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Introducció 
 
En 2006 celebrarem el 15 aniversari de la creació de la nostra Universitat. Un bon 
moment per a mirar endarrere i valorar el camí col·lectivament caminat durant tot aquest 
temps. Tindrem ocasió de fer un balanç del que han significat aquests 15 anys 
d’universitat en les múltiples dimensions en què treballa l’UJI, encara que crec que 
sense necessitat de fer el balanç tots trobem multitud de motius per a sentir orgull 
col·lectiu d’aquesta magnífica realitat universitària. Però aquesta sensació de satisfacció, 
cada un en el grau que la tinga, no pot fer-nos caure en l’autocomplaença ni en 
contemporitzar, això només du  a un mal final, com el van tindre les mosques de la 
rondalla d’Isop. I si sempre hem sigut una comunitat universitària inconformista, ara ho 
hem ser més que mai perquè no podem eludir que estem en un moment en el qual les 
regles que canalitzen el desenvolupament universitari estan canviant. El procés 
d’harmonització europea d’ensenyament superior, la construcció de l’espai europeu 
d’investigació i la concreció del nou postgrau, són tres pilars que van a cimentar la 
futura universitat espanyola, i per tant, també la nostra, d’una manera notablement 
diferent a l’actual.  
 
Per això, les pautes de desenvolupament universitari que ens han anat bé fins ara potser 
caldrà modificar-les o canviar-les i per a això és ineludible, com vaig dir en el discurs 
d’obertura de curs, iniciar el debat de com volem que siga l’UJI de 2016, la UJI dels 25 
anys, quan els nous pilars estiguen plenament construïts, i per quines línies apostem per 
a aconseguir-ho. Només d’aquesta forma serem els amos del nostre futur i no els seus 
esclaus. Però, a més d’aquest esforç prospectiu a mitjà termini, hem de prosseguir la 
gestió de l’UJI presentant en aquest Claustre les Línies de Govern per a 2006. 
 
Aquestes Línies de Govern es presenten amb unes condicions de contorn afectades per 
tres fonts d’incertesa: la primera font és que naixen d’un Equip de Govern i un Claustre 
els mandats dels quals finalitzen d’ací a mig any, però la nostra responsabilitat i 
legitimitat és dissenyar-les per a l’any complet, de manera que l’intens període electoral 
de 2006 (eleccions a Rectorat, a Claustre, a juntes de centre, a deganats i direcció de 
l’Escola, i a moltes de les direccions i consells dels departaments) no paralitze la gestió i 
l’evolució de la Universitat. La segona font d’incertesa és tot allò derivat del procés 
d’harmonització europea abans esmentat. La tercera font d’incertesa prové de la 
presentació per la ministra el dijous passat de l’esborrany de reforma de la LOU i que 
pretén tindre l’aprovació al llarg de 2006. Estem, doncs, en un moment de canvi de les 
regles de joc que afecta tota la universitat espanyola i, en particular, la nostra. Per tant, 
si en anys passats als ambiciosos programes de govern aprovats se’ls han anat afegint 
noves accions, aquest any potser siga més necessari que mai a mesura que la incertesa 
que prové d’aquestes tres fonts es vaja eliminant i es concreten les noves regles de joc.  
 
El programa de govern que es presenta per a 2006 no és menys ambiciós que el d’anys 
anteriors. 
 
En aquestes Línies de Govern, s’inclouen 115 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: 
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• Procés d’harmonització europea de titulacions, tant de grau com de postgrau. 
• Procés de construcció de l’espai europeu d’investigació. 
• Impuls a 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 que incremente l’ús de la llengua pròpia, 

especialment en l’àmbit docent, i que al mateix temps done resposta a les 
creixents necessitats de multilingüisme. 

• 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. 
• Abordar problemàtiques socials: immigració, cooperació al desenvolupament, 

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

 
A continuació, per tant, es detallen els compromisos de les línies de govern que donen 
continuïtat a l’activitat que s’ha desenvolupat durant els últims anys, i entre les quals no 
es troben les línies de treball que ja estan plenament consolidades.  
 
