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INTERVENCIÓ DE LA RECTORA, EVA ALCÓN SOLER, 
AL SOLEMNE ACTE D’OBERTURA 
DEL CURS ACADÈMIC 2018-2019 

Salutacions i gràcies a tots i totes per acompanyar-nos en aquest acte d’inici de curs 

acadèmic. 

Aquesta és una inauguració molt especial, ja que amb ella encetem un nou curs i també 

un nou mandat de quatre anys del Claustre i del Rectorat. Podem dir, per tant, que iniciem 

un nou període a la nostra Universitat. 

La novel·lista anglesa Mary Shelley ens deia: «Everything must have a beginning and 

that beginning must be linked to something that went before». Efectivament és així, 

tanquem un curs en què ens han deixat Enrique Julià, Ismael García, Diego López, Vicent 

Martínez Guzmán, l’estudianta Ainoa Ripoll, el doctor honoris causa Klaus Tiedemann i 

la Medalla d’Or Carles Santos. 

Us recordarem amb afecte, i us tindrem presents en aquesta nova etapa. 

Com hem pogut apreciar en el resum de la Memòria acadèmica del curs passat, l’UJI 

és ja un projecte consolidat. Som el que som gràcies al treball dels rectors anteriors i els 

seus equips, i gràcies a totes les persones, de dins i de fora de la comunitat universitària, 

que amb generositat heu participat i participeu d’aquest gran projecte col·lectiu. 

Ara precisament, quan comencem un nou curs acadèmic, és el moment de mirar cap 

al futur amb un esperit de millora constant i superació. 

Per això em permetreu que avui us avance alguns dels projectes que volem impulsar 

durant aquest nou curs acadèmic. I aprofite, al mateix temps, per a demanar-vos la vostra 

col·laboració i participació per a fer-los realitat. 

Tres grans compromisos marcaran les nostres actuacions. El primer compromís serà 

amb el benefici col·lectiu, el segon amb les persones que formem part de la comunitat 
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universitària (estudiantat, professorat i personal d’administració i serveis); i el tercer 

compromís serà amb la societat a la qual ens devem. 

Centrant-nos en les persones, el debat i la participació de tota la comunitat universitària 

és la millor garantia d’enfortir la nostra democràcia i la pluralitat al campus. 

Dit això, i començant per l’estudiantat, treballarem perquè quan vinguen al nostre 

campus amb l’objectiu de rebre una formació, aquesta els permeta créixer com a persones, 

com a professionals i com a ciutadans i ciutadanes. 

També volem incrementar les oportunitats d’aprenentatge, mitjançant les activitats que 

faciliten l’emprenedoria, la competència digital i la inserció laboral dels nostres titulats i 

titulades. 

Però, per damunt de tot, hem d’aconseguir que les persones que vinguen a formar-se a 

la nostra Universitat ens recorden, quan deixen els estudis, com una Universitat pública 

on treballem en favor de la igualtat d’oportunitats. 

Vull agrair al Consell l’esforç que ha fet per a facilitar l’equitat en l’accés als estudis 

superiors, amb la baixada de taxes i l’increment en beques. Gràcies, conseller, i també a 

tot l’equip de la Conselleria pel vostre treball i gràcies per l’aposta per l’educació pública. 
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Des de l’UJI sempre treballarem, conjuntament amb totes les administracions 

públiques, perquè ningú que tinga voluntat i capacitat per a aprendre es quede fora de la 

Universitat pública. 

En aquest sentit, i per a garantir aqueixes oportunitats, durant aquest curs impulsarem 

un pla propi i unificat de beques, millorarem la informació, reforçarem la política d’ajudes 

existents i preveurem noves necessitats, com, per exemple, ajudes per a fer pràctiques 

internacionals. 

Si abans parlava de la importància de la participació per a enfortir la democràcia i la 

pluralitat, en el cas de l’estudiantat és una assignatura pendent que tenim. Per a afavorir 

la seua participació, dinamitzarem, juntament amb el Consell de l’Estudiantat, la 

Comissió d’Assumptes Estudiantils. Al mateix temps, iniciarem el projecte d’un espai 

reivindicat per l’estudiantat durant anys. M’estic referint a la Casa de l’Estudiantat, un 

espai on, igual que en altres universitats del món, es puga combinar oci i estudi i aprofitar 

tota l’energia i creativitat del nostre estudiantat. 

Així mateix, aquest curs farem un estudi per a millorar i ampliar la nostra oferta 

acadèmica, buscant un equilibri entre la demanda social, les necessitats presents i futures 

del teixit productiu i la viabilitat econòmica. 

La formació a distància, els dobles títols i l’impuls de la mobilitat acadèmica per a 

potenciar la formació de ciutadans i ciutadanes del món serà una altra de les nostres 

prioritats. 

Al costat de l’estudiantat, el professorat és la columna vertebral sobre la qual s’erigeix 

la nostra Universitat. Treballarem per a aconseguir les millors condicions possibles per a 

tot el professorat. 

En el que està en la nostra mà, ja hem encetat algunes accions, com ara amb el 

professorat associat, o amb el professorat ajudant, però seguirem reivindicant unes 

millores globals. Reivindicarem davant del Govern d’Espanya una solució per a tot el 

professorat que encara no ha aconseguit la seua estabilització o el dret a promoció. En 

l’àmbit autonòmic, és urgent la signatura del conveni col·lectiu per a tot el professorat 

contractat al sistema universitari valencià. 

També avançarem en l’aplicació del document de carrera docent, i donarem especial 

suport a les accions docents adreçades a desenvolupar la competència digital de la 

comunitat universitària. 
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En l’àmbit de la recerca posarem en marxa l’Observatori de la Recerca, una iniciativa 

que naixerà amb l’objectiu de visibilitzar l’abast, però també l’impacte científic i 

acadèmic, de la nostra producció científica en totes les branques del coneixement. 

A més a més, la creació d’una nova Unitat d’Innovació i Transferència ens ajudarà a 

connectar la ciència amb l’entorn social i productiu, i on serà fonamental el paper del Parc 

Científic, Tecnològic i Empresarial, Espaitec. Un espai de referència per a la innovació i 

on tota la comunitat universitària, des de l’estudiantat fins al personal docent i 

investigador, puga desenvolupar les seues iniciatives emprenedores. 

Amb l’objectiu de generar sinergies entre el personal investigador de la Universitat 

Jaume I i el personal que presta una labor clínica i assistencial en els departaments de 

salut de les comarques de Castelló, engegarem un programa de col·laboració amb la 

Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat 

Valenciana. Això donarà lloc a nous projectes de recerca en l’àmbit biomèdic, amb un 

gran potencial científic per a millorar l’atenció dels i les pacients. 

També desplegarem el Programa UJI-Talent per a la retenció i captació del personal 

investigador doctor amb experiència, que puga encetar noves línies de recerca i ens 

permetrà enfortir les nostres estructures d’investigació. 

Igualment, ens comprometrem amb els principis de la Carta Europea de la Investigació 

i el Codi de Conducta en la Contractació d’Investigadors, per a dignificar i fer valer la 

tasca del nostre personal en totes les etapes de la seua carrera investigadora. 

Fins ací hem esmentat algunes accions vinculades a l’estudiantat i al professorat, però 

la tercera gran columna de la Universitat és el personal d’administració i serveis. 

Necessitem la vostra col·laboració perquè la gestió de la nostra institució siga àgil i 

transparent. Des del Consell de Direcció impulsarem un Pla d’Estabilització i 

continuarem treballant en la millora de les vostres  condicions laborals. 

Necessitem també la vostra experiència per a flexibilitzar el Pla Estratègic, promoure 

la simplificació de processos i la millora en la usabilitat de les eines telemàtiques. 

Amb les accions esmentades, i posant en el centre de les nostres polítiques les 

persones, podrem col·lectivament millorar les tasques docents i de recerca. 

Però això no és tot, també impulsarem projectes que ens apropen a la societat i 

reafirmen el nostre compromís social. 
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L’UJI ha estat sempre una Universitat compromesa amb la cultura i el nostre entorn, 

com fa pocs dies va quedar de manifest amb la concessió de la Medalla d’Or de la Ciutat 

de Castelló de la Plana. 

En aquesta nova etapa, ampliarem el nostre compromís en matèria cultural, apostarem 

per l’aprenentatge al llarg de la vida, molt especialment mitjançant la Universitat per a 

Majors, i promourem la cultura científica com a estil de l’UJI. 

És enormement important apropar la ciència a la ciutadania i lluitar envers els perills 

de la pseudociència. Assistim amb preocupació a declaracions de personalitats que 

neguen l’autenticitat de dades científiques contrastades, a pràctiques sense base científica 

que prometen la curació de les persones malaltes. Comportaments que, sens dubte, posen 

en risc la vida de les persones massa sovint. Per això, aquest curs el programa de «Cultura 

científica i ciència ciutadana» vertebrarà diverses actuacions de la Universitat en aquest 

terreny. 

Una altra aposta de futur és la internacionalització. Quan estem a punt de complir els 

30 anys, la Universitat Jaume I vol tenir un paper rellevant no sols en la 

internacionalització de l’UJI, sinó també de la nostra societat, cada vegada més plural, 

interconnectada i global. Cal seguir buscant aliances amb altres centres de formació i 

d’investigació superiors, i aprofitar sinergies amb la Fundació Universitat-Empresa, les 

institucions públiques i teixit productiu, per a projectar el nostre territori al llarg dels cinc 

continents. 

Ara bé, no ens oblidem que el primer pas per a la internacionalització és promoure una 

alta capacitat de la nostra comunitat per a desenvolupar-se en diferents llengües, al mateix 

temps que fem de la llengua pròpia una llengua de la ciència i cultura, que s’estenga més 

enllà del nostre campus. 

Un altre dels nostres objectius és que la societat ens reconega com a una institució amb 

valors i capaç de transferir els nostres valors a la societat. Per això posarem l’accent en la 

inclusió, el comportament ètic i la responsabilitat social. 

