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A)	EL	CURS	DEL	XXVè	ANIVERSARI	DE	CREACIÓ	DE	L'UJI	

El	 curs	 2015/16	 es	 recordarà	 com	el	 curs	 del	 XXV	 aniversari	 de	 la	 creació	 de	 la	
Universitat	Jaume	I.	Aquesta	és	una	fita	tan	important	que	serà	l'eix	al	voltant	del	
qual	girarà	tot	l'any	2016.	El	XXVè	aniversari	ha	de	ser	l'excusa	per	revitalitzar	el	
projecte	 institucional,	per	 tornar	a	 il·lusionar-nos	en	el	 treball	ben	 fet,	per	mirar	
cap	 al	 futur,	 i	 per	 continuar	 sent	 el	 projecte	 col·lectiu	 més	 important	 de	 les	
comarques	de	Castelló.		

El	 recorregut	 de	 la	 nostra	 institució	 en	 el	 seu	 primer	 quart	 de	 segle	 ha	 estat	
brillant.	Milers	d'estudiants	s'han	graduat	a	les	nostres	aules,	i	ara	per	ara	tenim	ja	
una	 comunitat	 d'alumni	 (exestudiants)	 de	 més	 de	 40.000	 persones.	 Alguns	
graduats	nostres	han	ocupat	 i	ocupen	 llocs	de	rellevància	en	el	món	empresarial,	
polític,	 cultural	 i	 científic.	 Els	 nostres	 grups	 de	 recerca	 s'han	 posicionat	 bé	 en	
l’àmbit	nacional	i	internacional,	ocupant	llocs	molt	rellevants	en	els	rànquings.	I	la	
nostra	oferta	cultural	s'ha	convertit	en	un	referent	a	la	ciutat	i	a	les	comarques	de	
Castelló.		

Hem	d'estar	ben	orgullosos	del	que	hem	aconseguit	entre	tots.	Som	cinc	els	rectors	
que	 hem	 comandat	 la	 institució,	 però	 ha	 estat	 la	 tasca	 diària	 de	 cada	 un	 dels	
membres	 del	 PDI	 i	 del	 PAS	 que	 treballa	 a	 l’UJI	 la	 que	 ha	 fet	 possible	 aquesta	
realitat,	 construint	damunt	del	que	 ja	hi	havia.	Per	això	vull	 recordar	ara	aquells	
que	ja	no	estan	entre	nosaltres	però	que	amb	el	seu	esforç	han	participat	d'aquesta	
magnífica	 realitat.	 La	 clau	 per	 avançar	 tant	 en	 tan	 poc	 de	 temps	 ha	 estat,	 sens	
dubte,	 la	 continuïtat	 del	 projecte	 i	 l’unànime	 suport	 de	 la	 societat	 de	 totes	 les	
comarques.		

És	evident	que	queden	molts	reptes,	 i	que	els	últims	anys	han	estat	especialment	
complicats,	però	hem	estat	capaços	de	superar	el	més	greu	de	la	crisi	i	comença	a	
ser	necessari	alçar	la	mirada	cap	a	l'horitzó.	Per	tot	això,	us	anime	a	celebrar	amb	
alegria	el	XXVè	aniversari,	a	estar	orgullosos	del	treball	realitzat,	a	comunicar	a	la	
gent	 que	 aquesta	 institució	 és	 de	 tota	 la	 ciutadania,	 i	 que	 tots	 plegats	 serem	
capaços	de	crear	una	societat	més	avançada,	més	justa	i	amb	més	benestar.	

	

B)	LA	SITUACIÓ	POLÍTICA,	ECONÒMICA	I	LEGAL	

La	 situació	 econòmica	 de	 l’UJI	 ha	 variat	 poc,	 encara	 que	 en	 l’aspecte	
macroeconòmic	 és	 evident	 que	 hi	 ha	 una	 millora	 significativa.	 La	 subvenció	
ordinària	a	les	universitats	públiques	valencianes	continua	congelada,	mentre	que	
els	costos	de	personal	creixen	per	la	consolidació	dels	nous	estudis	i	de	la	plantilla.	
El	2015	hem	abonat	en	dues	mensualitats	la	meitat	de	la	paga	extra	de	2012	que	va	
suprimir	 el	 Govern	 central.	 També	 és	 destacable	 la	 publicació	 del	RDL	10/2015,	
pel	qual	el	PAS	ha	recuperat	la	totalitat	dels	dies	d’assumptes	propis	i	els	dies	de	
permís	 i	 vacances	 per	 antiguitat	 que	 el	 Govern	 central	 va	 eliminar	 el	 2012.	 No	
obstant	 això,	 les	 plantilles	 continuen	 congelades,	 la	 qual	 cosa	 és	 una	 dificultat	
important	perquè	és	complicat	fer	front	a	les	necessitats	de	servei	públic	que	ens	
exigeix	la	societat.	

En	 l’àmbit	 polític	 i	 legal	 el	 RDL	 10/2015	 ha	modificat	 els	 dos	 reials	 decrets	 llei	
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(RDL	14/2012	i	RDL	20/2012)	que	havien	suposat	la	pèrdua	de	drets	laborals	del	
personal	 funcionari,	contractat	 i	 laboral	(recuperació	de	dies	d’assumptes	propis,	
permís	i	vacances	per	antiguitat).	Com	a	novetat,	l’any	2016	la	taxa	de	reposició	del	
PDI	i	del	PAS	passa	al	100%.	Tot	i	que	suposa	un	increment	significatiu	respecte	de	
l’exercici	anterior,	en	el	cas	de	l’UJI,	per	ser	una	universitat	en	creixement,	resulta	
clarament	insuficient.	

