats
En aquest apartat es visualitzen 9 
entrades. El text enllaça a una altra 
pàgina que completa la informació.
La primera d’aquestes entrades és un 
enllaç fixe a “Tauler d’anuncis oficials”. 
La segona entrada incorpora una 
imatge i la resta està referenciada 
com una llista.
Més informació:
http://www.uji.es/serveis/scp/base/
matgestioUPO/plantilles/portada/
destacats-upo/

Agenda
Aquest apartat selecciona les cinc 
primeres activitats que es 
desenvolupen en el temps més 
pròxim. Les activitats proposades a 
agenda han de tenir una estructura 
determinada.
Més informació:
http://www.uji.es/serveis/scp/base/
matgestioUPO/plantilles/portada/
agenda-upo/
notícies
En aquest apartat podem trobar 7 
notícies, 3 d’aquestes amb imatge o 
vídeo. 
Tot seguit trobem un bloc en 2 
apartats diferenciats.
Continguts
Carnet – Catàleg multimèdia – 
Editorial universitària – iTunes U – SIA 
– MOOC – Observatori Lingüístic
Segueix-nos

L’UJI està present en diferents xarxes 
socials que us permeten conèixer 
les notícies i informacions de la 
Universitat i establir un contacte 
directe per a conversar, donar la vostra 
opinió sobre les activitats i compartir 
informació d’interès. Per a qualsevol 
dubte podeu contactar amb  
social@uji.es. En aquest 
apartat també cal consultar les 
recomanacions per a unitats 
organitzatives abans de crear un nou 
perfil.

http://www.uji.es/institucional/social
Per últim tenim un peu de pàgina, des 
del qual es té accés al servei de 
consultes, suggeriments i queixes. A 
més, també s’inclou un accés a la 
Política general de seguretat de la 
informació.

http://www.uji.es
http://aulavirtual.uji.es/
http://aulavirtual.uji.es/
http://www.uji.es/serveis/scp/eines/
http://www.uji.es/serveis/scp/eines/
http://www.uji.es/comu/forms/bustia/
http://www.uji.es/comu/forms/bustia/
http://www.uji.es/perfils/estudiantat/
http://www.uji.es/perfils/estudiantat/
http://www.uji.es/perfils/futurs/
http://www.uji.es/perfils/futurs/
http://www.uji.es/perfils/estudiantat/
http://www.uji.es/perfils/estudiantat/
http://www.uji.es/perfils/pdipas/
http://www.uji.es/perfils/pdipas/
http://www.uji.es/serveis/alumnisauji/
http://www.uji.es/serveis/alumnisauji/
http://www.uji.es/perfils/empresa/
http://www.uji.es/perfils/empresa/
http://www.uji.es/serveis/cd/
http://www.uji.es/serveis/cd/
http://www.uji.es/serveis/scp/base/matgestioUPO/plantilles/portada/megabanner-upo/
http://www.uji.es/serveis/scp/base/matgestioUPO/plantilles/portada/megabanner-upo/
http://www.uji.es/serveis/scp/base/matgestioUPO/plantilles/portada/megabanner-upo/
http://www.uji.es/serveis/scp/base/matgestioUPO/plantilles/portada/destacats-upo/
http://www.uji.es/serveis/scp/base/matgestioUPO/plantilles/portada/destacats-upo/
http://www.uji.es/serveis/scp/base/matgestioUPO/plantilles/portada/destacats-upo/
http://www.uji.es/serveis/scp/base/matgestioUPO/plantilles/portada/agenda-upo/
http://www.uji.es/serveis/scp/base/matgestioUPO/plantilles/portada/agenda-upo/
http://www.uji.es/serveis/scp/base/matgestioUPO/plantilles/portada/agenda-upo/
mailto:social@uji.es
http://www.uji.es/institucional/social


2726

Les plataformes i xarxes socials 
d’internet on hi ha presència de l’uJi
http://www.uji.es/social
Us permet seguir l’UJI en les xarxes 
socials per a conèixer a l’instant les 
notícies i informacions de la Universitat 
i establir un contacte directe per a 
conversar, donar la vostra opinió sobre 
les activitats i compartir informació 
d’interès.
I una gran diversitat de continguts 
digitals (videoclasses, diverses 
fototeques, fons d’àudio digital –
fonoteca–, VoxUJI Ràdio, etc.).

El peu de pàgina i la responsabilitat 
de la informació
Totes les pàgines del portal inclouen un 
peu de pàgina des del qual es té accés 
al servei de consultes, suggeriments 
i queixes sobre qualsevol servei de la 
Universitat. A més, també inclou un accés 
a la política de protecció de dades de l’UJI. 
La major part de pàgines, tret d’algunes 
especials com les pàgines índex, indiquen 
al final del document l’òrgan, departament, 
servei o entitat que ha proporcionat la 
informació i que respon pel contingut de 
la pàgina. Si detecteu qualsevol error o 
deficiència en el contingut de la pàgina 

podeu posar-vos en contacte amb la 
persona responsable per a realitzar la 
correcció o suggeriment. 
Què cal fer si no es troba la 
informació que es busca?
Si no trobeu alguna informació en les 
pàgines del portal, fins i tot després 
d’utilitzar el cercador, envieu un missatge 
a la Bústia UJI. (http://www.uji.es/CA/
bustia/e@/22070/)
Què cal fer per a publicar informació 
en el web de l’uJi?
La informació en el portal s’incorpora 
a través d’una plataforma informàtica 
creada amb aquesta finalitat (UPO).Si 
es disposa d’accés a la plataforma, la 
publicació es pot fer de manera directa. 
Altrament, cal enviar un missatge a 
sic@uji.es.
Per a les persones que tenen accés 
directe a la publicació en el portal a 
través de la plataforma, o que en tinguen 
en un futur, el Servei de Comunicació 
i Publicacions realitzarà sessions 
formatives per a la incorporació de la 
informació al portal.

L’idioma
Podeu canviar l’idioma de les pàgines 
que tinguen diverses versions 
lingüístiques. No totes les pàgines 
del portal es troben disponibles en 
valencià, castellà i anglès, per la qual 
cosa no sempre tindrem disponible 
aquesta opció. La pàgina principal de 
l’UJI té aquesta opció, però les versions 
en espanyol i en anglès és en moltes 
pàgines una versió resumida de la pàgina 
en valencià. 
 L’autenticació
L’accés a qualsevol aplicació web que 
requerisca identificació o accés a zones 
privades per a consultar arxius protegits 
de la comunitat es troba centralitzat en el 
punt únic d’entrada SSO (Single Sign On)  
(http://sso.uji.es), que permet la 
identificació i l’autenticació de l’usuari 
mitjançant les seues credencials. Les 
credencials corresponen al nom d’usuari 
i contrasenya del correu o del certificat 
digital. 
L’usuari únicament ha d’autenticar-
se una vegada i té accés a qualsevol 
aplicació que necessite les credencials. 
Una vegada autenticat, l’usuari és 
reexpedit a la zona privada o aplicació a 
què desitja accedir i té d’accés als altres 
serveis web autenticats sense necessitat 
de tornar a autenticar-se. 
Cal ressaltar que l’ús del certificat 
digital personal ofereix una sèrie de 
característiques no disponibles amb la 
combinació tradicional de nom d’usuari 
i contrasenya: consulta de l’estat del 
compte i desbloqueig d’aquest (per haver 
superat un nombre màxim d’intents 
erronis, per caducitat de la contrasenya), 
etc. (més informació) (http://sso.uji.es). 
Aquesta combinació encara l’utilitzen 
altres serveis no relacionats amb les 
aplicacions web, com són l’accés 
interactiu als servidors de comptes 
i l’accés al correu mitjançant clients 
de correu natius (Outlook, Mozilla) 
principalment.