Entre altres accions per a afavorir la inclusió, promourem la visibilització de la dona 

en els òrgans de govern, apostarem per un equilibri entre homes i dones. Igualment, 

afavorirem accions d’igualtat en la diversitat, com ara la instal·lació del primer punt 

violeta-rainbow al campus del Riu Sec. 
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També us anuncie que a partir d’aquest any en la nostra Memòria acadèmica trobareu 

el grau de compliment dels objectius de desenvolupament sostenible, i elements de 

responsabilitat social universitària. Una manera de donar compte a la societat del nostre 

compromís social amb total transparència. 

Com heu vist, tenim molts projectes, voluntat de superació i l’empeny d’una comunitat 

universitària compromesa per a fer de l’UJI una institució determinant per al progrés 

social. Ara bé, no podrem aconseguir tot el que ens proposem sense autonomia 

universitària i autonomia financera. 

En aquests moments és important que diguem clar el que som i reivindiquem la nostra 

autonomia. Som una Universitat pública, orgullosa d’oferir uns estudis on totes les 

persones, amb igualtat de condicions, obtenen una titulació amb esforç i complint tots els 

requisits acadèmics. Una Universitat, sense ingerències polítiques, que defensa la 

Universitat com a motor de transformació social, de correcció de les desigualtats, que 

defensa la igualtat d’oportunitats i condemna la mala praxi i els interessos espuris aliens 

a la Universitat mateixa. 

També necessitem autonomia financera. Totes i tots sabem que la implantació 

d’estudis de Salut s’ha fet amb un important esforç per part de tota la comunitat 

universitària. La implantació d’aquests estudis va estar condicionada a rebre finançament 
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addicional. Ara bé, com a conseqüència de la crisi, la Universitat Jaume I va veure com 

la subvenció ordinària no només no augmentava per la implantació d’uns nous estudis, 

sinó que patia una davallada de prop de 12 milions d’euros anuals a partir de l’exercici 

2013. 

És cert que el president Puig, en el debat de política general a Les Corts, va anunciar 

que, en el marc de les negociacions amb les universitats públiques valencianes, 

destinarien recursos per la licitació de la segona fase de la Facultat de Ciències de la Salut 

abans que finalitze 2018. Aquest anunci es va rebre amb satisfacció per part de la 

comunitat universitària i de la ciutadania, ja que es donava resposta a una reivindicació 

de Castelló per a consolidar les necessitats d’infraestructures en l’àrea de Salut. 

Moltes gràcies, conseller, i us demane que feu extensiu el nostre agraïment a tot el 

Consell de la Generalitat i al seu president. Així com us demanem que tanquem al més 

aviat possible com farem realitat aquest anunci. 

Ens queda ara pendent que el finançament per a despeses ordinàries permeta assegurar 

la sostenibilitat econòmica de les universitats públiques valencianes a mitjà termini. En 

aquest sentit cal entendre com a esperançadora la constitució de la Comissió d’Estudi de 

Finançament Universitari. 

Conseller, cal revisar amb urgència la fórmula amb la qual es financen les despeses 

generals o estructurals, i aconseguir un finançament per a les universitats més just i 

equitatiu. Un finançament ajustat al volum d’activitat de cada Universitat. 

Compteu amb la col·laboració de la Universitat Jaume I per a dissenyar, entre la 

Generalitat Valenciana i el conjunt d’universitats públiques, un pla que permeta una 

adequada planificació econòmica i que garantisca un horitzó de sostenibilitat financera 

per a tot el sistema universitari públic valencià. 

Vull acabar la meua intervenció amb unes paraules d’agraïment i felicitacions. 

Agraïment i felicitacions a la catedràtica María Victoria Petit, per l’extraordinària lliçó 

inaugural d’aquest curs. Una lliçó que ens ha permès apropar-nos a un tema tan important 

com el de la protecció dels drets dels passatgers i les passatgeres del transport aeri, i on 

el Dret es configura com una eina fonamental per a ordenar les nostres relacions humanes. 

La internacionalització del sector aeri, el seu dinamisme, el seu desenvolupament 

tècnic, són un signe clar dels nous temps en què vivim, però també ho són les 

conseqüències, moltes vegades negatives, d’una liberalització excessiva del mercat, on 

s’ha de continuar vetlant per a garantir els drets de les persones. 
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Gràcies, María Victoria, pel teu treball de recerca i docència en aquest àmbit i, 

sobretot, per l’esforç que has realitzat per a traslladar-nos de manera clara i senzilla part 

del teu magisteri. Gràcies a més a més pel teu compromís amb la Universitat Jaume I. 

Vull felicitar també a tots els doctors i doctores que han rebut avui la distinció del 

Premi Extraordinari de Doctorat. Gràcies per ser el viu exemple de la cultura de l’esforç 

i del treball rigorós que representa la Universitat. 

Per a finalitzar, vull donar la benvinguda als nous membres de la comunitat 

universitària, en especial a l’estudiantat, que enguany s’incorpora per primera vegada a 

la nostra Universitat. Benvinguts i benvingudes a la que serà, a partir d’ara, la vostra 

Universitat. 

Molt bon curs a totes i a tots! 

Moltes gràcies. 
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RESUM DE LA MEMÒRIA 
DEL CURS ACADÈMIC 2017-2018 

I. PRESENTACIÓ 

Complint amb una tradició universitària emmarcada en cada acte d’obertura del curs 

acadèmic, i per primera vegada des del meu nomenament com a secretària general de la 

Universitat Jaume I, presentaré a continuació un breu resum de la memòria del curs 

anterior, memòria que ja es troba a la vostra disposició en el web institucional en versió 

completa. 

Aquesta presentació ens permet fer difusió de l’activitat desenvolupada a la Universitat 

Jaume I en el curs 2017/2018 i és un exercici de responsabilitat, transparència i rendició 

de comptes que correspon a l’UJI com a institució pública que reivindica la participació 

activa en el progrés social i està compromesa amb la generació de coneixement. 

Si bé formalment la presentació de la memòria correspon a la persona que ocupa la 

Secretaria General, materialment aquestes accions i resultats són el reflex del treball de 

tota la comunitat universitària, que manté una ferma exigència amb l’estudi, la docència, 

la investigació, la transferència del coneixement, la difusió de la cultura i la gestió eficaç 

i transparent. Vull per això agrair sincerament a totes les persones implicades el seu 

esforç, cura i dedicació i, molt especialment, als serveis i els seus responsables per la tasca 

de recopilació i sistematització de les dades. Així mateix, he de reconèixer la generositat 

i el sòlid treball de l’anterior secretari general, José Luis Blasco Díaz, treball que ha 

comprès la quasi totalitat del curs 2017/2018, curs al qual es refereix la majoria de la 

informació d’aquesta memòria. Sense tota l’ajuda prestada em resultaria impossible 

complir avui amb aquesta responsabilitat. 
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II. INFORMACIÓ INSTITUCIONAL 

Estructura orgànica 

Aquest curs ha estat marcat per nombrosos processos electorals que van ser supervisats 

per la Junta Electoral. Es van realitzar eleccions a delegats i delegades de l’estudiantat de 

grau i màster, i al consell de representació dels doctorands i doctorandes; es va renovar la 

representació de l’estudiantat als consells de departament i a les juntes de centre, també 

es van elegir els representants de membres no nats en 16 consells de departament i 1 

institut universitari; també es van celebrar eleccions a direcció d’11 departaments i 4 

instituts universitaris. 

El més destacat ha estat la renovació dels òrgans de govern de la Universitat Jaume I 

començant per les eleccions a membres de les juntes de tots els centres, així com a 

deganats i direcció de centre, i completant-se amb les eleccions a Claustre i Rectorat 

celebrades el 16 de maig de 2018. 

La catedràtica de Filologia anglesa, Eva Alcón Soler, va ser elegida rectora de la 

Universitat Jaume I i nomenada pel Decret 70/2018, d’1 de juny, de la Generalitat 

Valenciana, que posava fi al mandat del rector Vicent Climent Jordà i del seu Consell de 

Direcció. La rectora, primera dona al front de la institució en els seus 27 anys d’història, 

va prendre possessió el 13 de juny de 2018 acompanyada del nou equip de govern paritari 

i reestructurat en denominacions i competències. 
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COMPOSICIÓ	EQUIP	DE	GOVERN	PER	SEXE	

	 Dones	 Homes	 Total	

Rector/a	 1	 0	 1	

Vicerector/a	 4	 5	 9	

Secretaria	General	 1	 0	 1	

Gerent	 0	 1	 1	

Totals	 6	 6	 12	

 

 

Durant el darrer curs acadèmic, que inauguràrem el dia 22 de setembre de 2017, el 

Claustre universitari es va reunir en dues sessions ordinàries als mesos de novembre i 

març per a la presentació de memòries i informes de diversos òrgans de la Universitat. El 

Consell de Govern s’ha reunit deu vegades i, desprès del canvi d’equip, amb una nova 

dinàmica de reforç de la transparència i la participació. 

Per la seua part, el Consell Social, que ha realitzat cinc sessions plenàries, ha continuat 

desenvolupant les seus funcions de foment i suport a la col·laboració entre la societat 

castellonenca i la Universitat Jaume I. 

La Sindicatura de Greuges va atendre durant aquest curs al voltant de 100 casos 

motivats, majoritàriament, per incidències en l’assignatura de Treball Fi de Grau i la 

realització d’exàmens en general. Les xifres detallades s’inclouen en l’informe anual que 

el síndic presenta en la sessió del Claustre cap a fi d’any. 

Actes protocol·laris 

Entre els actes acadèmics solemnes recordem que van ser investits com a doctors 

honoris causa el professor Romà de la Calle i els economistes Stephan Klasen i Alan 

Kirman. 

