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L’UJI va acollir, el 22 de març, la 
prova Cangur 2018
Aquesta prova està convocada per la 
Societat Catalana de Matemàtiques i or-
ganitzada per les respectives comissions 
(valenciana, balear i catalana). El seu objectiu és estimular i motivar 
l’aprenentatge de les matemàtiques a través dels problemes. Entre els 
primer classificats de la comissió valenciana es troben dos alumnes de 
Castelló: Óscar Palmer Peiró (IES Francesc Tàrrega) i Roberto Vergara 
Sanchís (IES Francesc Ribalta). 

La quarta edició de la fira científica 
Firujiciència va comptar amb 72 
tallers i 2.200 inscripcions
El grup de professorat voluntari de la Uni-
versitat Jaume I i del CEFIRE de Castelló va 
realitzar la mostra científica Firujiciència 2018 el 22 de març. En aques-
ta quarta edició es van realitzar demostracions i experiments relacio-
nats amb disciplines com la física, el medi ambient, la robòtica, la quí-
mica, la medicina, la psicologia, la zoologia o els recursos energètics.

El joc gratuït ChemMend per a aprendre la taula periò-
dica, ja està disponible en línia

El professorat investigador Vicente Martí 
Centelles, Jenifer Rubio Magnieto, Luis Leiva, 
i Vicente Javier Traver Roig, amb el finança-
ment de l’Institut de Noves Tecnologies de la 
Imatge, han posat en marxa la versió en línia 
de ChemMend, un joc gratuït per a aprendre 

la taula periòdica de forma lúdica. El joc pretén facilitar l’aprenentatge 
del grup i període dels elements més comuns de la taula periòdica.

L’UJI lliura 59 premis a les Olimpíades Acadèmiques
La Universitat Jaume 
I ha celebrat l’acte 
de lliurament dels 
diplomes de la fase 
local de les Olimpía-
des Acadèmiques en 
onze disciplines: Ma-
temàtiques, Física, 
Química, Biologia, Economia, Història i Patrimoni, Humanitats, Publicitat, 
Valencià, Agroalimentària i del Medi Rural, i Dret.

La Biblioteca de la Universitat Jaume I presenta un nou 
recurs al Portal del Coneixement Obert UJI: la Mecapedia
Es tracta d’una enciclopèdia virtual sobre enginyeria mecànica, elabo-
rada pel professorat de l’Àrea d’Enginyeria Mecànica de l’UJI. Trobareu 
informació molt útil per als vostres estudis: definicions de conceptes, 
elements, lleis, procediments, etc.

L’UJI aposta per lluitar contra la plaga de l’aranya roja amb 
alternatives biològiques de menor toxicitat que els pesticides 
Grups de recerca de l’UJI, liderats per Víctor Flors i Josep Jaques, de-
mostren que la resistència a plagues i malalties no ha sigut un aspecte 
prioritari en la selecció de cultius.

El Festival Internacional de 
Ciència «Pint of Science» 
torna amb tres vesprades de               
xarrades a The Temple Bar
Castelló de la Plana va acollir, per 
tercera vegada, el Festival Interna-
cional de Ciència «Pint of Science», 
una trobada que busca acostar la ciència a la societat i que a Espanya 
celebra la quarta edició.

Onze instituts de secundària cele-
bren el Dia Internacional de la Llum
L’UJI va participar en la commemoració del 
Dia Internacional de la Llum, que es va cele-
brar per primera vegada el 16 de maig amb 
diverses activitats organitzades pel Grup 
de Recerca d’Òptica i amb la col•laboració 
d’onze centres de secundària de Castelló. El 
físic i divulgador científic Javier Fernández 
va ser l’encarregat de tancar la commemo-
ració. Els centres participants han sigut l’IES Penyagolosa; Colegio 
Nuestra Señora de la Consolación, Colegio La Magdalena, IES Francesc 
Tàrrega; IES Alfons XIII; IES Ximén d’Urrea; IES Politècnic; IES Jaume I; 
IES Francesc Ribalta; IES Els Ports i Àgora Lledó International School.

