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Introducció 
 
En les línies de govern que s’exposen a continuació es reflecteixen les principals línies 
de treball que es proposen al Claustre per a portar a terme a la Universitat Jaume I 
durant el pròxim any 2009. Aquests reptes no inclouen les accions que la Universitat 
realitza de forma consolidada any rere any, sinó només aquelles accions que necessiten 
decisions, recursos, idees per a la seua consolidació i aquelles més noves que 
contribuiran en el seu conjunt a transformar la magnífica realitat que avui és la 
Universitat Jaume I. Aquesta transformació és necessària atesa l’evolució continuada de 
les situacions de contorn i és conseqüència de l’esperit crític de millora continuada que 
impregna la nostra comunitat universitària, i que fa que no es recree en 
l’autocomplaença, que no contemporitze, sinó que innove i siga oberta i emprenedora, 
s’avance als canvis i assenyale nous camins; tot això, dins de l’esperit dels valors que es 
recullen en els seus Estatuts. Per tant, per fer-se una idea completa de l’acció de govern 
que es pretén desenvolupar en 2009, s’ha d’afegir al que s’exposa en aquest document 
tot allò que es troba consolidat i que excepte que s’indique el contrari, s’entén prolongat 
durant l’any 2009. 
 
En aquestes línies de govern s’inclouen més de 100 propostes de diferents nivells 
d’aplicació que cobreixen els diversos àmbits d’activitats de l’UJI i que, partint de la 
situació actual, aborden temes clau per al futur de la nostra Universitat, com ara: 
 

• Procés d’harmonització europea de titulacions, tant de grau com de postgrau. 

• Promoció d’investigació bàsica i aplicada de qualitat. 

• Potenciar la internacionalització de l’UJI. 

• Consolidació de la construcció del campus. 

• Promoció de la cultura de la qualitat i de l’excel·lència en tots els àmbits. 

• Potenciació d’una política lingüística adequada 

• Impuls a l’ús de les noves tecnologies de la informació i les comunicacions en 
l’àmbit docent, investigador, de gestió, cultural i de comunicació. 

• Fer créixer l’ocupabilitat del nostre estudiantat: mobilitat, creativitat, accions 
que faciliten la inserció laboral, etc. 

• Enfortir les relacions amb l’entorn i fomentar el desenvolupament territorial. 

• Inversió en la formació del personal i en el seu benestar. 

• Promoure la notorietat de l’UJI en la societat 
 
A continuació s’exposen les propostes, agrupades en sis àmbits. 
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1. Àmbit de millora educativa 
Estem ja immersos en el desenvolupament de les titulacions dins del marc de l’espai 
europeu d’educació superior (EEES) que comportarà una transformació de l’oferta 
d’estudis de grau i postgrau de la nostra universitat al mateix temps  que un canvi de 
metodologies docents. Aquest procés ha tingut a Espanya un gran retard fins al punt que 
a l’hora d’escriure aquestes línies encara falten els desenvolupaments legislatius que 
permeten elaborar plans d’estudi de les titulacions de grau que tenen por llei 
reconegudes atribucions professionals, retard que ens ha situat a la cua dels 46 països 
immersos en l’EEES. Aquest retard ha comportat que el desenvolupament l’haguem de 
fer en plena crisi econòmica global i que, per  tant, siguen difícils d’obtenir els recursos 
addicionals que els governs haurien de dedicar per fer un efectiu canvi de metodologies 
cap a un model amb una major interacció entre professorat i estudiantat i que 
necessàriament requereix recursos docents més elevats. Aquest  retard també ha 
implicat que les reformes de plans d’estudi de grau haguem de fer-les en un temps molt 
curt que, si no hi ha canvis legislatius, se circumscriu al llarg d’aquest curs. Aquests dos 
condicionants, un temporal i l’altre econòmic, sens dubte són negatius per al procés de 
transició perquè cal  treballar a un ritme més accelerat del que seria desitjable i tenim 
una gran incertesa sobre els recursos disponibles i una gran certesa que seran menys de 
los que voldríem. Peró, aquests condicionants hem de superar-los amb dosis d’il·lusió 
en un procés europeu que és ineludible (i que sens dubte millorarà la formació dels 
futurs titulats) i amb imaginació per a extraure recursos de la reconversió dels 
disponibles actualment i destinar-los als futurs graus i postgraus. 

