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Una vintena d’estudiants de batxillerat 
s’apropen al món de la ciència en les Co-
lònies Científiques de l’UJI
Les Colònies Científiques tenen com a objec-
tiu fomentar el seu interès per la investigació i les titulacions científiques. 
Al llarg d’una setmana, l’alumnat de les branques de ciències, enginyeria 
i arquitectura han pogut aprendre, experimentar i apropar-se al món de 
la ciència a través d’activitats pràctiques de fenòmens curiosos i cridaners 
que s’han desenvolupat als laboratoris i tallers. En aquesta edició l’es-
tudiantat ha provingut dels centres IES La Plana, Colegio San Cristóbal, 
IES Francesc Ribalta, IES Joan Baptista Porcar, IES Bovalar , IES Vicent Sos 
Baynat, Ágora Lledó International School, IES El Maestrat de Sant Mateu, 
Colegio de Fomento Miralvent de Betxí, IES Honori García de La Vall d’Ui-
xó, i IES María Moliner del Port de Sagunt.

Estudiantat de Disseny de l’UJI mostra els seus 
productes en la Fira Hàbitat València
L’UJI ha participat un any més amb gran éxit amb 
els productes dissenyats per l’estudiantat  del Grau en Enginyeria en 
Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes, dins del projecte 
Intercrea, i en col·laboració amb Diabla, la nova marca de Gandia Blas-
co, empresa referent en l’àmbit estatal i internacional especialitzada en 
mobiliari d’exterior.

UJI Motorsport viatja per primera vegada al 
circuit d’Assen a Holanda per a competir amb 
les millors universitats del món
Es va classificar per primera vegada per a FS Net-
herland, sumant-se d’aquesta manera a l’histori-
al internacional de l’equip juntament amb països com Rússia o Hongria, 
on ja va estar present la passada temporada.  Cada vegada són més les 
empreses capdavanteres en el sector de l’enginyeria automobilística les 
que veuen com a requisit imprescindible haver format part d’un equip 
de Formula Student durant la seua època universitària. Formula Student 
és la competició estudiantil de motor més important d’Europa.

L’ESTCE i CEFIRE lliuren els guardons als joves investigadors i inves-
tigadores d’«El gust d’investigar»
Aquest concurs, ha comptat amb la participació de 51 alumnes de quart 
d’ESO i primer de batxillerat, tutoritzats per 12 membres del professorat. 
Els equips guanyadors d’aquesta convocatòria han sigut els següents:
El premi de l’ESTCE ha sigut per la investigació titulada «Gota a gota», 
presentada per Shima Mahmoudieh Daryan, Jorge Prades del Campo i 
Amanda Victoria Peris, tutoritzats per Rosa Salvador Tena, de l’IES Penya-
golosa. L’equip guanyador en l’àrea de Matemàtiques, Física i Química 
ha sigut el format per Marta Benito Serrano, Alejandro Gorgon i Ikram 
Kortas de l’IES Llombai amb el treball «El retorno de Galileo», tutoritzat 
pel prof. Manuel Roca Vicent. El guardó en l’àrea de Ciències de la Vida, 
la Salut, la Terra i el Medi Ambient ha sigut per a l’equip format per Duna 
Marcos Roger, Marius Nica i Alexandra Pavel de l’IES Alfonso XIII amb el 

treball «Esterilització amb microo-
nes» tutoritzat per la prof. Dolores 
Eugènia Delcampo Montañés. En 
l’àrea de Tecnologia i Informàtica 
el guardó ha sigut pels alumnes 
Joan Serrano Porcar, Lluís Royo 

Monforte i Mario Gas Gozalbo, de l’IES Penyagolosa amb el treball «Ob-
tención de un mapa de hábitats potenciales donde diseminar larvicidas» 
tutoritzat pel prof. Joaquin López Sánchez-Montañés. El guardó a la mi-
llor presentació oral ha recaigut en Paula Mercado Martínez de l’IES Pro-
fessor Broch i Llop, amb el treball «Supermosquito», sota la tutorització 
de la professora Aranzazu Gómez Esteban.