 
1. Àmbit de millora educativa 
 
En l’àmbit dels títols de grau viurem durant uns cursos una paràlisi en la incorporació 
de noves titulacions així com en l’evolució de plans d’estudi actuals, atès que ja només 
es podran aprovar plans d’estudi i titulacions dins del marc de convergència europea 
que s’està definint. Per tant, els esforços de millora educativa se centraran en l’àmbit de 
postgrau i en el de definició de com han de ser els nous estudis de grau en aquest nou 
marc. No obstant això, hi ha diverses accions que es proposen per a portar a terme 
referides a les titulacions actuals: 
• Desenvolupar un programa de reconeixement a la dedicació i excel·lència docent del 

professorat. 
• Millora del sistema d’avaluació docent i el desenvolupament d’eines informàtiques 

per a l’accés a la informació del procés d’avaluació. 
• Realitzar una convocatòria anual per a la dotació i renovació de material de 

pràctiques de laboratori. 
• Facilitar l’ús dels noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’aula així 

com facilitar la realització de fases no necessàriament presencials del procés 
d’ensenyament/aprenentatge. 

 
Postgrau 
 
En la mesura en què part de l’especialització dels futurs estudis de grau passa a situar-se 
en l’àmbit del postgrau i en la mesura que aquest àmbit inclou la formació de doctorat, 
sembla clar que un important percentatge del prestigi d’una universitat dependrà del fet 
que puga mantindre una oferta de postgrau acreditada en els distints àmbits d’activitat. 
Si a més tenim en compte que probablement el postgrau siga cada vegada més apreciat 
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en l’entorn socioeconòmic, com succeeix en altres països, és irrenunciable emprendre el 
nou postgrau amb rigor i com ho estem fent, de forma diferent al que era fins ara el 
postgrau, tenint clar que hem d’apostar per atraure estudiantat de fora de la província de 
Castelló, i especialment estudiantat internacional. En aquest sentit hem d’apostar per: 
• Desenvolupar un model de gestió de cursos de postgrau en el context del nou decret 

que els regula, així com un estil propi i diferenciat d’altres ofertes. 
• Fomentar programes de postgrau interdisciplinaris singulars que siguen capaços 

d’atraure estudiantat d’altres àmbits. 
• Desenvolupar participació en postgraus interuniversitaris de marcat caràcter 

acadèmic que ens aporten prestigi i estudiants i en els quals la participació de l’UJI i 
d’altres universitats es faça en termes d’igualtat relativa a la dimensió. 

• Desenvolupar programes oficials de postgrau propis que puguen donar lloc a 
diversos títols de màster (amb especialitats o sense), i que cobrisquen àmbits amplis, 
per a fer-los econòmicament viables i facilitar que en aquests es porte a terme una 
activitat orientada a la investigació que puga nodrir la futura realització de tesis 
doctorals. 

• Plantejar una oferta mixta virtual/presencial amb l’objectiu d’atraure determinats 
segments d’estudiantat que no poden plantejar-se jornades presencials a temps 
complet a causa de la disponibilitat de temps o a distància. 

• Constituir una Comissió de Postgrau una vegada desenvolupada la normativa 
externa. 

 
Espai europeu d’ensenyament superior 
 
• Potenciar les experiències d’innovació i millora educativa que promoguen el canvi 

en la metodologia docent que requereix el nou espai europeu d’educació superior 
(EEES). 

• Desenvolupar, coordinadament amb la resta de les universitats valencianes, guies 
didàctiques (com un instrument de planificació i programació de les matèries 
curriculars contextualitzades en les directrius de titulació, objectius i perfils de 
grau), fitxes conceptuals, metodològiques i de ECTS, que permeten aclarir les 
distintes dimensions i models que defineixen la metodologia ensenyament-
aprenentatge seguint els principis que fonamenten l’espai europeu d’ensenyament 
superior. 