 

Ensenyaments de grau 
Durant aquest curs s’han fet passos importants en l’àmbit de grau seguint el 
desplegament dels projectes pilot, desenvolupant accions formatives i de divulgació, 
aprovant el nou model educatiu, elaborant una normativa pròpia per a l’elaboració de 
plans d’estudi, constituint la comissió assessora de la nova oferta d’ensenyaments que 
ha treballat intensament, aprovant el nou mapa de titulacions, creant les comissions 
acadèmiques internes i les mixtes universitat-societat, desenvolupant eines 
informàtiques per a donar suport tant a l’elaboració dels plans d’estudi com a la 
posterior impartició i aprovant ahir mateix el Consell de Govern els primers plans 
d’estudi adaptats a l’EEES. 
 
La meua valoració global és que ha estat un bon treball realitzat en poc de temps per 
gran part de la comunitat universitària i que hem d’agrair-lo, felicitar-nos-hi, i continuar 
en aquesta línia de debats interns i consensos. En conseqüència, proposem per al pròxim 
any: 

• Elaboració de tots els plans d’estudi que ens falten per aprovar als tres centres, de 
manera que puguen enviar-se a verificació i puguen començar a impartir-se en el 
curs 2010-2011. 

• Elaboració dels plans d’estudi i de necessitats de les titulacions de l’àmbit de la 
salut. 

• Posada en marxa del primer curs dels plans d’estudi verificats pel Consell 
d’Universitats i autoritzats pel Govern autònom. 
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• Desenvolupar recursos de suport per a l’assessorament al PDI al voltant de l’EEES i 
el canvi en les metodologies docents universitàries. 

• Reforçar les ajudes de projectes de millora com instrument per a millorar la 
coordinació dels docents i les titulacions davant la proposta i implantació del nous 
graus i màsters. 

• Organització de la II Jornada Nacional sobre Estudis Universitaris. 

• Desenvolupament de suport tecnològic per a l’adaptació de les titulacions a l’EEES 
centrat en dues eines: 1) Assistent del professorat (eina que guia l’adaptació del pla 
docent d’assignatura al crèdit europeu ECTS) i nou LLEU 2) Millora del Verifica 
UJI, per a donar suport al procés de disseny dels nous títols.  

• Foment de la participació de l’estudiantat en el procés de convergència europea. Es 
portaran a terme tres accions relacionades amb l’estudiantat: informe-diagnòstic del 
grau de coneixement sobre l’EEES, programa de difusió i sensibilització, i 
impartició d’una assignatura de lliure configuració (quatre cursos per semestre, un 
per cada centre al matí i un altre general a la vesprada). 

• El nou marc de graus i postgraus comportarà l’adaptació i modificació dels tots els 
sistemes de gestió acadèmica (matrícula, preinscripció, gestió de títols, adaptacions, 
etc.). Així mateix, caldrà modificar la major part de normatives que afecten el 
procés educatiu.  

• Desenvolupar unes directrius de seguiment de la implantació dels graus. 

• Desprès de la promulgació dels decrets de les titulacions que tenen atribuïdes 
competències professionals per llei, revisar el mapa de titulacions de l’UJI en allò 
que li afecte. 

