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INTRODUCCIÓ

Les línies de govern per a l'any 2002 que presentem avui vénen marcades principalment per dos fets de distint
signe que tindran una gran incidència en la nostra Universitat: la previsible aprovació de la Llei orgànica
d'universitats i el trasllat del campus de Borriol al del Riu Sec.

Pel que fa als efectes de la LOU, un dels primers serà, si res no ho impedeix, la dissolució d’aquest Claustre,
malgrat tenir tota la legitimitat per escometre la reforma dels Estatuts i adaptar-los al nou marc legislatiu,
segons reconeix el mateix Consell d'Estat en el seu preceptiu informe al projecte de llei. Si es produeix la
dissolució, no estarem davant d’una necessitat jurídica com deien fa uns mesos els representants ministerials,
sinó davant d’un capritx polític que, amb la indiscutible legitimitat democràtica dels nostres representants al
Congrés i al Senat, qüestiona la no menor legitimitat d'un òrgan col·legiat com és el Claustre universitari,
totalment democràtic i capaç de portar endavant la reforma estatutària. Com podeu imaginar, si es consuma la
dissolució del Claustre, l'actual equip rectoral se sentirà orfe i ostatge d'una situació no desitjada.

Les energies col·lectives perdudes en un nou procés electoral per elegir Claustre, les energies que emprarem
en l'adaptació d'uns Estatuts molt vàlids com els nostres, les energies que emprarem per reformar normes i
criteris interns (com per exemple el document de carrera docent), les energies que emprarem per  superar els
buits legals i fins i tot les contradiccions que pot implicar la LOU, les energies per trobar solucions legals a la
poca flexibilitat donada al període transitori..., totes aquestes energies no les podrem emprar en altres
qüestions que, amb tota seguretat, serien molt més constructives per a la nostra Universitat, davant del repte
de construcció de l'espai docent i d'investigació comuna en el qual estan immerses les universitats europees.
Vull traslladar-vos el desig de l'Equip de Govern perquè tot aquest complex procés el sapiem dur amb el sentit
comú i l'eficàcia que fins ara ens ha caracteritzat com a col·lectiu universitari i, per descomptat, explicitar el
nostre compromís per fer-ho de la manera més fàcil possible.

Pel que fa al trasllat per iniciar el pròxim curs en el nou edifici de la Facultat de Ciències Humanes i Socials,
hem de destacar que és un fet molt positiu i anhelat per tots des de fa temps. Propiciarà la trobada de tota la
comunitat universitària en el campus del Riu Sec, i s’acabarà la situació de precarietat i escassetat d'espai del
campus de Borriol, els habitants del qual --perquè la dedicació horària del personal i de l’estudiantat crec que
em permet qualificar-los així-- han anat incrementant-se any rere any sense que hi haguera una fórmula
màgica que permetera estirar l'espai disponible. Crec que cal reconèixer les renúncies i la generositat d'aquests
habitants del campus de Borriol durant aquests anys, en els quals els altres habitants de la Universitat hem
anat millorant notablement les nostres condicions de treball. Però l'experiència dels que hem estat involucrats
en trasllats similars i les exigències del calendari, ens obligarà a administrar-nos una dosi extra de comprensió
i de generositat col·lectiva perquè culmine el procés en el menor temps i de la millor manera possible.

A més d'aquests dos importants condicionants de l'acció de govern, hem de destacar altres condicionaments
globals, que sense ànim de fer balanç, permeten contextualitzar la proposta que se sotmet a aprovació.

En primer lloc vull destacar l'important treball de la comunitat universitària en aquest últim semestre i agrair a
tots, especialment als qui tenen o han tingut participació en òrgans de govern, de representació o de
negociació, el tarannà constructiu, dialogant i tolerant amb què s'han enfrontat a diversos reptes nous a la
Universitat. Crec que perquè una acció de govern resulte eficaç, no és condició suficient que hi haja idees
atractives, però si que és condició necessària que es duguen a la pràctica en un clima com l'abans descrit, per
això l’hem de cuidar, davant d’intents desestabilitzadors que no preveuen la riquesa de l'heterogeneïtat de la
Universitat, sinó visions parcials i particulars que poden confondre una crítica política legítima, i fins i tot
necessària, amb visions esbiaixades de qüestions puntuals.