• Desenvolupar els criteris per a establir un sistema de finançament i suport de les 
accions de millora derivades de processos d’avaluació de qualitat relacionades amb 
l’EEES. 

• Fomentar la participació estudiantil en el procés de convergència europea. 
• Desenvolupar accions institucionals de formació/informació sobre el procés de 

convergència europea, metodologies didàctiques, avaluació didàctica i la 
planificació en crèdits ECTS, dirigit no només al personal docent i d’investigació 
sinó també al personal d’administració i serveis i a l’estudiantat. 

• Avaluació externa i autoavaluació dels projectes pilot de convergència i redacció 
d’un informe d’avaluació que conste d’una anàlisi, valoració i pautes d’actuació i 
millora. 

• Desenvolupar suport tecnològic al procés d’adaptació de les titulacions al procés 
d’harmonització europea a l’UJI, integrat amb l’e-ujier@ i amb el MOODLE, amb 
un assistent del professorat (una eina que per assignatura guiarà en el procés 
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d’adaptació del pla docent d’assignatura al crèdit europeu), un e-portfolio (que 
permetrà que l’estudiantat puga mantindre un repositori en què residisquen els 
resultats de les activitats d’aula i que els servisca a manera de currículum en línia) i 
un espai web en què residisca tota la informació de l’adaptació. 

• Elaboració de criteris per a abordar el canvi organitzacional, conseqüència del 
procés de convergència europea, realitzant prèviament un diagnòstic de la situació 
actual dels ensenyaments universitaris de la Jaume I, dins del projecte concedit pel 
Ministeri. 

• Estudiar aspectes genèrics insatisfactoris dels plans d’estudis (incompatibilitats, 
disseny del trànsit de plans d’estudis actuals als nous, etc.) per a millorar-los en el 
context dels plans elaborats en el marc de l’harmonització europea. 

 
2. Àmbit d’investigació, desenvolupament tecnològic i innovació 
 
La Universitat Jaume I ha apostat fortament per incentivar la I+D+i i així en els últims 
anys el programa propi d’investigació s’ha completat engegant el programa de dotació 
de personal investigador, de dotació de beques pre i post doctorals, de semestres 
sabàtics, de reducció en la dedicació docent per acreditació de trams d’investigació i per 
direcció de tesis doctorals, etc. En aquests moments, a l’UJI obtenim molt bons resultats 
en les convocatòries competitives, en la contractació amb empreses i institucions i en 
l’estudi comparatiu que va desenvolupar el Ministeri sobre sexennis d’investigació. No 
obstant això, els canvis que s’estan produint en el nostre entorn exigiran un impuls 
addicional per a no quedar-nos endarrerits. L’espai europeu d’investigació i les 
previsions del VII Programa Marc de la Unió Europea, així com les accions anunciades 
pel MEC per a les convocatòries de 2006, demanen a les institucions que vulguen 
continuar desenvolupant una investigació competitiva i amb capacitat d’atraure 
recursos, aglutinar esforços que permeten els nostres grups d’investigació arribar a la 
massa crítica necessària, tant en grandària com en excel·lència. L’UJI pot aspirar –i ho 
ha de fer– a estar entre les universitats de referència en els camps en els quals té 
presència i en els quals ha demostrat ser competitiva, per aquesta raó cal plantejar-se a 
curt termini mantindre el suport i impuls (personal investigador, infraestructures, difusió 
de resultats, etc.) tant en els grups d’excel·lència més consolidats, com en els més joves 
i en els grups emergents que els permeta desenvolupar els seus projectes i consolidar 
posicions. Les accions proposades en aquest àmbit per al pròxim any són: 
• Desenvolupament del programa de beques predoctorals de formació del PDI. 
• Reestructuració del pla propi de promoció de la investigació per a diferenciar 

convenientment: grups o línies d’investigació emergents, grups o línies 
d’investigació consolidades i suport a la inserció de grups en xarxes transnacionals, 
per a complementar las acciones que en aquest àmbit es porten a terme des de la 
Generalitat Valenciana, el Ministeri d’Educació i Ciència o la Unió Europea. 