 

Ensenyaments de postgrau 
Ahir, el Consell de Govern va aprovar la nova oferta de postgraus oficials per al pròxim 
curs, que reconverteix ja tots els cursos de doctorat i cobreix tots els àmbits de l’UJI. 
Sens dubte, és una oferta que variarà permanentment en els cursos successius, ja que els 
postgraus responen a necessitats de formació especialitzada que són canviants en la 
societat i sens dubte aquesta oferta serà notablement diferent de la que es fixarà com a 
oferta després del desplegament de tots els graus de la Universitat. Entre els postgraus 
actuals hi haurà  una bona part que tindran un èxit notable, com ja ocorre ara mateix 
amb els que hi ha; d’altres que seran sostenibles i alguns que no arribaran a la demanda 
mínima per al sosteniment i acabaran desapareixent. La matrícula en màsters oficials 
continua amb el creixement espectacular i per a aquest curs ja són 1.100 els estudiants 
matriculats. Però, després dels postgraus aprovats ahir, podríem dir que hem de donar 
per acabada la gran sembra en programes de postgrau i que a partir d’ara hem de 
centrar-nos a definir criteris de sostenibilitat i a posar en marxa nous postgraus quan la 
necessitat estiga convenientment contrastada. En conseqüència, proposem per a 2009 
les actuacions següents: 
 
• Definir els nous programes de doctorat (d’acord amb el RD1393/2007), constituïts 

per un o diversos màsters més la realització de la tesi doctoral (cada alumne ha de 
cursar almenys un màster de 60 crèdits o un conjunt de 60 crèdits de diferents 
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màsters segons un itinerari definit prèviament i realitzar la tesi doctoral) i 
sotmetre’ls a verificació. 

• Estudiar i revisar el sistema actual de finançament a l’UJI dels màsters oficials. 

• Adaptar les normatives d’estudis de màster, estudis de doctorat i concessió de 
premis extraordinaris de doctorat al nou marc legal del RD 1393/2007. 

• Potenciar la mobilitat de l’estudiantat i del professorat de màsters i doctorat, 
especialment pel que fa al Programa Erasmus.  

• Potenciar les estades en pràctiques de l’estudiantat de màster. 

• Establir un programa per a captar en postgraus l’estudiantat de grau de l’UJI que 
siga excel·lent. 

• Consolidar les ajudes perquè l’estudiantat de màster participe i done suport als 
processos docents, dins dels projectes de millora educativa.  

• Reclamar que el nou model de finançament contemple el finançament públic dels 
estudis de postgrau, tenint en compte que s’han regulat els preus públics. 

• Impulsar la docència no presencial i semipresencial en postgrau. 

 

2. Àmbit d’investigació, desenvolupament tecnològic i innovació 
La Universitat Jaume I ha apostat fortament per incentivar la I+D amb un ambiciós 
programa propi d’investigació, potser el més ampli de les universitats espanyoles. En 
aquests moments, a l’UJI obtenim molts bons resultats en les convocatòries 
competitives de projectes d’investigació, en la contractació amb empreses i institucions 
i en l’estudi comparatiu que va desenvolupar el Ministeri sobre sexennis d’investigació. 
No obstant això, hem de millorar la nostra producció científica i la nostra transferència 
de tecnologia perquè l’UJI estiga entre les universitats de referència en el major nombre 
de camps possible. Per aquesta raó, cal plantejar-se l’estructuració dels grups 
d’investigació, el suport i impuls als grups (personal investigador, infraestructures, 
difusió de resultats, etc.), incrementar el nombre de grans projectes d’investigació de la 
Unió Europea, i la dinamització de la investigació i transferència de tecnologia per mitjà 
del desenvolupament del Parc Científic i Tecnològic. Les accions proposades en aquest 
àmbit per al pròxim any són: 

• Elaboració d’una normativa de grups d’investigació que diferencie els grups 
consolidats dels que encara estan en consolidació (la redacció ja es troba en un punt 
bastant avançat).  

• Potenciar la participació dels nostres investigadors en projectes europeus, mitjançant 
accions específiques com ara: organització de cursos de formació a l’UJI, ampliació 
d’ajuts per a la preparació de propostes dirigida als joves investigadors, creació 
d’una oficina especialitzada de gestió de projectes europeus, cofinançada amb fons 
externs (Programa Eurociència) i distribució dels recursos alliberats que repercutisca 
en els grups que els generen i en la millora del sistema de suport a la gestió de 
projectes. 
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• Adaptar el pla propi de promoció de la investigació amb les reformes convenients, 
després de la supervisió per part de la Comissió d’Investigació i Postgrau. 

