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Introducció 
 
De la mateixa manera que en les línies de govern de l’any 2003, en aquestes línies de 
govern per al 2004 s’esbossen els principals reptes que es pretenen portar endavant, 
però és necessari advertir que es recullen principalment aquelles iniciatives noves que 
contribuiran en major o menor mesura a transformar la Universitat, i no es fa esment 
explícit de la majoria d’accions que es van incorporant any rere any, és a dir, aquelles 
que es consoliden com a activitat ordinaria de la Universitat de període anual. 
 
Aquestes línies de govern recullen més d’un centenar de noves accions de divers abast 
que s’emmarquen dins de la conjuntura en què ens trobem i en la qual cal impulsar 
especialment diversos temes que seran claus per al nostre futur: 
 

• Trànsit de la LRU a la LOU i el seu desenvolupament. 
• Procés d’harmonització europea de titulacions. 
• Participació en la construcció de l’espai europeu d’investigació. 
• Fort impuls a la construcció del campus. 
• Assimilació de la cultura de la qualitat en tots els àmbits d’activitat.  
• Potenciació d’una política lingüística que incremente l’ús de la llengua pròpia, 

especialment en l’àmbit docent, i que al mateix temps done resposta a les 
creixents necessitats de multilingüisme. 

• Desenvolupament de mecanismes de comunicació interns més àgils i efectius, en 
especial amb l’estudiantat. 

• Gran impuls a l’ús de les noves tecnologies de la informació i les comunicacions 
en l’àmbit docent, investigador, de gestió, cultural i de comunicació. 

• Fer créixer l’ocupabilitat del nostre estudiantat: mobilitat, creativitat, accions 
que faciliten la inserció laboral, etc. 

• Fer més estreta la connexió amb el nostre entorn socioeconòmic, mitjançant 
formació, investigació, activitats socioculturals i sensibilització de la realitat de 
la Universitat. 

• Abordar problemàtiques socials: immigració, cooperació al desenvolupament, 
solidaritat, etc. 

• Desenvolupar diverses accions de benestar social 
 
Potser el major desafiament a què ens enfrontem, i que per tant mereix una reflexió 
especial, és el procés d’harmonització europea. Si l’aprovació dels decrets que regulen 
els ensenyaments de grau, postgrau i doctorat en el marc d’aquest procés es desenvolupa 
segons el calendari previst, l’any 2004 s’establiran les bases del que seran els nous 
ensenyaments universitaris espanyols. De fet enguany, fins i tot sense tindre aprovat el 
marc legislatiu a nivell estatal, ja s’està treballant en aquesta línia. Així, a nivell de grau  
s’estan desenvolupant projectes pilot en algunes titulacions dins de la convocatòria de 
l’ANECA i en el nivell de doctorat enguany s’ha fet la primera convocatòria de la 
menció de qualitat. El canvi en el nivell dels títols de grau està subjecte al 
desenvolupament del catàleg de titulacions i de les directrius d’aquestes, per la qual 
cosa serà un procés lent, que probablement no es culminarà en 2004.  
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Atès que una part de l’especialització que actualment es fa dins dels títols de grau es 
desplaçarà a postgrau, i atès que en el disseny del postgrau i doctorat és on més 
autonomia tindran les universitats (en el grau la troncalitat oscil·larà del 60% al 75%), 
queda clar que la major diferenciació entre les universitats es produirà en aquests últims 
nivells, i que aquests probablement seran molt importants per a determinar la qualitat i 
la notorietat de la universitat. Per tant, el 2004 l’hem d’aprofitar per a debatre i establir 
les directrius que guiaran el desenvolupament dels futurs estudis de postgrau i doctorat, 
per a adequar-los tant a la demanda de l’entorn com a la necessitat de posicionar-nos de 
la manera més competitiva possible dins de l’oferta del sistema universitari espanyol, 
pensant a atraure no sols els estudiants espanyols. 
 
