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Cristal·lització a l’Escola

Un total de 160 d’alumnes de secundària i batxillerat van 
participar el passat 13 de maig de 2016 en la final del Con-
curs de Cristal•lització a l’Escola, organitzat pel professor 
Vicente Esteve de l’Àrea de Química Orgànica de la univer-
sitat pública de Castelló i patrocinat, entre altres, per l’Esco-
la Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de l’UJI. 
El Concurs de Cristal•lització a l’Escola està dissenyat per a 
transmetre als alumnes com es fa i es difon la ciència i com 
treballen els científics a través d’un format de concurs com-
petitiu. Més informació: http://www.cac.es/cristalografia/

L’alumnat
del Grau en 
Arquitectura 
Tècnica coneix 
les obres
de restauració
del Castell Vell
L’alumnat de l’as-
signatura «Construcció I. Fonaments» del Grau en Ar-
quitectura Tècnica de la Universitat Jaume I va visitar el 
Castell Vell de Castelló, també conegut com a Castell de 
la Magdalena.

60 persones participen 
en la segona competició 
de robòtica Grand Prix 
Robot 24 hores a l’UJI
La segona edició del Grand Prix 
Robot va tancar amb èxit de 
participació i 15 robots desen-

volupats en només 24 hores. Una edició on va destacar la 
varietat de perfils participants, des de joves principiants en 
robòtica sense vincle encara amb la Universitat Jaume I, a 
professorat i personal investigador d’informàtica amb àm-
plia experiència.

UJI Design Trademark
Dissenyadors i dissenyadores que han 
estudiat a la Universitat Jaume I van 
presentar en l’exposició col·lectiva UJI 
Design Trademark. Estudiants d’ahir, dis-
senyadors d’avui els seus treballs crea-
tius.

Estudiantat d’Enginyeria 
Agroalimentària i
del Medi Rural de l’UJI coneix
de primera mà empreses
especialitzades en
productes de la terra
Els estudiants de segon curs d’Engi-
nyeria Agroalimentària i del Medi Rural 
(IAMR) de la Universitat Jaume I han re-

alitzat una visita a les empreses Bodegas y Viñedos Barón 
d’Alba i Mas dels Fumeros. Les dues empreses són fruit de 
l’esforç emprenedor de famílies de la província de Caste-
lló que estan recuperant i revalorant productes de la terra 
apostant per la qualitat.

III Dia del Disseny,
la Creativitat
i la Tecnologia
La Plantilla Disseny, asso-
ciació d’alumnes i exalum-
nes de Disseny de l’UJI, va 
celebrar el 16 de març la 
tercera edició del Dia del Disseny, la Creativitat i la Tecno-
logia, una jornada amb una gran varietat d’activitats cul-
turals i lúdiques relacionades amb els processos creatius i 
les noves tecnologies que ha tingut una gran participació 
del públic i s’ha caracteritzat en tot moment per l’ambient 
festiu.

II Fira de Divulgació de
la Ciència Firujiciència 2016
Més de 800 alumnes d’infantil, primà-
ria, secundària, batxillerat i mòduls de 
la província de Castelló es van donar 
cita dijous 7 d’abril de 2016 per visitar 
la fira de divulgació de la ciència de la 
Universitat Jaume I Firujiciència.

Enginyera… per què no? 
La Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I va presen-
tar durant el mes de març l’exposició fotogràfica «Enginye-
ra… per què no?» en tres municipis de la província: Pe-
níscola, Vinaròs i Cinctorres. L’exposició, va acompanyada 
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d’una unitat didàctica 
amb propostes d’acti-
vitats amb la finalitat 
de fomentar la incor-
poració de les dones en 
àmbits educatius mas-
culinitzats, com són les 
carreres universitàries 
tècniques.

UJI Game
Experience
Un total de 238 
amants dels 
videojocs es 
van donar cita 
durant quatre 
dies a la Uni-
versitat Jaume 
I per a compar-
tir experiències, jugar i aprendre en la primera edició de 
l’UJI Game Experience, una LAN party de més de 80 hores 
que tenia com a objectiu impulsar el disseny i el desenvo-
lupament dels videojocs i la tecnologia.

Prototipatge ràpid 3D
EngiOn, associació d’estudiants 
d’enginyeria de la Universitat Jau-
me I va organitzar els dies 13, 15 i 
16 d’abril el curs “Prototipatge rà-
pid 3D”. 
Curs de 10 hores presencials on es 
va explicar la generació i reparació 
de models per a poder fabricar-los 
en impressores 3D.