La Fundació f2e i Oppidumenergía lliuren els premis de 
la competició d’eficiència energètica
Aquesta iniciativa té la 
finalitat de conscien-
ciar la joventut sobre 
la importància de fer 
un ús responsable de 
l’energia. Han participat 
81 alumnes de set centres 
d’educació secundària. L’alumnat guanyador en la categoria de reduc-
ció de consums energètics en espais públics ha sigut de l’IES El Ca-
minàs, en primer lloc; de l’IES Francesc Ribalta, en segon i de l’IES Pen-
yagolosa en tercer. En la categoria de generació d’energia mitjançant 
el moviment del cos humà, el primer i el segon premi han sigut per a 
alumnat de l’IES Francesc Tàrrega de Vila-real, i el tercer premi per a 
alumnat de l’IES Llombai, de Borriana. 

Un grup d’estudiants de l’UJI 
guanya la competició de 
robòtica Cantabrobots 2018
L’equip, format per Javier Albalate i 
Johnny Lamitier (grau en Enginye-
ria Elèctrica), José Ángel Estrada i 
Francisco Sayas (grau en Enginyeria 
en Tecnologies Industrials), Sara Molla (grau en Enginyeria Agroali-
mentària i del Medi Rural), Alaia Oliden (grau en Enginyeria en Disseny 
Industrial i Desenvolupament de Productes) i Áxel Pena (màster univer-
sitari en Noves Tendències i Processos d’Innovació en Comunicació), va 
dissenyar i construir dos robots. En la prova de velocitat, l’equip de l’UJI 
va realitzar el robot més ràpid, va aconseguir el millor temps absolut 
de la jornada i va guanyar la competició en la categoria universitària.



Quasi totes les persones que formem part de l’UJI coneixem els Premis a 
l’Excel•lència Acadèmica Ernest Breva, que cada any atorga la Universitat 
Jaume I als millors expedients i a l’excel•lència acadèmica. Però no totes 
les persones sabem l’origen d’aquest premi i per què s’anomena així.

A 1998, un jove com qualsevol altre de Castelló, va començar els seus 
estudis universitaris en Enginyeria Informàtica a l’ESTCE de la Universitat 
Jaume I. Com la majoria de l’alumnat, intentava aprofitar les hores que 
passava a la universitat per a poder assolir els millors resultats possibles. 
Temps per a l’estudi, temps per al descans i temps per a l’oci, la diversió, 
la família i els amics; la fórmula del bon estudiantat universitari.

Malauradament, sense cap avís, segurament amb l’estrès típic dels treballs 
per presentar, els parcials i els exàmens finals, i amb les inquietuds prò-
pies d’un jove de vint anys, a Ernest li van diagnosticar una greu malaltia 
anomenada distròfia muscular degenerativa. No puc imaginar-me com de 
difícil pot arribar a ser posar-se en el lloc d’aquest jove i d’aquesta família 
i saber com es van sentir després d’aquell terrible diagnòstic! Un tomb en 
les expectatives i un gir de 180 graus en la rutina diària.

Ben al contrari, la manca de resignació d’Ernest, la seua perseverança i 
el desig per aconseguir el seu objectiu fixat anys enrere, no es va deixar 
vèncer per la malaltia. L’esforç, l’ajuda de la seua família i, sobretot, la 
seua il•lusió, van ser l’estímul que el va empènyer a seguir amb la carrera, 
a anar a classe, estudiar molt i aprovar els exàmens.

Ernest Breva Mallach ens va deixar el gener de 2005, quan cursava cinquè. 
No li va donar temps a acabar Enginyeria Informàtica, però va deixar una 
empremta que, tretze anys després, encara causa admiració en els seus 
companys i companyes d’estudis, en el seu professorat i en la Universitat.

Com a merescut reconeixement, i en record del seu gran exemple de te-
nacitat, constància i excel•lència, l’Escola Superior de Tecnologia i Cièn-
cies Experimentals va establir la concessió dels premis al millor estudian-
tat en les diferents titulacions. El març de 2006, el director de l’ESTCE 
d’aleshores, Fernando Rajadell, i la vicerectora, Eva Alcón, van lliurar els 
primers Premis Ernest Breva a l’Excel•lència i l’Esforç. 

