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80 joves de 4t d’ESO i 1r de batxillerat expliquen 
els seus primers projectes d’investigació

El lliurament de premis i diplomes de la VIII Reunió Cientí!ca «El 
gust d’investigar» va posar el punt !nal a la reunió cientí!ca, i a 
un any de treball, que va reunir durant la jornada de dimecres 22 
de juny de 2016 més d’un centenar de persones, entre alumnat 
i professorat. Aquest concurs, organitzat per l’ESTCE i el Ce!re, 
amb la col•laboració de les empreses BP España, UBE i Aquarama, 
els vicerectorats d’Estudiants i Investigació de l’UJI i la Càtedra 
FACSA d’Innovació en el Cicle Integral de l’Aigua, ha comptat 
amb la participació de 80 alumnes de quart d’ESO i primer de 
batxillerat, tutoritzats per 12 membres del professorat. L’alumnat 
pertany a centres d’educació secundària de l’Alcora, Almassora, 
Benicàssim, Borriana, Castelló de la Plana, Onda, Torreblanca, Va-
lència, la Vall d’Uixó i Vila-real.

Jornada sobre eixides professionals i col•legiació 
en enginyeries de l’àmbit industrial
En el marc del conveni entre l’UJI i el Col•legi 
O!cial d’Enginyers Tècnics Industrials i de Grau 
de Castelló, es va celebrar, el 13 de juliol, una 
jornada formativa destinada a estudiantat dels 
graus de la branca d’Enginyeria Industrial. Dins 
d’aquest acte es van lliurar els «Premis COITI-
GCAS» als millors treballs de !nal de grau dels 
graus impartits en la Universitat Jaume I en aquest àmbit.

Estudiantat de Disseny Industrial de l’UJI presenta 
els seus prototips de coberteria adaptada al centre 

Maset de Frater
L’estudiantat participant 
en el projecte impulsat pel 
Grup d’Innovació Educati-
va en Ciència i Enginyeria 
de Materials (GIE-CEM) 
de la Universitat Jaume I 
conjuntament amb la Uni-

versitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya va 
presentar els seus prototips de coberteria adaptada als usuaris i 
usuàries del centre Maset de Frater de Castelló, especialitzat en la 
promoció cultural i integració social de persones amb discapacitat.

375 alumnes de l’ESTCE participen en les Jornades 
d’Acollida per al nou estudiantat
Les Jornades d’Acollida te-
nen com a objectiu facilitar 
l’adaptació i la integració 
de l’estudiantat que es ma-
tricula per primera vegada 
a la Universitat i donar a 
conèixer els recursos amb 
els quals compta l’UJI. Xa-
rrades, visites guiades i una breu explicació sobre els programes 
i les accions adreçades a l’estudiantat formen part del contingut 
de les jornades.

Estudiantat de Disseny Industrial arriba a la !nal 
nacional del James Dyson Award 
El projecte Flyer-tree per a 
facilitar la plantació d’arbres i 
plantes de forma ecològica en 
zones de difícil accés sense la 
intervenció humana ha resul-
tat !nalista en la fase nacional 
dels prestigiosos premis Ja-
mes Dyson Award. El projecte ha sigut realitzat per Nerea Llorens 
Navarro, Sonia Torca Adell, Ignacio Colás Casabán i Adrián Bellés 
Negre en el marc de l’assignatura Creativitat, Innovació i Resolu-
ció de Problemes, impartida pel professor Vicente Chulvi.

L’UJI Electric Racing Team guanya el III Eco Rally 
de la Comunitat Valenciana en la categoria de 
vehicles 100% elèctrics
L’UJI Electric Racing Team ha sigut el 
guanyador del III Eco Rally Comunitat 
Valenciana en la categoria de vehicles 
100% elèctrics, dins del Campionat 
Autonòmic d’Energies Alternatives. 
L’equip format per Néstor Aparicio, 
com a pilot, i Francisco Sayas, com a co-
pilot, va ser invitat per l’organització de l’Eco Rally a participar en 
la prova celebrada a Castelló els dies 16 i 17 de setembre de 2016.