Així mateix, en la commemoració del XXVII aniversari de la creació de la Universitat, 

a més dels premis extraordinaris de final de carrera, es van lliurar els premis atorgats pel 

Consell Social a l’excel·lència docent universitària, a la iniciativa emprenedora 

estudiantil i a la trajectòria investigadora. També en eixe acte es va lliurar la Medalla d’Or 

de la Universitat Jaume I a Xarxa Teatre, a Dolores Cortés i a Joan Francesc Mira, per 

acord unànime del Consell de Govern. 
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Finalment, s’ha de fer referència en aquest apartat a la concessió de la Medalla d’Or 

de la ciutat a la Universitat Jaume I per acord del Ple de l’Ajuntament de Castelló, el dia 

12 de juliol de 2018. 

Pressupostos, infraestructures i contractació 

Pel que fa als recursos econòmics, la xifra total pressupostada de despeses per a 2018 

és de 98.520.000 euros, import inferior al de 2017 en un 36,5 % i que s’han dissenyat 

seguint un criteri de prudència; el pressupost per a 2018 és de continuïtat respecte al de 

2017, circumstància que exigeix un esforç considerable a tota la comunitat universitària.  

Quant a les inversions de la Universitat previstes per a l’exercici 2018, la consignació 

global va ser de 2.507.036 euros, un 436% menys respecte al de 2017, al no disposar de 

la subvenció de capital de la Generalitat Valenciana per a la realització d’inversions a la 

Facultat de Ciències de la Salut, les titulacions de la qual són ateses per l’UJI sense cap 

ajuda addicional per a despeses corrents. A més, les inversions pròpies de l’UJI, 

finançades amb el mateix esforç pressupostari, suposen 2.424.320 euros. 

Així, en el capítol d’infraestructures, durant el curs passat. s’han acabat les obres que 

completen la construcció de la primera fase de la Facultat de Ciències de la Salut i s’ha 

col·laborat amb l’Ajuntament de Castelló en la gestió del Menador Espai Cultural, encara 

que el manteniment de l’edifici, l’ha assumit íntegrament l’Oficina Tècnica d’Obres i 

Projectes. S’han continuat els treballs d’eficiència energètica millorant les condicions 
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econòmiques dels subministraments d’electricitat i gas de la Universitat mitjançant 

concurs públic, i s’ha aconseguit que el 100% de l’energia elèctrica subministrada per 

l’empresa comercialitzadora siga d’origen renovable. 

 

 
 

Planificació i qualitat 

Durant aquest curs, i amb el suport tècnic de l’Oficina de Promoció i Avaluació de la 

Qualitat (OPAQ), s’ha dut a terme el desplegament del Pla estratègic 2017/2018, tant en les 

unitats acadèmiques com en els serveis de gestió, en l’últim cas sota un nou desplegament 

del Pla a causa de les reestructuracions en els serveis i unitats. Pel que fa als sistemes de 

qualitat, cal recalcar que en l’àmbit del desenvolupament i la certificació s’ha treballat en el 

manteniment dels sistemes certificats de la Biblioteca i del Servei d’Esports, d’acord amb les 

normes UNE-EN ISO 9001, així com en altres processos de mesurament com ara l’avaluació 

de l’eficàcia de la formació del PAS, dels proveïdors o la satisfacció dels usuaris i usuàries 

del Servei d’Esports. 

Pel que fa al sistema de garantia interna de la qualitat dels títols, aquest curs, l’OPAQ ha 

coordinat la implantació del programa AUDIT en tots els títols oficials i s’ha constituït la 

Comissió del Sistema de Gestió de la Qualitat. Els mesuraments de satisfacció de col·lectius 

i processos han llançat resultats que mantenen o milloren el nivell del curs passat, en alguns 

casos molt significativament. També es continua en la tasca de seguiment i/o renovació de 
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l’acreditació per l’AVAP dels nostres títols, així com l’avaluació de l’activitat docent del curs 

anterior aplicant el model Docentia-UJI sota el qual han estat avaluats 1.109 professors i 

professores. El percentatge de professorat que va rebre excel·lent és del 34,5% i un 56,9% va 

ser notable. 

 

 
 

Organització i noves tecnologies 

En relació amb l’organització i noves tecnologies, entre les activitats portades a terme 

pel Gabinet de Planificació i Prospectiva Tecnològica (ara Oficina d’Innovació i 

Auditoria TI) són rellevants, entre altres, l’aplicació del vot electrònic als processos 

electorals de l’UJI, l’adequació al Reglament General de Protecció de Dades i, 

destacadament, la renovació, com a únic organisme públic complet, per part d’AENOR, 

de la certificació del Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació sota la norma 

ISO27002:2014, així com la coordinació de l’edició anual «Universitic 2017» sobre 

l’estat de les TIC en el sistema universitari espanyol. 

En aquest marc, i pel que fa a les accions desenvolupades per part de la Unitat d’Anàlisi 

i Desenvolupament en Tecnologies de la Informació, destaquen la posada en producció 

de noves aplicacions com les actes acadèmiques, el portal SIA (Sistema d’Informació 

Acadèmica) i les produccions científiques; el lideratge de l’UJI del primer projecte de les 

34,5

56,9

6,8

1,8

AVALUACIÓ	DE	L'ACTIVITAT	DOCENT

Excelent Notable Acceptable Insuficient



	
20	
	

universitats valencianes per a desenvolupar una ferramenta de gestió de reunions o actes 

de òrgans col·legiats (GOC) i del projecte de desenvolupament d’un connector o plug-in 

de gestió de drets d’autor per a l’Aula Virtual. Finalment, l’UJI ha estat guardonada amb 

el premi Sapiens Project Cloud, pel pas de la base de dades corporativa al núvol. 

Pel que fa al Centre d’Educació i Noves Tecnologies, al llarg del curs 2017/2018, ha 

donat suport tècnic i pedagògic a quatre MOOC, que han comptat amb un total de 2.362 

participants, ha elaborat un informe sobre serveis de suport per a la creació de continguts 

audiovisuals a l’UJI i ha continuat organitzant o impartint diversos cursos, tallers i 

sessions formatives sobre educació i noves tecnologies. 

Recursos humans 

En relació als actius més valuosos de la Universitat, els recursos humans, el personal 

docent i investigador de la Universitat ha sigut de 1.752 membres, 1.685 membres del 

professorat i 67 de personal becari, que representa un 8,6% més respecte al curs anterior; 

mentre que el personal d’administració i serveis ha sigut de 640 persones. La Universitat 

Jaume I ha continuat amb el seu compromís de formació del personal, com indiquen les 

accions adreçades al PDI, com ara els programes de mobilitat, el pla d’incentius 

retributius del PDI o el sistema de reducció de la càrrega docent per raons d’excel·lència 

investigadora. En relació a la formació del PAS, en aquest curs ha continuat el 

desenvolupament del VIII Pla de formació del personal d’administració i serveis de la 

Universitat Jaume I (2016/2018). 

Grup UJI 

Dins de l’àmbit de la col·laboració de la Universitat amb les fundacions del grup UJI 

destaquem les accions desenvolupades per la Fundació General de la Universitat Jaume I 

que dóna suport i gestiona importants i nombroses activitats per encàrrec de l’UJI, com 

ara el programa d’Escola d’Estiu, el procés d’avaluació de l’activitat docent, la gestió de 

beques i ajudes a l’estudiantat, la promoció d’estudis de postgrau, així com la gestió 

d’Espaitec i la implementació de programes de creació del clima emprenedor i innovador 

empresarial, entre d’altres. 
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Pel que fa a la Fundació Universitat-Empresa, destaquem la promoció de convenis de 

recerca entre l’UJI i les empreses de Castelló, amb les quals es van gestionar un total de 

4 convenis de col·laboració i assistència tècniques, i la participació de la FUE en 6 

propostes de projectes europeus. Pel que fa a l’oferta de cursos de formació contínua i de 

formació de postgrau propi de l’UJI, es van realitzar un total de 77 accions formatives, 

amb 1.409 alumnes i 14.759 hores de docència. Quant al Programa de pràctiques externes 

extracurriculars, destinat a alumnes dels últims cursos i estudiants de postgraus, la 

Fundació va gestionar 922 estades i es van signar 218 nous convenis amb diferents 

entitats; actualment continuen vigents 2.077 convenis de cooperació educativa amb 

empreses. Respecte al Programa Experience, de beques de titulats, es van concedir 497 

beques; i actualment continuen vigents 285 convenis amb empreses. En jornades, 

congressos i altres esdeveniments, es van realitzar un total d’11 activitats, amb un total 

de 2.003 participants. 

En l’àmbit formatiu, la Fundació Isonomia ha gestionat un programa de postgrau i un 

curs de postgrau especialitzat en Agent d’igualtat, i s’han impartit més de 70 hores de 

formació contínua, a més d’assumir la tutorització de 4 estudiantes en pràctiques. També 

s’ha enfortit la tasca de transferència amb l’edició de publicacions sobre igualtat i 

violència de gènere on cal destacar l’edició del conte De paraules i persones. Una història 

sobre el llenguatge inclusiu dirigit a xiquets i xiquetes per a treballar a les escoles; també 

cal afegir que s’han aconseguit més de 250 impactes en premsa escrita. Finalment, entre 

les actuacions en programes de sensibilització, destaquem el programa anual 

«Enginyera... per què no?» per a fomentar la incorporació de dones a les carreres 

universitàries tècniques, al qual van assistir més de 2.000 xics i xiques, o els projectes 

«#SENSEETIQUETES» per a la construcció d’un futur professional sense estereotips de 

gènere, i també «Apunta’t al bon rotllo», per fomentar maneres alternatives de relacionar-

se sexualment i afectivament, entre altres. Cal destacar l’èxit de la convocatòria a 

Castelló, el 8M, Dia Internacional de les Dones, en l’organització del qual ha col·laborat 

la Fundació Isonomia. 
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Comunicació: promoció universitària, difusió científica, xarxes 

En l’àmbit de la comunicació, el Servei de Comunicació i Publicacions ha continuat 

el treball d’actualització i creació de continguts informatius i plantilles per al portal web 

de l’UJI on s’ha assolit una audiència superior al milió d’usuaris. Quant a les xarxes 

socials, ha augmentat el nombre de seguidors, especialment els de Linkedin i Instagram, 

i també les visualitzacions de Youtube, Issuu o Ivoox, entre d’altres. 
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III. ESTUDIS, APRENENTATGE I INSERCIÓ LABORAL 

Titulacions i plans d’estudis 

Dins de la comunitat universitària de l’UJI es troben les 13.923 persones que es van 

matricular en estudis reglats de la nostra Universitat. De les persones matriculades, 

11.735 ho feren en els 32 estudis de grau que vam oferir, als quals es van incorporar 2.798 

estudiants de primer curs. 