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

• Posada en funcionament de l’UJIPARC, parc científic de l’UJI, que potencie les 
relacions entre la Universitat i el seu entorn en matèria d’investigació, 
desenvolupament tecnològic i innovació, que incorporarà incubadores o planters 
d’empreses, suport a la gestió del coneixement i a la seua transferència, a la 
viabilitat de nous projectes, empreses de base tecnològica, departaments o línies de 
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I+D d’empreses, instituts d’investigació amb forta vocació de transferir els seus 
resultats, etc. 

• Licitació del segon edifici d’investigació (parcel·la 26), cofinançat amb fons FEDER 
i posada en marxa del primer edifici (parcel·la 22). 

• Fomentar la cooperació estable amb universitats de prestigi que permeten la 
mobilitat del nostre PDI, així com la vinguda a la nostra Universitat de professorat 
visitant. 

• Fomentar la creació d’unitats associades al CSIC, institut d’investigació, o altres 
fórmules que puguen desenvolupar-se a partir dels Estatuts. 

• Potenciar la prestació de serveis i la contractació d’investigació i assistència amb 
empreses i institucions, així com fomentar la transferència de tecnologia i el suport a 
la innovació, reforçant la xarxa de serveis i el SECIC. 

• Desenvolupar el programa de dotació i renovació d’instrumentació científica 
cofinançat amb fons FEDER. 

 
 
3. Àmbit de desenvolupament del campus 
 
La recent signatura del conveni amb la Generalitat Valenciana per un import de 24 
milions d’euros ens permetrà licitar, quan estiguen fixats els instruments financers, tres 
grans obres: 

• El paranimf. 
• Zona d’esport a l’aire lliure, seguint el pla director d’infraestructures esportives. 
• Ampliació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, que ja té finalitzat el pla de 

necessitats. 
• D’altra banda, el parc científic de l’UJI podrà començar la seua construcció amb un 

edifici de gestió del parc i un altre d’incubadora d’empreses, gràcies als 8,7 milions 
d’euros provinents d’un conveni amb la Generalitat Valenciana i als fons que ens 
puga assignar el Ministeri. 

• Posada en funcionament de l’edifici de la Llotja del Cànem. 
• Licitació de l’edifici d’investigació de la parcel·la 26, finançat amb fons FEDER. 
• Licitació de la guarderia-ludoteca al campus. 
• Continuar la compra de terrenys fins a completar l’adquisició dels classificats per a 

ús dotacional universitari. 
• Execució de l’accés nord-oest al campus. 
• Aconseguir una seu de l’UJI al centre de Castelló que permeta desenvolupar una 

activitat universitària formativa i sociocultural similar a la que altres universitats i 
ciutats desenvolupen. 

• Dotar de traducció simultània tots els salons d’actes de la Universitat Jaume I. 
 
 
D’una altra banda, en l’apartat de desenvolupament de respecte mediambiental en el 
campus es portaran a terme: 
• Elaboració del catàleg botànic del campus. 
• Elaboració d’una guia de  «compra verda» de la Universitat per a material 

d’informàtica i ofimàtica amb criteris de compra que afavorisquen l’adquisició de 
productes respectuosos amb el medi ambient. 
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• Extensió de la certificació de gestió mediambiental ISO 14001 a alguns 
departaments de la FCHS i la FCJE. 

 
 
 
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 pot considerar-se que cobrisca 
la seua totalitat, sinó que només conté aquelles 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 
 
• Consolidar el nou espai d’informació acadèmica InfoCampus i millorar els canals de 

difusió de la informació. 
• Desenvolupar el programa d’atenció a la diversitat. 
• Ampliació del projecte de transició secundària-universitat a través del 

desenvolupament de noves activitats dirigides als serveis d’orientació dels centres 
de secundària. 