A continuació es detallen els compromisos de les línies de govern, que donen 
continuïtat a tota l’activitat que s’ha desenvolupat durant els últims anys, agrupats en sis 
àmbits. 
 
Àmbit de millora educativa 
 
• Ampliar la nostra oferta educativa impulsant la incorporació d’alguna nova titulació 

homologada. 
• Planificar, amb la col·laboració dels centres, una oferta educativa i d’activitats 

extraacadèmiques que afavorisca la formació integral de l’estudiantat, la seua 
formació en problemàtiques socials i la seua incorporació al mercat laboral. 

• Facilitar l’ús de les noves tecnologies de la informació i les comunicacions a l’aula, 
dotant totes les aules amb material multimèdia avançat que facilite impartir docència 
amb aquests suports i seguint des del CENT el desenvolupament de “L’UJI virtual” 
que, entre altres objectius, facilite la realització de fases no necessàriament 
presencials del procés d’ensenyament/aprenentatge. 

• Desenvolupar programes per a potenciar la coordinació docent i les experiències 
d’aprenentatge que estimulen la revisió de continguts, metodologies docents i 
sistemes d’avaluació  en el context de les titulacions, tenint com a referent la 
convergència europea. 

• En l’àmbit normatiu, s’implantarà la normativa d’avaluació docent i la normativa 
d’accés per a majors de 25 anys. 

• Es portarà a terme l’adaptació dels documents acadèmics a les directrius de l’espai 
europeu d’educació superior.  

• Començament de la implantació de tres títols propis, els primers que s’impartiran a 
la nostra Universitat: Tècnic en Seguretat Pública, Gestió Immobiliària i en 
Matemàtica Computacional. 

• Amb l’objectiu de fer la transició conceptual des del concepte de crèdit actual 
(centrat en les hores de docència) cap al crèdit europeu (centrat en el treball de 
l’estudiantat), es farà el seguiment programat de la implantació dels projectes pilot 
en les titulacions d’ADEM, Humanitats i Enginyeria Industrial. 

• Es publicarà una nova convocatòria de projectes pilot per a estendre les experiències 
del procés d’harmonització europea a altres titulacions, i es donarà prioritat a les 
cinc que ja estan en els projectes de disseny de plans d’estudi de títols de grau de 
l’ANECA i a les que resulten de coordinar esforços en aquesta línia per part de les 
universitats valencianes. 
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• Desenvolupar, amb la col·laboració dels centres i les titulacions, el suplement 
europeu al títol, regulat per un Reial decret de 15 de setembre, que apareix dins de 
les mesures adreçades a la construcció de l’espai europeu d’educació superior i que 
permetrà un reconeixement més fàcil de les titulacions i facilitarà la mobilitat de 
l’estudiantat universitari.  

• Continuar el procés de sensibilització sobre el que comporta l’espai europeu 
d’educació superior mitjançant l’organització de cursos i  jornades. 

• Realitzar una convocatòria anual per a dotació i renovació de material de pràctiques 
de laboratori. 

• Desenvolupar programes de cooperació acadèmica per a l’obtenció en alguna 
titulació d’un doble diploma entre l’UJI i una altra universitat europea de prestigi. 

• Ampliar convenis amb els INSA (EURUJI). 
• Desenvolupar un projecte de millora educativa sobre sensibilització intercultural per 

al professorat d’intercanvi. 
• En el programa de la Universitat per a Majors, després de l’experiència d’aquest 

curs a Sogorb, avaluar la possibilitat de la seua extensió a altres seus de la 
Universitat.  

• Consolidar les accions de coordinació amb els centres d’ensenyament secundari i els 
de formació permanent d’adults, facilitant la incorporació dels estudiants  i la 
implicació del professorat no universitari en el pas de secundària a la universitat. 

• Difondre la figura del mestre Soler i Godes en l’any del centenari del seu naixement. 
Promoure investigacions i projectes de renovació pedagògica i col·laborar amb  
institucions i col·lectius relacionats amb l’ensenyament secundari.  