En segon lloc, voldria destacar que les dades de matrícula de l’actual curs són esperançadores: continuem
creixent en nombre d'estudiants, mantenint en la majoria de titulacions una bona situació, en un context de
sensible baixada global del nombre d'estudiants que accedeixen a la universitat a la nostra comunitat i a la
resta d'Espanya. Però aquest balanç global ha d’equilibrar-se amb la preocupació de l'estat de la demanda en
unes poques titulacions, que respon a una conjuntura global del sistema universitari, però davant la qual cal
estar vigilants. En aquest sentit, des del Vicerectorat de Ordenació Académica i Estudiants, s'està treballant
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coordinadament amb els centres i direccions de titulació per analitzar els resultats i prendre oportunes accions
de millora i, si escau, promoció.

En tercer lloc, és necessari remarcar que la situació financera de la Universitat millora any rere any, fruit, en
part, del nombre d'estudiants a temps complet i sobretot a l’efecte del pla de finançament. Aquesta situació,
unida a la pràctica inexistència actual de desequilibris interns en l'assignació de recursos, ens permet ser
optimistes, sempre que el nostre projecte acadèmic es desenvolupe dins de les pautes de sostenibilitat en què
ho està fent; aquest objectiu ha de ser prioritari per a tots i no és tan fàcil d'aconseguir en l'escenari actual de
demanda universitària per part del futur estudiantat. No obstant això, aquesta situació positiva es veu entelada
perquè el sistema d'objectius encara no ha estat aclarit i per la dura negociació que està suposant. I és dura
perquè en la negociació, no sols ens va una part significativa de pressupost, sinó també perquè parteix de la
credibilitat del sistema universitari davant de la societat.

En quart lloc, cal destacar que en aquest any 2002 hem de donar un impuls decisiu per mamprendre la
construcció de les nombroses infraestructures del campus que encara ens falten, qüestió que requereix,
necessàriament, la compra de terrenys, per a la qual cosa ja hi ha consignada una partida específica en l'actual
projecte de pressupostos de la Generalitat Valenciana, i que esperem que siga aprovada;  al seu moment
haurem de reconèixer de la manera més adequada aquesta consignació, pel que té de sensibilització positiva
cap a la nostra realitat.

En cinquè lloc cal destacar el compromís de la Universitat en el desenvolupament de dues cultures
complementàries que contribueixen a una nova forma de gestionar els recursos: el pla estratègic i la promoció
de la qualitat. En ambdós casos hem de continuar avançant en els camins recorreguts fins ara, i amb més
decisió, si cap, després de l'aprovació de la nova LOU i del seu desenvolupament normatiu.

Dins d'aquest marc de referència global i del marc del programa electoral a 4 anys per al desenvolupament del
qual va ser elegit l'actual Equip, s'emmarquen les línies de govern, línies que combinen la continuïtat de les
polítiques seguides fins ara amb la introducció de noves apostes, que descriurem en els sis eixos en els quals
es va estructurar el programa electoral:

• Aposta per la millora educativa.
• Aposta per la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.
• Aposta per una major implicació amb el nostre entorn.
• Aposta per la millora de les infraestructures i del finançament.
• Aposta per la millora de les condicions de treball dels col·lectius universitaris.
• Aposta per la millora en l’organització i gestió de la Universitat.

Passem a descriure els elements més destacats de cada una d’aquestes apostes, que recullen la major part de
les línies establertes en el programa electoral i que s’iniciaran o desenvoluparan al llarg de l’any 2002.

1. Aposta per la millora educativa

1.1 Consolidació, ampliació i millora de l’oferta de titulacions

1.1.1 Abordar les reformes dels actuals plans d'estudi sol·licitades pels centres, utilitzant els
criteris aprovats pel Claustre i els criteris per a la normalització i assegurament de la
qualitat per a la creació i reforma dels plans d'estudi, recentment actualitzada.

1.1.2 Adaptar les titulacions a les directrius establertes en el document d'harmonització dels
estudis universitaris en el marc de la Unió Europea d’acord amb la normativa interna
recentment aprovada.

1.1.3 Cal destacar que la nostra Universitat ha sigut sempre prudent en l’increment de l’oferta de
titulacions homologades, i ha optat per un creixement moderat any rere any, incorporant
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titulacions que siguen sostenibles dins del nostre projecte global. Esta trajectòria ens
legitima per a plantejar la implantació de al menys una titulació nova, a pesar de les
declaracions dels responsables educatius, guiades per una responsabilitat que compartim.

1.2 Una oferta educativa diferenciada

1.2.1 Impulsar la implantació d’un nou concepte d'estil, un dels elements definitoris del model
educatiu de l’UJI, constituint la Comissió d'Estil i nomenat a una persona que la coordine.