• Impulsar el projecte d’accés per als estudiants majors de 25 anys. 
• Potenciar accions que incentiven el rendiment acadèmic no només per a estudiants 

de primer curs sinó també per als estudiants que finalitzen el primer cicle dels 
estudis universitaris. 

• Introduir els premis a les millors qualificacions d’accés destinats a estudiants que 
desitgen cursar estudis a la Universitat Jaume I. 

• Posada en funcionament de nous programes orientats a respondre a les necessitats 
dels estudiants. Especialment, el programa de salut i el programa d’accés a les noves 
tecnologies. 

• Ampliació dels serveis d’atenció als estudiants en horari de vesprada. 
• Continuar, amb la col·laboració dels centres, introduint millores en els processos de 

planificació i organització docent. 
• Definir sistemes de recollida de reclamacions de l’estudiantat. 
 
 
Dinamització estudiantil 
• Potenciar la presència de les associacions estudiantils al campus, estimulant el 

funcionament de les més actives i involucrar les associacions en la dinamització de 
les accions dirigides a estudiants (jornades de portes obertes, jornades d’acollida...) i 
proporcionar-los els mitjans adequats. 

• Redactar el pla de necessitats de la Casa de l’Estudiantat, un edifici que estarà 
gestionat pel Consell de l’Estudiantat. 

• Contribuir a la dinamització universitària promovent la participació de l’estudiantat 
en les associacions de la Universitat. 

• Establir els mecanismes per tal que la Universitat Jaume I participe en xarxes que 
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contribuïsquen a la dinamització del marc associatiu de la resta de les comarques 
castellonenques. 

 
Mobilitat 
• Incrementar la participació en el programa de voluntariat internacional per a 

estudiants. 
• Augmentar els convenis d’intercanvi amb universitats dels Estats Units i Canadà. 
• Impulsar programes d’intercanvi amb les universitats d’Iberoamèrica. 
• Impuls a l’entrada en funcionament de dobles titulacions amb universitats 

estrangeres. 
• Implantació de la gestió informàtica integrada dels estudiants entrants. 
• Realitzar un informe sobre la satisfacció dels usuaris dels programes d’intercanvi i 

experiències.  
 
Ocupació 
• Realització de la III Jornada d’Ocupació Universitària (dos dies a l’abril de 2006). 
• Desenvolupar, des de l’Observatori Ocupacional, un estudi sobre «ocupadors» o 

«potencials ocupadors» de titulats UJI i un altre sobre seguiment dels titulats de 
2001, 2002 i 2003. 

• Sol·licitud a la Unió Europea del cinquè projecte Leonardo da Vinci de pràctiques a 
l’estranger per a titulats universitaris i d’un projecte EMORGA al Serfev, de suport 
al projecte Leonardo. 

• Sol·licitud d’un segon PIE (Pla Integral d’Ocupació) per a joves menors de 30 anys 
al Servef (que cobreix orientació, informació, formació, entrenament en habilitats, 
prospecció i recerca d’ocupacions, acompanyament a l’empresa i seguiment de 
forma individualitzada) com a complement de les accions OPEA. 

• Implementació del reconeixement institucional de la labor de supervisió d’alumnes 
en pràctiques als ens cooperadors i als professionals dels ens cooperadors, 
mitjançant cooperació amb el Servei de Comunicacions i Publicacions (bianual). 

• Extensió de la realització de tres focus-grup (un per centre) i seminari de formació 
per a tutors de Pràcticum (en el marc d’un seminari cursos de formació de l’USE per 
a professorat, amb la col·laboració de coordinadors en pràctiques) amb l’objectiu 
d’analitzar els resultats de les enquestes d’avaluació, compartir experiències de 
tutorització, reflexionar i promoure millores en la coordinació supervisor-tutor, i 
atorgar formació en metodologies i procediments als tutors de Pràcticum. 