 
 
Àmbit d’investigació, desenvolupament tecnològic i innovació 
 
• Elaboració d’un projecte de parc científic de l’UJI que potencie les relacions entre la 

Universitat i el seu entorn en matèria d’investigació, desenvolupament tecnològic i 
innovació. 

• Construcció del primer edifici d’investigació (parcel·la ), cofinançat amb fons 
FEDER i disseny del segon edifici (parcel·la ). 

• Davant la probable aprovació del decret que establirà les directrius dels estudis de 
postgrau i doctorat, s’estudiarà amb els departaments l’adequació de l’actual oferta 
al nou marc i les possibles millores de l’oferta de cursos que puguem establir. 

• Elaboració d’un pla de difusió de l’oferta investigadora de l’UJI i dels resultats 
d’investigació. 

• Continuar amb la dotació de personal de suport als grups d’investigació, coordinant-
la amb la política d’inici de la carrera docent i les convocatòries externes de 
personal que exigeixen cofinançament. 

• Fomentar la cooperació estable amb universitats de prestigi que permeten la 
mobilitat del nostre PDI, així com la vinguda a la nostra Universitat de professorat 
visitant. 

• Establir un programa de suport i promoció de doctorat de qualitat amb avaluació 
dels programes. 
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• Continuar la política de dotar d’una estructura organitzativa i de coordinació alguns 
grups d’investigació mitjançant unitats associades al CSIC, institut d’investigació, o 
altres fórmules que puguen desenvolupar-se a partir dels Estatuts. 

• Potenciar la prestació de serveis i la contractació d’investigació i assistència amb 
empreses i institucions, així com fomentar la transferència de tecnologia i el suport a 
la innovació, reforçant la Xarxa de Serveis i el SECIC. 

• Desenvolupar el programa de dotació i renovació d’instrumentació científica 
cofinançat amb fons FEDER. 

• Millora de l’accés a publicacions científiques electròniques i a altres serveis de 
documentació científica per mitjà de les noves tecnologies.  

 
 
Àmbit de desenvolupament del campus 
 
Un objectiu del consell de direcció durant aquesta legislatura és donar un fort impuls a 
la construcció del campus, i si aquest curs passat s’ha conclòs i s’ha posat en 
funcionament l’àgora, l’edifici que allotja la Facultat de Ciències Humanes i Socials, el 
poliesportiu i la residència universitària, per a l’any que ve es mantindrà aquest ritme. 
Durant el 2004 es donarà un important pas en la consolidació del campus, tenint en 
paral·lel la construcció de 7 grans obres, quatre de les quals a data d’avui estan ja 
començades, una adjudicada i dues pendents d’adjudicació.  

• Edifici del Consell Social, Postgrau i Formació Contínua. 
• Desenvolupament del jardí central. 
• Ampliació de l’edifici de la biblioteca. 
• Zona de raquetes: frontó, tennis, pàdel, esquaix, etc. 
• Edifici de serveis d’investigació I (parcela 22). 
• Urbanització de l’ampliació del campus (fase 1). 
• Ampliació de l’edifici departamental de l’àmbit econòmico-empresarial. 
 
A més, actualment s’està treballant en el projecte d’execució del paranimf, que hauria 
de licitar-se de forma imminent, per això es fa necessari de forma urgent obrir un nou 
pla d’inversions en el marc del qual es finance. 
 
• Urbanització de l’ampliació del campus (fases 2 i 3). 
 
D’altra banda, al llarg de 2004 es començarà el projecte d’altres infraestructures del 
campus necessàries: 
 
• Edifici de serveis d’investigació II (parcela 26). 
• Zona d’esport a l’aire lliure, seguint el Pla director d’infraestructures esportives. 
• Construcció d’una guarderia al campus. 
 
També impulsarem l’obtenció de fons per a rehabilitar els edificis que són seus de la 
Universitat a Castelló, Benicàssim i Morella. 
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• En un altre àmbit, per tal d’aconseguir un campus més respectuós amb el medi 
ambient, farem una aposta per les energies renovables mitjançant la instal·lació 
d’energia fotovoltaica al campus, i programació d’activitats de difusió/promoció. 