Un videojoc desenvolupat 
per un grup de 5 xiques de 
l’UJI triomfa en Hackathon 
Castelló 2018
El videojoc  «GrandpApp», presentat per estudiants del Grau en Disseny 
i Desenvolupament de Videojocs, ha resultat triomfador de Hackathon 
Castelló, la tercera edició que s’ha celebrat durant el cap de setmana 
al pavelló poliesportiu de la universitat, en emportar-se el premi d’un 
dels reptes. La trobada de programadors es consolida entre estudiants 
i professionals, i ha superat  en aquesta edició els 130 inscrits que han 
desenvolupat les seues idees de forma ininterrompuda. El jurat, format 
per professionals del sector, ha destacat l’”originalitat”  i el “gran poten-
cial” dels projectes presentats després de 48 hores de treball en equip 
que, com ha ocorregut en anys anteriors, pot ser que inicien així el seu 
recorregut com empresa emergent.
 
Alumnat del Grau en Arquitectura Tèc-
nica estudia un edifici d’habitatges 
socials de l’Ajuntament de Castelló
El Grau continua utilitzant la docència per 
projectes per a estudiar edificis ja existents i, durant aquest curs, els alum-
nes analitzaran l’edifici d’habitatges socials. Es tracta d’un edifici dels anys 
50 del segle XX construït per l’Institut de Promoció Pública de l’Habitatge, 
que conforma un conjunt de 50 habitatges socials que en el seu moment 
va passar a ser propietat de l’Ajuntament de Castelló. Cal ressenyar la nova 
orientació del grau cap a conservació, manteniment i rehabilitació d’edifi-
cis i cap a les noves tecnologies, camps en els quals cada vegada hi ha una 
major demanda de professionals en el sector de l’edificació.

La graduada de l’UJI Lara Ferrando Esteve guanya 
el premi SEA al millor treball final de grau del XVI 
Concurs Student d’Estadística Aplicada
La graduada en Matemàtica Computacional ha gua-
nyat el premi amb el treball «Mètodes de classificació 
aplicats a problemes verbals amb errors d’inversió en dades de neu-
roimatge», dirigit per les prof. Irene Epifanio López i Noelia Ventura-
Campos. El Concurs Student està organitzat pel Servei d’Estadística de la 
Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut d’Estadística de Catalunya 
per potenciar l’esperit investigador i l’interès per l’estadística aplicada 
entre l’estudiantat universitari nacional, així com donar a conèixer el des-
tacat paper de l’estadística en l’obtenció de nous coneixements. 

L’ESTCE organitza la 1ª edició del Premi Marcadors
El premi vol reconèixer el treball dels millors docents de 
batxiller en assignatures científiques: matemàtiques, 
química, física, biologia, geologia i dibuix tècnic. Uns 1.200 estudiants de 
1er i 2n curs de l’ESTCE votaran del 5 al 11 de novembre el professorat que 
més els va estimular, de entre tots els instituts del nostre entorn. Els guanya-
dors seran convidats a un acte honorífic en els que se’ls lliurarà un guardó.