Plataforma 
informàtica 
creada per 
a publicar 
informació en la 
web de l’UJI

uPO

http://www.uji.es/social
http://www.uji.es/CA/bustia/e@/22070/
http://sso.uji.es/
http://sso.uji.es/
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4.3.2. GESTIÓ: E-UJIER@

L’ERP universitari anomenat e-UJIer@ és el catàleg 
de aplicacions de suport a la gestió universitària de 
l’UJI.
Aquest sistema ofereix la possibilitat de gestionar 
i accedir a la informació que l’administració 
corporativa necessita, tant als administradors com 
als administrats. D’aquesta manera, potencia la 
col·laboració i la ubiqüitat de la gestió i afegeix la 
realimentació necessària que assegure la qualitat de 
la informació dels processos de gestió. 
L’ERP es composa d’un catàleg d’aplicacions 
informàtiques integrades. Cada aplicació està feta 
a mida dels processos de gestió als quals dóna 
cada servei de la universitat i es distingeix per un 
nom amb la forma e-UJIer@nom d’aplicació (per 
exemple, e-UJIer@IGLU, e-UJIer@GRE, e-UJIer@
GEI, etc.). 
Es pot accedir al catàleg d’aplicacions mitjançant 
l’assistent de navegació en l’entorn web i segons el 
perfil de cada usuari i el lloc que ocupa s’assignen 
els permisos d’accés a les aplicacions que necessita 
per a desenvolupar la seua feina. La identificació 
per a l’accés a l’e-UJIer@ es realitza mitjançant el 
compte d’usuari en el SSO.
L’e-UJIer@ també disposa de diferents assistents 
en entorn web per a les gestions que necessiten 
que l’administrat puga col·laborar amb la gestió 
administrativa fent tramitacions, peticions o 
consultes d’informació en línia: es l’anomenat 
e-UJIer@IGLU, gestió i informació en línia.
Tota la informació que es tramita a través de 
l’e-UJIer@ es pot consultar i es pot fer servir 
per a l’elaboració d’informes; es poden utilitzar 
eines d’explotació de dades com ara el programa 
Discoverer o eines d’ofimàtica, que permeten la 
navegació i l’explotació analítica de les dades per al 
suport a la presa de decisions.
Els objectius del sistema són, de manera resumida, 
els següents: 

•	 Permetre l’accés de l’administrat a la seua 
informació administrativa i a l’autogestió.

•	 Donar suport per a la confecció d’informes 
(reporting) per a la presa de decisions.

•	 Assegurar la integritat de la informació.
•	 Donar suport als processos de gestió 

administrativa i de serveis.
29



4.4
EL TREBALL diA A diA

4.3.1 Sistema d’incidències
Si teniu qualsevol problema amb l’ordinador o el telèfon contacteu amb 
el Centre d’Atenció a Usuaris del Servei d’Informàtica (CAU) (http://cau.
uji.es) . El CAU ofereix un servei d’atenció telefònica en el número (964 
38) 7400 i d’atenció via web.
4.4.2 Correu intern 
Mitjançant el correu intern podeu enviar qualsevol tipus de 
documentació a un altre vicerectorat, servei o departament.
4.4.3 Petició de material d’oficina 
Tots els serveis (tret dels departaments i els centres) han de tramitar 
les peticions de materials a través del Servei de Contractació i 
Assumptes Generals. El material d’oficina comprèn, entre altres, 
els tipus de productes següents: material d’escriptori, consumibles 
informàtics, paper, etc.
Els serveis han de sol·licitar al Servei de Contractació i Assumptes 
Generals el material d’oficina que necessiten mitjançant la plataforma 
informàtica Compres, integrada dins de l’ERP universitari.
Amb caràcter general, i per a contenir les despeses, no es pot sol·licitar 
material de marques concretes, s’ha de sol·licitar material genèric 
(bolígrafs blaus, fundes foradades, grapadores de dimensions normals, 
etc.). El material del magatzem adquirit se subministra en funció de la 
relació qualitat-preu.

4.5
PROTECCiÓ dE dAdES
En el vostre treball diari trobareu dades de tipus personal o dades 
confidencials. Aquestes dades, que poden estar en paper o en formats 
digitals, no es poden utilitzar per a cap altra finalitat que no siga la 
relacionada amb les activitats que la Universitat Jaume I realitza. Les 
dades dels membres de la comunitat universitària només són d’accés 
intern i tractades amb finalitats de gestió interna pròpies de les 
tasques de la Universitat.
D’una altra banda, per a destruir les dades personals o confidencials 
en qualsevol format (paper, CD, DVD, targetes, etc.) cal utilitzar 
destructores.
Més informació:
https://www.uji.es/organs/ouag/sg/docs/politiques/gen/

4.6
SEu ELECTRÒniCA
La seu electrònica permet als membres de la comunitat universitària 
i a la ciutadania en general poder accedir a la informació, els serveis i 
els tràmits electrònics oferts per la Universitat Jaume I.
La gestió administrativa a la Universitat Jaume I es realitza de forma 
preferent amb mitjans electrònics, l’ús del paper com a suport de 
l’activitat administrativa té un caràcter subsidiari.
La seu electrònica ofereix serveis de informació mitjançant el tauler 
d’anuncis oficial (TAO) o en el Butlletí Oficial de la Universitat Jaume 
I (BOUJI); serveis de informació i gestió en línia mitjançant l’IGLU; i 
serveis de tramitació mitjançant el Registre Electrònic, el Catàleg de 
procediments i incidències informàtiques (CAU).
Més informació: http://www.uji.es/seu/mesinfo 

4.7
TRAnSPARÈnCiA i ACCÉS A LA inFORMACiÓ

El portal de transparència de la Universitat Jaume I reuneix la 
informació d’obligada publicació segons allò que estableixen, tant 
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la 
Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de 
la Comunitat Valenciana.
Més informació: http://www.uji.es/transparencia/
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http://cau.uji.es
http://compres.uji.es
http://www.uji.es/seu/mesinfo
http://www.uji.es/transparencia/
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5. 
COndiCiOnS dE TREBALL

5.1. CALEndARi 
LABORAL
Anualment s’elabora el calendari 
laboral del PAS, negociat prèviament 
amb els representants sindicals i 
aprovat després pel Consell de Govern. 
En el calendari s’estableix la distribució 
anual dels dies de treball, els dies 
festius, la jornada laboral, el 
procediment de control horari, els 
períodes de vacances, les llicències, els 
permisos i qualsevol altra situació que 
siga necessària per a l’organització del 
treball. El calendari laboral d’aquest 
any el trobareu en l’apartat de PAS de 
la web del Servei de Recursos Humans 
: http://www.uji.es/serveis/rrhh/  

5.2. JORnAdA 
LABORAL 
Personal amb jornada de matí
L’horari fix de presència en el lloc de 
treball és, amb caràcter general, de 
dilluns a divendres de 9 a 14 h. La resta 
del temps fins a completar la jornada 
diària, es pot realitzar en horari flexible 
entre les 7.30 i les 9 h i entre les 14 i 
les 21 h. S’ha de fer com a mínim una 
vesprada setmanal amb presència, 
almenys, de 15.30 a 17.30 h.