 
Personal docent i investigador i d’administració i serveis 
 
Durant el que portem de legislatura en aquest àmbit s’han desenvolupat moltes 
iniciatives noves: Pla d’incentius propis del PDI, Programa de productivitat del PAS, 
Programa de reducció de càrrega lectiva per dedicació a tasques de I+D, Programa de 
dotació de personal investigador; s’ha desplegat un ampli programa de benestar social 
del qual som referència per a altres universitats: programa d’ajudes a processos 
d’habilitació, extensió per al PDI i el PAS de permisos de maternitat (incorporant-hi el 
període de lactància), s’ha desenvolupat un programa de residències de vacances per a 
PAS, s’ha contractat un pla de pensiones per a tot el personal. A més, s’ha aprovat el 
Document de carrera docent adaptat a la LOU, s’ha dissenyat la transició del professorat 
a temps complet de la LRU a la LOU de la forma més àgil i beneficiosa possible, s’ha 
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aprovat la Normativa que regula l’accés als cossos de funcionariat i el del professorat 
contractat doctor i professorat col·laborador... No obstant tot això, queden coses per fer 
per a consolidar aquest estat de benestar de l’UJI, per a establir vies per al trànsit de 
personal de la LRU a la LOU i per a revisar aquelles qüestions que es veuen afectades 
per la reforma de la LOU el procés de la qual va començar el dijous passat. En aquest 
últim cas, les accions que s’han de realitzar queden supeditades a la redacció final de la 
reforma, i en la resta  proposem: 
• Disseny del trànsit, voluntari però incentivat, del professorat a temps parcial de 

contractes administratius a laborals. 
• Estudi de la possible dotació de noves places de PDI a temps complet en les 

distintes àrees dins d’una planificació temporal sostenible, consensuant 
modificacions en els paràmetres actuals. 

• Modificació de la normativa de concursos de professorat a temps parcial per a 
incorporar les possibles millores detectades. 

• Posada en marxa del nou pla de formació del professorat. 
• Planificació i avaluació de la transferència als llocs de treball dels cursos de 

formació realitzats en el pla de formació del PAS 2004-2005. Una vegada aprovat el 
pla de formació del bienni 2005-2006  s’implementarà. 

• Realització de dos tallers anuals dirigits de manera específica al col·lectiu de 
directius de l’UJI (PDI i PAS) amb responsabilitats de gestió.  

• Elaboració d’un nou Pla plurianual de plantilles del PAS després d’haver aclarit 
amb la Conselleria la interpretació precisa de determinats extrems en l’aplicació dels 
acords de pròrroga del PPF. 

• Fomentar la participació del PAS en el programa de mobilitat del Grup 
Compostel·la, a la vista de l’èxit de l’experiència pilot que s’ha portat a terme en 
2005. 

  
Benestar social 
• Respecte al Pla de pensions de l’UJI, s’elaborarà un procediment automatitzat 

d’informació via web als partícips i beneficiaris amb resposta a les preguntes més 
freqüents, la possibilitat de formular preguntes obertes així com amb l’articulació de 
la informació periòdica del funcionament del fons i la incorporació de la 
representació de la Comissió de Control del pla de pensions de l’UJI en la Comissió 
de Control del Fons. 

• Extensió al PDI de l’intercanvi de residències universitàries. 
• Increment de les ajudes a assistències a habilitacions atesa l’àmplia convocatòria 

actualment en vigor. 
• Dissenyar un nou sistema d’accés a la escola d’estiu que evite les cues i matinades 

per a aconseguir plaça per a membres de la comunitat universitària.  
• Licitació de la guarderia-ludoteca de l’UJI. 
• Promoure una revisió de la convocatòria d’Ajudes Socials amb els sindicats. 
 
 
Política lingüística 
• Desenvolupament i difusió d’eines informàtiques per a facilitar al PAS i al PDI l’ús 

de la llengua pròpia. 
• Seguir avançant en el projecte de docència en anglès, fomentant la seua aplicació en 
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el tercer any del projecte. 
• En relació a l’oferta de cursos de formació i autoaprenentatge en altres llengües, ja 

aconseguida, cal fer ara un esforç pressupostari per a abaratir els costos i fer-los 
assequibles a qualsevol membre de la comunitat universitària. 