El 26 de gener de 2012, en el Consell de Govern número 19, es va apro-
var el programa de Premis a l’Excel•lència Acadèmica Ernest Breva. A 
partir d’aquell moment els premis s’atorguen cada any, amb l’objectiu 
d’impulsar l’excel•lència i l’alt rendiment de l’estudiantat al llarg de tota 
la seua trajectòria universitària. Per tant, en el marc del nou espai euro-
peu d’ensenyament superior, al millor estudiantat de grau se li conce-
deix el diploma al rendiment acadèmic. També s’atorguen altres premis: 
a les millors qualificacions en les proves d’accés a la universitat i al rendi-
ment acadèmic per curs.

Enguany han estat premiats 33 estudiants del graus que s’imparteixen a 
l’ESTCE: huit de primer curs, sis de segon curs, deu de tercer curs i nou 
de quart curs. Alguns i algunes ens han donat la seua opinió al voltant 
dels estudis a l’ESTCE:

Sóc Jorge Fernández Sánchez i vaig nàixer a Múrcia. Vaig estudiar a 
l’Institut Juan Carlos I i des de molt xicotet vaig començar a interessar-me 
per la programació, ja que em fascinava el poder de creació que aquesta 
et dóna; per això vaig decidir vindre a l’UJI a estudiar el grau en Disseny 

i Desenvolupament de 
Videojocs. Dues de les 
meues passions, a més 
dels videojocs, són la 
música i els esports i 
pense que els estereo-
tips sobre els videojocs 
i sobre qualsevol altre 
àmbit haurien de ser 
erradicats per complet. 
Finalment, m’agradaria donar les gràcies a aquelles persones que han fet 
d’aquesta terra la meua llar.

Sóc Pablo Serna Gallén, vaig estudiar a l’IES Ximén d’Urrea de l’Alcora —
localitat on visc—, i actualment estudie el grau en Química a l’UJI. Per con-
cretar una mica més, quart curs. Des que era menut sempre m’ha fascinat 
el món de l’experimentació i, per descomptat, el de la química, així que 
m’hi vaig endinsar... i, a hores d’ara, tinc la sort de desenvolupar aquestes 
tasques al grup d’investigació de Química de l’Estat Sòlid de l’UJI. Tot i això, 
una de les altres meues grans aficions és l’escriptura. En fi, sempre he pen-
sat que va bé fer un mix de diverses àrees de coneixement...

Hola, el meu nom es Jordi Miralles Comins i tinc 19 anys. Vaig nàixer 
a Castelló de la Plana i vaig estudiar a l’IES Vicent Sos Baynat. Ara estic 
cursant segon d’Enginyeria Informàtica i vaig decidir triar aquest grau 
perquè m’entusiasmen les noves tecnologies i els ordinadors.

Laura Agost Beltrán: vaig nàixer a Castelló de la Plana l’any 1997. Vaig es-
tudiar a l’IES Francesc Ribalta d’aquesta ciutat. Actualment, estudie tercer 
curs del grau en Química a l’UJI. L’elecció d’aquest grau respon a la meua 
inquietud per entendre el món que ens envolta i al somni de fer nous des-
cobriments que milloren la vida de les persones. Considere que els secrets 
de l’èxit són la paciència, la constància i el desig de superar-se i donar el 
millor d’un mateix. Ah! I saber que els somnis poden fer-se realitat.

Em dic Jorge Segarra Tamarit i vaig estudiar a l’IES Violant de Casal-
duch, de Benicàssim. Vaig triar el grau en Enginyeria Elèctrica perquè 
m’interessa, tant la part de l’electricitat, com la part de control i auto-
matització (en quart vaig fer aquesta especialització). El curs passat vaig 
acabar el grau i ara estic estudiant el màster universitari d’Enginyeria 
Industrial, alhora que investigue sobre models de predicció del mercat 
elèctric gràcies a una beca de col•laboració.

Em dic Miguel Matey Sanz i estic en tercer curs del grau en Enginyeria 
Informàtica a l’UJI. Sóc de la Vall d’Uixó i vaig estudiar a l’IES Benigas-
ló. Des de menut vaig decidir que estudiaria informàtica, segurament 
perquè els ordinadors em cridaven l’atenció. Al meu primer any al grau, 
l’UJI em va oferir participar en el programa «Estudia i Investiga», que 
ens permet col•laborar amb grups d’investigació, en el meu cas amb 
el grup GEOTEC. A més, m’ha permès gaudir aquest curs d’una beca 
d’investigació i una altra de col•laboració amb el Departament de Llen-
guatges i Sistemes Informàtics.

