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El gust d’investigar
El lliurament de premis i diplo-
mes de la IX Reunió Científica 
«El gust d’investigar» va posar el 
punt final a un any de treball, a 
l’aula magna de l’Escola Superior 
de Tecnologia i Ciències Experi-
mentals, amb l’exposició dels 21 
treballs d’investigació realitzats al 
llarg del curs acadèmic 2016/17. 
Paral•lelament a les presenta-
cions, els grups participants van 
preparar un pòster sobre la inves-
tigació que es va exposar al vestíbul de l’Escola.
Aquest concurs, organitzat per l’ESTCE i el CEFIRE, amb la 
col•laboració de les empreses BP España, UBE i Aquarama, 
l’Institut d’Aqüicultura Torre de la Sal (CSIC), els vicerecto-
rats d’Estudiants i Investigació de l’UJI i la Càtedra FACSA 
d’Innovació en el Cicle Integral de l’Aigua, va comptar amb la 
participació de 58 alumnes de quart d’ESO i primer de batxi-
llerat, tutoritzats per 14 membres del professorat. L’alumnat 
pertanyia a centres d’educació secundària de l’Alcora, Beni-
càssim, Borriana, Castelló de la Plana, el Grau de Castelló, To-
rreblanca, la Vall d’Alba i Vila-real..

Enginyera... per què no?
L’ESTCE i la Fundació Isono-
mia han organitzat aquest es-
tiu una exposició fotogràfica 
a l’Ajuntament de Todolella. 
L’exposició és un espai visual 
de reflexió sobre el paper de les 
dones en les enginyeries per tal de fer visibles 13 dones en-
ginyeres. Pretén familiaritzar les dones amb aquestes eixides 
laborals i reflexionar sobre la necessitat de canviar els papers 
socials d’homes i dones per construir una societat més equi-
librada, justa i democràtica.

L’UJI i el Col•legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles
La Universitat Jaume I 
ha signat un conveni de 
col•laboració amb el Col•legi 
Oficial d’Enginyers Tècnics 
Agrícoles i Graduats de Valèn-
cia i Castelló (COITAVC). Les 
dues entitats han decidit for-
malitzar aquest conveni amb 

l’objectiu de promoure la docència, la investigació, el des-
envolupament i la innovació en l’àmbit de l’enginyeria de la 
branca agroalimentària.

Grau en Arquitectura Tècnica
Alumnat del grau en Arquitectura 
Tècnica de la Universitat Jaume I i pro-
fessorat d’aquesta mateixa titulació 
van organitzar al mes de juny diverses 
activitats de promoció d’aquests es-
tudis universitaris en les quals es van mostrar algunes de les 
tasques que habitualment desenvolupen els i les professionals 
d’aquest àmbit.

Campus d’estiu 2017
L’Escola Superior de 
Tecnologia i Cièn-
cies Experimentals 
i el Vicerectorat 
d’Estudiants, Ocu-
pació i Innovació 
Educativa han orga-
nitzat durant el mes 
de juliol un campus científic. Els campus científics tenen com 
a objectiu promoure entre els i les joves les vocacions cientí-
fiques i, per aquest motiu, ofereixen als seus participants un 
contacte directe amb la tasca diària del personal investigador 
i de projectes de recerca en un ambient universitari i multi-
cultural a fi que aquesta acció els ajude a definir en el futur 
els seus estudis.
Aquest campus científic s’emmarca dins del CampusHàbita-
t5U «Hàbitat i territori» i és un dels 16 campus d’excel•lència 
internacional i regional que es desenvolupen en l’àmbit esta-
tal. Aquesta activitat és una iniciativa de la Fundació Espanyola 
per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) i el Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport, amb el suport d’Obra Social «la Caixa».