Personal amb jornada de vesprada
L’horari fix de presència en el lloc de 
treball és, amb caràcter general, de 
dilluns a divendres de 15 a 20 h. La 
resta del temps, fins a completar la 
jornada diària, es pot realitzar en horari 
flexible entre les 8 i les 15 h i entre les 
20 i les 22 h. S’ha de fer com a mínim 
un matí setmanal amb presència, 
almenys, de 12.30 a 14.30 h.
Tots els detalls sobre el còmput de la 
jornada laboral i excepcions els podeu 
trobar al calendari laboral d’aquest any.

5.3. gESTiÓ HORÀRiA  
El personal d’administració i serveis 
està obligat a registrar les seues 
entrades i eixides del centre de treball 
en les màquines habilitades a l’efecte 
en cada centre. El registre es fa amb el 
carnet de l’UJI de la manera següent:

En iniciar la jornada de treball (de 
matí o de vesprada) s’ha de marcar el 
número 1 en la màquina (es registra 
l’hora del sistema). 

En finalitzar la jornada (de matí o de 
vesprada) s’ha de marcar el número 2.
Cada vegada que s’interromp la 
jornada s’ha de marcar el número 2, i 
en tornar a començar s’ha de marcar el 
número 1, fins a tres vegades al dia.

http://www.uji.es/serveis/rrhh/
http://e-ujier.uji.es/


5.4. FORMACiÓ dEL PAS
La formació del personal contribueix, d’una banda, a la 
consecució dels objectius institucionals i a la millora de 
la qualitat i eficàcia dels serveis universitaris i, d’una altra, 
facilita l’adaptació, el desenvolupament i la promoció 
professional del personal.
En Formació del PAS trobareu informació sobre el nou 
pla de formació del personal d’administració i serveis i la 
planificació, les programacions dels cursos per trimestres, 
les sol·licituds, aquesta guia en format pdf, etc.
www.formacio-pas.uji.es

5.5. dRETS i dEuRES dEL PAS
El títol V dels Estatuts de l’UJI està dedicat íntegrament al PAS. En 
concret, els articles 122 i 123 n’arrepleguen els drets i deures:
Article 122
Són drets del personal d’administració i serveis els reconeguts per 
les lleis, i en particular:
a) Desenvolupar les seues tasques en un ambient que garantisca el 
compliment de la normativa en matèria de seguretat i higiene.
b) Exercir la seua activitat amb criteris de professionalitat i ser 
informats i participar en les iniciatives de control i millora de qualitat.
c) Participar en els òrgans de govern i gestió de la Universitat.
d) Rebre la formació necessària per a la seua actualització 
professional i acadèmica.
e) Utilitzar les instal·lacions, els serveis i les infraestructures 
universitaris per a l’exercici de les seues funcions, d’acord amb les 
normatives reguladores.
f) Participar en les activitats culturals, físiques i esportives, sense 
prejudici de les seues obligacions, i disposar d’unes instal·lacions 
adequades.
Article 123 
Són deures del personal d’administració i serveis, a més dels que 
preveuen les lleis:
a) Assumir les responsabilitats que comporten els càrrecs per als 
quals se l’ha nomenat.
b) Assumir les responsabilitats que li corresponga per l’exercici del 
seu lloc davant l’òrgan de govern de la Universitat.
c) Col·laborar amb la resta de la comunitat universitària i contribuir 
al compliment dels fins, els principis i els valors establerts en 
aquests Estatuts.
d) Conèixer la llengua pròpia de la Universitat Jaume I.
e) Desenvolupar la seua activitat professional d’acord amb les 
normes deontològiques.
f) Desenvolupar les tasques seguint els principis de legalitat i 
eficàcia, contribuint als fins i a la millora del funcionament de la 
Universitat com a servei públic.
g) Participar en els procediments d’avaluació i control de la seua 
activitat.
h) Respectar el patrimoni de la Universitat, així com fer un ús 
correcte de les seues instal·lacions, béns i recursos.
El procediment disciplinari del personal d’administració i serveis és 
l’establert en la legislació aplicable i en les normes que per al seu 
desenvolupament dicta el Consell de Govern.
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5.6. PREvEnCiÓ dE RiSCOS 
LABORALS, SALuT i MEdi AMBiEnT 

5.6.1. Presentació de l’Oficina de Prevenció 
i Gestió Mediambiental (OPGM) 
L’OPGM realitza les activitats preventives a fi de 
garantir l’adequada protecció de la seguretat i la salut 
dels treballadors i treballadores. Assessora i assisteix 
aquest col·lectiu i els representants d’aquests, els 
òrgans de govern i els òrgans de representació 
especialitzats en allò que fa referència a avaluacions 
de riscos laborals, plans d’actuació preventiva, adopció 
de mesures de prevenció i protecció, formació i 
informació del personal i vigilància de la salut. Tot 
açò s’engloba en el document marc Pla de Prevenció 
de l’UJI. http://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/
WRV2NNDAPCLKDVNVR2FUYZO1VYWVCPG2
Hi podeu trobar la política de prevenció, l’estructura 
organitzativa de la prevenció, els drets i deures com a 
treballadors i treballadores, etc.
La Universitat Jaume I compta amb un Comitè de 
Seguretat i Salut http://www.uji.es/serveis/opgm/
base/spgm/comite/, òrgan paritari i col·legiat de 
participació destinat a la consulta regular i periòdica 
de les actuacions de l’UJI en matèria de prevenció de 
riscos laborals.
D’altra banda, l’OPGM realitza la gestió dels residus 
perillosos i no perillosos de la Universitat Jaume I, 
i les tasques per a la implantació d’un sistema de 
gestió ambiental, el control del soroll ambiental al 
campus, campanyes sobre mobilitat sostenible, estalvi 
energètic, etc.
L’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental té 
caràcter interdisciplinari. Les activitats de l’Oficina 
s’integren dins les disciplines següents:
Seguretat en el treball i Higiene industrial
http://www.uji.es/serveis/opgm/base/serveis/
seguretat-higiene/
Ergonomia i psicosociologia aplicada 
http://www.uji.es/serveis/opgm/base/serveis/
ergonomia-psicosociologia/
Medicina del treball. Salut laboral
http://www.uji.es/serveis/opgm/base/serveis/salut/
Gestió mediambiental https://www.uji.es/serveis/
opgm/base/serveis/medi-ambient/

5.6.2. Pla de prevenció de l’UJI
A la pàgina web de l’OPGM http://www.uji.es/serveis/
opgm/ podeu consultar procediments i instruccions 
de seguretat i salut aprovats per l’UJI, així com notes 
informatives respecte a diverses activitats.

En l’aplicació igLu podeu consultar els riscos 
laborals del vostre lloc de treball i les mesures 
preventives proposades per a cada risc (igLu > 
Recursos Humans > Laboral > Riscos laborals).

Des de l’OPGM també s’ofereix formació en prevenció 
de riscos laborals. Podeu consultar l’oferta formativa 
en la pàgina web.
Per a sol·licitar l’actuació del personal tècnic de 
prevenció podeu utilitzar els formularis que trobareu a 
la pàgina web.