1.2.2 Elaboració d’una normativa de titulacions pròpies, que contemple els requisits acadèmics
que els plans d'estudi han de satisfer.

1.2.3 Apostar per la posada en marxa d'algunes titulacions pròpies, clarament diferenciades de les
homologades tant al perfil com en els col·lectius d'estudiantat a qui van dirigides.

1.2.4 Potenciar l’oferta del Centre de Postgrau i Formació Continuada, i completar aquesta
programació amb una específica dirigida a països llatinoamericans.

1.2.5 Impulsar titulacions conjuntes amb altres universitats europees, que donaran un valor afegit
al títol de l'estudiantat.

1.2.6 Integració de l’UJI en xarxes nacionals i transnacionals que treballen en metodologies de
potenciació de l'aprenentatge (adquisició de competències, habilitats i coneixements) i en el
contingut dels programes.

1.2.7 Impulsar la docència en valencià.

1.3 Qualitat educativa

1.3.1 Establiment de processos de millora i mecanismes de seguiment a partir de l'avaluació de les
titulacions i departaments ja avaluats dins del pla nacional d'avaluació de la qualitat de les
universitats, i ampliació gradual de l'avaluació a altres titulacions i departaments

1.3.2 Obtenir el certificat en les titulacions que s'han sotmès al procés de certificat (les tres
titulacions d’informàtica).

1.3.3 Desenvolupar projectes pilot de millora de l'aprenentatge (metodologia, avaluació,
condicions de la impartició, etc.) incorporant experiències positives experimentades en
altres universitats, posant especial atenció a les pràctiques de les assignatures, el que ens
aproparà al espai europeu d’ensenyament superior.

1.3.4 Millorar la coordinació de la docència reglada amb els centres, implicant els directors de
titulació en la presa de decisions.

1.3.5 Millorar l'organització i gestió de la docència en diversos aspectes: horaris, calendaris
acadèmics, informació i orientació a l’estudiantat, gestió del POD, matrícula, etc.

1.3.6 Promoure unes jornades de reflexió sobre els projectes de millora educativa.

1.3.7 Afegir en el repartiment pressupostari dels departaments algun paràmetre que reconega
bons resultats docents, com a mecanisme d'incentivació.

1.3.8 Potenciar l'actuació de la Unitat de Suport Educatiu –USE-, especialment pel que fa a la
formació, avaluació i tutorització del professorat, elements essencials de la qualitat docent,
com a nucli coordinador i integrador d'aquestos processos.
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1.3.9 Potenciar l'activitat de les direccions de titulació, i dotar de un major reconeixement la seva
dedicació.

1.3.10 Desenvolupar un procés integral d'avaluació de la docència, particularitzat a les especifitats
de cada centre, que siga perdurable en el temps, i ubicar aquest procés dins d'una política
d'incentius del personal i de formació dels docents.

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

2. Aposta per la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació

2.1 Personal investigador

2.1.1 Potenciar un reequilibri entre la dedicació docent i la investigadora en el PDI, entre els
grups que tenen un bon nivell de producció investigadora acreditat (sexennis, projectes
desenvolupats, tesis dirigides, etc.), per a garantir el compliment i millorar els resultats
d'investigació i per a impulsar la formació d'investigadors.

2.1.2 Seguir amb el programa de dotació d’ajudants d'investigació als grups de recerca.

2.1.3 Respecte de la formació d'investigadors, es proposa la revisió de l'oferta acadèmica de
tercer cicle de l’UJI, impulsant programes interuniversitaris de qualitat amb planificació i
control acadèmic i un major reconeixement a la dedicació del PDI a aquestes tasques.

2.2 Infraestructures científiques

2.2.1 Establiment de mecanismes per a la gestió de la important infraestructura científica a
cofinançar amb Fons FEDER, que comprometrà una part important de recursos propis en la
seua adquisició.

2.2.2 Estudi del programa de necessitats i de la forma de gestió dels nous edificis destinats a
instituts d'investigació, desenvolupament de projectes de R+D+I, etc., que albergarà
personal investigador.

2.2.3 Ampliació dels locals del Servei Central d'Instrumentació Científica.

2.2.4 Millora de l'accés a publicacions científiques electròniques i a altres serveis de
documentació científica per mitjà de les noves tecnologies. Potenciar l'adhesió a catàlegs
col·lectius que permeten ampliar el nombre de revistes i sobretot de bases de dades que es
puguen consultar directament pel nostre personal.