 

 
 

MATRÍCULA	GLOBAL	

	 Total	 %Total	 Dones	 %Dones	 Homes	 %Homes	

Màster	 1.489	 10,68%	 946	 63,53%	 543	 36,47%	

Doctorat	 716	 5,14%	 379	 54,22%	 320	 45,78%	

Grau	 11.735	 84,18%	 6.647	 56,64%	 5.088	 43,36	

 

MATRÍCULA	NOU	INGRÉS	

	 Total	 %Total	 Dones	 %Dones	 Homes	 %Homes	

Màster	 1.047	 25,91%	 666	 63,61%	 381	 36,39%	

Doctorat	 196	 4,85%	 105	 54,00	%	 91	 46,00%	

Grau	 2.798	 69,24%	 1.529	 54,65%	 1.269	 45,35	

 

1.489

716

11.735

MATRÍCULA	2017-18

Màster Doctorat Grau

57,26%

42,74%

MATRÍCULA	PER	SEXE

Dones Homes
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De totes les persones matriculades, més d’un 36% procedien de fora de la província 

de Castelló, percentatge significativament superior al d’altres cursos. 

Així mateix, s’han titulat en els graus un total de 1.850 estudiants. 

Com a fets rellevants, cal destacar que al curs acadèmic 2017/2018 ha començat la 

implantació del doble grau en Administració d’Empreses i Dret, del qual ja s’ha impartit 

el primer curs, així com la posada en marxa del nou pla d’estudis del grau en Medicina. 

A més a més, continuant amb el procés de seguiment i millora dels títols, s’ha obtingut la 

renovació de l’acreditació del grau en Gestió i Administració Pública, del grau en Disseny 

i Desenvolupament de Videojocs i del grau en Medicina. 

Quant als postgraus, es van oferir 44 màsters oficials, 12 dels quals eren 

interuniversitaris, i als quals es van matricular 1.489 alumnes, 1.047 de nou ingrés. En 

total, es van expedir 711 títols de màster. 

 

ESTUDIS	PROPIS	DE	POSTGRAU	

	 Nombre	de	títols	
oferts	

Nombre	de	títols	
realitzats	

Nombre	
d’alumnat	

Nombre	de	
crèdits	ECTS	

Màster	 22	 17	 214	 1.035	

Cursos	d’especialització	 8	 7	 109	 225	

Cursos	expert	universitari	 14	 10	 124	 198	

Total	 44	 34	 447	 1.458	

 

 

Així mateix, l’Escola de Doctorat va oferir 20 programes de doctorat, els quals van ser 

cursats per 699 alumnes. Entre els programes ofertats, 12 són propis de la Universitat 

Jaume I i 8 són interuniversitaris. Com a principal novetat d’aquest curs acadèmic, 

destaquem la incorporació a l’oferta del programa de doctorat interuniversitari en 

Disseny, Gestió i Avaluació de Polítiques Públiques de Benestar Social. En total es van 

expedir 150 títols de doctorat en front dels 106 títols expedits el curs anterior. 

En retrospectiva, des de la seua creació i fins ara, la Universitat Jaume I ha expedit un 

total de 36.882 títols de grau i de primer i segon cicles, 6.240 títols de màster universitari 

i 1.620 títols de doctorat. 

Quant als estudis propis, durant el passat curs acadèmic, es van impartir 22 màsters 

propis (4 de nova implantació), 8 cursos d’especialització (1 de nova implantació) i 14 
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cursos d’expert (3 de nova implantació), en els quals es van matricular 447 persones, el 

que implica un augment de quasi un 26% respecte del curs anterior. 

També s’han realitzat 65 cursos de formació continuada, amb una xifra d’assistència 

de més de 1.000 alumnes. 

Altra oferta formativa 

Com en cursos anteriors, l’UJI manté com a objectiu incrementar les competències del 

seu estudiantat en llengües estrangeres. Per donar suport a la comunitat universitària s’ha 

continuat oferint un complet servei d’assessorament en llengües i també de formació, amb 

la impartició de 83 cursos d’idiomes, als quals han assistit quasi 1.500 persones. També 

s’ha facilitat l’obtenció dels certificats d’acreditació amb la vuitena convocatòria de 

proves d’idiomes, que han superat el 44% de les persones presentades. També s’ha 

treballat en el foment de l’ús del valencià en els diversos àmbits de la Universitat, amb la 

concessió d’ajudes per a l’assistència a activitats i per a la realització d’investigacions en 

aquesta llengua. 

L’oferta formativa de la Universitat Jaume I es completa amb els Cursos d´Estiu, als 

quals s’han inscrit 103 persones als 9 cursos de diversa temàtica realitzats, tant al campus 

de la Universitat, com al Menador Espai Cultural i a la Llotja del Cànem, dins de la 

mateixa ciutat de Castelló. 

Així mateix, s’ha continuat desenvolupant la formació contínua de les persones grans 

mitjançant la Universitat per a Majors, a la qual es van matricular 998 persones. 
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Promoció i orientació universitària 

Dins de les activitats d’orientació universitària, i a banda de les exitoses Jornades de 

Portes Obertes i les xarrades dirigides als centres d’ensenyament secundari a les quals 

han assistit milers de participants, destaquen nombroses iniciatives que s’han consolidat 

des de cursos anteriors, entre les quals assenyalem: 

247

440

311

MATRÍCULA	UNIVERSITAT	
PER	A	MAJORS	2017-18

Graduat	Sènior Postgrau Seus

95

78

74

GRADUAT	SÈNIOR

Primer	curs Segon	curs Tercer	curs

357

72

11

POSTGRAU	UNIVERSITARI	
SÈNIOR

Cultura	i	Societat	Civil

Manifestacions	del	poder	a	la	societat

Conèixer	i	aprendre	de	manera	interactiva

33

135
40

103

AULAS	PARA	MAYORES
EN	LAS	SEDES

Seu	de	l'Interior

Seu	del	Nord

Seu	dels	Ports

Seu	del	Camp	de	Morvedre
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- La presentació de la III Jornada de Portes Obertes en Família, adreçada a pares, 

mares i alumnat de segon cicle d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau 

superior. 

- La creació del Programa de lligues de debat UJI per a la formació de la comunitat 

universitària en la dialèctica i capacitat d’argumentació, i la coordinació de totes les 

participacions de l’UJI en les lligues de debat locals i nacionals. 

- La realització del Programa ACTUA a l’UJI, que integra la Jornada d’Acollida amb 

la presentació del Programa d’acció tutorial (PATU) a tots els graus de l’UJI, amb 

l’objectiu de facilitar la integració del nou estudiantat en la vida universitària. En el 

Programa PATU han participat 43 professors/es tutors/es i 205 alumnes tutors/es 

que han tutoritzat un total de 791 alumnes de primer; i aquest any, per primera 

vegada, s’ha convocat el I Concurs a les Millors Experiències del PATU, que ha 

concedit un premi i dos accèssits. 
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ACTIVITATS	D’ORIENTACIÓ	PREUNIVERSITÀRIES 

Nom	de	l’activitat	 Nombre	de	participants	

Jornades	de	Portes	Obertes	 El	nombre	de	centres	participants	ha	sigut	de	54	i	
l’estudiantat	assistent	de	2.799.	

UJI	Orienta:	Xarrades	als	centres	
d’ensenyament	secundari	

El	nombre	 total	d’accions	que	 s’han	 realitzat,	dividides	per	
modalitats,	ha	estat	de:	

- 72	 xarrades	 UJI	 i	 accés	 (tres	 d'aquestes	 han	 estat	
dirigides	a	pares	i	mares).	

- 7	 xarrades	 temàtiques	 de	 titulació	 (Publicitat	 i	
Relacions	 Públiques,	 Medicina,	 Mestre,	 Mestre	
Educació	 Infantil	 i	 Mestre	 Educació	 Primària,	
Criminologia	 i	 Seguretat,	 Enginyera	 en	 Disseny	
Industrial	i	Desenvolupament	de	Productes).	

- 2	xarrades	per	a	persones	majors	de	25	anys	en	centres	
de	formació	de	persones	adultes	(CFPA).	

En	definitiva,	el	total	d’intervencions	realitzades	aquest	curs	
acadèmic	se	situa	en	81.	
El	nombre	total	d’estudiantat	assistent	a	les	xarrades	ha	sigut	
de	3.935.	

Practica	a	l’UJI	 En	aquestes	pràctiques	han	participat	un	total	de	2.088	
estudiants	i	s'han	implicat	21	graus.	

Jornades	d’Orientació	 Dues	sessions	(novembre	de	2017	i	maig	de	2018).	

Programa	Actua:	Jornada	d’acollida	 Van	participar	un	total	de	1.375	estudiants	nouvinguts.	

Jornada	de	Portes	Obertes	en	família	a	l’UJI	

La	jornada	ha	comptat	amb	la	participació	de	325	famílies	i	
un	total	de	722	assistents	procedents	d'11	províncies:	
Castelló,	València,	Alacant,	Tarragona,	Terol,	Illes	Balears,	
Saragossa,	Santa	Cruz	de	Tenerife,	Madrid,	Jaén	i	Conca.	