Un	 fet	 molt	 destacable	 del	 2015	 ha	 estat	 la	 posada	 en	 marxa	 del	 Portal	 de	
Transparència	de	l'UJI,	al	qual	estem	obligades	totes	les	administracions	públiques.	
Com	 a	 servei	 públic	 i	 com	 a	 gestors	 de	 diners	 públics,	 estem	 obligats	 a	 rendir	
comptes	 a	 la	 societat.	 L'UJI	 ho	 ha	 vingut	 fent	 de	 manera	 responsable,	 com	
demostren	 les	 successives	 auditories	 sense	 excepcions	 que	 la	 institució	 ve	
acumulant	 any	 rere	 any.	Però	el	Portal	de	Transparència	 va	més	enllà	 i	 despulla	
completament	 la	 vida	 econòmica	 de	 la	 institució.	 L'UJI	 s'ha	 dotat	 d'un	 canal	 per	
oferir	 a	 la	 ciutadania	 tota	 aquella	 informació	 que	 demane	 i	 per	 mostrar	
públicament	la	destinació	dels	recursos	econòmics.	Crec	que	és	el	símbol	perfecte	
del	que	l'UJI	ha	estat	en	els	25	primers	anys	de	vida	i	del	que	vol	continuar	sent	en	
el	pròxim	quart	de	segle.	

Les	 universitats	 públiques	 valencianes	 hem	 continuat	 reclamant	 davant	 les	
diferents	 administracions,	 reproduint	 el	 malestar	 present	 en	 la	 comunitat	
universitària	 valenciana.	 Com	 a	 rector	 de	 l’UJI,	 he	 reivindicat	 públicament	 i	
reiteradament	la	retirada	dels	decrets	llei	de	2012	(el	govern	l'acaba	de	modificar	
parcialment),	la	rebaixa	de	les	taxes	de	matrícula	(hi	ha	un	compromís	públic	de	la	
Conselleria),	la	flexibilització	dels	requisits	de	les	beques	(la	nota	d'accés	ha	tornat	
a	5),	la	liquidació	del	deute	a	curt	termini,	la	recuperació	del	finançament	acordat	
en	 el	 PPF	 i	 de	 tots	 aquells	 temes	 que	 han	 afectat	 la	 institució	 universitària	 i	 els	
diferents	 col·lectius,	 amb	 especial	 atenció	 al	 sector	 més	 feble:	 l’estudiantat.	 He	
manifestat	 públicament	 i	 reiteradament	 el	 meu	 rebuig	 a	 aquest	 greu	 atac	 al	
sistema	universitari	públic.		

En	aquest	context	complex	i	difícil,	us	puc	assegurar	que	el	Consell	de	Direcció	ha	
treballat	amb	rigor	i	amb	molt	d’esforç	personal.	Aquest	acte	de	hui,	la	presentació	
de	 les	 Línies	 de	 Govern	 2016,	 juntament	 amb	 les	 reunions	mantingudes	 al	 llarg	
d’aquest	any	de	govern	amb	els	centres,	departaments,	sindicats,	estudiants	i	altres	
col·lectius,	 incloent-hi	 les	 preparatòries	 d’aquest	 Claustre,	 són	 una	 mostra	 de	
l’exercici	de	diàleg	que	ha	format	part	del	tarannà	del	meu	govern.	

En	2015	la	Generalitat	Valenciana	ha	pagat	amb	regularitat	les	quantitats	mensuals	
de	 la	 subvenció,	 la	 qual	 cosa	 ha	 sigut	 una	 notícia	 positiva	 per	 al	 funcionament	
ordinari	 de	 la	Universitat.	 Aquest	 entorn,	 que	 sembla	 que	 es	mantindrà	 el	 2016,	
dibuixa	un	panorama	un	poc	més	estable	a	curt	termini	però	amb	grans	incerteses	
a	mitjà	termini.	El	canvi	polític	a	la	Generalitat	Valenciana	mostra	una	sensibilitat	
més	 favorable	 cap	a	 la	 res	publica,	 la	qual	 cosa	ens	 fa	 ser	optimistes.	No	obstant	
això,	 hi	 ha	 un	 greu	 problema	 de	 finançament	 autonòmic	 que	 sembla	 que	 serà	
abordat	el	2016.	Fins	que	no	se	solucione	aquest	problema,	que	no	serà	possible	
millorar	el	finançament	de	les	universitats	públiques.		

Per	 tal	 d’abastar	 la	 proposta	 de	 línies	 de	 govern	 per	 a	 l’exercici	 2016	 considere	
necessari	 explicar	 els	 condicionants,	 fonamentalment	 econòmics	 i	 financers,	 que	
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ens	constrenyen:	

1) A	 hores	 d’ara,	 es	 pot	 assegurar	 que	 la	 subvenció	 ordinària	 que	 rebrem	 les	
universitats	públiques	valencianes	no	s’ajustarà	al	que	es	va	signar	en	el	PPF	
(2010-2017).	 Ben	 al	 contrari,	 la	 subvenció	 que	 rebrem	 les	 universitats	
públiques	valencianes	estarà	condicionada	per	la	política	de	consolidació	fiscal	
i	l’objectiu	del	dèficit	a	aconseguir	per	la	Generalitat	Valenciana.	L’any	2016	el	
SUPV	(sistema	universitari	públic	valencià)	rebrà,	amb	independència	del	seu	
creixement	 o	 consolidació,	 la	 mateixa	 subvenció	 que	 en	 l’exercici	 2015	més	
l'increment	 de	 l'1%	 del	 sou	 dels	 funcionaris	 públics	 i	 el	 50%	 de	 la	 paga	
extraordinària	 suprimida	 el	 2012.	 Aquest	 escenari	 obliga	 a	 mantindre	 la	
política	de	control	de	despesa	seguida	fins	ara.	