• Elaboració d’una guia de vegetació del campus, i posterior retolació de les espècies. 
 
 
Àmbit d’accions relacionades directament amb els col·lectius 
universitaris 
 
Totes de les propostes considerades en la resta d’apartats tenen repercussió sobre els 
col·lectius universitaris, per la qual cosa aquest apartat no pot considerar-se que cobrisca 
la seua totalitat, sinó que només conté aquelles que estan més directament relacionades 
amb el personal que amb la docència, la investigació o l’activitat cultural amb projecció 
externa. Un conjunt de propostes són específiques per a l’estudiantat o per al personal, i 
altres que ens afecten a tots com són:  
 
• Potenciar les activitats esportives a realitzar en el nou pavelló cobert i fora del 

pavelló, amb la incorporació de nous esports, com per exemple la vela lleugera i la 
potenciació de les lligues competitives internes que tant d’interès desperten. 

• Posada en marxa de la zona d’esports de raqueta. 
• Potenciació de l’ús de les NTIC per a la simplificació de tràmits de tota classe a 

través de la xarxa. 
 
Estudiantat 
 
• Incrementar la mobilitat estudiantil ampliant l’oferta de places a l’estranger i en la 

mesura que siga possible, la dotació econòmica. 
• Desenvolupament d’un programa d’acollida d’estudiants entrants que abraçarà 

activitats acadèmiques, socials i culturals que implicarà diferents col·lectius 
(estudiantat, PDI, PAS, estudiants de la Universitat per a Majors, representants 
acadèmics, organitzacions estudiantils, etc.). 

• Iniciar “Summer Programs” amb altres universitats espanyoles, organitzant en època 
estival diferents cursos per a estudiantat estranger, que provindran principalment 
d’universitats amb què es tenen acords d’intercanvi. 

• Desenvolupar una programació anual de beques de col·laboració dirigides a 
l’estudiantat, facilitant al màxim la seua publicitat. 

• Millorar la informació i atenció a l’estudiantat, concentrant diversos serveis ara 
dispersos. 

• Coordinació de recursos i processos per tal que els punts d’informació a 
l’estudiantat disposen de la informació actualitzada. 

• Reconeixement institucional a l’èxit acadèmic mitjançant borses de viatge que 
permetran a l’estudiantat ampliar estudis en centres nacionals i internacionals. 

• Incentivar la participació estudiantil, dotant el Consell d’Estudiants de mecanismes 
per a participar en la millora de la docència a les titulacions. 

• S’establirà el procediment i els criteris per a gestionar i donar a conèixer les 
qualificacions acadèmiques de forma que es respecte la intimitat i facilite el seu 
accés utilitzant les NTIC. 
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• Estendre l’ús de SMS com a mitjà de comunicació amb l’estudiantat i d’informació 
tant acadèmica com de programació universitària. 

• Creació de zones pilot en àrees de treball de l’estudiantat amb connexió sense fil 
(wireless campus) d’ordinadors portàtils. 

• Elaboració del primer informe de satisfacció i resultats dels estudiants Erasmus. 
• Ampliació de convenis Erasmus amb universitats d’Europa de l’Est i del Nord. 
• Elaboració d’una Guia d’Orientació Professional per als estudiants i titulats de la 

Universitat Jaume I. 
• Sol·licitar al Servef les accions OPEA (Accions d’Orientació a l’Ocupació) per al 

pròxim curs i iniciar les activitats al juny de 2004 i seguiment d’aquestes. 
• Realització d’un informe d’Observatori Ocupacional sobre la trajectòria dels nostres 

titulats d’anys passats. 
• Prenent com a referència les entitats que col·laboren amb la Universitat acollint 

estudiants en pràctiques, s’elaborarà un estudi per a establir una aproximació de la 
previsió d’incorporació de titulats, les competències, els coneixements, les habilitats 
i les actituds que es demanen per a aquests llocs. 