Dissetena
promoció 
d’Enginyeria
Industrial i
la primera del
Màster en
Enginyeria 
Industrial
L’Escola Superior 
de Tecnologia i 
Ciències Experimentals va celebrar el lliurament de certi-
ficats de la XVII promoció d’Enginyeria Industrial i la pri-
mera promoció del Màster en Enginyeria Industrial de la 
Universitat Jaume I. En total es van atorgar 59 diplomes a 
l’estudiantat que ha finalitzat la titulació entre l’1 d’abril de 
2015 i el 5 d’abril de 2016 i tres certificats als primers egres-
sats del màster.

VI Premi Literari en Valencià de Divulgació Ci-
entificotecnològica
L’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 
de la Universitat Jaume I ha convocat el VI Premi Literari 
en Valencià de Divulgació Cientificotecnològica. El termini 
per a presentar les sol•licituds finalitza el 14 d’octubre de 
2016.

II Competició d’Eficiència Energètica

La Fundació per a l’Eficiència Energètica de la Comunitat 
Valenciana i la Càtedra BP d’Eficiència Energètica de l’UJI 
han lliurat els premis de la «II Competició d’Eficiència 
Energètica-f2e» en la qual han participat més d’un cente-
nar d’alumnes d’onze instituts d’Educació Secundària de 
la província de Castelló i que té com a objectiu potenciar 
entre l’alumnat la capacitat d’observació i conscienciar de 
la importància d’un ús racional de l’energia i les opcions de 
generació i estalvi existents.

Clúster d’Innovació en Envàs i Embalatge
de la Comunitat Valenciana
Els alumnes Adrián 
Bellés Negre i Bor-
ja Sánchez Marín, 
del Grau en Dis-
seny Industrial i 
Desenvolupament 
de Productes de la 
Universitat Jaume 
I de Castelló, han 
obtingut dos dels 
guardons en la setena edició dels Premis Disseny i Soste-
nibilitat del Clúster de l’Envàs i Embalatge de la Comunitat 
Valenciana.

Quart Concurs de la Càtedra
d’Innovació Ceràmica de l’UJI
En la sessió de la II Jornada Científica Escolar mig centenar 
d’estudiants dels instituts de Vila-real van exposar els seus 
treballs sobre noves fonts d’energia.

L’UJI i BP Oil renoven
el seu conveni anual de col·laboració
Aquest conveni de col•laboració empresarial inclou acci-
ons en diferents àmbits. En l’àmbit de la divulgació de la 
ciència a la societat de Castelló, BP continuarà impulsant  la 
promoció de les vocacions científiques entre els joves de la 
província col•laborant amb les 
jornades «Connecta amb la ci-
ència» de l’UJI. Com a novetat, 
BP col•laborarà aquest any en 
el projecte de l’equip UJI Mo-
torsport Research format per 
estudiants de la Jaume I i que 
participarà en la competició 
internacional Formula Stu-
dent on equips d’universitats 
internacionals construeixen 
un monoplaça per a competir 
en circuits de Fórmula 1.



Resulta paradoxal que, tot i que els estudis dels àm-
bits de ciència i tecnologia ofereixen millors perspectives 
de futur, en una situació complicada com la que des de fa 
uns anys estem vivint, l’estudiantat que opta per estudis 
d’aquests àmbits lluny d’augmentar està minvant arreu del 
món. Per això, amb el ferm objectiu de potenciar l’interès 
d’estudiantat de quart d’ESO i primer de batxillerat per la 
ciència, la tecnologia i la innovació, al llarg del mes de ju-
liol de 2016 es durà a terme la setena edició del programa 
Campus Científicos de Verano, iniciativa de la Fundació Es-
panyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECyT) i el Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport, amb el suport d’Obra Social “la 
Caixa”.

Així, aquest estiu s’han convocat 1.920 places per a par-
ticipar en projectes científics dissenyats per professorat 
universitari i desenvolupats en setze campus d’Excel•lència 
Internacional, entre els quals es troba la Universitat Jaume I.

El programa Campus Científicos de Verano aposta, per 
tant, pel foment de les vocacions científiques entre el jo-
vent i, per aquest motiu, ofereix als seus participants l’opor-
tunitat d’establir un contacte directe amb la feina diària 
dels investigadors i investigadores, en un ambient univer-
sitari, que els ajudarà a definir la seua projecció futura d’es-
tudis. A més, l’estudiantat participant en els campus podrà 
gaudir d’activitats complementàries científiques i culturals 
i d’oci i esport.