Olimpíades	acadèmiques	

Participació	de	107	docents	de	37	centres	de	secundària	de	
la	província	de	Castelló.	
Respecte	l’estudiantat	de	Secundària	han	participat	un	total	
de	550	estudiants.	

Colònies	a	l’UJI	

El	programa	de	Colònies	de	l'UJI	té	com	a	objectiu	fomentar	
competències	personals	i	acadèmiques	en	els	més	joves,	en	
diferents	àmbits:	 jurídic-econòmic,	científic	 i	social,	mentre	
aprenen	i	es	diverteixen	amb	altres	companys	i	companyes	
que	 mostren	 les	 mateixes	 inquietuds.	 Sens	 dubte,	 una	
oportunitat	que	els	ajudarà	en	la	seua	orientació	vocacional	
i	futura.	

I	Colònies	Juridicoeconòmiques	a	l’UJI	

Aquest	curs	2017/2018	s'han	ofertat	per	primera	vegada	les	
Colònies	 Juridicoeconòmiques	a	 l’UJI	per	a	 l'estudiantat	de	
primer	 de	 batxillerat,	 en	 col·laboració	 amb	 la	 Facultat	 de	
Ciències	 Jurídiques	 i	 Econòmiques	 i	 el	 Vicerectorat	
d’Estudiants,	Ocupació	i	Innovació	Educativa.	Han	participat	
7	estudiants	de	centres	de	Castelló	i	província.	

IV	Colònies	Científiques	a	l’UJI	 En	total,	s’han	inscrit	19	estudiants	de	centres	de	Castelló	i	
província.	

 

 



	
29	
	

 

ACTIVITATS	D’ORIENTACIÓ	UNIVERSITÀRIES 

Nom	de	l’activitat	 Nombre	de	participants	

Programa	d’Acció	Tutorial	Universitari	
(PATU)	

Participació	al	programa:	43	professors/es	tutors/es	i	205	
alumnes	tutors/es	que	han	tutoritzat	a	un	total	de	791	
alumnes	de	primer.	

Programa	«Estudia	i	Investiga	a	l’UJI»	

Els	i	 les	participants	aquest	curs	2017/2018	són	un	total	de	
132	estudiants:	

- Finalistes	de	les	olimpíades:	56	
- Bona	nota	d’accés	a	la	universitat:	58	
- Bon	expedient	de	segon	curs	i	posteriors:	18	
- Grups	de	recerca	participants:	73	

En	 definitiva,	 el	 total	 d’intervencions	 realitzades	 d’aquest	
curs	acadèmic	se	situa	en	81.	
El	nombre	total	d’estudiantat	assistent	a	les	xarrades	ha	sigut	
de	3.935.	

Programa	d’orientació	personalitzada	 32	participants.	

 

 

Així mateix, s’han continuat duent a terme diverses accions de dinamització per 

promoure el talent i l’alt rendiment acadèmic, i per despertar la vocació investigadora i 

científica entre l’estudiantat de secundària, com ara: 

- Els Campus científics, amb participants d’arreu de l’Estat. 

- Les Olimpíades acadèmiques, on es lliuren un total de 59 premis en 11 disciplines, 

amb la incorporació de Dret com a nova modalitat, i amb una participació total de 

550 estudiants i estudiantes en les diferents fases locals celebrades a l’UJI. 

- Les Colònies a l’UJI, en dues modalitats durant aquest curs 2017/2018. Per primera 

vegada s’han ofert les Colònies juridicoeconòmiques per a l’estudiantat de primer 

de batxillerat, i també les Colònies científiques, que s’han recuperat en la seua IV 

edició. 

- El Programa practica a l’UJI, en el qual han participat més de 2.000 estudiantes i 

estudiants de secundària. 

En aquest apartat d’accions informatives és molt important l’activitat d’Infocampus, 

que col·labora en l’àmbit de la informació acadèmica amb múltiples accions amb molts 

serveis i que ha atès al voltant de 39.000 consultes a través dels diferents canals de què 

disposa. 
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INFOCAMPUS 

Sol·licituds	

Sol·licituds	d’informació	ateses:	38.719	persones.	

- Presencialment	es	van	atendre	a	14.298.	
- Per	telèfon,	14.798.	
- Per	correu	electrònic,	7.600.	
- Per	la	bústia	institucional	UJI,	2.095.	

Àmbit	d’assistència	a	registre	

Des	del	servei	s’han	tramés	43.890	sol·licituds:	

- 7.064	foren	rebudes	per	correu	postal	
- 10.048	presencials	
- 15.754	electròniques	
- 7.861	telemàtiques	
- 3.163	factures	electròniques	

 

 

Pel que fa a la promoció dels estudis universitaris de l’UJI, s’ha de fer esment a les 

accions del Servei de Comunicació i Publicacions que en aquest curs ha actualitzat el 

programa de comunicació corporativa Destí UJI i ha gestionat la participació de la 

Universitat en 26 fires educatives d’àmbit estatal i internacional, i en 2 fires de promoció 

dels estudis de postgrau, a València i Colòmbia. 
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Aprenentatge i premis 

Pel que fa als Premis a l’Excel·lència Acadèmica per a estudiantat de Grau, que valora 

l’esforç de l’estudiantat, s’han atorgat 94 premis. 

També s’ha consolidat i augmentat la participació en el programa Estudia i Investiga 

a l’UJI, del qual s’ha realitzat la tercera convocatòria a les millors pràctiques, en 

col·laboració amb la Fundació Banc Sabadell. Aquest programa va adreçat a l’alumnat 

més brillant que es matricula a la nostra Universitat, i li ofereix l’oportunitat de participar 

en un grup d’investigació des de l’inici dels estudis. 

L’UJI també ha mantingut les diverses beques i ajudes a l’estudiantat, com ara el 

programa d’ajudes de matrícula, les beques de menjador i les ajudes per a l’assistència a 

jornades, congressos i competicions, entre d’altres. 

 

 

 

 

4.501

8.723

ALUMNAT	MATRICULAT	A	
L'UJI

Becaris	MECED/GVA Resta	d'alumnat



	
32	
	

 
 

 

Quant a l’estudiantat amb necessitats educatives especials, dins del Programa 

d’Atenció a la Diversitat hem treballat amb 679 estudiants i estudiantes. Juntament amb 

el suport del professorat, en alguns casos es treballa amb els familiars de l’estudiantat i 

se’ls ofereix informació i assessorament. 

 

 

DOCÈNCIA	PER	A	PERSONES	AMB	NECESSITATS	
EDUCATIVES	ESPECIALS 

Estudiantado	

Nombre	d’estudiantat	que	ha	finalitzat	els	estudis	a	l’UJI	 122	

Nombre	d’estudiantat	que	es	presenta	a	proves	d’accés	a	la	universitat	 51	

Nombre	d’estudiantat	matriculat	en	graus,	màsters	i	doctorat	 365	

Nombre	d’estudiantat	amb	què	ha	treballat	l’USE	 362	

Professorat	que	atén	estudiantat	NEE	 723	

Professorat	amb	discapacitat	UJI	amb	què	ha	treballat	l’USE	 9	

 

  

4.209

7.526

ALUMNAT	MATRICULAT	EN	
ESTUDIS	DE	GRAU

Becaris	MECD/GVA Resta	d'alumnat

292

1.197

ALUMNAT	MATRICULAT	EN	
ESTUDIS	DE	MÀSTER

Becaris	MECD/GVA Resta	d'alumnat
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Inserció laboral 

El model educatiu de la Universitat Jaume I, a més de prestar una atenció 

personalitzada a l’estudiantat, ha incentivat també un diversificat programa d’accions de 

foment de l’ocupabilitat. 

En aquesta línia, destaquem: 

- 882 persones s’han format en el marc dels 29 tallers de formació per a l’ocupació. 
- 181 persones han participat en el Programa d’orientació professional 

individualitzada. 
- S’ha incrementat el nombre d’empreses usuàries de l’Agència de Col·locació, que 

ja és de 320. 
- I s’han organitzat les VII Jornades d’Observatoris d’Ocupació Universitària amb la 

col·laboració de la CRUE Universidades Españolas – Asuntos Estudiantiles i 
l’Ajuntament de Castelló. 

 

Participants	en	orientació	professional	 181	

Empreses	registrades	a	l’Agència	de	Col·locació	 320	

Nombre	de	persones	actives	a	l’Agència	de	Col·locació	 3.469	

Tallers	de	formació	per	a	l’ocupació	 29	

Participants	en	la	formació	per	a	l’ocupació	 882	

Participants	en	les	jornades	d’orientació	professional	per	a	titulacions	 213	
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En aquest apartat hem de destacar com a principal proposta l’expedició del certificat 

de competències transversals en ocupabilitat, que vol reconèixer i posar en valor totes les 

accions per a l’ocupabilitat que es realitzen. El certificat introdueix un element 

diferenciador de l’estudiantat UJI amb l’estudiantat d’altres universitats que no tenen 

aquest tipus de reconeixement i visibilitza l’adquisició de les competències davant 

d’empresaris i persones que poden oferir treball. 

Innovació i millora de la docència 

Pel que fa al nostre compromís amb la qualitat de la docència, en aquest curs acadèmic 

2017/2018 s’han organitzat 43 cursos de formació del professorat, amb 532 assistents; i 

s’han organitzat diverses jornades d’intercanvi i debat en innovació educativa.  

Pel que fa a la formació del professorat novell, s’han format 64 persones sota la 

tutorització de professorat amb experiència docent.  