Des de l’UJI el Vicerectorat d’Investigació i Doctorat de la Universitat Jaume I 
ha promogut la creació del Seminari Interdisciplinari d’Investigació en Canvi 
Climàtic a fi d’aglutinar la recerca transversal que es desenvolupa en aquesta 
institució vinculada amb l’escalfament global i impulsar accions de mitigació 
i adaptació per al territori autonòmic valencià. De fet, el passat 6 de juny de 
2018 com a activitat dins de la celebració del dia Mundial del Medi Ambient 
es va fer públic el I INFORME CASTELLÓ DAVANT EL CANVI CLIMÀTIC: Potenci-
alitats de recerca científica de la Universitat Jaume I per a la mitigació i l’adap-
tació a l’escalfament global. 
A la jornada, al edifici de la Llotja del Cànem, van participar Jesús Lancis (vi-
cerector d’Investigació i Doctorat), Juan Pablo Mateo (director general de FO-
BESA), María José Rua, Vicent Arbona i Arianna Renau (investigadors de l’UJI) 
i Fran Quesada (secretari autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic de la 
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament 
Rural). També vam poder disfrutar de la interessant conferencia impartida per 
Edward S. Rubin (Carnegie Mellon University (Pittsburgh)).«Climate Change 
Challenges and the Role of University Research and Education». 
Per la seua part, l’Escola de Tecnologia i Ciències Experimentals com a centre 
de l’UJI també participa en les accions davant el canvi climàtic, ja siga amb la 
participació dels seus professors i investigadors o amb la col·laboració dels 
centres d’educació secundària. I per això molts de nosaltres hem volgut par-
ticipar en fer aquest article donant la nostra visió de lo que per a nosaltres 
suposa el canvi climàtic i de com des del nostre treball podem col·laborar 
en mitigar-lo. A continuació exposem els comentaris i els treballs d’alguns 
professors de l’ESTCE al respecte:

Canvi Climàtic a la Conca Mediterrània: Vicent Arbona Mengual
(Dep. de Ciències Agràries i del Medi Natural)
El canvi climàtic es reflecteix en canvis en les temperatures mitjanes i en els 
patrons de precipitacions a nivell local i planetari. No obstant, en diferents regions 
del planeta aquest té conseqüències diferents: en unes regions baixaran les 
temperatures o incrementarà la incidència de pluges torrencials mentre que, a la 
Mediterrània, hi haurà un increment progressiu de la temperatura i un descens en 
les precipitacions. En l’àmbit agrari, aquestes variacions canviaran dràsticament 
la manera en la que manegem els conreus. En l’actualitat, a la Mediterrània 
predomina l’agricultura de regadiu: hortalisses, fruiters, etc... i en zones on la 
disponibilitat d’aigua és baixa, encara persisteix l’agricultura de secà: ametllers, 
oliveres, etc.... L’efecte combinat de la manca d’aigua i una temperatura mitjana 
elevada, va a tindre una repercussió negativa sobre la capacitat productiva 
i la fenologia, la seqüència d’estadis de desenvolupament, provocant que el 
producte agrari esdevinga de baixa qualitat, tot plegat disminuint la rendibilitat 
econòmica. Tenint en compte tots aquests aspectes, en el grup d’Ecofisiologia i 
Biotecnologia de l’UJI ens hem marcat com a objectiu esbrinar com es regulen 
a nivell genètic i molecular les respostes dels conreus a les condicions de canvi 
climàtic i de quina manera diferents estratègies de cultiu poden ajudar a pal·liar 
els seus efectes negatius. En el nostre grup de recerca investiguem la influència 
del porta-empelt o patró sobre el comportament de la 
varietat empeltada a nivell fisiològic i productiu sota 
condicions ambientals adverses i la relació d’aquest 
comportament amb diferències en l’acumulació i 
transport de compostos reguladors (fitohormones) 
així com el seu efecte sobre el metabolisme i altres 
processos moleculars i fisiològics. Per a la qual cosa, fem 
servir distints sistemes experimentals: els cítrics com a 
model de cultiu fruiter llenyós, la tomata com a model 
d’hortalissa, i el model vegetal per excel·lència, l’espècie 
crucífera Arabidopsis thaliana, que permet disseccionar 
de forma precisa el mecanisme de resposta a nivell 

molecular. D’aquesta manera, perseguim incrementar el nostre coneixement 
de la interacció planta-ambient, la qual cosa contribuirà al disseny d’estratègies 
agronòmiques i biotecnològiques per a millorar la productivitat i qualitat 
agrícola en condicions adverses.