Els Campus Científicos de Verano són del 3 al 30 de juliol 
de 2016. Les persones beneficiàries d’una plaça en un dels 
campus científics podran gaudir de set dies de contacte 
amb la investigació científica i tècnica a través de la seua 
participació activa en projectes especialment dissenyats 
per professorat d’universitat i d’ensenyament secundari. 
Cada setmana de juliol trenta joves de tot l’estat visitaran la 
Universitat Jaume I i participaran en un projecte; per tant, 
en cada projecte hi haurà un total de set o vuit participants.

La Universitat Jaume I ha oferit el campus Hàbitat i Terri-
tori que inclou els quatre projectes següents:
 Eficiència energètica per a la vida. El projecte pretén in-

troduir el concepte d’eficiència energètica en les pràc-
tiques necessàries per a reduir el consum d’energia. 
L’estudiantat podrà experimentar com s’apliquen de 
manera pràctica els conceptes d’eficiència energètica i 
sostenibilitat en el nostre entorn més immediat: anàlisi 
de l’eficiència energètica d’una casa i anàlisi de materi-
als i el seu ús per a la rehabilitació i per a la industrialit-
zació.

 Ciència per a la vida. El projecte uneix biologia i quími-
ca amb l’objectiu de posar en valor l’anàlisi de diversos 
elements del nostre entorn més immediat (l’aigua, els 
vegetals i altres materials d’ús quotidià). A l’estudiantat 
li permetrà, prèvia experimentació, conèixer el seu estat 
normal i la necessitat de tractar-los perquè contribuïs-
quen al nostre benestar.

 La suma de matemàtiques i informàtica per a trobar so-
lucions. El projecte pretén posar de manifest com la in-
teracció de les matemàtiques amb la informàtica solu-

ciona molts problemes de la vida quotidiana com, per 
exemple, regular el trànsit, portar menjar, aigua, gas i 
electricitat a les nostres llars, augmentar la velocitat en 
internet, xarxes socials, robòtica, etc., al mateix temps 
que mitjançant els experiments amb operacions mate-
màtiques som capaços de resoldre problemes ambien-
tals.

 Com la física millora el nostre entorn. El projecte inten-
ta conduir l’estudiantat participant a través d’una sèrie 
d’experiments de física que l’acosta a veure com aques-
ta disciplina contribueix i aporta solucions a problemes 
energètics i mediambientals molt presents en el nostre 
entorn. A través de les pràctiques, es familiaritzaran 
amb diferents conceptes actuals com ara l’energia solar 
i fotovoltaica i la seua relació amb l’eficiència energètica 
i altres aspectes quotidians.
Al llarg de tota la setmana d’estada en el campus cien-

tífic de l’UJI, les persones participants estaran acompanya-
des per animadores i animadors científics. Aquests rebran 
els i les participants quan arriben a la residència del cam-
pus de Riu Sec on s’allotjaran i els acompanyaran durant 
el desenvolupament de totes les activitats del programa 
(trasllats des de la residència als tallers, trasllats des de la 
residència a la platja, activitats esportives, etc.). Així mateix, 
pernoctaran en el mateix allotjament que els i les partici-
pants. L’organització es fa càrrec de les despeses d’allotja-
ment i manutenció de les persones participants a la resi-
dència universitària. 

Gran part dels canvis socials ocorreguts durant les últi-
mes dècades en el món s’han gestat sobre la base d’impor-
tants progressos científics i tecnològics i cal esperar que al 
llarg del segle XXI continue aquesta línia ascendent d’avan-
ços tecnològics, que contribuiran a millorar el nostre grau 
de benestar social. Per això resulta imprescindible que exis-
tisquen plantejaments clars de les institucions educatives 
per a aconseguir acostar la ciència a les generacions joves.

A més, cal destacar que, encara que aquest no siga l’ob-
jectiu prioritari, el campus d’estiu de la Universitat Jaume 
I ajudarà a visualitzar en l’àmbit estatal la investigació ci-
entífica i tècnica d’excel•lència desenvolupada en la nostra 
universitat i també propiciarà un cert impacte a la ciutat de 
Castelló de la Plana, en rebre la visita de 120 joves i acom-
panyants al llarg de tot el mes de juliol. 

Més informació: www.campuscientificos.es
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Campus científic d’estiu a la Universitat Jaume I 
Investigació internacional i diversió a l’abast del jovent
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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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