A més a més, la formació del PDI es vertebra al voltant d’altres programes formatius, 

com ara: 

- El programa de formació permanent adreçat a tot el PDI. 
- El programa de formació dels càrrecs acadèmics. 
- S’ha continuat amb el segon programa de formació en docència universitària per 

als becaris i becàries FPU. 
- A més, per segona vegada, s’ha ofert un curs específic per formar en docència el 

professorat associat de nova incorporació, amb l’assistència de 24 PDI. 
- El programa de formació sota demanda per a la coorganització d’accions formatives 

amb diversos serveis, departaments i centres, i també seminaris permanents 
d’innovació educativa. 
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IV. RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT 

Promoció i captació de recursos 

Respecte al vesant de la investigació, cal assenyalar que els recursos financers captats 

per a la realització d’activitats de recerca i desenvolupament tecnològic van ascendir en 

aquest curs a més de 9 milions d’euros. En aquest sentit, l’UJI ha captat 1,8 milions 

d’euros de l’administració central i 1,2 milions d’euros de l’administració autonòmica, la 

qual ha incrementant notablement la seua aportació: un 80% respecte del curs anterior. 

Pel que fa als fons europeus, la recaptació el curs 2017/2018 ha baixat a poc més de 

700.000 euros. 

El més destacat és l’augment espectacular dels recursos provinents de l’empresa 

privada, amb 2,3 milions captats pels investigadors i investigadores de l’UJI de contractes 

amb empreses, amb la qual cosa la investigació sota demanda promoguda per empreses 

ha passat de representar el 15% del total del pressupost de l’UJI per a tasques d’I+D+i a 

assolir un 25%. 

Del total de 1.258 accions d’investigació vigents durant el curs acadèmic 2017/2018, 

340 han estat projectes d’investigació finançats a través de diferents convocatòries 

públiques. En concret, els investigadors i les investigadores de l’UJI han participat en 16 

projectes d’investigació europeus, 127 projectes nacionals, 35 autonòmics i 159 finançats 

per l’UJI. En aquest sentit, per la importància que revesteix la recerca, i malgrat les 

dificultats, el Pla de promoció de l’UJI en l’edició 2018 ha destinat vora 4 milions d’euros 

del pressupost de la Universitat per a sufragar diferents accions, entre les quals destaca la 

convocatòria de projectes d’investigació i les convocatòries de contractes predoctorals i 

postdoctorals, que conjuntament suposen el 85% del pressupost total del Pla. Aquestes 

accions garanteixen principalment un finançament bàsic per a molts grups d’investigació. 
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CAPTACIÓ	DE	RECURSOS	PER	ORIGEN	
EN	EL	CURS	2017/2018 

Origen	 Import	(euros)	 Percentatge	(%)	

Administració	central	 1.870.615,64	 20,61	

Administració	autonòmica	 1.227.892,05	 13,53	

Administració	provincial	 88.000,00	 0,97	

Administració	local	 463.136,70	 5,1	

Administració	europea	 757.948,91	 8,35	

TOTAL	PÚBLIC	 4.407.593,30	 48,56	

Empresa	privada	 2.315.575,36	 25,51	

Empresa	pública	 100.489,50	 1,11	

TOTAL	EMPRESA	 2.416.064,86	 26,62	

Altres	 2.252.199,57	 24,82	

TOTAL	ALTRES	 2.252.199,57	 24,82	

TOTAL	GENERAL	 9.075.857,73	 	

 

 

A banda del personal docent i investigador de plantilla, durant el curs 2017/2018 han 

estat vigents beques i contractes: fins a 907. Quant als nous investigadors i investigadores, 

durant aquest curs la quantitat de personal en formació (predoctoral) i en perfeccionament 

(postdoctoral) ha estat de 163, i la del personal investigador doctor contractat per a suport 

de grups de recerca, de 46, xifra molt superior a la del curs anterior.  

A més, una fita important ha sigut la inauguració formal de l’Oficina de Projectes 

Europeus i Internacionals, que ja havia encetat les seues tasques amb el suport de l’acció 

EUNode finançada pel MINECO, així com la modificació del Programa de suport a les 

activitats d’investigació, innovació i transferència del PDI de la Universitat Jaume I, 

introduint-hi reduccions de crèdits docents lligades a la participació en projectes europeus 

i internacionals d’I+D i la direcció de revistes científiques editades per l’UJI. Finalment, 

s’ha de fer referència a la reorganització dels serveis de suport tècnic a la investigació, 

amb la unificació sota una mateixa direcció, del Servei Central d’Instrumentació 

Científica, el Servei d’Experimentació Animal i les instal·lacions de càlcul científic. 
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Rànquings 

Al llarg dels darrers anys, la Universitat Jaume I ha realitzat un esforç molt important 

per a participar en els processos d’avaluació i anàlisi comparat dels estudis i la 

investigació, així com de la difusió dels resultats, tant en l’àmbit nacional com 

internacional. L’avanç en aquest apartat ha donat fruits i, entre altres, ha permès que l’UJI 

revalide la seua posició de referencia en els principals rànquings universitaris. 

Així, la Universitat Jaume I es troba en el primer tram (501-600) d’universitats del 

món en l’Academic Ranking of World Universities (ARWU), el rànquing institucional 

més influent del món acadèmic, elaborat per la Jia Tong University de Xangai, a partir de 

l’anàlisi de 20.000 institucions d’ensenyament superior. L’UJI també ha posicionat cinc 

matèries en la reconeguda classificació: Economia i Química se situen en el rang de les 

201-300 millors universitats en aquests àmbits de coneixement, la setena i novena de les 

espanyoles; Ciència dels Materials i Agricultura, que s’inclou per primera vegada, 

apareixen en el rang de 301-400, desena i dinovena d’Espanya, i Management (Direcció 

d’Empreses), que també hi és per primera vegada, se situa en el rang 401-500. 

L’UJI ha revalidat la seua posició en el rànquing Center for World University 

Rankings (CWUR), en el lloc 940 entre 18.000 institucions europees i en el lloc 36 entre 

les universitats nacionals. Aquests reconeixements han vingut a sumar-se al realitzat pel 

rànquing THE Europe Teaching Rankings, que situa l’UJI entre les 150 universitats 

europees millor valorades en docència (43ª europea i 7ª espanyola en l’apartat de 

compromís amb l’estudiantat). En la 5a edició del rànquing CYD 2018 elaborat per la 

Fundació Coneixement i Desenvolupament, la Universitat Jaume I ha estat qualificada 

com a centre d’alt rendiment en alguns indicadors i, per acabar, l’UJI ha guanyat 

rellevància i s’ha situat en la posició mundial 592 entre més de 27.000 institucions en el 

Ranking Web of Universities que mesura la presència a la web i la visibilitat. 
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LA	UNIVERSITAT	JAUME	I	
EN	ELS	RÀNQUINGS 

Nom	 Àmbit	 Lloc	 Any	

ARWU-Shangai	(Rànquing	acadèmic 
d’universitats	del	món)	 Acadèmic	i	investigació	 562	 2018	

Center	for	World	University	Rankings	(CWUR)	 Publicacions	 782	 2017	

CTWS	Leiden	Ranking	 Impacte	i	col·laboració	
científica	

872	 2017	

Cybermetrics	(Rànquing	Web	d’Universitats)	 Repositoris	 277	 2016	

Cybermetrics	(Rànquing	Web	d’Universitats)	 Universitats	 592	 2018	

Els	rànquings	de	El	Mundo	 Graus	i	màsters	 		 2018	

Fundación	Compromiso	y	Transparencia	 Transparència	web	 13	 2016	

Highly	Cited	Researchers	 Investigadors		
i	investigadores	

3	 2017	

Index	H	 Articles	científics	i	citacions	 		 2016	

IUNE	 Activitat	investigadora	 12	 2016	

Metaranking	 Investigació	 100	 2013	

Navegantes	en	la	Red	(AIMC)	 Internet	(Web)	 92	 2016	

Rànquing	CyD	 Investigació	 		 2017	

Rànquing	I-UGR	 Investigació	 37	 2012	

Scimago	 Investigació	 35	 2017	

THE	Europe	Teaching	Rankings	 Docència	 24	 2018	

U-Multirank	 Universitats	 		 2018	

U-Ranking	(FBBVA-IVIE)	 Docència,	investigació,	
productivitat	

		 2018	

UI	Green	Metric	World	University	 Medi	Ambient	 141	 2017	

Web	of	Science	 		 		 2014	

 

Estructures de recerca 

Quant al Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I s’ha 

commemorat el desè aniversari d’Espaitec continuant amb nombroses accions de foment 

de l’emprenedoria, especialment, la primera edició d’UJI Emprèn On Social, programa 

desenvolupat amb la Càtedra INCREA i Secor Castelló per a promoure l’emprenedoria 

en l’àmbit social i tecnològic, i que ha donat suport a la creació de 5 projectes 

emprenedors. 

Espaitec té 40 empreses vinculades, 19 d’aquestes físicament instal·lades al campus, 

així com 4 associacions. Eixes empreses van realitzar durant l’any 2017 una inversió en 
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I+D de més de 800.000 euros, i van donar treball a 194 persones, 23 treballadors i 

treballadores més que l’any anterior. Un 35% del personal realitzaven activitats 

relacionades amb I+D+i. 

Cal recordar que la col·laboració i transferència de coneixement entre les empreses 

vinculades a Espaitec i la Universitat Jaume I es produeix a través de la cooperació 

habitual de treballadors de l’UJI, principalment PDI, i la participació de 18 empreses en 

l’oferta formativa en l’UJI, tant en màsters oficials i propis, com en conferències, tallers 

i cursos, a més del suport de les empreses al talent universitari prestat per les empreses 

que van acollir 49 alumnes en pràctiques de final de grau i 23 en pràctiques 

extracurriculars. 

Així mateix, des de la Unitat de Cultura Científica i Innovació s’ha continuat 

col·laborant en nombroses accions orientades a la difusió de l’activitat de recerca de l’UJI 

entre la societat. Principalment, a través del bloc Àgora Digital, amb una participació 

d’investigadors i investigadores de 12 grups de recerca, dos instituts de recerca i Espaitec. 