2) L’acord	de	revisió	del	deute	antic	no	té	un	impacte	substancial	en	la	subvenció	
ordinària,	 però	 dóna	 solució	 a	 una	 reivindicació	 històrica.	 Mitjançant	
transferència	de	capital	en	els	anys	2015,	2016	i	2017	la	Generalitat	Valenciana	
traspassarà	els	diners	necessaris	per	construir	 tota	 la	primera	 fase	de	 l’edifici	
de	la	Facultat	de	Ciències	de	la	Salut	(17.754.121	€),	amb	la	qual	cosa	es	donarà	
solució	als	principals	problemes	d’espai	que	pateix	aquest	àmbit.	La	Generalitat	
ha	 assegurat	 que	 respectarà	 aquest	 acord	 i	 es	 compromet	 a	 consignar	 la	
despesa	prevista	per	al	2016.	

3) El	Govern	central	ha	decidit	incrementar	el	sou	dels	empleats	públics	en	un	1%	
per	al	2016,	i	abonarà	el	50%	restant	de	la	paga	extra	que	va	suprimir	el	2012.	
La	Generalitat	Valenciana	ens	ha	anunciat	que	consignarà	aquesta	quantia	en	el	
pressupost	 de	 2016,	 la	 qual	 cosa	 suposa	 un	 increment	 de	 la	 subvenció	 de	
2.400.000	€	(600.000	€	l'increment	de	l'1%	dels	salaris	i	1.800.000	€	el	49,27%	
de	la	paga	extra	de	2012).		

A	 banda	 d’aquests	 fets	 concrets	 que	 marcaran	 l’exercici	 2016,	 pel	 que	 fa	 als	
condicionants	 econòmics,	 cal	 tindre	 en	 compte	 altres	 condicions	 de	 l’entorn	 que	
afecten	el	funcionament	ordinari	de	la	Universitat:	

• Com	 també	 s’ha	 descrit,	 el	 PPF	 (2010-2017)	 de	 les	 universitats	 públiques	
valencianes	 que	 propugnava	 tres	 anys	 de	 carència	 amb	 una	 congelació	 del	
pressupost	(2010-2011-2012),	no	es	va	aplicar	en	els	anys	2013,	2014	ni	2015,	
ni	 ho	 farà	 el	 2016,	 encara	 que	 en	 2015	 el	 PIB	 de	 la	 Comunitat	 Valenciana	
creixerà	 per	 damunt	 d’un	 1,5%.	 Segons	 els	 nostres	 càlculs,	 a	 l'UJI	 ens	
correspondria	una	 subvenció	de	84.338.600	€,	 és	 a	 dir,	 23.179.140	€	més	del	
que	 ara	 rebem.	 Per	 a	 l’UJI	 és	 molt	 important	 recuperar	 aquests	 nivells	 de	
subvenció	per	a	garantir	la	sostenibilitat	econòmica	a	llarg	termini.	

• La	reposició	de	llocs	de	treball	està	condicionada	per	les	restriccions	imposades	
per	 la	 legislació	vigent	d’àmbit	 autonòmic	 i	 estatal,	 la	qual	 cosa	 comporta	una	
pèrdua	 de	 l’autonomia	 universitària.	 Encara	 que	 el	 Ministeri	 d’Hisenda	 ha	
augmentat	 la	 taxa	 de	 reposició	 del	 PDI	 i	 del	 PAS	 fins	 al	 100%	 i	 el	 PAS	 ha	
recuperat	 una	 bona	 part	 dels	 drets	 perduts,	 les	 dedicacions	 i	 condicions	 de	
treball	 del	 PDI	 i	 del	 PAS	 continuen	 condicionades	pel	RDL	14/2012	 i	 pel	RDL	
20/2012	(la	plantilla	està	congelada).	
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És	 per	 això	 que	 en	 el	 moment	 actual	 la	 presentació	 al	 Claustre	 de	 les	 línies	 de	
govern	per	al	curs	2015/16,	amb	efectes	econòmics	durant	2016,	ha	de	contemplar	
dos	aspectes:		

1. La	situació	econòmica	és	molt	semblant	a	2015,	i	per	això	no	hem	de	perdre	de	
vista	la	sostenibilitat	de	totes	les	accions	de	la	nostra	institució.	Qualsevol	acció	
que	implique	cost	econòmic	ha	de	ser	sotmesa	a	una	estricta	revisió,	tant	si	es	
contempla	com	una	línia	general	o	com	una	acció	concreta.		

2. La	situació	econòmica	actual	no	ha	de	fer-nos	perdre	el	nord	del	nostre	paper	
en	la	societat,	ja	que	som	una	universitat	pública	que	mai	ha	de	renunciar	a	la	
docència	 i	 la	 investigació	 d’excel·lència,	 ni	 a	 la	 millora	 de	 les	 condicions	 de	
treball	 del	 PDI	 i	 del	 PAS,	 ni,	 per	 descomptat,	 a	 la	 millora	 de	 les	 condicions	
d’estudi	 de	 l’estudiantat,	 així	 com	 tampoc	 a	 la	 influència	 en	 l’entorn	
sociocultural	 i	 a	 la	 millora	 de	 l’entorn	 productiu	 de	 les	 nostres	 comarques,	
totes	aquestes	raons	de	ser	de	la	nostra	institució.	