5.6.3. Centre Sanitari del campus 
La finalitat d’aquest centre és proporcionar assistència 
sanitària, tant a l’estudiantat com al personal de la 
Universitat Jaume I, dins del mateix recinte 
universitari, i s’emmarca en la política universitària de 
prevenció de riscos laborals i millora de serveis.
Està ubicat a la planta baixa de l’edifici TD de l’Escola 
Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.
Compta amb dues àrees:
Àrea Mèdica. 
Telèfon: 964 728 724
Assistència mèdica
Reconeixements preventius laborals
Horari: de 8.30 a 13.30 h, i de 16 a 20 h, de dilluns 
a divendres
Àrea Psicològica. 
Telèfon de cita prèvia: 964 729 489
Horari: dilluns, dimecres i divendres, d’11 a 15 h 
i dijous, de 16 a 19 h
Més informació (http://www.uji.es/serveis/prev/
infogen/csanitar.thtml).
Altres serveis de salut 
Altres serveis (http://www.uji.es/CA/serveis/prev/
prodserv/salut.thtml) relacionats amb la salut oferts 
per l’OPGM. 

http://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/WRV2NNDAPCLKDVNVR2FUYZO1VYWVCPG2
http://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/WRV2NNDAPCLKDVNVR2FUYZO1VYWVCPG2
http://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/WRV2NNDAPCLKDVNVR2FUYZO1VYWVCPG2
http://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/WRV2NNDAPCLKDVNVR2FUYZO1VYWVCPG2
http://www.uji.es/serveis/opgm/base/spgm/comite/
http://www.uji.es/serveis/opgm/base/spgm/comite/
http://www.uji.es/serveis/opgm/base/spgm/comite/
http://www.uji.es/serveis/opgm/base/spgm/comite/
http://www.uji.es/serveis/opgm/base/serveis/seguretat-higiene/
http://www.uji.es/serveis/opgm/base/serveis/ergonomia-psicosociologia/
http://www.uji.es/serveis/opgm/base/serveis/salut/
http://www.uji.es/serveis/opgm/base/serveis/medi-ambient/
http://www.uji.es/serveis/opgm/
http://www.uji.es/serveis/opgm/
https://www.uji.es/serveis/opgm/base/spgm/procediments/
http://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/PJXT8M0JBCTGBFJO4PTD4BXI7QF73PZO
http://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/PJXT8M0JBCTGBFJO4PTD4BXI7QF73PZO
https://www.uji.es/serveis/opgm/base/docum/notes-info/
https://www.uji.es/serveis/opgm/base/docum/notes-info/
http://www.uji.es/serveis/opgm/base/serveis/formacio/
http://www.uji.es/serveis/opgm/base/formularis/
http://www.uji.es/serveis/prev/infogen/csanitar.thtml
http://www.uji.es/CA/serveis/prev/prodserv/salut.thtml 
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5.6.4. Pla d’emergència de l’UJI
El Pla d’emergència de l’UJI és el document que 
defineix la seqüència d’accions que s’han de 
desenvolupar per al control inicial de qualsevol 
situació d’emergència que puga produir-se i 
planifica l’organització humana i els mitjans 
necessaris.
El principal objectiu d’aquest plaés garantir 
la seguretat i la salut de les persones que 
es troben als edificis o que puguen veure’s 
afectades per una situació d’emergència. 
Més informació sobre el pla d’emergència:
Organització i seqüències d’actuació 
http://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/
MNTTZZ1BB5XKO4ZMR9ZWN3E0GURGPXRZ
Telèfons d’emergència
http://www.uji.es/serveis/opgm/base/
emergencia/

5.6.5. Gestió mediambiental
L’UJI, molt sensibilitzada en temes de protecció 
de la natura i l’entorn, i amb l’objectiu de 
protegir el medi ambient, es preocupa no 
només de la formació de l’estudiantat amb una 
docència de qualitat en temes mediambientals, 
sinó que educa amb l’exemple i realitza un 
esforç important en tasques que minimitzen 
l’impacte que les seues activitats tenen sobre 
el medi. 
D’aquesta manera, a través de l’Oficina de 
Prevenció i Gestió Mediambiental, es realitza i 
s’implanta un sistema de gestió mediambiental 
segons les directrius de la norma ISO 14001, es 
gestionen els residus que genera l’activitat de la 
Universitat i s’implanten plans per a minimitzar-

los, es fomenta la mobilitat 
sostenible al campus, les bones 
practiques ambientals, etc. 
A la pàgina web de l’OPGM 
podeu consultar informació al 
respecte de l’activitat realitzada 
en aspectes ambientals, així 
com informació sobre bones 
pràctiques ambientals, com 
desfer-se del residus, nivells de 
soroll al campus, accions de 
mobilitat sostenible, etc. A més, 
trobareu el formulari per sol·licitar 
la recollida de residus dels 
laboratoris https://e-ujier.uji.es/
pls/www/!gri_ass.spi020102?p_
proc=417&p_tema=12 i podreu 
imprimir les etiquetes de residus 
perillosos https://www.uji.es/
serveis/opgm/base/serveis/
medi-ambient/etiquetes/
adequades per etiquetar els 
contenidors de residus del vostre 
laboratori
Més informació: https://www.uji.
es/serveis/opgm/base/serveis/
medi-ambient/

Oficina de Prevenció i Gestió 
Mediambiental  
Edifici TD, planta baixa.  
Despatx TD2027SD.
Tel.: 964729201 | opgm@uji.es
http://www.uji.es/serveis/opgm/

http://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/MNTTZZ1BB5XKO4ZMR9ZWN3E0GURGPXRZ
http://www.uji.es/serveis/opgm/base/emergencia/
https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_ass.spi020102?p_proc=417&p_tema=12
https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_ass.spi020102?p_proc=417&p_tema=12
https://www.uji.es/serveis/opgm/base/serveis/medi-ambient/etiquetes/
https://www.uji.es/serveis/opgm/base/serveis/medi-ambient/etiquetes/
https://www.uji.es/serveis/opgm/base/serveis/medi-ambient/etiquetes/adequades
https://www.uji.es/serveis/opgm/base/serveis/medi-ambient/etiquetes/adequades
https://www.uji.es/serveis/opgm/base/serveis/medi-ambient/etiquetes/adequades
https://www.uji.es/serveis/opgm/base/serveis/medi-ambient/etiquetes/adequades
https://www.uji.es/serveis/opgm/base/serveis/medi-ambient/
https://www.uji.es/serveis/opgm/base/serveis/medi-ambient/
https://www.uji.es/serveis/opgm/base/serveis/medi-ambient/
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6. 
SERvEiS AL PAS

6.1. BiBLiOTECA 

La Biblioteca integra i gestiona tots els fons 
bibliogràfics, documentals i audiovisuals que 
ingressen a la Universitat. A més dels llibres 
relacionats amb les matèries, també hi ha llibres per 
al temps lliure, revistes especialitzades, periòdics 
d’informació general, vídeos VHF i vídeos DVD. La 
major part dels fons dipositats són de lliure accés. 

Serveis que ofereix la biblioteca: 
• Informació bibliogràfica
• Punts d’informació 
• Préstec 
• Connexió externa a bases de dades
• Ordinadors
• Consulta de tesis en suport paper i en línia 

(TDX)
• Equipament multimèdia
• Servei de fotocopiadores
• Formació d’usuaris
• Aparells de microfilm i microfitxa
• Consulta, tant dels fons propis com dels 

d’altres centres i institucions, a través del 
sistema informàtic

• Teledocumentació
• Préstec interbibliotecari, el qual possibilita 

aconseguir material no disponible en la 
Universitat, accés a bases de dades, 
telepréstec, audiovisuals, etc. 