Canvi climàtic i recursos hídrics: Arianna Renau Pruñonosa
(Institut Universitari de Plaguicides i Aigues)
La comunitat científica ha posat de manifest en reiterades ocasions que el canvi 
climàtic és un fet irrefutable que, en major o menor mida, ja s’està començant 
a notar arreu del planeta. En aquest nou escenari climàtic molts dels recursos 
naturals es veuran reduïts, entre els quals cal destacar l’aigua dolça, essencial per 
a la vida.
Des del grup de Recursos Hídrics (RR.HH) de l´IUPA (Institut Universitari de 
Plaguicides i Aigues), la gestió de l’aigua ha estat sempre l’objectiu essencial de les 
seves línies d’investigació. Per proposar i realitzar una bona gestió cal partir d’un 
coneixement clar del recurs. Només així és possible prendre decisions encertades 
i anticipar-se als efectes negatius del canvi climàtic. En general, la recerca en 
aquest àmbit es basa en conèixer, estimar i provar metodologies que ens ajuden 
a preservar la quantitat i millorar la qualitat de l’aigua dolça. Per tant, una gestió 
òptima del recurs és essencial per poder continuar utilitzant-lo de forma sostenible.
Els darrers anys, tres han estat les línies generals d’investigació que s’han dut a 
terme en el grup de RRHH. La primera ha estat l’optimització del recurs en el reg 
de cítrics. És un sector fortament depenent de la disponibilitat d’aigua, tant en 
termes de quantitat com de qualitat, en què s’ha assolit un alt grau d’eficiència 
però que té encara un marge d’estalvi considerable. La previsible escassetat 
d’aigua en el futur immediat pot compensar-se amb polítiques d’estalvi, que 
garanteixin la sostenibilitat d’aquests cultius.
La segona línia d’investigació és la implementació de models matemàtics, 
que constitueixen una eina bàsica per a la gestió dels recursos hídrics (aigües 
subterrànies i superficials). Aquests models permeten, a més de conèixer 
en profunditat els sistemes actuals, simular escenaris futurs modificant els 
paràmetres introduïts en el mateix, com ara les precipitacions, temperatura, 
qualitat i quantitat de l’aigua existent, etc. Basant-nos en aquesta eina i seguint 
la línia d’investigació de modelització s’han quantificat els recursos futurs 
considerant diferents escenaris de canvi climàtic a diferents escales. 
I finalment, i no per això menys important, la tercera línia d’investigació es 
dirigeix   a conèixer les implicacions ambientals dels nous recursos (recursos no 
convencionals) que s’estan incorporant al cicle de l’aigua, com són les aigües 
regenerades procedents de les depuradores.

Nous materials per a una nova relació amb l’energia: Iván Mora Seró
(Dep. Física)
Hores d’ara l’influencia de l’acció humana en el clima està majoritàriament 
acceptada en el món científic. L’emissió continuada i creixent de gasos d’efecte 
hivernacle, sobretot des del començament de la revolució industrial, ha anat al-

terant les condicions climàtiques de manera perceptible 
y el més perillós de manera que podria ser irreversible. 
L’origen de aquestes emissions cal buscar-lo en la nostra 
necessitat d’energia per a impulsar el desenvolupament 
de una societat cada vegada més complexa que neces-
sita d’aquesta energia per assegurar-os el benestar, la 
comunicació o el transport. Així si la població humana 
ha experimentat un creixement exponencial, del consum 
energètic ha sigut doblement exponencial ja que al con-
sum per persona cal afegir el consum creixent degut al 
desenvolupament de la societat que necessita alimentar 
els cotxes, les calderes, els aires condicionats o les bateri-