Aquest	 escenari	 econòmic	 i	 legislatiu	 ha	 afectat	 i	 continuarà	 afectant	 el	 projecte	
institucional.	 A	 continuació	 presentem	 els	 principals	 eixos	 del	 Pla	 Estratègic	 UJI	
2018	que	és	el	document	on	es	detallen	els	objectius	estratègics	i	les	prioritats	per	
als	pròxims	anys.	
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C)	PLA	ESTRATÈGIC	UJI	2018	

El	 2014	 va	 finalitzar	 el	 Pla	 Estratègic	 UJI	 2014	 amb	 uns	 resultats	 que	 es	 van	
exposar	 en	 aquest	 Claustre	 ara	 fa	 un	 any.	 Durant	 2015	 s'ha	 estat	 treballant	 en	
l’elaboració	d'un	nou	Pla	Estratègic	que	establisca	 les	 fites	 a	 aconseguir	 el	 2018,	
any	en	el	qual	finalitza	la	meua	segona	legislatura.	A	continuació	us	presentaré	els	
trets	fonamentals	d'aquest	document.	

Els	objectius	generals	establerts	són:	1)	Aconseguir	la	sostenibilitat	econòmica,	2)	
Consolidar	el	model	educatiu	propi;	3)	Incrementar	els	resultats	d’investigació	de	
qualitat;	4)	Augmentar	la	transferència	a	les	empreses;	5)	Consolidar	la	reputació	
de	 l'UJI	 i	 projectar-la	 fora	 del	 nostre	 territori;	 6)	 Mantenir	 i	 difondre	 la	
responsabilitat	social	de	la	universitat.	

Per	assolir	aquests	objectius	s'han	establert	13	eixos	i	36	objectius	estratègics	que	
determinaran	les	polítiques	fins	al	2018.	

Eix	1:	Estudis	i	formació.	La	transmissió	del	coneixement	i	dels	valors	mitjançant	
la	 docència	 i	 la	 formació	 de	 l'estudiantat	 són	 funcions	 principals	 de	 la	
Universitat.	Els	aspectes	estratègics	en	aquest	àmbit	per	als	pròxims	anys	s'han	
de	centrar	a	configurar	una	oferta	educativa	capaç	d'atraure	i	desenvolupar	el	
talent,	 i	a	consolidar	el	model	educatiu	propi	que	caracteritze	 la	 formació	del	
nostre	estudiantat	 i	 titulats.	Els	dos	objectius	plantejats	són:	OE1)	Consolidar	
el	 model	 educatiu	 propi,	 i	 OE2)	 Generar	 una	 oferta	 formativa	 atractiva	 i	 de	
qualitat.		

Eix	 2:	 Recerca	 i	 transferència.	 La	 creació	 de	 nou	 coneixement	 mitjançant	 la	
recerca	 i	 la	 seua	 aplicació	 a	 través	 de	 la	 transferència	 formen	 part	 dels	
processos	principals	que	 caracteritzen	 la	Universitat.	Els	 aspectes	estratègics	
del	 treball	 en	 aquest	 àmbit	 en	 els	 anys	 vinents	 tenen	 com	 a	 objectiu:	 OE3)	
Incrementar	 els	 resultats	 d'investigació	 de	 qualitat,	 OE4)	 Augmentar	 la	
transferència	de	coneixement	al	 teixit	productiu	 i	social,	 i	OE5)	Promoure	els	
processos	de	divulgació	científica.	

Eix	 3:	 Cultura	 i	 relacions	 institucionals.	 La	 Universitat	 Jaume	 I	 considera	
l'extensió	de	la	cultura	per	tot	el	seu	àmbit	d'influència	com	un	dels	processos	
principals	 de	 les	 seues	 activitats.	 L'UJI	 vol	 ser	 un	 vertader	 agent	 de	
desenvolupament	territorial	de	la	cultura,	per	la	qual	cosa	considera	necessari	
l'establiment	de	relacions	 institucionals	 fermes	amb	tots	els	actors	socials	de	
les	 nostres	 comarques.	 Els	 objectius	 plantejats	 són:	 OE6)	 Desenvolupar	 un	
programa	 cultural	 propi	 caracteritzat	 per	 la	 qualitat	 i	 obert	 a	 la	 societat	 de	
Castelló,	OE7)	Refermar	el	compromís	de	l'UJI	amb	el	territori,	i	OE8)	Potenciar	
les	relacions	institucionals	de	valor.	

Eix	4:	Persones.	La	Universitat	Jaume	I	considera	que	les	persones	constitueixen	el	
seu	principal	actiu	i	representen	els	principals	facilitadors	per	acomplir	la	seua	
missió,	 per	 la	 qual	 cosa	 han	 d'estar	 al	 capdavant	 de	 les	 prioritats	 del	 Pla	
Estratègic.	Tot	considerant	que	 les	polítiques	que	es	desenvolupen	en	aquest	
eix	 estan	 limitades	 per	 un	 marc	 normatiu	 i	 econòmic	 restrictiu,	 hem	
d'aconseguir	una	distribució	equitativa	de	la	càrrega	de	treball,	la	seua	màxima	
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contribució	 al	 projecte	 institucional	 i	 les	 vies	 per	 a	 reconèixer-ne	 la	 tasca	
desenvolupada.	 Els	 objectius	 estratègics	 que	 conformen	 aquest	 eix	 estan	
estructurats	 en	 referència	 als	 dos	 grans	 col·lectius	 de	 personal	 de	 la	
universitat:	OE9)	Elaborar	un	pla	pluriennal	de	plantilla	de	PAS	que	 tinga	en	
compte	 les	 necessitats	 organitzatives	 de	 l'UJI	 a	 mitjà	 i	 llarg	 termini,	 OE10)	
Dissenyar	una	política	 integral	de	PAS	que	contemple	el	desenvolupament	de	
la	carrera	professional	horitzontal,	la	formació	i	unes	adequades	condicions	de	
treball,	OE11)	Desenvolupar	una	política	de	PDI	planificada,	sostenible,	justa	i	
compromesa	 amb	 l'excel·lència	 docent	 i	 investigadora,	 OE12)	 Motivar	 al	
professorat	 en	 el	 desenvolupament	 de	 les	 tasques	docents,	 d'investigació,	 de	
transferència	i	de	gestió,	i	reconèixer	i	valorar	els	resultats,	i	OE13)	Millorar	la	
satisfacció	del	PDI	i	del	PAS	en	la	Universitat.	