• Afavorir l’estabilització de personal investigador rellevant: establiment de polítiques 
sobre el futur dels investigadors Ramón y Cajal, del personal investigador acreditat, 
etcètera. 

• Completar el programa de reduccions docents per a dedicació a activitats de I+D i 
estendre’l a la gestió de grans projectes de I+D. 

• Posada en funcionament del segon edifici d’investigació. 

• Millorar i fer més fluida la relació en l’àmbit universitat-empresa (finestra única per 
a l’exterior), activitat que es troba molt avançada per part del Comissionat per a la 
Promoció de les Relacions Empresa-Universitat. 

• Impulsar el Parc Científic i Tecnològic de l’UJI posant en funcionament el primer 
edifici del Parc, ubicant-hi les empreses de base tecnològica actuals i les que puguen 
constituir-se i desenvolupant-hi una línia d’atracció d’empreses externes al Parc, 
sempre que tinguen un marcat component de I+D i permeten desenvolupar o 
ampliar vincles d’investigació amb els grups o instituts de l’UJI. 

• Establir criteris de desenvolupament d’estructures pròpies d’investigació i d’instituts 
d’investigació. 

 

3. Àmbit de desenvolupament del campus 
Aquest curs s’ha donat un pas important per a la consolidació del campus amb 
l’ampliació del primer edifici d’investigació, l’inici de les obres tant del segon edifici 
d’investigació com del primer del Parc Científic, amb la urbanització d’una fase 
d’expansió, amb l’inici d’obres de la piscina coberta, la zona d’esport a l’aire lliure i 
l’ampliació de la Facultat d’Humanitats i Ciències Socials i amb la licitació per part de 
la Conselleria de l’accés nord-oest al campus. Al llarg de 2009 es preveu: 

• Posada en funcionament del Paranimf i del primer edifici del Parc Científic i 
Tecnològic. 

• Posada en funcionament de l’escola infantil. 

• Elaboració dels projectes de construcció de la Casa de l’Estudiantat, del segon 
edifici del parc científic i de l’edifici de serveis per a situar el Servei d’Informàtica, 
l’Oficina Tècnica d’Obres i Projectes i el magatzem de publicacions. 

• Desenvolupament del conveni amb el Ministeri d’Habitatge per a la construcció de 
300 pisos en lloguer per a estudiantat i professorat invitat. 

• Execució (per part de la Conselleria d’Infraestructura) de l’accés al campus des de la 
carretera de Borriol pel nord-est. 

• Buscar fórmules per al finançament de l’adequació de l’edifici dels antics jutjats de 
la plaça Borrull, per a destinar-lo a residència d’estudiantat. 

• Buscar fórmules per al finançament de l’adequació de la casa forestal dins del parc 
natural del Penyagolosa, cedida recentment per l’Ajuntament de Vistabella. 
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• Iniciar la redacció d’un Pla de Mobilitat Sostenible de l’UJI (que previsiblement 
serà una exigència legal en poc de temps). 

• Ampliació de la certificació ambiental ISO 14001:2004 a tots els departaments i 
serveis de la universitat. Un dels fruits més visibles de tot aquest procés ha estat que, 
actualment, gestionem tots els residus (paper, plàstics, vidre, residus perillosos de 
tota classe, etc.) d’acord amb els distints protocols ambientals i a partir d’ara, el 
repte serà la minimització dels residus. 

• Adaptació dels espais docents dels centres a les necessitats detectades per la 
implantació de l’EEES. 

 
A més a més, per a fomentar l’estalvi energètic es proposen distintes actuacions en el 
campus: 

• Augmentar el nombre de polsadors de reposició d’enllumenat de corredors 
(per evitar que la il·luminació es mantinga encesa inútilment). 

• Instal·lació (per fases) de sondes de presència a les aules per a apagar 
l’enllumenat. 

• Instal·lació (per fases) de col·lectors solars al pavelló poliesportiu i zones 
esportives per a la producció d’aigua calenta. 