2.2.5 Creació de la fundació Germà Colon per a la gestió i aprofitament acadèmic de l’important
patrimoni bibliogràfic llegat a l’UJI per el nostre doctor honoris causa.

2.3 Foment de la investigació

2.3.1 Fomentar l'establiment o consolidació de grups o xarxes d'investigació d'una certa grandària
amb un projecte compartit i una planificació a diversos anys.

2.3.2 Consolidar i ampliar el pla propi d'investigació de l’UJI: foment de projectes d'investigació,
mobilitat del personal investigador (incloent-hi professorat visitant i semestres sabàtics),
formació del personal investigador, suport a activitats de difusió científica, incentivació de
la producció científica, dotació d'infraestructura científica amb fons FEDER, accions
especials de R+D, etc.
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2.3.3 Establiment de mecanismes per a la difusió de l'activitat i de l'oferta investigadora cap a
l'entorn socioeconòmic.

2.3.4 Després de la realització de l'estudi que analitza els distints escenaris relacionats amb
l'explotació dels resultats d'investigació, incloent la possible participació en la creació
d'empreses de base tecnològica, es desenvoluparan els mecanismes que es mostren més
convenients.

3. Aposta per una major implicació amb el nostre entorn

3.1 Comunicació i relacions institucionals

3.1.1 Consolidació i desenvolupament del Pla d'imatge i comunicació, començant línies noves
com la política de patrocini i el programa de foment de la cultura corporativa. Establiment
d'una carpeta de projectes patrocinables.

3.1.2 Elaboració i implantació d'un pla de comunicació interna que definisca per a cada tipus
d'informació, els públics a qui ha d'arribar i els canals de comunicació a utilitzar, per a
superar l'actual dèficit existent.

3.1.3 Potenciació i consolidació de la Societat d'Amics i Antics Alumnes de l’UJI –SAUJI- com
un instrument bàsic de relació amb la societat a través de l'antic estudiantat.

3.1.4 Continuar participant activament en xarxes universitàries nacionals e internacionals,
augmentant la participació en altres xarxes.

3.1.5 Respecte de la política editorial, cal consolidar les nostres col·leccions i potenciar l'ús dels
nous sistemes d'edició: digital i en línia.

3.1.6 Potenciar i estendre les relacions amb les entitats públiques i privades del nostre entorn.

3.1.7 Elaboració d'un Pla de qualitat lingüística per a 4 anys, que enllace amb el Pla estratègic i
amb el Pla de política lingüística que finalitza enguany, en les dues vessants bàsiques de la
normalització i l'impuls al multilingüisme, per a respondre a una societat plurilingüe.

3.2 Activitats socioculturals, esportives i d’extensió universitària

3.2.1 Ampliar la programació d'activitats culturals –exposicions, concerts, representacions,
cobertura del RECLAM, vetlades literàries, etc.- i l'adhesió a determinats circuits
interuniversitaris o amb altres institucions.

3.2.2 Potenciar la programació d'activitats esportives (formació, manteniment i competició)
aprofitant al màxim en temps i en diversificació el pavelló poliesportiu, fomentant aquest
hàbit saludable en tota la comunitat universitària.

3.2.3 Obrir les instal·lacions esportives, per mitjà de programes universitaris que acullen a la
societat de Castelló en la promoció d'un esport sa i formatiu (p.e. dissenyant programes
d'escoles esportives per a estudiants de primària, secundària i adults i desenvolupant lligues
esportives d'estudiants de primer i segon de batxillerat, representant al seu centre).

3.2.4 Apostar per una programació periòdica i de qualitat en les exposicions de la nova Sala
Octubre prevista en l'àrea de l'Àgora.
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3.2.5 Continuar invertint per a millorar un patrimoni artístic que avui és prou limitat, i en
particular en obres d'artistes castellonencs reconeguts.

3.2.6 Consolidar l'oferta de cursos d’estiu al llarg del nostre territori d'influència.

3.2.7 Dinamitzar les associacions universitàries.

3.3 Desenvolupament territorial

3.3.1 Consolidació i ampliació de les seus de l’UJI contemplades en el projecte Campus Obert i
potenciació d’aquestes com a agents de desenvolupament territorial.

3.3.2 Creació d'una Agència d'Estudis Territorials interna que a més de possibilitar la vertebració
de grups d'investigació interdisciplinaris, puga analitzar temàtiques relacionades amb
problemàtiques socials, mediambientals o vinculades amb la planificació i ordenació de
recursos territorials, en aquells temes que no s'haja optat per desenvolupar-los amb
estructures externes.