Eix	 5:	 Sostenibilitat	 econòmica.	 L'autonomia	 acadèmica	 i	 de	 govern	 de	 la	
universitat	pública	 està	 supeditada	a	 la	 seua	autonomia	 financera,	 la	qual	ha	
estat	 en	 els	 darrers	 anys	 seriosament	 amenaçada	 per	 les	 restriccions	
pressupostàries	 derivades	 tant	 de	 la	 política	 estatal	 com	 de	 l'administració	
autonòmica.	La	Universitat	ha	de	garantir-se	l’obtenció	de	recursos	econòmics	
suficients	 per	 a	 poder	 dur	 a	 terme	 el	 seu	 projecte	 i	 administrar-los	
adequadament	 en	 un	 escenari	 de	 dificultats	 econòmiques	 com	 les	 actuals.	 El	
conjunt	 de	 la	 comunitat	 universitària	 ha	 de	 participar	 en	 la	 generació	 i	 l'ús	
adequat	 dels	 recursos	 econòmics.	 Els	 objectius	 són:	 OE14)	 Orientar	 les	
polítiques	tenint	en	compte	els	criteris	que	determinen	el	finançament	públic,	i	
OE15)	 Augmentar	 la	 generació	 de	 recursos	 propis	 i	 el	 finançament	 de	 fonts	
privades.	

Eix	6:	Infraestructures	i	campus.	El	campus	del	Riu	Sec	és	un	espai	únic	per	a	la	
relació	 de	 les	 persones	 al	 voltant	 de	 la	 formació,	 la	 recerca	 i	 la	 cultura.	 Les	
infraestructures	 físiques	 i	 tecnològiques	 són	 facilitadors	 fonamentals	 per	 a	
l'assoliment	 dels	 objectius	 estratègics	 de	 la	 institució	 i	 com	 a	 tals	 cal	
promoure'n	 el	 desenvolupament.	 Els	 objectius	 són:	 OE16)	 Disposar	 d’un	
entorn	 habitable	 i	 sostenible	 que	 estimule	 l'aprenentatge	 i	 el	 treball	 i	 la	
convivència,	 OE17)	Adaptar	 les	 infraestructures	 a	 noves	 necessitats,	 i	 OE18)	
Impulsar	l'administració	electrònica.	

Eix	7:	Compromís	amb	l'estudiantat.	L'estudiantat	és	el	col·lectiu	que	dóna	sentit	
a	la	tasca	docent	de	la	Universitat	Jaume	I,	respecte	al	qual	s'ha	de	dissenyar	i	
desenvolupar	 un	 conjunt	 d'accions	 que	 asseguren	 la	 igualtat	 en	 l'accés	 i	 la	
trajectòria,	que	motiven	i	reconeguen	la	seua	dedicació,	que	l'il·lusionen	en	el	
projecte	de	la	institució,	i	que	servisquen	perquè	ens	tinguen	com	a	referència	
de	 formació	 personal	 i	 professional.	 Els	 objectius	 són:	 OE19)	 Promoure	 la	
igualtat	 d'oportunitats	 en	 l'accés	 i	 en	 la	 trajectòria	 de	 l'estudiantat	 a	 la	
universitat,	 OE20)	 Fomentar	 i	 reconèixer	 l’excel·lència	 en	 els	 resultats	
obtinguts	 per	 l'estudiantat,	 OE21)	 Comprometre's	 amb	 l'estudiantat	 a	 través	
d'una	 universitat	 participativa,	 inclusiva	 i	 personalitzada	 que	 facilite	 la	 seua	
inserció	 laboral,	 i	 OE22)	 Millorar	 la	 satisfacció	 de	 l'estudianta	 amb	 la	
universitat.	

Eix	8:	Multilingüisme.	Una	de	les	senyes	d’identitat	de	la	Universitat	Jaume	I	és	la	
seua	aposta	pel	multilingüisme,	tant	pel	que	fa	a	les	llengües	oficials,	la	llengua	
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pròpia,	el	valencià,	i	la	llengua	de	l’Estat	espanyol,	el	castellà,	com	per	l’anglès,	
com	 a	 llengua	 de	 treball.	 Des	 del	 seu	 origen,	 la	 Universitat	 Jaume	 I	 ha	
esdevingut	 model	 cultural	 i	 paradigma	 lingüístic	 de	 recuperació	 i	
normalització	del	valencià,	amb	una	actuació	decidida	per	l’extensió	de	l’ús	i	la	
consolidació	 com	 a	 llengua	 pròpia	 i	 oficial	 de	 l’UJI	 i	 com	 a	 vehicle	 quotidià	
d’expressió	 en	 tots	 els	 àmbits	 universitaris:	 l’administratiu,	 el	 docent	 i	
l’investigador.	A	més	a	més,	l’espai	europeu	d’educació	superior	(1998-99)	va	
obrir	 una	 nova	 dimensió	 internacional,	 amb	 una	 necessitat	 d’incrementar	
l’aprenentatge	 i	 ús	 de	 llengües	 estrangeres,	 principalment	 de	 l’anglès.	 Els	
objectius	 són:	 OE23)	 Garantir	 el	 plurilingüisme	 de	 tota	 la	 comunitat	
universitària	i	OE24)	Aconseguir	que	la	Universitat	Jaume	I	siga	una	institució	
multilingüe.	

