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AJUDEU-NOS A MILLORAR

Oferim atenció personalitzada 
i orientem sobre la millor 

elecció si ens expresseu els 
vostres interessos i necessitats.

Aporteu les vostres idees o 
propostes a través de la bústia 

de suggeriments, queixes i 
reclamacions  

a l’adreça electrònica 
http://www.uji.es/bustia/

UTILITZEU-LA!

ESTCE Edifici TD Planta Baixa
12071 Castelló de la Plana
Tel. (+34) 964 729 134
Fax.  (+34) 964 729 135
isonomia@isonomia.uji.es

http://isonomia.uji.es

Horari d’atenció al públic
De dilluns a dijous  
de 9:30 h a 14:30 h. 
i de 16:30 h a 18:30 h.  
Divendres de 9:30 h a 14:30 h
Per concertar cita prèvia: 
telefoneu al 964 729 134

carta de serveis
FUNDACIÓ ISONOMIA

VALOR AFEGIT

La FUNDACIÓ ISONOMIA és una estructura singular en l’àmbit 
universitari espanyol i internacional, que actua com a pont 
entre la Universitat i la societat, i que tracta tant qüestions 
estrictament acadèmiques com de participació social, sempre 
en matèria d’igualtat, especialment entre dones i homes.

Per a la Universitat Jaume I, la Fundació Isonomia és un 
dels signes evidents del valor que institucionalment se 
li dóna a la pluralitat com a mitjà indispensable per a 
conèixer la veritat de les coses; per això es constitueix en 
un espai permanent per a la investigació, la reflexió i el 
treball actiu per la igualtat efectiva entre les persones.

El treball de la Fundació Isonomia ha influït en molts aspectes 
administratius i normatius de la mateixa universitat, però 
especialment en la transformació de la nostra cultura 
organitzativa i de convivència, la qual cosa ens ha convertit 
en una referència per a l’entorn respecte de la promoció 
dels valors d’igualtat i respecte entre les persones. Així, amb 
la seua participació en la Fundació Isonomia, la Universitat 
Jaume I contribueix a satisfer una necessitat intel•lectual 
i social fonamental i urgent que reverteix positivament 
en la socialització i la convivència, així com en la qualitat 
dels estats de dret i dels sistemes democràtics.

Francisco Toledo Lobo
Rector. President de la Fundació Isonomia

Castelló de la Plana, 11 de maig de 2010

Més informació d’aquesta  
carta de serveis en:

http://isonomia.uji.es 
i http://www.uji.es/serveis/opaq

http://isonomia.uji.es



INDICADORS DE QUALITAT

1. Valoració de la professionalitat en l’avaluació de 
la qualitat de servei realitzada per les usuàries i 
usuaris.

2. Nombre de queixes, reclamacions o suggeriments 
contestades dins del termini fixat.

3. Percentatge de sol•licituds a què s’ha enviat el 
qüestionari d’avaluació de la satisfacció.

4. Valoració de la confidencialitat en l’avaluació de 
la qualitat de servei realitzada per les usuàries i 
usuaris.

5. Percentatge d’actualitzacions del web dins del 
termini fixat.

6. Temps mitjà de resposta de les consultes rebudes.
7.1  Nombre d’activitats de promoció realitzades fora de 

la Comunitat Valenciana i a l’UJI anualment.
7.2  Nombre de persones participants (homes i dones) 

en les activitats anuals de promoció.

8. Percentatge de demandes de programes de formació 
ateses dins del termini fixat.

9. Percentatge de programes de formació de postgrau 
dissenyats dins del termini fixat.

10. Percentatge de certificats de postgrau enviats dins 
del termini fixat.

11. Percentatge de cursos que posseeixen servei de 
matrícula a distància.

12. Percentatge de propostes tecnicoeconòmiques 
lliurades dins del termini fixat.

13. Percentatge d’organitzacions assessorades a les 
quals s’ha prestat el servei gratuït d’informació per 
correu electrònic durant dos anys.