Horari: de dilluns a divendres de 8 a 22 h,  
dissabtes de 9 a 14 h. 
En període d’exàmens oberta les 24 hores del dia.
Tel.: 964 728 761 / 62. Fax: 964 728 778 
biblioteca@uji.es  |  http://www.uji.es/cd/ 

6.2. inFOCAMPuS (OFiCinA 
d’inFORMACiÓ i REgiSTRE)
 
InfoCampus és l’oficina d’informació i assistència 
a registre de la Universitat Jaume I on s’ofereix 
atenció personalitzada de forma presencial, 
telefònica i telemàtica.
La seua missió és:
- Centralitzar la difusió de la informació de 
la Universitat de forma fiable, completa i 
actualitzada.
- Coordinar el Sistema de Informació Acadèmica 
(SIA).
- Ajudar en la realització de qualsevol tràmit 
que els membres de la comunitat universitària 
o societat en general vulguen fer en temes de 
competència de la Universitat.
- Assistir al Registre General.
- Expedir còpies de documents, compulses, 
confrontacions i còpies autèntiques.
- Contribuir a l’impuls de l’administració 
electrònica de l’UJI.
- Generar certificats electrònics a petició de la 
ciutadania com a punt habilitat.
- Mantenir el Portal de transparència.
- Mantenir actualitzada la web d’estudis. 
- Coordinar la Bústia institucional UJI de 
consultes, queixes, suggeriments i felicitacions. 
- Transferir telefonades des de la centraleta.
ubicació: Àgora Universitària - Locals 14-15
Horari d’informació: de dilluns a divendres de 9 a 
14 h i de 16 a 20 h
Horari de registre: de dilluns a divendres de 9 a 
14 h i dimarts i dijous de 16 a 18 h
Telèfon: 964 38 77 77 
Adreça electrònica: info@uji.es
http://infocampus.uji.es 
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6.3. SERvEi d’ACTiviTATS 
SOCiOCuLTuRALS
El Servei d’Activitats Socioculturals (SASC) elabora, coordina, 
gestiona i avalua els programes que porta a terme la 
Universitat per a la difusió de la cultura. 
Proporciona a la comunitat universitària, en particular, i a la 
societat, en general, activitats de caràcter sociocultural.
Elabora, gestiona i promociona la programació artística del 
Paranimf.
El SASC es basa en tres línies de treball: formació, difusió 
i creació. Al voltant d’aquests tres pilars bàsics giren les 
activitats d’aquest servei que s’estructuren en: 

Aula de Cinema i Creació Juvenil 
cinema@uji.es - Tel.: 964 728 872
Aula de Fotografia 
aula-fotografia@uji.es - Tel.: 964 728 871
Aula de Teatre Carles Pons
aula-teatre@uji.es - Tel.: 964 728 867
Aula de Música 
aula-musica@uji.es - Tel.: 964 728 897
Programa d’Extensió universitària (PEu)
peu@uji.es - Tel.: 964 728 873
Programació artística del Paranimf 
valesa@uji.es - Tel.: 964 728 874
galeria Octubre 
sasc@uji.es - Tel.: 964 728 870
Cursos d’Estiu
cursosestiu@uji.es -
Tel.: 964 729 120
Programació artística del Menador
menador@uji.es - Tel. 964 387 979
Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h, i dilluns i dimecres, 
de 16 a 18 h
Local 15. Àgora Universitària
Tel.: 964 728 870. Fax: 964 728 869
sasc@uji.es
http://www.uji.es/serveis/sasc/
http://www.paranimf.uji.es

6.4. SERvEi dE COMuniCACiÓ i 
PuBLiCACiOnS
El Servei de Comunicació i Publicacions és l’òrgan professional 
responsable de la gestió de la imatge i la comunicació de la 
Universitat Jaume I. El servei està format per les següents àrees i 
unitats:
direcció: dirigeix i coordina el funcionament del servei i dóna suport 
a les seues àrees i unitats.
Suport administratiu: dóna suport administratiu i de gestió 
econòmica al Servei.
Àrea de Relacions informatives: gestiona els mitjans propis de 
comunicació (Vox UJI, VoxUJI Ràdio, xarxes socials, etc.), la 
comunicació interna de la institució i impulsa les relacions amb els 
mitjans de comunicació (notes de premsa, agenda, etc.) tant 
d’informació general com especialitzada. Compta amb dos unitats 
de treball especialitzades, la unitat de Cultura Científica i la unitat 
de Xarxes Socials. relacionsinformatives@uji.es
Àrea de Comunicació Corporativa i Patrocini: comunicació de 
productes i serveis, patrocini, marxandatge, etc.  
comcorporativa@uji.es
Àrea de Producció Editorial: gestiona les publicacions de suport a la 
docència i difusió de la investigació en tot tipus de suport, des dels 
llibres en paper fins a les publicacions electròniques. El catàleg de 
l’editorial universitària es pot consultar en la xarxa.  
publicacions@uji.es
unitat de documentació: documenta els continguts de difusió de la 
Universitat (recull de premsa, bases de dades d’informació, etc.).
unitat de disseny: dóna suport a l’elaboració de materials gràfics, 
com ara cartells, catàlegs, programes, fullets, invitacions o papereria. 
disseny@uji.es
unitat de Tecnologies de la informació i la Comunicació: elabora i 
actualitza el contingut de les pàgines web del portal de la Universitat. 
sic@uji.es
unitat de Producció Audiovisual: elabora productes audiovisuals 
d’informació i de promoció de l’activitat universitària, com ara 
vídeos, àudios o fotografies, i dóna suport a la comunicació 
audiovisual d’activitats científiques i acadèmiques. foto@uji.es / 
video@uji.es

Edifici de Rectorat, planta baixa.
Tel.: 964 728 833. Fax: 964 728 832
comunicacio@uji.es | http://www.uji.es/serveis/scp/
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6.5. SERvEi dE gESTiÓ dE LA 
dOCÈnCiA i ESTudiAnTS 
 
El Servei de Gestió de la Docència i Estudiants (SGDE) és la 
unitat que centralitza, coordina i gestiona els assumptes, pro-
cediments i tràmits administratius de l’alumnat matriculat en 
estudis oficials a la Universitat Jaume I. 
L’àmbit d’actuació del SGDE són els estudis oficials de grau, 
màster universitari i doctorat, i els processos als quals dóna 
suport són els següents:
Accés a la universitat
Preinscripció
Matrícula
Adaptacions, reconeixements i transferència de crèdits
Beques
Títols
Horari d’atenció al públic:
http://www.uji.es/serveis/sgde/base/infogen/hapublic/
Edifici de Rectorat i Serveis Centrals, primera plata
Telèfon d’atenció: 964 38 7777
http://www.uji.es/serveis/sgde/