 Número 25 • octubre de 2018 

Concienciació sobre el canvi climàtic a Castelló:
des de l’educació secundària a la universitat (I)



es. Així encarar el problema del canvi climàtic requereix afrontar 
el problema energètic, que a més a més té altres besants com les 
tensions geopolítiques. Afortunadament la ciència i la tecnolo-
gia ens poden ajudar a solucionar aquests problemes, seguint 
dues grans línies: la producció d’energia renovable i neta i l’estalvi 
energètic. 
Aquestes línies són precisament les principals línies de recerca del 
Grup de Semiconductor Avançats (GAS) pertanyent al Institut de 
Materials Avançats (INAM) de la Universitat Jaume I (UJI). Per una 
banda investiguem nous materials, com les perovskites d’halur 
y els punts quàntics, per a desenvolupar cel·les solars d’alta efi-
ciència i de baix cos. Aquestes cel·les es preparen en els nostres 
laboratoris i es caracteritzen per a determinar els seus mecanis-
mes de treball, que són en gran mesura encara desconeguts, i que 
permetran una subsegüent millora del dispositiu fotovoltaic. Per 
altra banda també treballem l’estalvi energètic mitjançant l’estu-
di de nous dispositius emissor de llum, LEDs, de nova generació 
amb millors presentacions que permeten reduir el cost de la ge-
neració de llum a més de poder servir per a desenvolupar noves 
pantalles amb millor definició que es podrien fabricar sobre su-
ports flexibles. També caracteritzem el impacte mig ambiental d’aquestes tecno-
logies, en col·laboració amb la Catedràtica de la UJI Rosario Vidal, i com poden 
ser utilitzades per limitar les emissions i per tant el canvi climàtic. Així l’estratègia 
del grup GAS s’emmarca completament en temàtiques que busquen millorar la 
generació i el consum energètics de cara a mitigar els problemes que el actual 
model produeix.
Per altra banda, des de els instituts d’educació secundària, també alguns pro-
fessors com Diego ens han volgut donar la seua visió.

El canvi climàtic en l’ensenyament d’educació secundària: 
Diego Zaragozà Blasco (IES Matilde Salvador)
Sense cap dubte, un dels problemes més greus als que s’enfrontaran les futures 
generacions serà el canvi climàtic. Per aquest motiu, els adolescents han de co-
nèixer i ser conscients d’aquest problema des de l’escola i l’institut per fer-los par-
tícips de canvis en el sistema de transformació energètic global. Les assignatures 
de ciències naturals, concretament la física i química, i la tecnologia juguen un 
paper fonamental en aquest coneixement i ajuden a que cadascú aporti amb el 
seu comportament una xicoteta solució al conflicte que se’ns presenta.
La societat actual viu en la cultura de l’envàs, emprant grans quantitats d’energia 
amb la fabricació d’aquests, amb la conseqüent generació de gasos hivernacle 
en aquesta transformació.  Així, en tota la secundària però ja des de segon curs, 
l’assignatura de tecnologia insisteix en la necessitat del reciclatge dels envasos 
fonamentalment, promovent l’elaboració de prototips de medis de transport fets 
amb materials reciclats dins de la iniciativa «Què fem amb el fem» . Existeixen 
diverses organitzacions que fan tallers pels centres d’educació, per fomentar 
aquesta reutilització i conscienciar a l’alumnat del que suposa l’excessiva utilit-
zació de plàstics, llaunes....  
De la mateixa manera, altra part important de gasos contaminants es produeix 
en la producció d’electricitat i climatització de les vivendes, per aquest motiu en 
primer d’ESO es donen a conèixer els materials i tècniques de construcció amb 
major capacitat aïllant per disminuir la despesa energètica de les cases. També 
en referència al estalvi energètic domèstic, es promouen vivendes domòtiques 
i autosuficients en quart d’ESO. A més del comentat anteriorment, la solució a 
llarg termini al problema de l’augment de l’efecte hivernacle en el nostre plane-
ta és la generalització en l’ús de fonts d’energia renovables. En aquest sentit, en 
tercer d’educació secundària s’explica d’on prové l’electricitat que emprem en 
casa, quines conseqüències té el seu malbaratament (al marge de l’augment de 
la factura mensual) i quines possibilitats existeixen per canviar l’actual sistema 
de producció.
Per finalitzar, no podem deixar a banda la problemàtica de l’emissió de diòxid de 
carboni en el transport. Per aquesta raó en batxillerat s’explica el funcionament 
dels motors de combustió i quines alternatives s’estan desenvolupant, en aquests 
cursos s’aprofundeix en tots els temes exposats durant l’ensenyament obligatori.
Per tots aquests motius, veiem que la tecnologia com assignatura es presenta 
com fonamental en el sistema educatiu obligatori, ja no sols per la formació de 