• Sol·licitud d’un segon projecte Leonardo de mobilitat per a titulats per a la 
realització de períodes de pràctiques en països europeus, durant el curs 2004/05.  

• Realització de la II Jornada d’Ocupació. 
 
 
Personal docent i investigador i d’administració i serveis 
 
Durant l’any 2003 s’ha aprovat el document de carrera docent, que estableix criteris 
transparents, rigorosos i estables perquè els departaments i les àrees puguen planificar la 
projecció de la seua plantilla i el professorat conega els criteris de promoció. En aquest 
document s’han establit les bases per a la transició del professorat a temps complet de la 
LRU a la LOU, de la forma més àgil i beneficiosa possible. També s’ha aprovat 
recentment la Normativa que regula l’accés als cossos de funcionariat i el del 
professorat contractat doctor i professorat col·laborador. No obstant això, en el tema de 
l’adaptació de PDI a la LOU, encara queda per fer: 
 
• Estudiar la problemàtica de la transició del marc LRU al marc LOU del professorat 

associat a temps parcial.  
• Estudiar la possibilitat d’establir un pla d’incentius propis per al professorat 

contractat laboral (temps parcial i temps complet) ja que si no s’hi posa remei 
quedaran totalment fora del marc establit pel decret d’incentius de la Generalitat. 

• Fer un seguiment de la problemàtica amb què es troba el nostre professorat en els 
processos d’acreditació. 

 
Altres accions que no tenen relació amb el trànsit de la LRU a la LOU són: 
 
• Pel que fa a la defensa de la igualtat de gènere: potenciar les accions de 

sensibilització i intervenció social de la fundació Isonomia i les publicacions de la 
col·lecció Sendes del SIF. 

• Estimular la formació pedagògica del professorat, especialment de cara al procés 
d’harmonització europea. 
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• Continuar el programa de formació del professorat (2002-2005) amb la finalitat 
d’afavorir la millora de la docència i els estudis des de la formació permanent del 
professorat. 

• Consolidació de les plantilles de PAS i PDI amb la convocatoria de oposicions o 
concurs-oposicions. 

• Execució de l’anualitat corresponent i ajustos del Pla plurianual de formació del 
PAS aprovat en 2003. 

• Posada en marxa del pla de pensions que, després de l’anàlisi de la nova legislació 
que els regula i els estudis duts a terme, es troba en aquests moments en tràmit de 
concreció. 

• Establiment d’un pla de formació de directius, dissenyant, en col·laboració amb la 
Gerència, un programa destinat a directius de l’UJI (PDI i PAS) amb 
responsabilitats de gestió. 

• Ampliació de l'Escola d’Estiu, incrementant a dos torns el grup de 13 a 16 anys.  
• Posada en marxa de la residència de vacances: s’oferiren 360 places de la nostra 

residència que equivaldran a altres tantes als mesos de juliol i agost a les residències 
universitàries d’universitats.  

• Disseny de la guarderia-ludoteca de l’UJI. 
 
 
Política lingüística 
 
• Elaboració d’un Pla plurianual de qualitat lingüística, en els dos vessants bàsics de 

la normalització i l’impuls al multilingüisme per a respondre a una societat 
plurilingüe. 

• Ampliar el nombre de crèdits impartits en valencià i continuar millorant l’oferta 
acadèmica que permet als estudiants obtindre el certificat de capacitació de valencià 
en finalitzar els estudis. 

• Desenvolupar un programa específic d’incentivació del professorat per a impartir la 
docència en valencià. 

• Posada en marxa d’un programa d’incorporació de l’anglès a la docència d’algunes 
assignatures. 

• Ampliar l’oferta de cursos de formació i autoaprenentatge a altres llengües tant 
estrangeres (especialment italià) com nacionals, mitjançant convenis amb les 
respectives comunitats autònomes. 