6.6. SERvEi d’ESPORTS
El Servei d’Esports ofereix la possibilitat de 
realitzar activitats esportives en quatre àrees 
molt definides. Aquestes permeten realitzar 
activitats dirigides a la competició, a la formació 
esportiva, al manteniment i millora de la salut i, 
finalment, hi ha una línia que busca la promoció i 
la difusió d’activitats i esdeveniments esportius. 
S’ofereix una àmplia varietat d’activitats diferents 
i adequades a totes les característiques i 
interessos dels usuaris del Servei d’Esports. 
Per a trobar tota la informació actualitzada 
consulteu el web del Servei d’Esports.
Horari (en període lectiu): de dilluns a divendres, 
de 8 a 22 h; dissabtes, de 9 a 14 h
Telèfon del pavelló poliesportiu: 964 728 804 / 
729 314
Fax del pavelló poliesportiu: 964 728 807
Telèfon de la zona de raquetes: 964 387 051
Fax de la zona de raquetes: 964 387 053
se@uji.es
http://www.uji.es/serveis/es/

http://www.uji.es/serveis/sgde/base/infogen/hapublic/
http://www.uji.es/serveis/sgde/
mailto:se@uji.es


6.7. SERvEi d’inFORMÀTiCA 
 
El Servei d’Informàtica (SI) és l’encarregat de donar suport 
a la comunitat universitària en l’ús de les tecnologies de la 
informació i les comunicacions (TIC). 
El SI, entre d’altres, us ofereix els serveis següents:
Un compte d’usuari en els servidors corporatius, fins al 
moment que finalitzeu el vostre contracte en l’UJI. Aquest us 
identifica unívocament i us permet, entre altres coses, utilitzar 
el correu electrònic, accedir a procediments de gestió de la 
Universitat, etc.
Accés fàcil al correu electrònic Gmail. Dins de l’estratègia 
de migració al núvol públic, el servei de correu electrònic ha 
migrat a Gmail [Google Apps for Education]. S’ofereix, també, 
accés a la resta d’aplicacions en Google Apps.
Possibilitat de crear una pàgina web personal amb Google 
Sites, accés al directori corporatiu i tot un món de serveis 
web.
Accés des de la Universitat Jaume I a Internet a 4 Gbps.
Accés Wi-Fi a la UJInet (FREEnet; permet accedir a Internet 
via Portal Captiu o VPN) i a Eduroam (permet l’accés a 
Internet tant des de l’UJI com des de qualsevol institució 
afiliada) http://connectaxarxa.uji.es/index.html
Més informació: 
Índex de manuals disponibles https://jira.uji.es/confluence/
pages/viewpage.action?pageId=28409939  

Com posar-se en contacte?
Servei d’Informàtica - Universitat Jaume I 
Edifici de Rectorat i Serveis Centrals 
Campus del Riu Sec. 12071 Castelló de la Plana  
Tel. +34 964 72 90 99 
Adreça  electrònica: adm-si@uji.es  | http://www.si.uji.es.
Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h
Què he de fer si...?
En cas de dubte, sempre podeu adreçar-vos al Centre d’Aten-
ció a Usuaris (CAU): 
http://cau.uji.es 
cau@uji.es 
+34 964 38 7400

6.8. SindiCATuRA  
dE gREugES
 
La Sindicatura de Greuges de la Universitat 
Jaume I és l’òrgan encarregat de la defensa 
dels drets de tots els membres de la comunitat 
universitària.
Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h
Atenció personalitzada del síndic o síndica de 
Greuges: de dilluns a divendres, amb cita prèvia.
Telèfon: 964 728 861
sindicatura-greuges@uji.es
http://www.uji.es/organs/sindic/
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6.9. SERvEi dE LLEngÜES  
i TERMinOLOgiA

El Servei de Llengües i Terminologia (SLT) és l’en-
carregat d’organitzar i resoldre les necessitats que 
té la Universitat Jaume I sobre les llengües que fa 
servir i sobre els models lingüístics que ha d’utilit-
zar en els seus àmbits d’actuació. L’objectiu de 
l’SLT és, d’una banda, donar resposta a les neces-
sitats multilingües de la comunitat universitària 
prioritzant la promoció del valencià com a llengua 
pròpia de la Universitat.

•	 Si necessites assessorament lingüístic…
L’SLT ofereix assessorament lingüístic en 
valencià/castellà i en llengües estrangeres, 
en la traducció i revisió de textos 
administratius i institucionals en català, 
espanyol i anglès. També et pot ajudar 
en la resolució de consultes lingüístiques 
i terminològiques, assessorament sobre 
bibliografia específica i documentació 
administrativa, i edició de materials 
lingüístics de suport a la gestió. 

•	 Si vols formar-te en llengües…
L’SLT també és l’encarregat de la formació i 
acreditació en llengües de la comunitat uni-
versitària. De fet, ofereix cursos de llengües 
estrangeres de diferents nivells, cursos d’es-
panyol i català per a estrangers, cursos 
específics i convoca proves oficials d’acredi-
tació. El centre d’aprenentatge de llengües 
(CAL) és el lloc ideal per a aprendre de 
manera autònoma amb l’ajuda del personal 
d’assessorament en llengües. Comptem 
amb recursos, mitjans i materials classificats 
per llengües, blocs de continguts i nivells, 
entre altres recursos.
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•	 Si vols tindre més informació sobre la 
promoció de l’ús del valencià: ajudes i 
activitats….
La promoció lingüística també és una part 
fonamental del Servei. L’SLT és l’encarregat 
de la convocatòria de beques i d’ajudes 
per a la realització d’activitats, de cursos i 
d’estudis, la convocatòria i difusió d’activitats 
culturals en català (concursos, música, 
cine, etc.) i l’obtenció i difusió de dades 
sociolingüístiques.

•	 vine i coneix l’SLT 

Servei de Llengües i Terminologia 
Edifici Departamental d’Informàtica i 
Matemàtiques (ESTCE). Planta 0
12071 Castelló de la Plana
Tel.: +34 964 728 881
infoslt@uji.es
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 
9 a 14 h
http://www.uji.es/serveis/slt/

Horari del Centre d’Aprenentatge de Llengües: de 
dilluns a dijous de 9.15 a 19 h.
Divendres de 9.15 a 14 h
cal@uji.es
http://www.uji.es/serveis/slt/base/adf/serveis/cal/
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6.10. SERvEi dE RECuRSOS 
HuMAnS
El Servei de Recursos Humans és l’encarregat de 
realitzar la gestió integral dels recursos humans de 
la Universitat. Aquesta comprèn tots els processos 
de la vida administrativa, que es desenvolupen des 
que una persona s’incorpora a la Universitat, com 
a personal docent i investigador o com a personal 
d’administració i serveis, fins que l’abandona. 
Serveis que ofereix al PAS:
Processos de selecció
Processos de contractació temporal del PAS
Nòmines i Seguretat Social
Gestió de l’activitat administrativa del PAS
Formació del PAS
Gestió de la carrera professional del PAS
Gestió del control horari

Horari: de dilluns a divendres de 8 a 15 h
Edifici de Rectorat i Serveis Centrals, segona planta
Tel.: 964 728 970 - Fax: 964 728 966
http://www.uji.es/CA/serveis/rec-hum/
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6.11. uniTAT dE 
SuPORT EduCATiu
La Unitat de Suport Educatiu (USE) 
és un servei que té com a objectiu 
oferir una resposta personalitzada i 
eficient davant les necessitats tant 
de l’estudiantat com del professorat. 
L’àmbit d’actuació de la Unitat de 
Suport Educatiu inclou: el tractament 
i la distribució de la informació, la 
transició secundària-universitat, 
l’accés a la universitat, l’orientació 
psicopedagògica, el suport als 
estudiants i estudiantes amb 
necessitats educatives especials 
i la formació i l’assessorament al 
professorat.