3.3.3 Impulsar amb la nostra participació en la Fundació Universitat Jaume I-Empresa una
programació el més completa possible en els àmbits d'activitat reflectits en els nous estatuts
de la Fundació.

3.3.4 Crear e impulsar la Fundació Isonomía, que en règim d’autofinançament treballarà per la
igualtat de les dones.

3.3.5 Potenciar les relacions i la participació activa en el desenvolupament del món rural del
nostre entorn.

3.4 Cooperació i solidaritat

3.4.1 Desenvolupar i consolidar els arees de solidaritat i cooperació al desenvolupament, i
reforçar els programes actuals (voluntariat, pisos solidaris, cooperació al desenvolupament,
etc.).

3.4.2 Buscar finançament extern per a cofinançar accions pròpies de la Universitat (per exemple,
col·laborar en la integració de barris perifèrics).

3.4.3 Desenvolupar projectes de cooperació i solidaritat acadèmica amb universitats de
llatinoamèrica, Europa de l’est, etc.

3.4.4 Proporcionar una ubicació física adequada al Racó de la Solidaritat en el nou campus.

3.4.5 Impulsar la participació de l’estudiantat i del PAS a través dels serveis en les accions de
cooperació i solidaritat.

4. Aposta per la millora de les infraestructures i del finançament

4.1 Construcció del campus

4.1.1 Coordinar la posada en funcionament, l’equipament i el trasllat en el seu cas, de l’edifici de
la Facultat de Ciències Humanes i Socials, Pavelló Poliesportiu cobert i Residència
d'Estudiants.

4.1.2 Traure a contractació la construcció de l’Edifici del Consell Social, postgrau i formació
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contínua, paranimf, edifici de serveis d'investigació, desenvolupament del jardí central,
ampliació de l'edifici de biblioteca, i ampliació del SECIC.

4.1.3 Establir el pla de necessitats de l’ampliació de l'edifici departamental de l'àmbit
economicoempresarial, i instal·lacions esportives a l'aire lliure.

4.1.4 Plantejament del finançament i l’ús de les seus de la Universitat a Castelló i a Benicàssim
(Villa Elisa).

4.1.5 Inici d'una planificació de la cinquena fase de construcció, que podrà contemplar
edificacions dedicades a activitats culturals, instituts d'investigació, desenvolupament
tecnològic, innovació i vivers d'empreses.

4.1.6 Establir accions que milloren l’habitabilitat del campus i que prioritzen l’ús per als vianants.

4.2 Per un campus habitable i respectuós amb el medi ambient

4.2.1 Fomentar l'activitat de l'Oficina Verda i Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental, amb
la recollida selectiva de residus tòxics (iniciant accions per a la seua minimització) i el
desenvolupament de procediments i actuacions mediambientals segons la norma ISO 14000
o el reglament europeu vigent.

4.2.2 Adoptar, en la mesura que siga possible, energies renovables tant en els nous edificis com
en els actuals, aprofitant ajudes europees per al seu desenvolupament i estudiant la venda de
sobrants.

4.2.3 Instal·lar dispositius que economitzen la despesa energètica i d'aigua.

4.2.4 Impulsar la conscienciació en l'ús de material fungible reciclable.

4.2.5 Ampliar la instal·lació en el campus de contenidors de reciclatge dels distints desfets, per a
potenciar la recollida selectiva de residus (en particular a les cafeteries del campus).

4.3 Infraestructures de tecnologies de la informació i les comunicacions –TIC-

4.3.1 Augment de la velocitat de connexió de la nostra xarxa de comunicacions tant interna
(passant d'un dorsal de 622MB a 1Gb) com amb l'exterior (dels 64 MB actuals a 622MB),
que permeta suportar tots els projectes que està desenvolupant el Servei d'Informàtica i que
ens situaran en una posició puntera respecte de l'aplicació de les TIC a la gestió i a la
docència.

4.3.2 Continuar amb la política de renovació del parc informàtic.

4.3.3 Dotació d'aules TIC, i programació de cursos de formació sobre la utilització d'aquests
recursos.

4.3.4 Posada en marxa i potenciació del portal d'internet de l’UJI, en el qual s'està treballant
actualment des dels serveis d'Informàtica i de Comunicació, i que incorporarà gran varietat
de serveis electrònics d'una forma integrada.