UJI Motorsport
El dilluns 12 de setembre 
es va poder visitar, al vestí-
bul de l’Escola Superior de 
Tecnologia i Ciències Expe-
rimentals, el cotxe construït 
per l’equip Formula Stu-
dent, UJI Motorsport, i es 
va iniciar la preinscripció en l’equip per a la temporada 2016/17.
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Porcelanosa Grupo 
col•labora en el pro-
jecte éBRICKHouse de 
l’UJI
La Universitat Jaume I i les 
empreses Butech i Venis de 
Porcelanosa Grupo han sig-

nat un conveni de col•laboració empresarial per a contribuir a la 
realització del projecte éBRICKHouse 2016 mitjançant la donació 
de material ceràmic i altres solucions constructives d’última tec-
nologia que serà instal•lat en la casa solar i sostenible desenvolu-
pada per l’UJI. El conveni ha estat signat pel rector de l’UJI, Vicent 
Climent, i la consellera delegada de Porcelanosa, M. José Soriano.

Alumnat de primer d’Arquitectura Tècnica de l’UJI 
estudia la construcció tradicional de Mascarell
Alumnat i professo-
rat de primer curs 
del grau en Arqui-
tectura Tècnica de 
la Universitat Jaume 
I han visitat el nucli 
urbà de Mascarell 
per a iniciar l’estudi 
de la construcció tra-
dicional d’aquesta 
vila medieval.

No sé si sabeu que Castelló marca l’inici d’un nou dia al món. És 
a dir, per la nostra ciutat passa el meridià de Greenwich, el qual 
correspon a la línia internacional de canvi de data. 
El meridià de Greenwich, conegut també com a meridià zero, 
meridià base o primer meridià, és el meridià a partir del qual 
es mesuren actualment les longituds. Es correspon amb la cir-
cumferència imaginària que uneix els polos. Però això no sempre 
va ser així; a l’antiguitat, per tal d’obtenir la latitud, era prou amb 
mesurar l’altura de l’estrella polar sobre l’horitzó. El més difícil 
era obtenir les longituds i més encara al mar, fet que originava 
seriosos problemes als navegants. Per altra banda, la major part 
de les marines d’Europa usaven el meridià de l’illa de Hierro, que 
passava per la Punta de la Orchilla, a l’oest d’aquesta illa canària. 
Tanmateix hi havia altres moltes referències i cada país o regió 
triava la que més li convenia.
Aquest problema es va resoldre l’any 1714, quan es va inventar 
un cronòmetre que relacionava les hores de pas de les estrelles 
per la ciutat de Greenwich a Anglaterra, amb les distàncies. L’any 
1884, va celebrar-se una conferència internacional a Washington 
D.C. promoguda pel president dels Estats Units, a la qual van as-
sistir delegats de 25 països. A partir d’aquell moment el meridià 
que passava per Greenwich va transformar-se en el protagonista 
de l’hora del món, !ns i tot es va decidir construir-se el Reial Ob-
servatori de Greenwich en el seu honor.
A l’anomenada conferència van adoptar-se diversos acords i ob-
jectius, entre els quals estava, en primer lloc, adoptar un únic me-
ridià de referència a tot el món que s’anomenaria meridià inicial. 
En segon lloc, es va decidir que les longituds al voltant del globus 
(el planeta Terra) a l’est i a l’oest es prendrien !ns als 180º des del 
meridià inicial, per tant tots els països adoptarien el dia universal. 
En tercer lloc, va postular-se que el dia universal començaria a 
la mitjanit (hora solar) a Greenwich i que tindria una durada de 
24 hores, així doncs, els dies nàutics i astronòmics començarien 
també a la mitjanit. En últim lloc, va decidir-se promoure tots els 
estudis tècnics per a la regulació i difusió de l’aplicació del siste-
ma mètric decimal a la divisió del temps i de l’espai.
Per altra banda, la línia oposada al meridià de Greenwich, és a dir, 
la semicircumferència que completa una volta al món, correspon 
a la línia internacional de canvi de data, la qual travessa l’oceà 
Pací!c. No obstant això, per raons pràctiques (per a no tenir va-