futurs enginyers, si no per fer una societat més conscienciada en els problemes 
mediambientals.   
Tanmateix, les opiniós i treballs sobre en canvi climàtic no serien completes 
si no se sap també l’opinió del joves. Dels estudiants del educació secundà-
ria de L’IES Matilde Salvador que amb els seus comentaris i propostes saben 
com fer front a aquesta amenaça tan greu que suposa el calfament global del 
nostre planeta.

Propostes per combatre el canvi climàtic de l’estudiantat
de l’IES Matilde Salvador

2ón curs del cicle mitjà de “Farmàcia i parafarmàcia” 
María, Roxana, Tamara, Marta, Diana, Alba, Zaira, Andrea, Paula, María, 
Ariadna, María, Beatriz: augmentar els punts de reciclatge; reemplazar les 
bombetes d’alt consum per altres de baix consum; mobilitat sostenible, que 
persones d’una mateixa zona comparteixin cotxe per anar al centre educatiu; 
augmentar les zones verdes; posar dipòsits de recollida d’aigua; dipòsits de 
material escolar utilitzat en els centres educatius (bolis, subrayadores, llibretes ...)

1er Curs del cicle superior de “Laboratori clínic i biomèdic”
Toni, Mauro, Elena , María: que surtin 5 minuts més tard al recreo aquells que 
tiren papers a terra; que hagi descompte a la cafeteria per aquells que reciclen 
de forma adequada i aquells que circulen amb transport públic i treuen el tiquet 
a classe; plantar un hort ecològic al costat del col·legi i que es puc col·laborar i 
contribuir a la cura del medi i quedar-se amb el que produeixin.
Nerea, Sara, Carme, Elena, Sara: assistir a classe amb bicicleta o utilitzar 
transport públic; aprofitar la llum natural, així reduir l’artificial i costosa; reduir 
al màxim l’ús de paper; contenidors de reciclatge; invertir en ordinadors i formats 
digitals.
Andrea, María, Alba, Noelia: papereres de reciclatge a les classes (fins i tot 
una per posar els taps de plàstic, per reutilitzar els folis); l ‘ús més els transports 
públics, o els vehicles menys o que no contaminin (vehicles elèctrics, bicicletes) 
de manera que posar més “aparcabicis” en els centres escolars amb vigilància; 
utilitzar més equips informàtics per fer més possible una reducció de consum de 
paper; reutilitzar els materials de reciclatge per fer manualitats.
Dani, Aarón, Ivan, Alejandro, María: utilitzar folis reciclats; utilitzar en 
la mesura del possible la llum natural i si no es pot utilitzar bombetes de baix 
consum; l’ús materials renovables i reutilitzables evitant així l’explotació de 
treballadors i de matèria primera; deixar de fer servir centrals elèctriques 
mitjançant l’alliberament de l’ús de plaques solars abolint la llei que les prohibeix; 
tancar les centrals i empreses petrolíferes per acabar amb les marees negres i 
els gasos nocius per combustió d’aquest; declarar Patrimoni de la Humanitat i 
reserva selvàtica l’Amazones per acabar així el seu desforestació (últim animal 
extint el guacamai blau 17 setembre 2018).
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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 perfils 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.
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