• Substitució de les aixetes monocomandament per aixetes temporitzades. 

 

4. Àmbit d’accions relacionades directament amb els col·lectius 
universitaris 
Totes les propostes considerades en la resta d’apartats tenen repercussió sobre els 
col·lectius universitaris, per la qual cosa aquest apartat no es pot considerar que cobrisca 
la seua totalitat, sinó que només conté les que estan més directament relacionades amb 
el personal i l’estudiantat que amb la docència, la investigació o l’activitat cultural amb 
projecció externa.  

 
ESTUDIANTAT 

• Promoure el desenvolupament d’equips docents conformats per PDI i professorat de 
secundària per a millorar la preparació dels nous estudiants. 

• Ampliar l’oferta de cursos i accions de promoció de la salut, amb propostes tant de 
matí com de vesprada per a donar resposta a les necessitats de l’estudiantat.  

• Elaborar un programa d’educació ambiental per a l’estudiantat, amb formació en 
educació ambiental, coneixement del nostre entorn natural, promoció del voluntariat 
ambiental i altres accions com ara conferències, cinema, participació en campanyes 
de repoblació forestal, etc.  

• Reforçar el vessant formatiu i divulgatiu del programa d’educació viària a fi de 
conscienciar i evitar els accidents de trànsit entre l’estudiantat i impulsar la 
conducció sostenible i segura.  
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• Reforçar el programa de premis al rendiment acadèmic diversificant les categories 
del premi amb una nova proposta educativa i sensibilització alhora: al premi en 
metàl·lic i a l’estada a Cambridge sumarem la participació en un projecte de 
sensibilització i cooperació amb població sahrauí. Es tracta d’oferir a l’estudiantat el 
coneixement i el descobriment social d’una realitat totalment diferent experimentant 
en primera persona les condicions de vida d’altres estudiants i joves i d’un poble 
que en definitiva lluita per la seua supervivència. 

• Elaboració d’un programa de millora del rendiment acadèmic adreçat a l’estudiantat 
dels primers cursos de totes les titulacions que cursen estudis a l’UJI. L’objectiu és 
evitar l’abandó dels estudis universitaris i facilitar-ne l’adaptació a les noves 
metodologies de treball universitari. 

Dinamització estudiantil 

• Reforçar el programa de promoció associativa fent publicació en el web d’una guia 
de recursos per a associacions universitàries. 

• Desenvolupar convenis específics de col·laboració amb el Consell de la Joventut de 
Castelló. 

Ocupació 

• Optimització dels sistemes de gestió i avaluació dels programes d’orientació a 
l’ocupació, estades en pràctiques i intermediació.  

• Implantació de la gestió informàtica integrada del Programa Erasmus Pràctiques 
conjuntament amb el Programa Leonardo. 

• Realització del projecte de millora educativa: “Preocupa’t dins de l’EEES: 
intercanvi i mobilitat”, per a millorar i optimitzar la formació lingüística i cultural 
dels participants en els programes Erasmus Pràctiques i Leonardo. 

• Dins del treball que es realitza per a la fidelització i bona relació amb les empreses i 
entitats cooperadores es desenvoluparà el projecte “Reconeixement dels supervisors 
de pràctiques mitjançant la incorporació a la SAUJI”. 

• Realització del projecte “Borsa de treball UJI”. Es portarà a terme l’estudi de les 
necessitats, l’adequació a les característiques de les empreses i entitats sol·licitants i 
la versatilitat d’una eina informàtica adequada. 

• Publicació en format electrònic de l’estudi sobre el seguiment dels titulats i titulades 
de 2001 a 2003. Així mateix, es realitzarà l’estudi de titulats recents incloent-hi els 
postgraus oficials. 

 
PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR I D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

• Impulsar la negociació del conveni laboral amb la Generalitat Valenciana. 

• Després l’aprovació del nou pla de finançament de las universitats valencianes, 
elaboració del IV pla plurianual de plantilla de PAS dins del nou marge de cost 
màxim autoritzat. 
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• Millorar el sistema d’incentius del PAS dins del marge de l’actual pla de 
finançament. 

