
 
 

Per indicació del rector, us convoquem a la sessió número 7/2016 del Consell de Govern, 

que tindrà lloc el proper dia 21 de juliol de 2016, a les 9:00 hores en primera 

convocatòria i a les 9:30 hores en segona, a la Sala de Juntes de l’edifici del Rectorat del 

Campus del Riu Sec, amb el següent ordre del dia: 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió número 6/ 2016, de 28 de juny de 2016. D01 

2. Informe del rector 

3. Assumptes generals i de tràmit 

3.1 Aprovació, si escau, de modificacions pressupostàries. D02 

3.2 Aprovació, si escau, de calendaris electorals. D03 

3.3. Informe de les PAU juny i juliol 2016 i de preinscripció. D04 

3.4. Informe sobre la inserció laboral dels graus, màsters i doctorats. D05 

3.5. Aprovació, si escau, del Pla de Multilingüisme de la Universitat Jaume I. D06 

 

4. Organització i nomenaments 

4.1 Aprovació, si escau, de la proposta de la Junta de Centre de la Facultat de 

Ciències Humanes i Socials de denominació de dos aules i el laboratori de música. 

D07 

4.2 Aprovació, si escau, de la proposta de realització, per part de tot el personal 

de la UJI, d'un curs de formació inicial en prevenció de riscos laborals. D08 

 

5. Normativa 

5.1 Aprovació si escau, de la modificació del Reglament del Servei d'Esports. D09 

5.2 Aprovació, si escau, de la modificació del Programa d’esportistes d’elit i alt 

nivell. D10 

5.3 Aprovació, si escau, del Reglament Marc de Fundacions. D11 

 

6. Estudis i Professorat 

6.1 Aprovació, si escau, de la proposta de concessió de llicències superiors a 3 mesos. 

D12 



 
6.2 -Informe de valoració del pla de formació del professorat de l'UJI 2011-2014 (cursos 

2011/12, 2012/13, 2013/14 i 2014/15). D13 

6.3 Aprovació, si escau, del Pla de formació del professorat per a la millora i 

innovació educativa (cursos 2015/16-2018/19). D14 

6.4 Aprovació, si escau, de la Convocatòria d'ajudes a la Innovació Educativa de la 

Universitat Jaume I del curs 2016/17. D15 

 

7. Investigació i Doctorat 

7.1 Aprovació, si escau, de la proposta de convocatòria d’ajudes predoctorals per a la 

formació de personal investigador, acció 3.1 del Pla de promoció de la investigació de la 

Universitat Jaume I per a l’any 2016. D16 

 

8. Torn obert de paraules 

 

 

José Luis Blasco Díaz 

Secretari general 

 

Castelló de la Plana, 15  juliol de 2016 

 

 

 

 

 