rius fusos horaris en 
alguns arxipèlags), s’ha 
adaptat aquesta línia a 
la geogra!a i per això 
no és sempre recta per 
la superfície del globus. 
El mateix succeeix amb 
altres que limiten fusos 
horaris i no coincideixen 
amb els meridians. 
El meridià de Greenwich, 
a banda del Regne Unit, 
passa per França, Espan-
ya, Algèria, Mali, Burkina 
Faso, Ghana i Togo. No 
obstant això, Castelló de la Plana és la segona ciutat del món més 
gran per on passa el meridià, només per darrere de Londres, se-
gons l’escriptor holandès Alfred Van Cleef, qui va fer aquesta a!r-
mació en la presentació del seu llibre La ordenación oculta. Un 
viaje de exploración a lo largo del meridiano 0 a Castelló.
Doncs bé, en el moment en el qual es van establir les línies ima-
ginàries que delimitarien tant les distàncies com els fusos horaris, 
Castelló de la Plana va ser de vital importància, ja que diferents 
experts van prendre com a referència el punt estratègic de la 
ciutat per a establir els mesuraments. De fet el parc del Meridià, 
ubicat al nord-est de la ciutat, deu el seu nom al fet que és el 
punt exacte on es creuen el meridià de Greenwich i el paral•lel 
40. És també punt important al terme municipal per ser el lloc 
on naix la Marjal, zona d’especial valor ecològic de la ciutat. És 
un aiguamoll que compta amb séquies, zones humides, aigües 
subterrànies i espècies vegetals i animals, algunes d’aquestes en 
perill d’extinció.
En qualsevol cas, i tenint en compte el fus horari, algunes veus 
diuen que Espanya ha d’abandonar l’hora europea central (la de 
Berlín) i adoptar l’occidental (de Londres), que és la que ens co-
rrespon per la nostra posició geogrà!ca; de la mateixa manera 
que Islàndia, Irlanda, el Regne Unit i Portugal, i també una part 
del territori espanyol com és el de les Illes Canàries. Aquest canvi 
de fus horari, sempre segons els seus defensors, adaptaria els re-
llotges a l’horari solar d’Espanya. 

Comença el dia a Castelló
Francisco José Colomer



La Universitat Jaume I ha inaugurat l’escultura commemorativa 
del 25 aniversari de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Ex-
perimentals, una corriola de 1.100 quilos de pes, 6 metres d’alt 
i 2,80 metres de diàmetre, dimensions que la converteixen en 
la que pot ser la corriola més gran del món, segons plantejava 
el títol de la conferència sobre la construcció de l’escultura que 
ha oferit el seu autor, Marc Boada, durant l’acte d’inauguració. A 
l’acte han assistit el rector de l’UJI, Vicent Climent, l’actual director 
de l’ESTCE, Ximo Gual, i els directors del centre al llarg d’aquests 
25 anys. 
El director de l’ESTCE s’ha mostrat molt satisfet pel treball realit-
zat per part de l’escultor i de tot l’equip de direcció i administració 
i ha destacat que, entre totes i tots, han aconseguit que la major 
part dels fons per al !nançament de l’escultura no hagen sorgit 
del pressupost del centre i, per tant, no s’han vist afectats els pro-
cediments acadèmics i de gestió universitària del centre.
«La corriola és un element que simbolitza la ciència i la tecno-
logia, una peça simple que ajuda a construir i a fer avançar la 
civilització», ha destacat el rector, assenyalant en aquest sentit 
que l’actual ESTCE és també «el resultat de moltes peces que han 
conjuminat les seues forces, de l’esforç i del treball de moltes per-
sones, de la superació de moments que en ocasions han sigut 
difícils però que ens han portat a fer alguna cosa tan important 
com aquesta Universitat i aquesta Escola», ha a!rmat Climent.
Per la seua banda, l’actual director de l’Escola, Ximo Gual, ha fet 
un repàs dels 25 anys del centre que en aquests anys ha tingut en 
la seua direcció Santiago Vicente Luis (1991-1993), José Manuel 
Claver (1994), José Antonio López Orlí (1994-1998), Pilar Orús 
(1998-2001), Fernando Rajadell (2001-2006), Rafael Mayo (2006-
2010) i Ximo Gual (des de 2010). Entre l’actual director i els exdi-
rectores que han pogut assistir a l’acte han recordat alguns dels 
moments que han marcat el naixement i desenvolupament del 
centre, des de les primeres classes de Químiques i Matemàtiques 
en l’antic Col•legi Universitari de Castelló !ns a la construcció de 
l’actual edi!ci al Campus del Riu Sec, on s’ofereixen 11 graus o!-
cials, passant per les aules de Borriol i de Penyeta Roja. Un quart 
de segle d’història que ja va quedar a més arreplegat en el suple-
ment especial del 25 aniversari de l’UJI editat per aquesta revista 
de divulgació cientí!ca de l’ESTCE.
Tant el rector com el director de l’Escola han mostrat la seua sa-
tisfacció per poder inaugurar una escultura que recorda aquests 
25 anys d’història de l’ESTCE i han agraït al seu autor, Marc Boada, 
la il•lusió i implicació que hi ha posat. En aquest sentit, l’escultor 
i divulgador cientí!c ha explicat en la seua intervenció el repte 
que ha suposat la construcció d’una obra d’aquestes dimensions. 
Boada ha repassat el procés de creació de l’escultura: els primers 
esbossos, la construcció i soldadura de l’estructura de ferro en un 
hangar que va construir expressament per a això en la seua casa 
del Montseny, el recobriment amb una xapa de ferro polit d’un 
diàmetre i mig de grossor… «Un procés de nou mesos que per 
a mi ha sigut com un embaràs i un part, en el qual hi ha hagut 
sofriment, he passat per pluja, neu i sol, però en el qual he après 
i gaudit també moltíssim», ha explicat Boada, per a qui el treball 
d’un escultor «té una mica d’orgànic i d’experiència vital».
Després de la conferència de Marc Boada i les intervencions 