• Ampliar el nombre de crèdits impartits en valencià i continuar millorant l’oferta 
acadèmica que permet els estudiants obtindre el certificat de capacitació de valencià 
en finalitzar els estudis. 

• Desenvolupar un programa específic d’incentivació del professorat per a impartir la 
docència en valencià. 

 
 
5. Àmbit d’implicació amb l’exterior 
 
Activitats socioculturals i d’extensió universitària 
 
És innegable que la relació amb la societat en l’àmbit sociocultural va en augment: el 
nombre de municipis en què la Universitat té algun programa d’extensió és més gran 
cada vegada; de la mateixa manera, és superior el nombre d’activitats que es 
desenvolupen al mateix campus i també creix el nombre d’usuaris. Actualment és un 
dels programes que més impacte tenen en el seu territori entre les universitats 
espanyoles. A més, cal destacar que la relació amb la societat va en augment, com ho 
mostra el fet que en l’àrea cultural molts programes i esdeveniments es porten a terme 
amb la participació d’institucions i entitats privades. Per tant, cal consolidar aquesta 
oferta i emprendre nous reptes, com ara: 
• Potenciar activitats innovadores i de qualitat de les aules de cultura de la Universitat, 

en particular en cinema i en teatre, es realitzarà una programació experimental que 
pretén oferir nous punts de vista sobre les arts escèniques. 

• Incrementar el nombre de les activitats que generen grups propis de l’UJI, com la 
Big Band, el grup de teatre Bronze, l’Aula de Música, l’Aula de Teatre, etc., i 
fomentar la col·laboració amb el Conservatori Superior de Música de Castelló. 

• Obrir els programes de formació de PAS i PDI al professorat de primària i 
secundària en la mesura que hi haja places lliures. 

• Propiciar la incorporació de nous socis al Programa Campus Obert que possibiliten 
un major finançament i permeten ampliar el nombre de serveis i activitats, i 
incrementar la presència de la Universitat en el territori. Particularment, intensificar 
la nostra presencia al Camp de Morvedre. 

• Programar activitats socioculturals a l’Àgora per a desenvolupar-la com a nucli 
d’interrelació personal. 

 
Comunicació 
 
• Com a continuació a la subscripció de la Declaració de Berlín, es crearà un espai 

web que amb el nom de «Sapientia» difondrà el coneixement lliure generat a la 
Universitat. 

• Desenvolupament del programa de comunicació corporativa ”Destí UJI” per a la 
captació de nou estudiantat. 

• Posada en marxa en el campus de l’empresa Compostela Media Universitas, que 
s’ubicarà a l’UJIPARC, dedicada a la producció de documentals i difusió 
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audiovisual de temes científics i acadèmics. 
• Consolidació de VOXuji Ràdio amb una programació diària entre setmana. 
• Ampliació de la programació de les pantalles planes de TV, amb posibilitat de 

programació específica per Centres dins de determinades franjes horaries. 
• Emissió en fase pilot d’algun programa de VOXuji TV. 
• Desenvolupament d’una campanya de sensibilització dels reptes de l’ UJI front a 

2016 i de captació d’idees i projectes.  
 
Cooperació al desenvolupament i solidaritat 
 
• Participació en el programa de voluntariat internacional per a estudiants. 
• Des de l’Observatori Permanent de la Immigració, desenvolupar estudis prospectius 

de l’impacte que la immigració tindrà a l’UJI en el futur i de les accions que podem 
portar a terme per a incorporar aquest fenomen en les millors condicions. 

• Continuació dels programes amb la Direcció General de Cooperació de la 
Generalitat Valenciana (Curs interuniversitari de cooperació i programa TELDE de 
formació a distància a Hispanoamèrica). 