4.3.5 Estendre a totes les titulacions el LLEU (Llibre electrònic d’Universitat) de manera que un
únic CD incloga tota la informació rellevant per a l’estudiantat. Utilitzar-lo com una eina de
planificació tant per a l’estudiantat com per als centres: gestió d'espais, gestió de grups de
pràctiques, etc., i integrar-lo al portal de l’UJI.
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4.3.6 Elaboració d'un llibre electrònic que incorpore la informació disponible sobre tercer cicle.

4.3.7 Creació de la mediateca de l’UJI, dotant una gran sala amb ordinadors i material
multimèdia.

4.3.8 Desenvolupament de L’UJI virtual que, entre altres objectius, facilite la realització de fases
no necessàriament presencials del procés ensenyament/aprenentatge, amb l'especial suport
del CENT.

4.3.9 Impulsar l'ús de formats oberts en la comunicació electrònica interna i externa de l’UJI.

4.3.10 Impulsar l'ús de programari lliure, en la mesura que es puga i en funció de les seues
necessitats de manteniment.

4.4 Finançament

4.4.1 Negociar l'entrada en vigor com més prompte millor dels objectius previstos en el Pla
plurianual de finançament.

4.4.2 Iniciar treballs conjunts amb les altres universitats valencianes per a la revisió del pla
plurianual de finançament de les universitats valencianes, prevista per al 2003, encaminades
a reivindicar un menor pes del paràmetre crèdits matriculats i introduir altres paràmetres
que reflectisquen la qualitat de les universitats.

4.4.3 Supervisar que se'ns dóna un tracte equitatiu respecte de les inversions en la construcció del
campus, per a aconseguir un nivell semblant al d'altres universitats de recent creació.

4.4.4 Reclamar de l'administració autonòmica la concreció del complement autonòmic de
professorat o de concerts com els firmats en altres comunitats autònomes.

5. Aposta per la millora de les condicions de treball dels col·lectius
universitaris

En la base de qualsevol organització estan les persones, que són les que tenen les capacitats d’innovar, de
gestionar eficaçment, de relacionar-se amb l’entorn, etc. En el cas de la universitat, la formen tres col·lectius
al seu torn heterogenis: el personal docent i investigador, el personal d’administració i serveis i l’estudiantat.
És necessari aconseguir un bon nivell de motivació en les persones, proporcionant la formació adequada,
facilitant incentius, creant entorns de treball adequats, propiciant el sentit positiu de pertinença a l’UJI, etc. En
aquest apartat s’enumeren algunes de les línies d’actuació en aquest àmbit, però és necessari recalcar que al
llarg del programa hi ha altres aspectes que també tenen influència en els col·lectius universitaris (per
exemple, punts de l’apartat d’investigació, d’infraestructures o de docència).

5.1 Personal docent i investigador

5.1.1 Desenvolupar les accions contemplades en el Pla d'estabilització del professorat.

5.1.2 Tendir a la reducció, en la mesura que es puga, del nombre de ATP, utilitzant els nous
contractes que s'han d'acordar amb l'administració i que ha de dotar a aquestes figures d'una
major estabilitat.

5.1.3 Revisió del document de criteris per a la dotació de places de consolidació i promoció del
PDI, analitzant la seua aplicació des de l'aprovació i desenvolupant-lo dins de la nova LOU.

5.1.4 Desenvolupament del II Pla de formació del PDI, tant pel que fa a la formació permanent
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com a la formació del professorat novell.

5.1.5 Proposar al Consell Social introduir incentius retributius al PDI per productivitat en
dedicació a la investigació, docència i gestió, dins de les disponibilitats pressupostàries, i
reclamar de l'administració la concreció, com més prompte millor, del complement
autonòmic de professorat o de concerts com els firmats en altres comunitats autònomes.

5.1.6 Fomentar la mobilitat del professorat des de l’UJI i cap a l’UJI.

5.1.7 Facilitar formació directiva als membres del PDI que exercisquen funcions institucionals de
direcció.

5.1.8 Alliberar el PDI de treball burocràtic en la mesura que es puga, agilitant i racionalitzant
mecanismes de gestió i per mitjà de la dotació de places de professionals de PAS lligades a
la gestió de la docència i de la investigació.

5.2 Personal d'administració i serveis

5.2.1 Negociació i desenvolupament d'un II Pla plurianual de plantilles de PAS, després de la
positiva experiència del I Pla que acaba aquest mes de desembre, que adeqüe els recursos
als fins de la Universitat i permeta visualitzar trajectòries professionals.