Eix	9:	Internacionalització.	La	globalització	és	una	característica	del	nostre	temps	
i	la	internacionalització	un	dels	elements	definitoris	de	la	universitat	des	de	la	
seua	concepció	medieval.	El	coneixement	no	admet	fronteres	i	l'UJI	té	clar	que,	
per	 a	 donar	 resposta	 al	 nostre	 entorn	 i	 a	 les	 seues	 necessitats	 locals,	 cal	
desenvolupar	 una	 estratègia	 que	 fomente	 la	 internacionalització	 en	 tots	 els	
seus	àmbits,	tant	de	l'activitat	acadèmica	com	de	la	recerca,	de	la	transferència	
i	 la	 gestió.	 L'objectiu	 és:	 OE25)	 Augmentar	 la	 internacionalització	 de	 la	
Universitat	 mitjançant	 la	 generació	 de	 coneixements	 en	 col·laboració	 amb	
socis	 internacionals,	 la	 integració	 del	 talent	 internacional	 a	 la	 comunitat	
universitària	 i	 el	 desenvolupament	 de	 les	 competències	 internacionals	 de	
l'estudiantat.	

Eix	10:	Ciències	de	la	Salut.	La	Universitat	Jaume	I	va	crear	el	2010	la	Facultat	de	
Ciències	de	la	Salut,	un	centre	en	el	qual	s'ha	d'avançar	en	la	consolidació	dels	
seus	estudis,	en	la	imbricació	amb	altres	àrees	universitàries	per	a	potenciar	la	
investigació	i	en	la	conclusió	del	seu	edifici.	Els	objectius	són:	OE26)	Consolidar	
la	 Facultat	 de	 Ciències	 de	 la	 Salut,	 i	 OE27)	 Afavorir	 la	 recerca	 i	 la	 docència	
interdisciplinària	de	les	àrees	de	salut	amb	la	resta	de	centres	de	l'UJI.	

Eix	11:	Transparència.	La	transparència	en	la	gestió	de	les	institucions	públiques	
és	una	exigència	de	la	societat	que	la	Universitat	vol	satisfer	de	manera	activa,	
per	la	qual	cosa	aprofitarà	les	tecnologies	de	la	informació	i	la	comunicació	per	
fer	accessible	a	la	ciutadania	la	informació	que	requereix.	L'objectiu	és:	OE	28)	
Millorar	els	mitjans	i	processos	per	a	la	rendició	de	comptes	a	la	societat.	

Eix	 12:	Valors	UJI.	 La	 Universitat	 Jaume	 I	 és	 una	 institució	 compromesa	 amb	 la	
societat	 mitjançant	 una	 sèrie	 de	 valors	 que	 defensa,	 promou	 i	 que	 la	
defineixen.	Aquests	elements	transversals	requereixen	un	tractament	específic	
en	 aquest	 pla	 estratègic	 per	 tal	 de	 garantir-ne	 el	 desenvolupament.	 Els	
objectius	 són:	 OE29)	 Fomentar	 la	 cooperació	 al	 desenvolupament,	 OE30)	
Fomentar	 la	 solidaritat	 dels	 membres	 de	 la	 comunitat	 universitària,	 OE31)	
Potenciar	 la	 cultura	 d'igualtat	 a	 la	 comunitat	 universitària	 i	 a	 la	 nostra	 àrea	
d'influència,	OE32)	Millorar	la	qualitat	dels	processos	de	suport	a	la	docència	i	
a	 la	 investigació,	 i	OE33)	Fomentar	 la	creativitat	 i	 la	 innovació	a	 la	comunitat	
universitària.	

Eix	 13:	Reputació.	 La	 reputació	 és	 el	 reconeixement	 per	 part	 dels	 públics	 d'una	
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institució	 i	del	seu	quefer,	 i	representa	en	 l'actualitat	un	dels	 intangibles	més	
valuosos	per	a	les	organitzacions,	per	aquest	motiu	com	a	tal	cal	gestionar-lo	i	
promoure'l.	 Els	 objectius	 són:	 OE34)	 Potenciar	 i	 difondre	 la	 responsabilitat	
social	 de	 la	 Universitat,	 i	 OE35)	 Promoure	 un	 millor	 posicionament	 de	 la	
Universitat	en	els	principals	rànquings	nacionals	i	internacionals.	

Durant	2015	 ja	hem	 treballat	 en	bona	part	d’aquests	àmbits,	 i	 aquestes	 línies	de	
govern	marquen	les	principals	tasques	que	pensem	desenvolupar	durant	2016	per	
a	la	consecució	dels	objectius	marcats	al	Pla	estratègic.	
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D)	LÍNIES	DE	GOVERN	2016	

La	situació	econòmica	actual	complica	l’assoliment	de	la	nostra	missió,	però	us	puc	
assegurar	que	 l’Equip	de	Direcció	 continua	 esforçant-se	per	dirigir	 i	 gestionar	 la	
institució	en	aquests	temps	convulsos.	Per	a	nosaltres	és	molt	important	comptar	
amb	 la	 vostra	 participació	 i	 tindre	 el	 vostre	 suport.	 Continua	 sent	 fonamental	 la	
unitat	de	tota	la	comunitat	universitària	i	empentar	tots	junts	aquest	vaixell.		