Em dic Rosé Adell Sabater i sóc nascuda a l’interior de Castelló, a un dels 
pobles més bonics d’Espanya: Morella. Vaig viure i estudiar allí els cursos 
d’educació infantil, primària (Col•legi Mare de Déu de Vallivana) i l’ESO 
(IES Els Ports), però als 16 anys vaig decidir baixar a viure a Castelló de la 
Plana per a continuar la meua afició: l’esport. Jugava a bàsquet des dels 
huit anys a l’equip morellà, però abans de començar el batxillerat em van 
oferir continuar aquesta passió en un equip d’ací, així que vaig fer les ma-
letes i vaig canviar la meua vida a casa per una residència, els estudis de 
batxillerat, una nova categoria de bàsquet i, sobretot, gent nova allà on 
anava. Vaig cursar els dos anys de batxillerat a l’IES Penyagolosa i recorde 
que mai vaig saber quins serien els estudis que després voldria cursar. Va 
ser en segon, quan les jornades de portes obertes de l’UJI van despertar 
el meu interès pel grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural. 
Recorde que no vaig poder assistir a les pràctiques que va organitzar 
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aquest grau, però un bon amic meu que sí que va poder anar, em va 
contar el que havien fet i em vaig decidir. Sempre m’ha agradat la natu-
ralesa, a més a més el poble on vaig nàixer està ple de gent agricultora 
i ramadera, fins i tot la meua mare ho és. La veritat és que exactament 
no sé per què vaig elegir aquest grau però em vaig deixar portar pel que 
en aquells moments em cridava l’atenció. Després de quatre anys estic 
acabant quart curs, seguisc vivint a Castelló, seguisc practicant bàsquet 
i no sé què serà el que m’espera l’any que ve, però tinc clar que totes 
aquestes etapes quedaran en el meu record.

Sóc Inés Domingo Ortí, sóc de Benicarló i vaig estudiar a l’IES Ramon Cid 
d’aquesta localitat. Vaig estudiar el grau en Química a l’UJI i vaig acabar el 
passat curs. Actualment, estic estudiant un màster en Bioquímica, Biolo-
gia Molecular i Biomedicina a la Universitat Autònoma de Barcelona. En 
acabar batxillerat científic tenia dubtes en l’elecció de la carrera, dubtava 
entre Química a l’UJI o Bioquimica a la UAB. Finalment, em vaig decidir 
per Química, perquè vaig pensar que era una matèria més general i des-
prés em podria especialitzar. A més, el campus de l’UJI em va agradar i la 
proximitat al meu poble em van fer decidir per estudiar a Castelló.

Karen Valls Val: vaig nàixer en Castelló de la Plana el 5 de gener de l’any 
1996. Vaig cursar educació primària al Col•legi Públic Bernat Artola i, pos-
teriorment, secundària i batxillerat en la modalitat de ciències i tecnolo-
gia a l’IES Sos Baynat. Sempre m’han agradat les ciències i els nombres, 
per això i pel gran camp de la ciència que abasta i les seues possibilitats 
laborals, vaig decidir realitzar el grau en Enginyeria en Tecnologies In-
dustrials.

Alberto González: sóc de Benicàssim, però porte tota la vida estudiant 
a Castelló. L’any passat vaig finalitzar els meus estudis en el Grau en En-
ginyeria Informàtica, i actualment estic cursant el màster universitari 
en Sistemes Intel•ligents en l’UJI. Des de ben xicotet m’han apassionat 
les màquines que poden prendre  decisions pròpies, i ajudar així a les 
persones. Per aquest motiu, vaig triar estudiar aquesta carrera i aquest 
màster. Em considere una persona prou activa: m’agrada eixir a córrer, 
muntar en bici de muntanya i fer escapades amb moto els caps de set-
mana. També sóc aficionat als jocs de taula, els videojocs i els relats de 
ciència-ficció, de superherois i de fantasia. Vull agrair a totes les persones 
que m’han acompanyat en el viatge el fet d’estar sempre amb mi i fer 
possible aquest premi.