 
 
Àmbit d’implicació amb l’exterior 
 
Activitats culturals i d’extensió universitària 
 
• Ubicació de l’Aula de Teatre Carles Pons en noves instal·lacions del campus del Riu 

Sec, augmentant l’oferta de formació teatral al campus i a través del Programa 
d’Extensió Universitària dins del marc del Perifèric. 

• Seguint amb l’èxit de la Setmana de Vídeo Amateur, es desenvoluparà un seminari 
de cine digital amb la participació de professionals de la indústria del cine.  
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• Aprofitant les relacions entre el SASC i els tècnics dels municipis, crear un portal 
d’activitats socioculturals de l’interior de Castelló. 

• A més de la formació que en temes socioculturals i de desenvolupament rural, oferir 
l’assessoria de projectes de desenvolupament rural que done continuïtat a les 
accions desenvolupades i aprofite el capital dels col·lectius i agents socials dels 
ajuntaments involucrats. 

• Programar activitats socioculturals a l’Àgora per a desenvolupar-la com a nucli 
d’interrelació personal. 

• Completar el cicle de quatre exposicions pictòriques anuals a la sala Octubre. 
• Programació regular d’exposicions fotogràfiques a la Seu de Castelló. 
 
Comunicació 
  
• Desenvolupament d’un sistema de comunicació interna als llocs d’ús comú més 

concorreguts. 
• Implantació d’un canal de ràdio universitària. 
• Implantació d’un canal de TV universitari. 
• Fer un estudi de la repercussió de la Universitat Jaume I en l’entorn i donar-lo a 

conèixer. 
• Ampliació de l’experiència “Viu la Universitat” per a donar a conèixer la 

Universitat a la societat. 
• Publicació d’una guia impresa de la Universitat en anglès. 
• Elaboració d’una versió abreujada del LLEU en anglès. 
 
Cooperació al desenvolupament i solidaritat 
 
• Implantació d’una assignatura d’estil UJI, amb contingut multidisciplinari: 

Globalització i Desenvolupament. Les Possibilitats de la Cooperació al Segle XXI.  
• Creació de l’Observatori Permanent de la Immigració (OPI), per a donar resposta 

des de la Universitat a la inquietud social i intel·lectual que suposa el creixent 
fenomen de la immigració.  

• Establiment d’una col·lecció de publicacions “Cooperació al Desenvolupament i 
Solidaritat”. Completarà l’oferta acadèmica de la Universitat Jaume I amb una sèrie 
de publicacions sobre aquesta temàtica. 

• Establiment d’un espai de recursos que done una major facilitat al treball de tots 
aquells membres de la comunitat universitària que vulguen col·laborar amb l’àrea de 
catàstrofes i emergències. 

• Programa de desenvolupament local a Xile: programa de formació en l’àmbit del 
desenvolupament local. La part fonamental del programa consistirà en un curs de 
postgrau que tindrà lloc a Santiago de Xile. 

• Posada en marxa del Seminari de Codesenvolupament: aquesta iniciativa pretén 
enfortir els lligams entre els estudiants procedents de països en vies de 
desenvolupament i les seues zones d’origen, per tal que el dia de demà puguem 
traure el màxim profit de la seua estada entre nosaltres en la dura tasca del 
desenvolupament. Es potenciarà la implicació dels estudiants amb les ONGD de 
Castelló en diferents programes de sensibilització, i de difusió de la situació dels 
seus països d’origen dins de la mateixa Universitat Jaume I. 
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Àmbit d’organització i gestió de la Universitat 
 
• Desenvolupar normativament els Estatuts de l’UJI. 
• Millorar la gestió en l’àmbit docent, tenint en compte les característiques de cada 

centre. 
• Desenvolupar un projecte pilot d'us voluntari de targetes electròniques per al control 

de l'ocupació de les aules en la ESTCE. 
• Iniciar els estudis i les anàlisis necessàries per a elaborar un nou Pla estratègic 

institucional de l’UJI que tinga en compte els canvis produïts en el nostre entorn 
durant els últims anys (LOU, convergència europea, variables demogràfiques, etc.). 