5.2.2 Posada en pràctica de la jornada de 35 hores setmanals, amb flexibilitat (garantint la franja
horària d’atenció a l’usuari).

5.2.3 Negociació d'un complement de productivitat que, prèvia acreditació del compliment horari,
retribuïsca l'especial rendiment en l'acompliment dels llocs de treball, contemplant la
varietat d'aspectes que incideixen en la productivitat del treball realitzat, tant des del punt de
vista de l'estalvi de costos com de l'increment de la quantitat i qualitat dels serveis realitzats.

5.2.4 Elaboració d'un nou pla de formació de PAS, basat en l'anàlisi de les competències dels
llocs de treball, amb cursos generals i específics dirigits a potenciar la seua capacitat
d'actuació, així com altres accions orientades a facilitar el seu desenvolupament
professional i personal.

5.2.5 Facilitar formació directiva als membres del PAS que exercisquen funcions de direcció.

5.2.6 Millorar els mecanismes de comunicació interna, donant la màxima transparència als
acords, les seues motivacions i els resultats.

5.2.7 Contemplar la posada en marxa d'un programa de permisos retribuïts perquè, dins de les
disponibilitats i amb els criteris que s'arbitren, el PAS puga fer estades formatives en altres
universitats per a estudiar mètodes organitzatius o pràctiques professionals que puguen ser
d’interès.

5.3 Estudiantat

5.3.1 Accés i inserció a la Universitat
5.3.1.1 Avançar en la campanya Destí UJI, bàsicament en les relacions amb els altres nivells

educatius.
5.3.1.2 Potenciar les relacions amb el professorat i l’estudiantat de Secundària i la coordinació

de la formació dels dos nivells educatius

5.3.2 Docència i serveis
5.3.2.1 Respecte de la docència, en la millora de la qual ha de participar l’estudiantat, consultar



                                                             Línies de Govern 2002

Pàg. 11

l'apartat 1.3 d'aquest programa.
5.3.2.2 Proporcionar als estudiants espais adequats per a la seua utilització com a sales d'estudi

i crear zones d’esplai-oci que puguen cobrir els intervals entre classes i pal·liar la
massificació dels bars.

5.3.2.3 Millorar la utilització de les aules d'informàtica de lliure accés com a recurs compartit.
5.3.2.4 Millorar els sistemes d'informació a l’estudiantat, dins del pla de comunicació interna

que s'elaborarà  i potenciar la disponibilitat de documentació digital relacionada amb la
docència (aspectes organitzatius, material docent, etc.).

5.3.2.5 Impulsar la integració de l'alumnat amb necessitats educatives especials, tant en
adaptacions curriculars com en la dotació d'infraestructura específica (p.e. llocs de
treball de TIC adaptats).

5.3.2.6 Propiciar un reconeixement del treball de representació estudiantil que puga ser valorat
una vegada finalitzats els estudis

5.3.2.7 Posada en marxa de l’edifici d’estudiants.
5.3.2.8 Promoure l’associacionisme i facilitar les accions del consell d’estudiants atenent al

funcionament que marcarà el nou reglament d’estudiants.

5.3.3 Mobilitat
5.3.3.1 Potenciar la mobilitat de l’estudiantat per mitja de programes de intercanvi nacional i

transnacionals, dotant recursos per a la tutorització per part del professorat de les
titulacions.

5.3.4 Inserció laboral
5.3.4.1 Plantejar el desenvolupament, amb coordinació en la FUJIE i la SAUJI de

l’Observatori ocupacional, que permeta conèixer l’evolució dels nostres estudiants en el
mercat laboral i la incidència que representen determinats aspectes curriculars
(intercanvi, pràctiques, postgrau, etc.).

5.3.4.2 Donar suport a iniciatives d'autoocupació com per exemple el Fòrum Jovellanos.
5.3.4.3 Iniciar la recerca de suport institucional i de patrocini per a la creació d'un viver

d'empreses.

5.4 Prevenció i salut

5.4.1 Desenvolupar el pla d'emergències, incloent-hi accions formatives.

5.4.2 Completar l'avaluació de riscos laborals (en els aspectes de seguretat, ergonomia i
psicosocials) en tots els àmbits (serveis, laboratoris docents, tallers, laboratoris
d'investigació, etc.) i desenvolupar les accions pertinents per a la seua prevenció.

5.4.3 Ampliar les activitats del centre sanitari de l’UJI, consolidant programes de rehabilitació,
asistència psicològica al personal de la UJI, etc.