Em diuen Marc Martí Sabaté i vaig estudiar a l’IES Matilde Salvador de 
Castelló. Vaig escollir el grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials pel 
meu interès en la ciència i l’oportunitat que em va oferir l’UJI d’estudiar 
dos anys a França. El darrer curs vaig acabar el grau i ara estic estudiant 
el màster universitari en Enginyeria en Tecnologies Industrials. Al ma-
teix temps, col•labore amb el Departament de Física de l’UJI, a l’Àrea 
d’Òptica, en el camp de la imatge single-pixel.

El meu nom és Aleix Alcàcer Sales. Sóc d’un poble de l’interior de Cas-
telló, Albocàsser, en el qual vaig estudiar fins a batxillerat. Com que no 
hi havia centre al meu poble, el vaig cursar a l’institut de Vall d’Alba. Ja 

a la universitat, em vaig decidir pel grau en Matemàtica Computacional. 
L’elecció va ser deguda al fet que, per una part, m’agradava molt la infor-
màtica però, a la vegada, també m’agradaven les matemàtiques.

El meu nom és Ignacio Lecha Bayo, sóc de Castelló de la Plana. Els estudis 
de secundària els vaig cursar al CITD-IES Penyeta Roja i els estudis de ba-
txillerat els vaig cursar a l’IES Joan Baptista Porcar. Després a l’UJI he cursat 
el grau en Arquitectura Tècnica, que recentment he finalitzat. Aquest grau 
el vaig decidir estudiar perquè el meu pare i el meu germà també són 
arquitectes tècnics. Per tant, és una professió que em ve de família.

Em dic Manuel Celades Gorris, tinc 20 anys i visc a Castelló de la Plana. 
Vaig estudiar al Centro Educativo Ramiro Izquierdo, i al Colegio San Cris-
tóbal vaig cursar el batxillerat. Estudie Enginyeria Mecànica a l’UJI. Vaig 
triar aquest grau perquè m’agradaven molt les matemàtiques i la física, 
a més dels cotxes i les motos. Per últim, vull dir que porte competint en 
tenis des dels 10 anys i que els dos últims anys he treballat com a profes-
sor d’aquest esport.

Sóc Ivan Justicia Blasco i visc en L’Alcora. Vaig estudiar primària i se-
cundària en La Salle. El batxillerat científic el vaig cursar a l’institut IES 
Ximén d’Urrea. Per segon any consecutiu he rebut el Premi Ernest Breva 
al Rendiment Acadèmic, per a l’alumnat del grau en Enginyeria Química. 
Crec que aquest grau té una eixida laboral dins del món de l’enginyeria 
molt amplia i multidisciplinària i és per això que el vaig escollir. Gràcies a 
la versatilitat d’aquest grau, actualment estic treballant en Torrecid, una 
empresa multinacional i capdavantera en el seu sector. 

El meu nom és Adrián Fernández De La Pradilla Ibáñez i vaig estu-
diar, tant la secundària com el batxillerat, a l’IES Bovalar, un institut molt 
pròxim a l’UJI i al meu poble, Borriol. Actualment em trobe en segon 
curs del grau en Química, una carrera que vaig triar atès el meu interès 
per la ciència i a la gran quantitat de possibilitats laborals que presenta 
estudiar-la. Avui continue pensant que l’opció que vaig triar fa dos anys 
va ser la correcta.

Hola a tots, el meu nom és Andrés Mormeneo Segarra i sóc de Castelló 
de la Plana. He estudiat al Colegio Mare Vedruna Sagrado Corazón-FEC 
des d’infantil fins al batxillerat, inclusivament. Estic cursant tercer del 
grau en Enginyeria Química a l’UJI i vaig decidir escollir aquesta carrera 
perquè m’agraden les matemàtiques i la química. De moment crec que 
he encertat. En les meues estones lliures m’agrada jugar al golf i anar a 
prendre alguna cosa amb els amics.

Em dic Carlos Hernández Barberá i sóc d’Alaquàs, un poble prop de 
València. Vaig estudiar a l’IES Doctor Faustí Barberà i actualment estic en 
l’últim any del grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs a l’UJI. 
Vaig decidir entrar al grau principalment perquè m’atreia la idea de po-
der desenvolupar les meues pròpies històries mitjançant jocs, així com la 
programació. A més, em va semblar una bona oportunitat per a conèixer 
gent amb els mateixos interessos que jo. La meua afició principal són els 
videojocs (quina sorpresa), encara que m’encanten també un altre tipus 
d’arts (especialment les plàstiques).
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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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