Àmbits de treball:

- Orientació
Tasques d’orientació abans d’accedir 
a la Universitat Jaume I. En aquest 
sentit, per a facilitar aquest pas, es 
compta amb el programa de transició 
cap a la Universitat «Transita», que 
estableix tot un seguit d’accions 
d’orientació. 
Tasques d’orientació durant els 
estudis a la Universitat Jaume I. 
S’ofereix a tot l’estudiantat una sèrie 
d’activitats, programes i accions amb 
la finalitat que aprofite al màxim el seu 
pas per la Universitat.

- Persones amb discapacitat a 
l’uJi

El Programa d’Atenció a la diversitat 
(PAD) pretén donar suport acadèmic 
als membres de la comunitat 
universitària que presenten algun 
tipus de necessitat educativa 
específica (NEE) i al seu professorat. 

- Visites al campus
El programa de visites al campus 
dóna resposta a les múltiples 
peticions d’entitats que volen incloure 
entre les seues activitats una visita a 
la Universitat Jaume I.

- Formació del professorat
Desenvolupament de programes 
formatius del PDI adreçats a 
la renovació metodològica de 
l’ensenyament universitari per al 
compliment dels objectius de qualitat 
de l’espai europeu d’ensenyament 
superior.

- innovació educativa
Promoure la innovació educativa 
a l’UJI mitjançant convocatòries 
d’ajudes per a projectes d’innovació 
al PDI i altres programes com 
coordinació amb secundària, 
reconeixement de GIE i SPIE, premi de 
millora educativa, etc. 
Horari USE: de dilluns a divendres, de 
9 a 14 h
Tels.: 964 387 080/387 087
use@uji.es
http://www.uji.es/serveis/use/ 
Horari InfoCampus: de dilluns a 
divendres de 9 a 14 h i de 16 a 20 h
Tel.:964 387 777
info@uji.es | http://www.uji.es/
serveis/use/
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6.12. uniTAT d’iguALTAT
La Unitat d’Igualtat és l’encarregada de vetlar 
pel compliment de la legislació vigent en 
matèria d’igualtat efectiva de dones i homes, 
pel principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats i 
la no discriminació per raó de sexe, en tots els 
àmbits de la Universitat, també és funció de la 
Unitat d’Igualtat promoure la implantació de la 
transversalitat de gènere en totes les polítiques 
universitàries, així com elaborar, implementar, 
fer el seguiment i avaluar els plans d’igualtat a 
l’UJI.
Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h
Tel.: 964 729 039
unitat-igualtat@uji.es
http://www.uji.es/serveis/ui/ 
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6.13. SERvEi 
dE gESTiÓ ECOnÒMiCA
El Servei de Gestió Econòmica és el 
responsable de:
−	 Impulsar l’elaboració del pressupost 
de la Universitat.
−	 Dirigir la gestió del pressupost de la 
Universitat.
−	 Gestionar la tresoreria de la 
Universitat.
−	 Gestionar l’arxiu dels documents 
comptables.

Àrees
 1. Pressupost
1.1 Elaboració del pressupost
Pel que fa a l’elaboració del pressupost, 
el Servei de Gestió Econòmica intervé 
en aquest procés fins que s’aprova i es 
fa públic. Posteriorment, s’encarrega 
de promoure, tramitar i comptabilitzar 
totes les modificacions pressupostàries 
necessàries per a gestionar el 
pressupost.
1.2 Modificacions pressupostàries
Una vegada aprovat el pressupost 
anual, el Servei de Gestió Econòmica 
s’encarrega de gestionar, tramitar i 
comptabilitzar totes les modificacions 
pressupostàries que escauen així com de 
gestionar les altes de codis de projectes i 
de línies de finançament.
1.3 Gestió pressupostària
Des del punt de vista de la gestió 
pressupostària és el Servei responsable 
de dirigir la gestió del pressupost, així 
com de gestionar les despeses que 
tenen la consideració de centralitzades 
i de gestionar tots els ingressos de la 
Universitat. 
1.3.1 Despeses
El Servei de Gestió Econòmica 
s’encarrega de gestionar les despeses 
següents:
−	 Les despeses associades als crèdits 
assignats al Rectorat, vicerectorats, 

Secretaria General, Gerència, Consell 
Social i dels òrgans que depenen 
d’aquests.
−	 Totes les despeses associades a la 
reparació, conservació i manteniment 
dels edificis, instal·lacions, consums, 
pòlisses d’assegurances, manteniments 
d’equips informàtics, etc.
−	 Altres despeses en les quals la 
gestió global resulta més avantatjosa 
per la Universitat, com és el cas de 
les despeses de personal (capítol I del 
pressupost), de les indemnitzacions 
que s’han de pagar al personal de la 
Universitat per nòmina, de les beques, 
les despeses finançades amb Fons 
Europeus de Desenvolupament 
Regional (FEDER), etc.

1.3.2. Ingressos
Des de Gestió Econòmica es gestionen 
tots els ingressos de l’UJI, això suposa 
registrar i comptabilitzar tots els 
ingressos i tramitar les devolucions 
d’ingressos corresponents. En aquesta 
àrea també s’emeten les factures que 
suposen ingressos per la Universitat (per 
serveis prestats per l’UJI, per lloguers, per 
cànons, etc.).
 2. Tresoreria
Quant a la gestió de la tresoreria, el Servei 
de Gestió Econòmica és l’encarregat del 
pagament de les despeses i de tots els 
cobraments, així com de planificar els 
fluxos de cobraments i pagaments que 
es deriven de l’activitat econòmica de la 
Universitat.
3. Gestió de documents comptables
El Servei de Gestió Econòmica té 
encarregada la tasca referida a 
l’arxivament de tots els documents 
comptables que es generen en el procés 
de comptabilització de les despeses i 
dels ingressos a la Universitat.
Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 
13.30 h
Edifici de Rectorat i Serveis Centrals, 
segona planta
Tel.: 964 729 115
sge@uji.es
http://www.uji.es/serveis/sge/
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7. 
ALTRA inFORMACiÓ d’inTERÈS

7.1. REPRESEnTACiÓ 
SindiCAL
Els òrgans de representació del PAS són el 
Comitè d’Empresa, per al personal laboral, i la 
Junta de Personal, per al personal funcionari. 
Les seccions sindicals dels sindicats amb 
representació a l’UJI es troben a la planta baixa 
de l’edifici de Rectorat.