5.4.4 Desenvolupar des del Servei de Prevenció un programa de tractament de l’estrès laboral i un
programa de promoció de la salut obert a tota la comunitat universitària (amb distintes àrees
d'actuació com a prevenció de la SIDA, tabaquisme, consum d'alcohol, drogues, etc.).

5.5 Benestar social

5.5.1 Millorar les ajudes socials, modificant l’actual normativa i promovent ajudes per a
circumstàncies especials.

5.5.2 Establir convenis amb empreses per a l'adquisició de material informàtic i també per a
l'adquisició en condicions especials de béns de consum i d'oci.

5.5.3 Promoure la creació d'una guarderia-ludoteca en l'àrea de serveis del campus.
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5.5.4 Consolidar l’Escola d’Estiu dels Xiquets i Xiquetes de l’UJI, ampliant les seues activitats i
prestacions.

5.6 Serveis a la comunitat universitària

5.6.1 Implantació d'activitats comercials, culturals, socials i lúdiques demanades per la comunitat
universitària a la zona de serveis de l'Àgora, conformant una completa oferta i configurant
un espai de relació que dinamitze la vida universitària.

5.6.2 Potenciar el servei de biblioteca amb la creació de la mediateca i l'ampliació de l'edifici.

5.6.3 Afavorir l'autoaprenentatge, dotant material especialitzat i en particular potenciant el Centre
d'Autoaprenentatge de Llengües, ubicant-lo a les dependències de l'edifici de Biblioteca,
actualitzant i ampliant el seu material.

5.6.4 Desenvolupar un registre electrònic, que permeta a qualsevol membre de la comunitat
universitària, amb procediment d'autentificació, registrar un document de forma electrònica
sense necessitat de traslladar-se físicament al registre general.

6. Aposta per la millora en l’organització i gestió de la Universitat

6.1 Desenvolupament organitzatiu

6.1.1 Desplegament del Pla estratègic i del Sistema de direcció estratègica, completant i avaluant
la fase de concertació. Finalitzada aquesta fase, tenint en compte les experiències
adquirides, se sotmetrà el sistema als ajustos i millores pertinents en el context d'una
organització que aprèn, i es posarà en marxa un nou procés de concerts.

6.1.2 Estímul i reconeixement de les iniciatives de tota classe, establint mecanismes de recollida i
canalització adequats perquè no es malgasten i puguen prosperar les viables.

6.1.3 Impulsar la millora dels sistemes de gestió, potenciant accions orientades a facilitar la
direcció per processos, a millorar els sistemes d'informació i a desenvolupar noves utilitats
informàtiques com: introducció de la signatura digital, suport del Sistema de direcció
estratègica, pressupost per objectius, control d'accessos a les instal·lacions, altres
aplicacions del catàleg de serveis e-UJier@ integrats al portal de l’UJI, etc.

6.1.4 Després d'avaluar el projecte pilot de comptabilitat analítica, aplicació del model i
desenvolupament de la corresponent aplicació informàtica.

6.1.5 Potenciar el treball cooperatiu de les direccions de servei, i en cada servei estendre hàbits de
treball que propicien la informació i participació dels seus membres, desenvolupant de
reglaments de funcionament intern quan s’estime necessari.

6.1.6 Tendir a una descentralització d'alguns aspectes de la gestió dels centres, amb l’establiment
de mecanismes de coordinació entre ells i amb els vicerectorats corresponents.

6.2 Qualitat en la gestió

6.2.1 Seguir treballant en la configuració d'un model propi de gestió de la qualitat de l’UJI, que
integre les distintes iniciatives que ja estan en marxa en aquest terreny, adaptant el model de
l'EFQM desenvolupat per a universitats semblants estructuralment a la nostra.

6.2.2 Aplicació de la planificació recentment aprovada del procés d'avaluació del Pla de qualitat
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de les universitats amb avaluacions de serveis, departaments i titulacions utilitzant els
resultats per a iniciatives de millora i establint-ne el seguiment.

Com podeu observar, el programa de govern presentat és ambiciós com correspon a una universitat
que vol que 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 amb la construcció i el
progrés de la societat a què serveix i que té assumit un procés de millora contínua en les seues
actuacions.

El compromís de l'equip rectoral és desenvolupar-lo si compta amb el vostre vot i amb la
col·laboració de la comunitat universitària, perquè la universitat la fem entre tots i totes dia a dia amb
el nostre treball.

Francisco Toledo Lobo

Rector de la Universitat Jaume I

Castelló de la Plana, 5 de desembre de 2001