 

 

19	 194	
Empreses	instal·lades	 Persones	treballant	(131	homes	i	63	dones)	

25	 3	
Empreses	vinculades	virtualment	 Patents	

8,7	 11	
Milions	d’euros	de	facturació	 Empreses	operant	en	l’àmbit	internacional	

836.967	 	
Euros	d’inversió	en	I+D+i	 	

 

Biblioteca 

En l’assoliment de moltes fites investigadores influeix l’activitat de la Biblioteca de 

l’UJI que contínua donant un suport indispensable a la docència i a la investigació. Durant 

aquest curs ha aconseguit prop d’un milió d’entrades, superant els 124.000 préstecs i un 

total d’1.050.408 visites al Repositori.  
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Al gener es va inaugurar la Biblioteca Digital del Menador que ofereix el Club de 

Lectura Virtual i, coincidint amb el Dia del Llibre, el 23 d’abril, es va presentar el Portal 

del Coneixement Obert de l’UJI que agrupa tots els recursos de la Universitat en accés 

obert. 

 

 

DADES	GENERALS	DE	LA	BIBLIOTECA	
CURS	2017-2018 

Entrades	Biblioteca	(1/9/2017	-	15/7/2018)	

Catàleg:	Registres	bibliogràfics	

Catàleg:	Registres	d’exemplar	

Documents	introduïts	(2017/18)	al	Repositori	

Adquisicions	(2017/18)	de	llibres	en	paper	

Revistes	en	paper	en	curs	

Llibres	electrònics	(Summon)	

Revistes	electròniques	en	curs	(Summon)	

Bases	de	dades	amb	subscripció	

Préstec	de	llibres	i	audiovisual	

Préstec	Interbibliotecari	(SOD)	

Telepréstecs	

Formació	d’usuaris.	Participants	

Formació	d’usuaris.	Sessions	

Nombre	de	visites	al	repositori	

975.952	

403.156	

623.432	

5.623	

7.882	

712	

135.752	

86.270	

68	

124.488	

3.081	

2.767	

4.194	

204	

1.050.408	
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V. INTERNACIONALITZACIÓ I RELACIONS AMB L’ENTORN 

Mobilitat 

Durant el curs passat es van incorporar a la comunitat UJI, 308 estudiants 
d’universitats estrangeres que van vindre pels programes de mobilitat, xifra superior a la 
del curs anterior. 

En aquests programes de mobilitat han participat 407 estudiants de la Universitat 
Jaume I, el que representa un increment del 19% respecte el curs anterior. 

La mobilitat del nostre professorat s’ha concretat en les 69 estades de recerca 
realitzades en altres institucions d’Espanya o de l’estranger, com ara Alemanya, 
Austràlia, Bèlgica, Canadà, Estats Units, Finlàndia, Itàlia, Portugal, Suècia, Noruega, 
Suïssa, França, Irlanda, Països Baixos, Xile, Tailàndia, Israel, Japó, Mèxic i el Regne 
Unit. Pel que fa al PAS, el programa Erasmus +, ha permès que un total de 5 persones 
gaudiren d’una estada formativa en un país europeu. 

Pràctiques 

Respecte a les pràctiques, que és un dels trets diferenciadors del nostre model educatiu: 

- Més de 3.700 estudiants han realitzat pràctiques externes curriculars en més de 
1.100 entitats cooperadores. 

- L’UJI té convenis en vigor amb 4.857 entitats públiques i privades, 273 més que el 
curs anterior, el que suposa un increment acumulatiu del 5,6%. 

- I s’han incorporat 5 convocatòries de pràctiques externes, a més de continuar amb 
les Beques Santander-CRUE-CEPYME. 

 

4.857	
Convenis	de	pràctiques	en	empreses	i	institucions	

2.077	
Convenis	de	cooperació	educativa	amb	empreses	a	través	de	FUE-UJI	

111	
Convenis	de	patrocini	i	mecenatge	

44	
Empreses	en	Espaitec	
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Pel que fa als programes de pràctiques internacionals, s’ha de destacar la mobilitat de 

50 estudiants en el programa Erasmus +. 

Malgrat les dificultats de finançament, la Universitat Jaume I complementa les 

aportacions estatals i continua amb el cofinançament de la durada de les pràctiques per 

als dos projectes Erasmus + pràctiques que beneficiaran 59 persones estudiantes i/o 

titulades. 

La xarxa internacional d’ambaixadors i ambaixadores disposa de 125 persones que han 

visitat 80 universitats diferents a 26 països, mentre que la xarxa estatal té 61 ambaixadors 

i ambaixadores en actiu. 

Patrocini i mecenatge. Càtedres, aules, empreses i institucions 

Pel que fa a les qüestions institucionals, a més dels 111 convenis formalitzats amb 

institucions i universitats de tot el món, en el marc del nostre Programa de patrocini i 

mecenatge, s’han signat 102 nous convenis amb entitats externes, nombre sensiblement 

superior al del curs anterior. En aquest sentit, hem de destacar els acords per a posar en 

marxa: 

- La Càtedra Ciutat de Castelló, amb l’Ajuntament de Castelló. 

- La Càtedra AECA Carlos Cubillo de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, amb 
l’Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA). 

- I l’Aula Fundació Banc Sabadell de Promoció del Talent. 

 
D’aquesta manera, la Universitat disposa actualment de 14 càtedres i 4 aules 

d’empresa, que realitzen nombroses activitats, com la I Jornada de Càtedres i Aules 

d’Empresa de l’UJI. 
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INGRESSOS	DE	MECENATGE	PER	ÀREA	

 

 
 
 

 
INGRESSOS	DE	MECENATGE	2017	

 

 
 

 
Per la seua banda, la Càtedra INCREA ha continuat amb la promoció de la creativitat, 

la innovació i l’emprenedoria amb diverses accions, programes i activitats, ara sota una 

nova direcció que ocupa la professora María Ripollés. 
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Programa Campus Obert 

Amb l’objectiu d’enfortir les relacions de la Universitat amb el seu entorn, el Programa 

Campus Obert, que apropa la Universitat a les comarques de la província de Castelló i 

nord de la de València, ha comportat la realització de diverses activitats culturals i de 

formació en les diferents seus, per les quals han passat al voltant de 5.817 persones. 

Programa d’Extensió Universitària 

En aquesta línia de compromís territorial de l’UJI amb les zones rurals de la província 

de Castelló es desenvolupa el Programa d’Extensió Universitària que durant aquest curs 

ha encetat un procés per a posar en valor les competències del col·lectiu d’agents 

socioculturals i manté projectes com PAIS@rural, Patrimoni i d’altres que recullen el 

coneixement i el retornen. 

AlumniSAUJI 

D’altra banda, el Programa AlumniSAUJI, projecte que manté les relacions entre 

l’exalumnat, la societat i la Universitat, té actualment 14.872 membres. Un 22,5% del 

total d’antic alumnat de l’UJI forma part del programa. Cal assenyalar que, per primera 

vegada, han estat convocades les beques AlumniSAUJI, de les quals se n’han atorgat un 

total de 4, per tal de cooperar en la formació superior del nostre antic alumnat. 
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Durant el curs 2017/2018, el Servei de Comunicació i Publicacions de l’UJI, juntament 

amb SAUJI, han desenvolupat diverses activitats, com ara els actes oficials de graduació, 

amb una participació de més de 958 graduats i graduades i 2.183 familiars; les visites a 

les aules de 4t grau i de postgrau, que ha permès informar directament a més de 800 

alumnes; l’acompanyament els dies de matrícula presencial; les beques Alumni; les 

trobades d’antics alumnes; les accions a les xarxes socials i amb el PDI per a detectar 

l’alumnat excel·lent, i la creació dels clubs territorials per a establir unes xarxes de 

col·laboració actives. 

 

 

EVOLUCIÓ	MEMBRES	AlumniSAUJI	
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VI. COMPROMIS SOCIAL 

Quant al nostre compromís social, l’UJI desplega la seua activitat i responsabilitat amb 

la societat des de diversos àmbits. 

Codi ètic i RSU 

En matèria de responsabilitat social, el 24 de maig de 2018 es va presentar la Memòria 

de responsabilitat social realitzada seguint la metodologia internacional Global Reporting 

Initiative (GRI), que està verificada per AENOR. La Memòria proporciona els resultats 

del curs 2016/2017 i forma part del Pla de responsabilitat social universitària RSUJI que 

planteja un sistema de gestió i comunicació dels impactes econòmics, socials i 

mediambientals que la Universitat produeix en la societat. El Pla, que constituïa un dels 

compromisos de govern de l’anterior rector i el seu equip, és pioner pel seu sistema de 

gestió i compliment, i descansa en quatre pilars bàsics: el Codi ètic de l’UJI, la Memòria 

d’RSU, la Comissió d’Ètica i Responsabilitat Social (CERSU) i la Línia ètica. 
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Pla d’igualtat 

En l’àmbit de la igualtat, cal destacar dues normatives aprovades pel Consell de 

Govern de l’UJI. En primer lloc, el Protocol per a la detecció, prevenció i actuació en els 

supòsits d’assetjament laboral, assetjament sexual, assetjament per raó de sexe, 

assetjament per orientació sexual i identitat i expressió de gènere a la Universitat Jaume 

I de Castelló, que incorpora el reconeixement de l’assetjament entre l’estudiantat, el 

ciberassetjament i l’assetjament per motius d’orientació sexual i identitat, i expressió de 

gènere. En segon lloc, el Protocol per al canvi de nom de persones transsexuals, 

transgènere i intersexuals a la Universitat Jaume I, perquè les persones siguen tractades i 

anomenades d’acord amb el nom del gènere amb què s’identifiquen, tenint en 

consideració el dret a la igualtat i la no discriminació, la salvaguarda de la dignitat i el 

dret a la integritat moral i a la intimitat de les persones. 

També destaquem la presentació, el 15 de març de 2018, coincidint amb el Dia de la 

Visibilitat Transsexual a Espanya, del grup LGTBI «UJI Pride», un programa pioner a les 

universitats espanyoles d’atenció psicològica per a persones que han patit els efectes de 

la LGTBfòbia. 