UJI Motorsport
UJI Motorsport, l’equip de Formula 
Student (FS) de la Universitat Jau-
me I, ha viatjat aquest estiu al circuit 
d’Euro-Ring a Hongria per a disputar 
una de les proves del Formula Student, 
campionat estudiantil de motor con-
siderat l’avantsala de la Fórmula 1. El 
passat mes de gener UJI Motorsport, amb tan sol dos anys 
d’experiència, va aconseguir classificar-se per primera vega-
da per a la prova celebrada en la capital hongaresa i va ser el 
primer equip espanyol a fer-ho. També aquest estiu l’equip 
ha competit en el mític circuit de Barcelona Catalunya a 
Montmeló. Formula Student és la competició estudiantil de 
motor més important d’Europa. Avalada per grans enginyers 
i empreses com ara Bosch, Land Rover, Jaguar o Mercedes 
Benz, la competició ajuda joves enginyers a innovar i formar-
se en el món de l’automobilisme des de fa més de 30 anys.
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Els rànquings universitaris són llistats ordenats de les universi-
tats en funció d’un o diversos indicadors que mesuren, en funció 
d’aquests indicadors, la qualitat de les diferents universitats. En-
cara que no és fàcil elaborar un rànquing “perfecte”, els rànquings 
existents en l’actualitat són cada vegada més visibles i mediàtics, 
i cada vegada més universitats prenen decisions motivades per 
aquests rànquings, en tractar-se d’instruments de transparència 
tant per a l’estudiantat com per a la societat en general.
Dels rànquings internacionals més coneguts destaca sobretot 
l’ARWU (Academic Ranking of World Universities), elaborat per 
la Jia Tong University de Shanghai, a partir de l’anàlisi de 20.000 
institucions d’ensenyament superior. Es tracta d’un rànquing que 
naix l’any 2003, és generalista i mesura la producció científica, 
prestigi i notorietat. Es coneix com a rànquing de Shanghai i és 
considerat internacionalment com l’indicador d’universitats més 
prestigiós.
La Universitat Jaume I es troba per primera vegada entre les 500 
universitats de major qualitat del món segons aquest rànquing.
El «Top 500» de 2017, liderat pels Estats Units amb 135 universi-
tats, la Xina amb 57 i Regne Unit amb 38, compta amb un total 
d’11 universitats espanyoles en la classificació, totes  públiques, 
entre les quals es troba la Universitat Jaume I dins del rang 401-
500. Les primeres institucions acadèmiques espanyoles estan 
situades a partir del lloc 200, amb la Universitat Pompeu Fabra 
de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Universitat de Gra-
nada al capdavant. Per comunitats autònomes, cal destacar que 
només la Comunitat Valenciana i Catalunya han sigut capaces de 
situar tres institucions en el rànquing. 
La classificació del rànquing ARWU té en compte indicadors de 
qualitat com ara el nombre d’egressats i personal del centre amb 
premis Nobel o medalles Fields, el nombre de publicacions en re-
vistes internacionals de prestigi o el nombre de personal investi-
gador altament citat segons el llistat anual elaborat per Clarivate 
Analytics. En aquest sentit, la Jaume I té una posició destacada 
en el paràmetre de personal investigador altament citat, ja que 
obté la segona millor puntuació dels 11 centres espanyols inclo-
sos en el rànquing.
http://www.shanghairanking.com/ARWU2017.html

La Universitat Jaume I se situa entre 
les 500 millors universitats del món



Les jornades científiques Connecta amb la Ciència tenen 
com a objectiu promoure els estudis científics i tècnics 
entre l’alumnat de quart d’ESO. Mitjançant tallers pràctics, 
xerrades i mostres, l’alumnat de secundària pot conèixer 
diferents aspectes dels graus científics de la Universitat 
Jaume I, la universitat pública de Castelló. 
Les jornades es duen a terme coincidint amb la Setmana 
de la Ciència, una fita anual celebrada en el mes de nov-
embre en l’àmbit internacional. La Setmana de la Ciència i 
la Tecnologia és la iniciativa més important de divulgació 
científica i té com a objectiu apropar la ciència a públic 
de totes les edats i estimular el gust pel saber científic, 
mitjançant la realització d’activitats de divulgació. La Uni-
versitat Jaume I s’uneix a aquesta iniciativa amb múltiples 
activitats entre les quals destaquen les jornades Connec-
ta amb la Ciència a les diferents seus universitàries i, per 
proximitat geogràfica i procedència del nostre alumnat, a 
la província de Terol, concretament a la ciutat de Terol i 
Alcanyís.
Els i les responsables dels estudis científics de la Universi-
tat preparen continguts dirigits a l’estudiantat de secun-
dària en diferents formats: xerrades, exposicions i tallers. 
Es tracta de donar a conèixer els estudis i les seues possibi-
litats d’una manera diferent, mitjançant l’experimentació 
i la pràctica. Cal destacar la importància que té, dins de 
la jornada, la promoció dels estudis científics entre les 
dones, ja que històricament els estudis científics i tècnics 
estan més associats als homes, per això dins de la progra-

mació de les jornades es realitzen xerrades, per a donar 
testimoni, d’enginyeres que expliquen la seua trajectòria 
professional. 
En l’edició anterior van participar en les jornades més de 
2200 alumnes i 38 centres de secundària de Castelló, Va-
lència i Terol. 
Des de la Universitat es contacta amb els instituts dels 
territoris on es realitzen les jornades i se’ls presenta tota 
l’oferta de tallers, xerrades i exposicions; després els cen-
tres, en funció de les seues necessitats, preferències i dis-
ponibilitat, escullen els tallers, xerrades i exposicions que 
més els interessen.
Totes les activitats realitzades en les jornades científiques 
es duen a terme per professorat o alumnat de la Univer-
sitat Jaume I que es desplacen a les diferents seus on es 
realitzen les jornades.
Per al curs 2017/18 les dates de les jornades són: 
• Vinaròs. Seu del Nord. 22 - 29 setembre de 2017
• Morella. Seu dels Ports. 2 octubre 2017
• Terol. 3 - 5 octubre 2017
• Alcanyís. 6 octubre 2017
• Port de Sagunt. Seu del Camp de Morvedre. 16 - 20 oc-

tubre 2017
• Sogorb. Seu de l’Interior. 24 - 26 octubre 2017
• Vila-real. Seu de la Plana. 6 - 14 novembre 2017
• València. Museu de les Ciències. Ciutat de les Arts i les 

Ciències. Primer trimestre 2018.
www.connecta.uji.es

Connecta amb la Ciència: jornades
per a despertar la vocació científica
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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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