Hui	vull,	amb	aquest	document,	expressar	quines	accions	anem	a	emprendre	per	a	
l’any	2016.	Les	condicions	de	contorn	continuaran	condicionant	el	nostre	projecte,	
almenys	 durant	 el	 present	 curs.	 Com	 cada	 any,	 començaré	 per	 establir	 els	meus	
compromisos	 prioritaris,	 compartits	 per	 la	 resta	 de	 membres	 del	 Consell	 de	
Direcció,	que	es	plasmaran	en	unes	línies	de	govern	per	àmbits.	

El	marc	 econòmic	 previst	 per	 l’any	 vinent	 obliga	 a	 continuar	 portant	 a	 terme	 el	
control	 de	 la	 despesa,	 però	 mantenint	 els	 compromisos	 polítics	 i	 les	 prioritats	
estratègiques.	Els	 compromisos	prioritaris	per	a	 la	nostra	Universitat	en	aquesta	
situació	continuen	sent:	

1. Persones:	la	meua	primera	prioritat	continua	sent	mantindre	els	llocs	de	
treball	a	temps	complet,	tant	en	PDI	com	en	PAS	i	assegurar	el	pagament	
de	 les	 nòmines	 i	 la	 resta	 del	 capítol	 1	 (incentius	 i	 productivitat).	 Així	
mateix,	em	compromet	a	mantindre	l’esforç	econòmic	en	beques	i	ajudes	
a	l’estudiantat.	

2. Docència	 i	 recerca:	 el	 segon	 ordre	 de	 prioritats	 és	mantindre	 l’esforç		
econòmic	en	l’àmbit	docent	i	en	l’àmbit	de	la	recerca.	Pel	que	fa	al	primer:	
consolidarem	 el	 model	 educatiu	 de	 l’UJI,	 treballarem	 per	 renovar	
l'acreditació	 dels	 títols	 oficials,	 impulsarem	 la	 internacionalització	 dels	
estudis	 i	 el	multilingüisme,	 i	 revisarem	 la	 nostra	 oferta	 educativa;	 i	 pel	
que	 fa	 al	 segon	 àmbit,	 el	 de	 la	 recerca:	 continuarem	 convocant	 els	
programes	del	Pla	de	promoció	de	la	 investigació,	consolidarem	l’Escola	
de	 Doctorat	 de	 l’UJI,	 impulsarem	 la	 recerca	 de	 qualitat,	 potenciarem	 la	
transferència	 i	 fomentarem	 la	 creació	 d’EBT	 que	 permeta	 el	 ple	 ús	 i	
funcionament	d’ESPAITEC.	

3. Inversions:	 el	 tercer	 ordre	 de	 prioritats	 és	 continuar	 la	 construcció	 de	
l’edifici	 de	 la	 Facultat	 de	 Ciències	 de	 la	 Salut,	 una	 vegada	 aconseguit	 el	
finançament	 necessari,	 fent	 en	 tot	 moment	 una	 gestió	 prudent	 de	 la	
tresoreria	que	no	pose	en	perill	 les	altres	prioritats.	Al	primer	trimestre	
de	 2016	 està	 prevista	 la	 inauguració	 de	 la	 remodelació	 de	 l’Edifici	
d’Hisenda,	 d’ús	 compartit	 amb	 l’Ajuntament,	 que	 es	 convertirà	 en	 un	
contenidor	cultural	de	referència	a	la	ciutat.	

4. Cultura:	 mantindrem	 la	 qualitat	 en	 l’oferta	 d’activitats	 esportives	 i	
culturals,	la	presència	a	les	seus	i	l’extensió	universitària	a	les	comarques,	
aprofitant	la	celebració	del	XXV	aniversari	de	l’UJI,	però	sempre	en	funció	
de	les	disponibilitats	pressupostàries	i	avantposant	criteris	de	qualitat	als	
de	quantitat.		



Línies	de	Govern	2016	

	 14	
	

Aquests	 compromisos	 es	 reparteixen	 entre	 els	 diferents	 vicerectorats	 i	 àmbits	
d’actuació	que	conformen	el	meu	Consell	de	Direcció.	A	 continuació,	us	detallaré	
les	 línies	 de	 govern	 de	 cada	 àmbit	 per	 a	 2016,	 després	 de	 fer	 una	 anàlisi	 de	 les	
línies	de	govern	que	es	van	exposar	a	aquest	mateix	Claustre	al	novembre	de	2014	
i	on	es	prioritzaven	algunes	de	les	accions	proposades	al	meu	programa	electoral.		

	

D1.	Àmbit	d’Investigació	i	Doctorat	

Pel	que	fa	al	Pla	de	promoció	de	la	investigació	de	l’UJI,	s’han	mantingut	els	cinc	
programes	i	s’ha	incrementat	el	nombre	de	convocatòries	de	9	a	10,	incloent-ne	la	
nova	Acció	3.5:	Cofinançament	de	contractes	del	Programa	Juan	de	la	Cierva1.	

El	Consell	de	Direcció	està	fent	un	gran	esforç	per	intentar	continuar	finançant	tot	
el	 pla	 propi	 de	 recerca,	 atès	 que	 moltes	 d’aquestes	 convocatòries	 tenen	 efectes	
econòmics	en	el	pressupost	de	2016	i,	fins	i	tot,	següents.	