14.1  Nombre de visitants anuals a la pàgina web.
14.2  Acceptació del servei (enquesta web o un altre).

La FUNDACIÓ ISONOMIA és una entitat privada, sense 
ànim de lucre, nascuda el 2002 com a resultat de projec-
tes adscrits a distintes iniciatives comunitàries d’ocupació 
del Fons Social Europeu i de programes de la Comissió 
Europea desenvolupats, des de 1995, per la Universitat 
Jaume I de Castelló, els fins de la qual es vertebren entorn 
de la igualtat d’oportunitats i de tracte de dones i homes. 

Serveis

Àrea Social: •	 presta especial atenció a l’àmbit social, 
actua com a pont entre la universitat i la ciutadania, 
posa en relació teoria i pràctica, afavoreix un conei-
xement integral de les distintes realitats, aprofun-
deix en l’arrel dels problemes, analitza les causes i 
articula alternatives des de les mateixes necessitats 
i desitjos de les persones, col•lectius, professionals i 
institucions. [social-iso@isonomia.uji.es]

Àrea de Formació: •	 ofereix formació (presencial i 
per línia) relacionada amb els estudis de les dones, 
feministes i de gènere (postgrau, de reciclatge, per-
manent i contínua).  També es dissenyen programes 
i accions formatives adaptades a necessitats i situa-
cions concretes. [formacio-iso@isonomia.uji.es]  

Àrea d’Igualtat en les Organitzacions: •	 pretén fa-
cilitar a les organitzacions, públiques i privades, el 
compliment de les prescripcions legals en matèria 
d’igualtat per a possibilitar la implementació de me-
sures tendents a la consecució de la igualtat efecti-
va de dones i homes en els seus sistemes de gestió. 
[igualdadorg-iso@isonomia.uji.es]

COMPROMISOS

1. Garantir la competència professional i el bon tracte per part del nostre personal, 
i assegurar la seua capacitat per a aportar millores en els serveis presentats.

2. Respondre el 90% de les reclamacions i suggeriments en un termini igual o infe-
rior a tres dies hàbils.

3. Avaluar, de manera permanent, la satisfacció de les usuàries i usuaris de la Fun-
dació.

4. Garantir la confidencialitat de la informació i documentació aportada per les 
usuàries i usuaris de la Fundació.

5. Actualitzar trimestralment la informació disponible al web en relació tant a la 
prestació de serveis com als serveis als quals es pot accedir.

Àrea Social. Interlocució Social i Xarxes:
6. Gestió de la informació i del coneixement per a les xarxes: oferir informació en 

matèria d’igualtat efectiva de dones i homes en cinc dies laborables comptadors 
a partir de la sol•licitud.

7. Promoció de la participació i interlocució social: organitzar, almenys, dues activi-
tats de participació (associacions de dones, personal polític, personal tècnic, etc.) 
fora de la Comunitat Valenciana i una a l’UJI, anualment.

Àrea de Formació:
8. Disseny de programes de formació: donar resposta a la demanda de programes 

de formació en un termini màxim de set dies laborables.
9. Disseny de programes de formació de postgrau: elaborar els programes de for-

mació de postgrau sol•licitats en un termini màxim de 30 dies laborables a partir 
de la recepció completa de les dades necessàries.

10. Gestió de la formació: emetre els certificats d’assistència al curs de manera im-
mediata, en finalitzar el programa de formació.

11. Gestió de la formació: oferir el servei de matrícula a distància per a tots els cur-
sos. 

Àrea d’Igualtat en les Organitzacions:
12. Lliurar les propostes tecnicoeconòmiques del servei sol•licitat, en un termini mà-

xim de dos dies.
13. Estendre a dos anys, des de la prestació del servei d’assessorament a les organit-

zacions, el servei gratuït d’informació per correu electrònic (Isonomia informa…) 
en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes.

14. Disposar del servei d’assessorament en línia.