CCOO 
Tel.: 964 728 813 - Fax: 964 728 838 
ccoo-gestio@uji.es

STEPv-iv 
Tel.: 964 728 812 - Fax: 964 729 223
stepv@uji.es

ugT 
Tel.: 964 728 814
ugt@uji.es

CSi-CSiF de l’uJi
Tel.: 964 728 811
csif@uji.es
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7.2. PER A OBTEniR inFORMACiÓ
Podeu trobar tota la informació de l’UJI i molt més en:

Web
En el portal web de la Universitat Jaume I trobareu informació completa 
i detallada sobre tots els aspectes de la vida universitària: titulacions, 
normativa, impresos, activitats socioculturals, serveis, etc.
Rodador
És una base de dades que conté convocatòries de beques, premis, 
congressos, cursos, etc., classificades per àmbits temàtics. L’aplicació per-
met la consulta directa a la base de dades (https://www.uji.es/perfils/estudi-
antat/, menú dreta “Rodador”) i la subscripció a una llista de distribució per a 
rebre informació personalitzada al correu electrònic (IGLÚ-Informació perso-
nal-Dades personals-Dades telefòniques de contacte i subscriptor d’avisos).
Llistes de correu 
L’UJI té classificada la comunitat universitària en diferents llistes de 
distribució de correu electrònic, això permet fer enviaments d’informació de 
manera més específica segons l’interès de la notícia. Consulteu el correu 
electrònic!
voxuJi
El periòdic de la Universitat és el VoxUJI, de periodicitat mensual. Hi trobareu 
articles d’interès per a la comunitat universitària i notícies sobre la vida del 
campus, en Internet: http://www.uji.es/com/voxuji/
voxuJi Ràdio
En el 107.8 de la FM podeu escoltar VoxUJI Ràdio, amb informatius, 
reportatges, música, entreteniment, informació acadèmica, etc.: http://www.
radio.uji.es/ 
SMS
Podeu rebre avisos i informacions de l’UJI al mòbil via missatge curt (SMS). 
Només cal que us doneu d’alta en l’eUJIer@. Si us hi apunteu, disposareu 
d’enviaments gratuïts de SMS a través del web. 
Plataformes i xarxes socials 
Us permeten conèixer a l’instant notícies i informacions de la Universitat i 
establir un contacte directe per a conversar, donar la vostra opinió i compartir 
informació. 
uJi.app
Aplicació oficial de la Universitat que permet autenticar-se i poder rebre 
avisos de l’Aula Virtual o utilitzar la missatgeria instantània de l’UJI. També 
permet trobar la ubicació exacta d’un espai del campus, consultar les 
últimes notícies, consultar les xarxes socials o obtenir informació sobre els 
autobusos i el Bicicas etc.
http://www.uji.es/institucional/uji/presentacio/apps/uji/ 
Televisió
Un sistema de pantalles informatives de televisió situades en els diferents 
edificis del campus us ofereix informació actualitzada sobre l’UJI.
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7.3. dOCuMEnTACiÓ QuE 
nECESSiTAREu En EL vOSTRE TREBALL
Impresos de gestió de personal
http://www.uji.es/serveis/rrhh/base/pas/impresos/

Normativa pròpia de la Universitat Jaume I http://www.uji.es/
transparencia/normativa/normpropia/

Pressupost de l’UJI
http://www.uji.es/serveis/sge/
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7.4. ÚS dEL TELÈFOn 
i LA CEnTRALETA TELEFÒniCA
El número de la centraleta telefònica es l’extensió 8000. 

Marcant els següents números immediatament després de despenjar 
l’auricular i seguint les instruccions verbals que us donaran des del 
telèfon podreu realitzar aquestes funcions: 

número que s’ha de marcar / Funcions que realitza
 
*#123 Activar / Desactivar guia vocal 
0 Habilita la telefonada a l’exterior 
6 Retrotelefonada 
*80 Activa i desactiva el codi personal (Cadenat). Quan s’activa,  
 l’extensió s’inhabilita per a telefonar a l’exterior.  
 Per defecte el número és el 0000. 
*59 Canvia el número del codi personal (Cadenat).  
 Per defecte, el número és 0000.
*85 Desviament immediat des d’un altre telèfon.
*86 Anul·la el desviament immediat des d’un altre telèfon.
*64 Anul·la el desviament immediat des del telèfon propi
*87 Substitució remota des d’un altre terminal.
Per exemple:
Telefonar des d’un altre telèfon i carregar el cost al telèfon propi. Aquesta 
utilitat permet fer telefonades des d’una extensió diferent de la pròpia 
(per exemple, laboratoris), però que seran tarifades a aquesta.

desviaments, etc.

*60 Desviament immediat. El telèfon propi no sonarà.
*61 Desviament quan està ocupat. 
*62 Desviament si no hi ha resposta.
*63 Desviament si està ocupat i no hi ha resposta.
*64 Anul·lació de desviament (sols si ja teniu el telèfon desviat). 

*50 Anul·lació de retrotelefonada. 
*70 Marcatge automàtic de l’últim número marcat. 
*72 + núm. d’un altre telèfon             Captura la telefonada d’un altre 
telèfon. 
*73 Captura la telefonada d’un grup de telèfons. 
*74 Atén una telefonada que entra en aquest moment; si es 
marca #74, es reprèn la primera telefonada. 
*77 Consulta la missatgeria vocal. 
*79 Activa /desactiva el timbre en telèfons digitals.
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Per a transferir una telefonada a una altra extensió polseu la tecla «R», 
marqueu el número interior i espereu contestació. Després pengeu el 
telèfon.
donar d’alta la missatgeria vocal/bústia de veu 

Pas 1 Telefoneu al sistema, marqueu *77. 
Pas 2 Escolteu el missatge d’obertura de la sessió, quan el sistema 
 diga: «Si té una bústia de veu en aquest sistema, per favor,   
 polse coixinet», premeu la tecla #. 
Pas 3 Escolteu el missatge i quan el sistema diga: «Número de   
 bústia, per favor», s’ha de teclejar el número de l’extensió   
 pròpia. 
Pas 4 Escolteu el missatge i quan el sistema diga: «Per favor,   
 introduïsca el codi d’accés provisional ara» s’ha de teclejar de   
 nou el número de l’extensió. 
Pas 5 A continuació, el sistema demana un nou codi (quatre   
 números). 
 Escolteu el missatge i quan el sistema diga: «Per favor,   
 introduïsca’l i a continuació polse coixinet» s’ha 
 d’introduir el nou codi per a accedir a la bústia de veu i prémer  
 la tecla #. 
Pas 6 Finalment, el sistema permet que s’introduïsca un missatge 
 de salutació en la missatgeria vocal/bústia de veu.
  

ACTivACiÓ dE LA MiSSATgERiA vOCAL / BÚSTiA dE vEu 

Per a activar la missatgeria vocal/bústia de veu s’ha de desviar el telèfon 
utilitzant un dels codis de desviament (*60, *61, o *62) i després marcar 
3333. El sistema ens recordarà que el nostre telèfon es troba desviat 
però això no impedeix utilitzar-lo. Per a desactivar la missatgeria vocal/
bústia de veu, cal marcar  *64.

Nota: el codi d’accés a la missatgeria vocal és un codi independent del 
codi de cadenat. Aquest codi és individual per a cada una de les 
extensions. Per defecte, és el mateix número que el de l’extensió. Durant 
l’activació de la missatgeria el sistema ens en demanarà un de nou.

Més informació: http://www.uji.es/CA/serveis/si/manuals/telf/
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directori
https://www.uji.es/institucional/contacta/ 
TELÈFOnS d’EMERgÈnCiA

Personal de vigilància i seguretat
9191

Cap d’emergències
44555

Coordinador sanitari
44111

Centre Sanitari
8724

SERvEiS 

Centraleta
964 728 000

infocampus (informació i registre) 
info@uji.es  
7777
http://infocampus.uji.es

Centre d’Atenció a usuaris del Servei 
d’informàtica (CAu)  
7400

COnSERgERiES

Consergeria Rectorat
964 728 839

Consergeria Facultat Ciències Humanes i 
Socials 
9846

Consergeria Facultat Ciències de la 
Salut 
7800 

Consergeria Facultat Ciències Jurídiques i 
Econòmiques 
8501

Consergeria Escola Superior de Tecnologia
i Ciències Experimentals
8434

http://infocampus.uji.es
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