• Participació en la creació de la Xarxa Medimigra (investigadors en migracions de 
l’àrea mediterrània). 

• Als programes de cooperació que desenvolupa l’UJI a Nicaragua, Cuba i Xile, 
s’afegirà un altres que es desplegarà a l’Algèria dins del marc de l’IJLV. 

• Desenvolupament, des de l’Observatori Permanent de la Immigració de l’UJI, de 
contactes amb universitats romaneses i del Marroc. 

• Continuar l’organització de formació en les àrees de voluntariat, ajuda humanitària i 
emergències i cooperació al desenvolupament, que tant d’èxit han tingut. 

 
 
6. Àmbit d’organització i gestió de la Universitat 
 
Noves Tecnologies i Administració electrònica 
 
• Potenciació de l’ús de les NTIC per a la simplificació de tràmits de tota classe a 

través de la xarxa 
• Implantació de l’ús de la signatura digital per a la signatura de determinats 

documents, com ara les actes de qualificacions, amb la qual cosa el professorat que 
la utilitze no haurà d’imprimir i firmar les actes i també se simplificarà el sistema de 
diligències. 

• Posada en funcionament del registre telemàtic que permetrà la presentació «en línia» 
mitjançant la signatura digital i amb segellat de temps i plena validesa jurídica, de 
sol·licituds que ara es presenten davant el registre presencial. 

• Generalització de la distribució d’aplicacions de programari lliure d’escriptori per a 
Windows (ofimàtica, navegador i correu electrònic). 

• Es desenvoluparà una distribució d’escriptori Linux per a afavorir la seua 
progressiva implantació. 

• Liberalització del codi d’aplicacions desenvolupades en la mateixa universitat (com 
el programari generat en el projecte Clauer) i creació d’un espai web des del qual es 
podran descarregar les aplicacions lliures. 
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• Implantació de tecnologia Wimax que permet l’accés sense fil en zones àmplies. 
• Posada en marxa de la comptabilitat analítica informatitzada. 
 

Qualitat 

• Iniciar els estudis i anàlisis necessaris per a elaborar un nou Pla estratègic 
institucional de l’UJI, una vegada iniciat el procés per a l’elaboració d’un Llibre 
Blanc del sistema universitari valencià que actualitzarà o substituirà el que es va 
elaborar en 1998. 

• Autoavaluació formal de l’UJI sota el model de l’EFQM (European Foundation for 
Quality Management) i sol·licitud del Segell d’Excel·lència Europea. 

• Estendre el procés de certificació de qualitat amb normes ISO a altres titulacions en 
col·laboració amb les direccions de centre. 

• Estendre el procés de certificació de qualitat amb normes ISO a serveis considerats 
estratègics per  l’ANECA, que tinguen caràcter transversal, atenció al públic i/o 
posseïsquen experiència en l‘elaboració de cartes de servei. 

• Estendre l’elaboració de cartes de servei a altres serveis considerats com estratègics 
per l’ANECA i, a més a més, els que tinguen un caràcter transversal o que siguen 
d’atenció al públic final. 

• Implementació de diferents accions de millora recomanades en els informes finals 
de les titulacions participants en projectes d’avaluació institucional de l’ANECA i 
avaluació d’algunes de les titulacions que fins ara no han participat en el programa 
d’avaluació institucional.  

 
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. Unes línies que estan en consonància amb la gran capacitat 
emprenedora de la nostra Universitat, amb el seu caràcter innovador, amb el seu 
inconformisme, unes línies que pretenen aconseguir que no anem a remolc de la realitat 
sinó per davant d’aquesta en molts àmbits. Per a portar-les a terme, a més de l’aprovació 
del Claustre, necessiten el compromís col·lectiu de tots i de totes, del vostre esforç 
continu definint col·lectivament el camí per on hem d’anar i treballant intensament per a 
fer-lo possible, superant les legítimes i enriquidores discrepàncies inherents a una 
comunitat tan nombrosa, heterogènia i qualificada. 
 
 
 