En aquest àmbit, la Unitat d’Igualtat ha desenvolupat activitats com ara el III Congrés 

d’Investigació i Gènere o, destacadament, la impartició d’una assignatura optativa de 

gènere als quatre centres de l’UJI. 
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Cooperació, voluntariat i acció solidaria 

Per una altra part, aquest compromís social i solidari s’ha manifestat en diverses 

actuacions de cooperació universitària al desenvolupament i en accions vinculades al 

comerç just. Així mateix, s’ha continuat amb el Programa UJI-voluntària, en el qual es 

compten més de 300 voluntaris i voluntàries que col·laboren amb entitats no lucratives 

de l’entorn de Castelló i amb alguns serveis de l’UJI. A més, també continua el Programa 

pisos solidaris al barri de Sant Llorenç, on han participat 18 estudiants en diferents 

activitats al barri per tal de promoure valors com la igualtat, la convivència i la 

participació social. 

Cal fer esment també, dins del Voluntariat mediambiental, a les dues eixides de 

reforestació a la Serra d’Espadà. 

Així mateix, 7 estudiants han participat en el programa propi Pràctiques solidàries a 

països empobrits. 

Finalment, la Universitat Jaume I, la Universitat Politècnica de València, la Universitat 

de València, la Universitat d’Alacant i la Universitat Miguel Hernández, van convocar la 

primera edició del Concurs per a la Campanya de Comunicació sobre els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS). 
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VII. ACTIVITATS CULTURALS 

Respecte a la funció de la promoció i difusió del coneixement en la societat, l’UJI ha 

dut a terme nombroses activitats relacionades amb l’esport, la cultura i la formació. 

Programació cultural 

El Paranimf s’ha consolidat com un marc de referència cultural de qualitat i ha 

continuant oferint una programació variada, amb l’assistència de quasi 11.000 persones 

als diversos espectacles i projeccions de cinema en versió original subtitulada, mentre que 

per les sales d’exposicions de la Llotja del Cànem han passat 6.756 visites. 

L’edifici del Menador ha acollit més de 40 activitats culturals entre exposicions, 

conferències, concerts, projeccions, jornades, tallers i dansa a les quals han assistit prop 

de 10.000 persones. Pel que fa a les activitats acadèmiques, s’han programat 300 

esdeveniments entre conferències, congressos, seminaris, tallers, cursos, presentacions de 

llibres, jornades, reunions, rodes de premsa, etcètera. 

Així mateix, des del Servei d’Activitats Socioculturals (SACS) es continuen oferint 

les aules de cinema, fotografia i música. En l’àmbit de la difusió s’han celebrat el festival 

de teatre Reclam, amb un total de 9.866 participants; el festival de fotografia Imaginaria-

Fotografia en Primavera, que ha comptat amb una participació de 48.394 persones en 

totes les activitats; el festival de música i cinema en directe Cinemascor, i l’Aula de 

Música; com a projecte nou, s’han organitzat les I Jornades de Formació de Públic de 

Jazz. 

També s’ha realitzat la vint-i-unena edició de l’Escola d’Estiu de Xiquets i Xiquetes, 

projecte lúdic i formatiu que en aquesta edició ha tingut 612 participants. 
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AULA	DE	CINEMA	I	CREACIÓ	JUVENIL 

• Tallers	de	vídeo	amb	11	alumnes,	oferint	un	taller	de	140	hores,	i	obtenint	un	total	de	

12	curtmetratges.	

• Taller	d’escriptura	creativa:	42	persones	matriculades.	

• Cicles	de	cinema	i	la	mostra	de	música	en	directe	i	cinema	Cinemascore.	(Veure	dades	

del	Paranimf).	

• Projectes	nous:	

o Sessió	continua:	amb	un	total	de	372	assistents.	

o Encontres	musicals:	amb	un	total	de	353	participants.	

 

AULA	DE	FOTOGRAFIA 

• 4	tallers.	

• Programació	d’exposicions	de	la	Llotja	del	cànem.		

• Imaginaria-fotografia	a	la	primavera	amb	48.394	visites.	

 

AULA	DE	MÚSICA 

• L’espai	de	Jazz,	amb	la	Big	Band	UJI,	ha	comptat	amb	10	alumnes.	

• L’espai	de	música	vocal,	amb	l’Orfeó	Universitari,	ha	comptat	amb	47	alumnes.	

• Organització	del	XXIII	Aplec	de	Corals	ciutat	de	Castelló,	Homenatge	a	D.	Juan	Ramón	

Herrero	Llidó.	

• I	Jornades	de	Formació	de	públic	de	jazz,	amb	un	total	de	379	assistents.	S’ha	comptat	

amb	el	patrocini	de	la	Fundació	Dávalos-Fletcher.	

 

AULA	DE	TEATRE 

• Tallers:	

– Taller	d’iniciació	al	teatre	(15	participants)	

– Taller	d’interpretació	teatral	(10	participants)	

– Taller	d’escenes	de	pràctica	teatral	(10	participants)	

– Taller	intensiu	de	flamenc	(7	participants)	

– Taller	coreogràfic	(12	participants)	

– Taller	de	dansa	contemporània	iniciació	(10	participants)	

– Taller	de	dansa	contemporània	intermedi	(14	participants)	

– Taller	de	dansa	contemporània	nivell	avançat	(15	participants)	

• Reclam:	9.866	participants,	41	espectacles	i	50	funcions.	
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Activitats físiques i esportives 

Quant a l’àmbit esportiu, l’UJI aposta per la promoció d’activitats esportives i de 

sensibilització per un estil de vida saludable. En aquest sentit, s’ha de remarcar que s’ha 

aconseguit que més de 7.000 persones puguen fer esport a la Universitat i, per sisè any 

consecutiu, s’han lliurat les beques Càtedra Endavant Villarreal CF de l’Esport, que 

valoren els mèrits acadèmics i esportius. Així mateix, en reconeixement dels esportistes 

UJI, cal celebrar les 9 medalles obtingudes en els campionats universitaris d’Espanya: 4 

d’or, 2 de plata i 3 de bronze. 

 

 
 

A més, entre altres accions i activitats, es va organitzar el VII Memorial Enrique 

Beltrán, en el qual van participar més de 1.000 estudiants de 14 instituts d’ensenyament 

secundari de Castelló i província. Finalment, cal assenyalar que, en l’àmbit social, s’ha 

col·laborat amb altres institucions i organitzacions en la celebració de la VII Marató de 

Castelló; el Dia Internacional contra l’Homofòbia en l’Esport; la xarrada «Present, passat 

i futur de la selecció espanyola de futbol» i el programa de l’ACB Academy. 
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FORMACIÓ	I	DIFUSIÓ	 INSTALACIONS	

• IV	Congrés	Internacional	sobre	Curses	de	Muntanya,	
• 24	cursos	i	tallers	amb	quasi	400	inscripcions.	
• 4	 col·laboracions	 realitzades	 amb	 institucions	 i	

organitzacions.	
• Més	de	175.000	entrades	en	 Facebook	amb	més	de	

2.000	amics.	
• Més	 de	 40.000	 entrades	 a	 la	 pàgina	web	 del	 Servei	

d’Esports.	

• 177.087	accessos	pels	torns	de	las	instal·lacions.	

• 21	visites	a	les	nostres	instal·lacions.	

• Pla	d’optimització	amb	més	de	650	notificacions	de	

manteniment.	

COMPETICIONS	

• 9	medalles	obtingudes	en	els	campionats	universitaris	d’Espanya.	

• Beques	Villarreal	Club	de	Futbol-UJI	que	reparteixen	30.000	euros	entre	l’estudiantat.	

• Cursa	VII	Memorial	Enrique	Beltrán	amb	1.000	estudiants	de	14	instituts	d’educació	secundària	de	la	província	

de	Castelló.	

• Consolidació	del	5	km-UJI	benèfics.	

• Torneig	de	futbol	7	intercentres.	

 

  
 

Publicacions 

L’editorial Publicacions de la Universitat Jaume I ha continuat fomentant l’edició de 

les nostres obres en format digital i en paper. Cal remarcar que la col·lecció Aldea Global, 

coeditada per les universitats Autònoma de Barcelona, València, Jaume I i Pompeu Fabra, 

ha obtingut el Segell de Qualitat en Edició Acadèmica-Academic Publishing Quality 

(CEA-APQ), en la seua primera convocatòria.  

Així mateix, les publicacions de la Universitat Jaume I han estat presents, una vegada 

més, a les fires del llibre LIBER (Madrid), València i Castelló de la Plana, i també, aquest 

curs, a les fires internacionals de Buenos Aires i de Lima. Al mes d’abril es va celebrar 

la I Jornada de difusió de la recerca i criteris de qualitat de les revistes científiques a la 

Universitat Jaume I, coorganitzada pel Servei de Comunicació i Publicacions. 
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Mitjans propis 

Al llarg del curs 2017/2018 l’UJI ha continuat amb la política de publicitat proactiva i 

s’han enviat 1.224 notes de premsa als mitjans de comunicació.  

Pel que fa a les produccions i mitjans propis, s’han editat 20 números del periòdic Vox 

UJI en el format de butlletí electrònic de difusió quinzenal i trilingüe (en valencià, castellà 

i anglès) i Vox UJI Ràdio ha conclòs la seua temporada amb un total de 52 programes en 

antena, a més dels programes especials. Els continguts investigadors ocupen un lloc 

destacat canalitzats des de la Unitat de Cultura Científica i Innovació i publicats en 

diversos formats (entrades, programes radiofònics, notícies). 

Aquestes dades són una breu mostra de l’esforç de tots els membres d’una comunitat 

universitària compromesa a fer de la Universitat Jaume I un centre públic modèlic de 

formació, d’investigació i de dinamització de la cultura i del territori.  

Moltes gràcies. 
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