• Realització d’accions de millora de les estades en pràctiques dirigides al professorat: 
organització de reunions i seminaris per a tutors i tutores, coordinadors i 
coordinadores de Pràcticum internacional, amb l’objectiu d’atorgar formació en 
metodologies i procediments, formació en comunicació/sensibilització intercultural i 
altres accions. 

• Adaptació del document de carrera docent al nou marc legislatiu, una vegada siga 
aprovat el estatut del personal docent i investigador. 

• Facilitar la transició de les figures contractuals i funcionarials de PDI al nou marc 
legislatiu. 

• Continuar les negociacions amb la Generalitat per a millorar els actuals sistemes 
d’incentius del PDI. 

• Continuar aplicant mesures que possibiliten la dotació de figures de PDI a temps 
complet. 

• Elaborar una guia d’acollida del PDI. 

BENESTAR SOCIAL 

• Després de la fase de diagnòstic que està en fase de conclusió, elaboració d’un pla 
d’igualtat de gènere a la Universitat Jaume I, en col·laboració amb la Fundació 
Isonomia.   

• Posar en funcionament l’escola infantil de l’UJI. 

• Estudiar la possibilitat de donar cobertura sanitària suplementària a la Seguretat 
Social per a determinats supòsits al personal que no està acollit a MUFACE. 

• Desenvolupar un estudi de viabilitat del «centre de dia» de l’UJI. 

RELACIONS INTERNACIONALS 

• Continuar incrementant les relacions amb universitats llatinoamericanes per tal de 
consolidar el programa d’ajudes adreçades a l’estudiantat llatinoamericà  que curse 
estudis de màster a la nostra Universitat i el programa de mobilitat del professorat. 

• Consolidar els programes virtuals dels màsters impartits a l’UJI i adreçats a 
possibles  xarxes d’universitats d’Amèrica Llatina. 

• Consolidar el Programa de Mobilitat del personal d’administració i serveis. 

• Impulsar la gestió dels programes de mobilitat i intercanvi dels màsters 
universitaris. 
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• Impulsar programes de mobilitat adreçats a facilitar el coneixement de l’anglès del 
PAS, PDI i estudiantat. 

• Posada en marxa dels premis al rendiment acadèmic adreçat a l’estudiantat 
d’intercanvi. 

• Impulsar les pràctiques internacionals en els estudis de grau i de postgrau. 

 

POLÍTICA LINGÜÍSTICA  

• Realització d’una enquesta d’actituds lingüístiques, coneixement i ús del valencià 
del personal (PDI i PAS) i de l’estudiantat de la Universitat. 

• Aprovació i desenvolupament del II Pla de política lingüística, amb objectius 
definits en normalització lingüística, en potenciació del coneixement i en ús de la 
llengua per part de tota la comunitat universitària, en extensió universitària en 
llengua i cultura pròpies i en l’impuls del multilingüisme. 

• Donar resposta adequada a la formació en llengües dins del model educatiu de la 
Universitat, responent a les necessitats docents de l’estudiantat i del professorat. 

• Participació, conjuntament amb els serveis lingüístics de les universitats 
valencianes, en un projecte de subtitulació de pel·lícules en valencià. 

• Impulsar normativament el desenvolupament del llenguatge administratiu.  

 

5. Àmbit d’implicació amb l’exterior 

Activitats socioculturals i d’extensió universitària 

• Inauguració del paranimf i desenvolupament del projecte artístic que contribuïsca a 
fer d’aquest espai un referent cultural de qualitat per a la comunitat universitària i 
tota la societat castellonenca.  

• Avaluació dels primers resultats de la Web de recursos culturals de la Xarxa Vives 
d’Universitats, projecte de treball en xarxa en matèria de cultura que liderem des de 
l’UJI. 

• Impulsar les accions que consoliden el projecte Imaginària. Fotografia en 
primavera, que ja ens situa a hores d’ara com a capdavanters de les exposicions 
fotogràfiques, en quantitat i qualitat, a la província de Castelló, implicant-hi diverses 
institucions i entitats i amb una demanda creixent de participació.   