• Autoavaluació formal de l’UJI amb el model EFQM i sol·licitud, si pertoca, del 
Segell d’Excel·lència Europea (nivell de consolidació) establit pel Club Gestió de 
Qualitat, amb la prèvia certificació per una entitat externa acreditada. 

• Continuar amb l’ampliació i millora contínua de l’e-UJIer@. 
• Posada en marxa en 2004 de la comptabilitat analítica sobre el projecte que s’ha 

treballat durant els últims anys. 
• Consolidar en l’àmbit dels serveis la cultura dels objectius, metes, accions i unitats 

de mesura que s’ha acabat d’implementar durant el 2003, refinant i millorant al 
mateix temps el sistema d’informació específic que hi dóna suport. 

• Treballar en cooperació amb les altres universitats valencianes en l’elaboració d’un 
nou Pla plurianual de finançament que s’haurà de negociar amb la Generalitat 
Valenciana. 

• Negociació d’un nou Pla d’inversions que permeta acabar de construir les 
infraestructures del campus pendents i dotar l’UJI d’una capacitat física de prestar 
serveis a la comunitat universitària equivalent a la d’aquelles universitats 
valencianes que per tindre més anys es troben amb estructures físiques més 
consolidades. 

• Continuar el procés d’implantació de certificacions ISO 9001:2000 a titulacions i 
serveis. 

• Desenvolupament de cartes de serveis que, dins de les iniciatives que es poden 
prendre per a millorar la qualitat, són una eina fonamental, que a més a més 
incorporen les demandes i les expectatives dels usuaris.  

• Desenvolupament dels Projectes pilot 2003-2004 dins del Programa d’Acreditació 
de l’ANECA que afecten quatre títols: Diplomat en Ciències Empresarials; 
Enginyer Químic, Llicenciat en Psicologia i Llicenciat en Química.  

• Finalitzar les accions corresponents al II Pla d’avaluació institucional i participació 
en l’avaluació institucional de l’ANECA.  

• Disseny d’enquestes de satisfacció per al PAS i el PDI.   
• Difondre la cultura de la qualitat a l’UJI mitjançant formació i l’organització del Dia 

de la Qualitat.  
• Gràcies al nou marc tecnològic dissenyat, es posaran en marxa un ampli ventall de 

serveis telemàtics en què s’està treballant: 
o Un portal de l’UJI amb pàgines dinàmiques que es generen a partir de la 

informació de la base de dades corporativa. 
o Posada en marxa de l’Aula Virtual, amb la consolidació de la plataforma de 

l’aprenentatge virtual (e-learning) integrada amb l’ERP i amb el web de 
centres i de titulacions, tot això integrat en el LLEU. 
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o Desenvolupament d’un pla per a extensió de l’ús de programari lliure.  
o Integració de la telefonia mòbil i l’entorn de programari de grup 

(groupware) (agenda i l’entorn col·laboratiu de treball en grup). 
o Aplicació de la normativa telemàtica a procediments administratius que 

eliminen paper  (actes, publicació de notes, etc.). 
 
 
Aquest programa de govern recull un intens i ampli pla de treball que es completa amb 
la multitud d’accions que es troben consolidades any rere any en els diversos àmbits. És 
la constatació que la Universitat Jaume I es fa dia a dia, que la nostra comunitat 
universitària està compromesa amb el progrés, amb la millora contínua, amb la 
transformació de la realitat que farà que a l’UJI se la reconega d’acord amb la visió 
continguda en el pla estratègic: ser una universitat de referència, amb identitat pròpia, 
emprenedora, creativa i compromesa en la construcció i el progrés de la societat a què 
serveix. Però, per a desenvolupar aquest programa de govern, amb l’enriquiment dels 
suggeriments que hi podeu fer, necessitem no sols el compromís del treball de l’Equip 
rectoral, que el teniu, sinó també necessitem el vostre suport en aquest claustre i la 
col·laboració de tota la comunitat universitària, perquè la Universitat som tots i totes 
amb el nostre quefer diari. 
 