del rector i els directors de 
l’ESTCE a l’aula magna de 
l’Escola, les persones assis-
tents s’han traslladat a la ro-
tonda d’entrada de l’edi!ci 
per a la inauguració o!cial 
de l’escultura que, en parau-
les de Climent, «simbolitza 
l’esperit de l’Escola Superior 
de Tecnologia i Ciències Ex-
perimentals i és a la vegada 
un memorial d’aquests 25 
anys».

Per què una corriola?
Una corriola és una màquina simple que s’utilitza per a canviar la 
direcció d’una força, per a ampli!car una força o per a transmetre 
el moviment de rotació a altres corrioles, possiblement variant la 
velocitat angular a la qual gira cada una. Es tracta d’una de les pri-
meres invencions que donaren lloc al concepte d’enginyeria i on 
la ciència, com a conjunt de coneixements basats en l’observació 
i el raonament, s’aplica d’una manera pràctica evident.
El fet d’haver escollit una corriola (politja, “curiola” o cúrria) per 
a l’escultura commemorativa de l’ESTCE, com així també el nom 
d’aquesta revista de divulgació, té una doble vessant; per una 
banda es tracta d’un dels primers invents on la ciència s’aplica 
d’una manera pràctica per donar lloc a la inventiva (enginy) i, per 
tant, a l’enginyeria; i per altra, la corriola té com a !nalitat primera 
canviar la direcció d’una força, i el que es pretén des de l’ESTCE 
és canviar la direcció de l’estudiantat i dirigir-lo cap al repte del 
coneixement que suposen la ciència i la tecnologia.
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L’UJI commemora els 25 anys d’història de l’ESTCE
Inauguració de l’escultura La Corriola
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Tecnologies de la Informació i les Comunicacions:

1. Grau en Enginyeria Informàtica

2. Grau en Matemàtica Computacional

3. Grau en Disseny i Desenvolupament deVideojocs

Els dos primers graus comparteixen un gran nombre d’assignatures la qual 

cosa facilita la transició entre graus i l’obtenció del doble grau.

Matemàtica Computacional i Disseny i Desenvolupament deVideojocs son 

graus de caràcter innovador i pioners a l’estat. Matemàtica Computacional 

només oferta 30 places d’entrada.

Enginyeries Industrials:

4. Grau en Enginyeria Elèctrica

5. Grau en Enginyeria Mecànica

6. Grau en Enginyeria Química

7. Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Comparteixen un gran nombre d’assignatures la qual cosa facilita la 

transició entre graus i

l’obtenció de dobles graus.

Possibilitat de doble diploma amb ‘Grandes Écoles’ de França (EURUJI).

8. Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural Grau amb molts per!ls professionals relacionats amb el nostre entorn.

9. Grau en Arquitectura Tècnica
Presenta una metodologia docent per projectes molt innovadora.

Possibilitat de doble títol amb VIA University College, Dinamarca.

10. Grau en Enginyeria de Disseny Industrial  

i Desenvolupament de Productes

Ofereix una formació innovadora, orientada a l’exercici professional, pionera 

en els seus inicis

i fortament consolidada en l’actualitat.

11. Grau en Química
Únic grau de la branca de Ciències. Avalat amb el segell d’una ampla 

tradició històrica i de qualitat.

 Número 19 • octubre de 2016