• Desenvolupament  del projecte Territori en xarxa: observatori per a la realitat 
sociocultural que té com a objectiu descriure i analitzar la realitat per a poder 
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comprendre les dinàmiques socioculturals que tenen lloc a les comarques de 
Castelló. 

• Impuls d'una campanya per a fomentar la sensibilització dels membres de la 
comunitat universitària cap a la bicicleta com a mitjà de transport per accedir al 
campus universitari, amb la col·laboració de l’associació Castelló en bici, la 
Federació Conbici i l’Ajuntament de Castelló (cal facilitar itineraris segurs, 
aparcaments de bici, etc).  

 

 

Comunicació 

• Elaboració del programa “Forma’t a l’UJI”, dirigit a persones que desitgen estudiar 
a l’UJI procedents d’altres províncies. En concret es treballarà en aquesta fase a les 
províncies de Terol, Albacete, Conca, Tarragona, València i Alacant.  

• Disseny d’un espai web “UJIorienta” adreçat als orientadors escolars tant nacionals 
com europeus amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats i els reptes que 
l’orientació universitària té davant la implantació efectiva de l’espai europeu 
d’educació.  

• Elaboració de l’informe de responsabilitat social corporativa de l’UJI. 

Cooperació al desenvolupament, solidaritat i pau 

• Difusió i aplicació del codi de conducta per a la cooperació universitària al 
desenvolupament i inclusió de la responsabilitat social corporativa en les accions 
promogudes des de programes de cooperació, solidaritat i pau. 

• Impulsar accions de voluntariat al si de la comunitat universitària mitjançant nous 
programes de sensibilització i formació i incorporar a aquestes accions, sempre que 
siga possible, la col·laboració d’altres institucions vinculades a temes de voluntariat. 

• Reforçar les activitats de codesenvolupament, per tal d’afavorir amb les accions 
iniciades un impacte als països d’origen dels nostres estudiants que realment puguen 
aportar els seus coneixements al desenvolupament del seu entorn. 

• Continuar i enfortir la realització de les accions de cooperació amb universitats 
contraparts de Nicaragua, Cuba i Perú mitjançant el seguiment i avaluació dels 
projectes actuals tant en relació amb el concedit per la Direcció General de 
Cooperació de la Conselleria d’Immigració i Ciutadania com el concedit per 
l’AECID. 

• Posada en marxa d’iniciatives que afavorisquen l’estudi de les situacions de 
vulnerabilitat social, especialment de les persones nouvingudes, entre d’altres. 

• Impulsar la realització de pràctiques en països empobrits. 

• Consolidar les beques d’investigació per a l’estudiantat de postgrau amb 
finançament d’entitats col·laboradores (Generalitat Valenciana, Diputació Provincial 
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de Castelló, Associació Azahar i altres entitats), complementàries de les 
d’ensenyament, per tal d’afavorir l’accés al doctorat dels mes desafavorits. 

• Iniciació d’un programa pilot d’una versió virtual del POP PAU en espanyol per a 
una xarxa d’universitats d’Amèrica Llatina. 

 

6. Àmbit d’organització i gestió de la Universitat 
Planificació estratègica 

• Desplegar el nou pla estratègic en vicerectorats, serveis, centres, departaments i 
titulacions. 

• Posar en marxa les accions de millora derivades de l’avaluació EFQM en els distints 
àmbits de la universitat, dins del procés de millora continuada exigit per aquest 
model. 

Gestió econòmica 

• Negociar l’elaboració d’un nou pla de finançament de les universitats públiques 
valencianes que contemple adequadament les singularitats de l’UJI dins del sistema 
universitari públic valencià.  

• Desenvolupar accions de reducció de costos en diferents subministraments de l’UJI, 
i propiciar polítiques d’austeritat en departaments i serveis. 

Tecnologies de la informació i la comunicació 

• Dotar els centres d’un nombre d’aules amb funcionalitats multimèdia que permeten 
la gravació i retransmissió de les classes i definir els procediments per a la 
publicació i utilització d’aquests materials en l’Aula Virtual, web-TV UJI, etc. 

• Posar en explotació el repositori d’investigació, dins del projecte de promoció del 
coneixement obert i la forja de projectes dins de les accions per a la promoció i 
difusió del programari lliure. 

• Ampliar les funcionalitats dels sistemes d’informació en els diversos àmbits de la 
universitat. En particular, en gestió, amb projectes com ara les enquestes anònimes o 
la factura electrònica; en investigació, amb noves eines de treball col·laboratiu per 
als grups i, en la docència, amb assistents per a la gestió del postgrau, entre d’altres. 

• Planificar l’edició multilingüe del portal web de l’UJI i traduir a les llengües 
elegides els continguts que es determinen en cada cas. 

Organització general 

• Adaptació dels estatuts a la LOMLOU.  

• Elaboració del Programa de Documents Essencials de la Universitat Jaume I, amb 
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l’objectiu de garantir la preservació i conservació d’aquells documents i informació 
essencial per al desenvolupament de les funcions de la Universitat. 

Qualitat 

• Aprovar el disseny del sistema de garantia interna de la qualitat per a les noves 
titulacions i començar-ne la implantació. 

• Revisar la documentació del Mapa de processos de la Universitat, amb identificació 
dels grups d’interès en cada procés clau i definició de la sistemàtica que cal seguir 
per a la revisió. 

• Revisió de les cartes de servei que actualment tenim realitzades i impulsar la 
realització de noves, especialment en el serveis que tenen relació directa amb els 
usuaris externs. 

• El mesurament de resultats de manera exhaustiva es considera un aspecte clau de la 
qualitat i de l’excel·lència de les organitzacions. Durant els anys anteriors s’ha 
realitzat un esforç notable en el disseny de ferramentes de mesura vàlides i fiables. 
Pel que fa a aquest curs, es continuarà portant a terme el mesurament dels resultats 
rellevants per al manteniment dels distints sistemes de qualitat de què s’ha dotat la 
Universitat i farem èmfasi en l’establiment d’objectius, en la segmentació dels 
resultats, en la seua comparació i en el desenvolupament i implantació d’accions de 
millora que deriven d’aquests processos. 

• Dissenyar un programa de benchmarking amb altres universitats en què s’incloga  la 
realització sistemàtica d’activitats de comparació per a millorar, en concret, aspectes 
relacionats amb: el lideratge, la política i l’estratègia, la gestió de personal, la gestió 
d’aliances i recursos, la gestió i mesurament de processos i els resultats obtinguts en 
els nostres clients, en la societat i en les persones. 

 
Aquest programa de govern recull un intens i ampli pla de treball que, com ja he dit, es 
completa amb la multitud d’accions que es troben consolidades any rere any en els 
diversos àmbits. És la constatació que la Universitat Jaume I es fa dia a dia, que la 
nostra comunitat universitària està compromesa amb el progrés, amb la millora 
continuada, amb la transformació de la realitat que farà que a l’UJI 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 en la construcció i el 
progrés de la societat a què serveix.  
 
Però, per a desenvolupar aquest programa de govern, amb l’enriquiment dels 
suggeriments que hi podeu fer, necessitem no sols el treball i la dedicació del Consell de 
Direcció que tinc l’honor de presidir, que els teniu, sinó també necessitem la vostra 
confiança en aquest Claustre i la col·laboració de tota la comunitat universitària, la seua 
participació en una il·lusió que ha de ser compartida; necessitem permanentment el 
diàleg, l’acord del major abast possible, la crítica constructiva i la sana discrepància, 
necessitem desenvolupar les nostres activitats en un clima de transparència i tolerància, 
de respecte a la diversitat, d’entesa en la qual prime la raó i l’interès comú sobre uns 
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altres tipus de plantejaments. Tot açò és, com a mínim, el que ens hem d’oferir i 
demanar mútuament per a poder fer realitat entre tots i totes, de la millor manera 
possible, el que ací s’ha exposat. 

 