En	 relació	 amb	 la	 política	 general	 dels	 instituts	 de	 recerca	 s’ha	 mantingut	 el	
programa	de	 suport	 als	 cinc	 instituts	universitaris	més	actius,	 segons	els	 criteris	
del	 PPF	 i	 s’ha	 creat	 un	 nou	 institut	 universitari,	 l’INAM	 Institut	 de	 Materials	
Avançats.	 S’ha	 avançat	 molt	 en	 l’elaboració	 d’una	 normativa	 reguladora	 dels	
instituts	 universitaris	 d’investigació	 de	 la	 Universitat	 Jaume	 I	 que	 està	 previst	
tancar	pròximament.	També	s’ha	mantingut	l’aplicació	del	pla	estratègic	en	l’àmbit	
de	 la	 recerca	 (tant	 el	 programa	 d’incentius	 a	 la	 recerca	 com	 el	 programa	
d’incentius	 a	 la	 transferència)	 i	 el	 programa	 541A	 en	 l’àmbit	 de	 la	 recerca,	 per	
cinquè	any	consecutiu	als	departaments	i	als	instituts.	

Al	 llarg	 del	 present	 any	 2015,	 pel	 que	 fa	 al	 Parc	 Científic,	 Tecnològic	 i	
Empresarial,	 s’ha	 continuat	 impulsant	 la	 ubicació	d’empreses	 a	 l’Espaitec,	 i	 s’ha	
nomenat	 el	 professor	 David	 Cabedo	 Semper	 nou	 director	 acadèmic	 del	 Parc	
Científic,	Tecnològic	i	Empresarial	de	l’UJI,	depenent	del	Vicerectorat	d’Investigació	
i	Doctorat,	amb	la	finalitat	d’alinear	les	accions	del	Parc	amb	la	política	general	de	
recerca	i	innovació	de	l’UJI.	

També	 al	 llarg	 de	 l’any	 2015	 s’ha	 redefinit	 el	 paper	 de	 la	 Fundació	 Universitat	
Jaume	I	–Empresa	(FUJIE)	en	la	gestió	de	la	recerca.	
																																																								
1	1.	Programa	de	foment	de	projectes	d'investigació	

Acció	1.1:	Convocatòria	de	projectes	d'investigació	científica	i	desenvolupament	tecnològic.	
Acció	1.2:	Convocatòria	d’accions	d’incentiu	dels	projectes	i	xarxes	del	Programa	Horitzó	2020	de	la	Unió	Europea.	

2.	Programa	de	mobilitat	del	personal	investigador	
Acció	2:	Beques	per	a	realitzar	estades	temporals	en	altres	centres	d'investigació,	per	al	personal	docent	i	investigador	
de	la	Universitat.	

3.	Programa	de	suport	a	la	formació	i	incorporació	de	personal	investigador	
Acció	3.1:	Convocatòria	d'ajudes	predoctorals	per	a	la	formació	de	personal	investigador	
Acció	3.2:	Convocatòria	de	personal	investigador	doctor	per	a	suport	dels	grups	d’investigació	de	l'UJI	
Acció	 3.3:	 Convocatòria	 UJI-I3	 de	 procediment	 selectiu	 per	 a	 identificar	 perfils	 docents	 i	 investigadors	 i	 àrees	 de	
coneixement	a	l’objecte	de	la	incorporació	d’investigadors	a	la	Universitat	Jaume	I.	
Acció	3.4:	Convocatòria	de	procediment	selectiu	per	a	identificar	perfils	docents	i	investigadors	i	àrees	de	coneixement	
a	 l’objecte	 de	 la	 incorporació	 de	 personal	 investigador	 doctor	 de	 suport	 dels	 grups	 d’investigació	 a	 la	 Universitat	
Jaume	I.	
Acció	3.5:	Cofinançament	de	contractes	del	Programa	Juan	de	la	Cierva	

4.	Programa	StartUJI	de	Valorització	de	Resultats	d'Investigació	
5.	Programa	de	suport	als	grups	d'investigació	d'alt	rendiment	
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S’han	 gestionat	 les	 activitats	 pròpies	 i	 conjuntes	 amb	 la	 resta	 d’universitats,	
centres,	 instituts	 i	 agregacions	 del	 Campus	 d’Excel·lència	 Internacional,	
CampusHabitat5U,	per	a	les	quals	hem	rebut	finançament,	per	tal	de	mantenir	la	
marca	CampusHabitat5U.	

El	 vicerector	 d’Investigació	 i	 Doctorat	 ha	 continuat	 com	 a	 president	 de	 la	 Xarxa	
d’Universitats	Valencianes	per	a	la	R+D,	RUVID	al	llarg	de	2015.	

En	2015	l’UJI	ha	aprovat	nou	model	d’indicadors,	recollit	en	el	document	“Escala	
de	 valoració	 dels	 resultats	 d'investigació”	 per	 a	 l’avaluació	 dels	 resultats	
d’investigació,	 basat	 en	 la	 qualitat	 científica	 i	 d’acord	 amb	 els	 estàndards	
internacionals,	considerant	els	diferents	àmbits	del	coneixement	d’una	universitat	
generalista	com	l’UJI.	

A	 la	 vista	 del	 Pla	 Estratègic	 UJI	 2018	 i	 del	 grau	 de	 compliment	 de	 les	 línies	 de	
govern	 de	 l’any	 2015,	 però	 amb	 la	 prudència	 que	 obliga	 el	 marc	 econòmic,	
legislatiu	i	electoral	previsible	per	a	l’any	2015,	les	línies	prioritàries	en	l’àmbit	de	
la	investigació	i	doctorat	per	a	l’any	2015	són:	

1. Mantenir,	 en	 la	 mesura	 de	 les	 disponibilitats	 econòmiques,	 el	 Pla	 de	
promoció	 de	 la	 investigació	 de	 l’UJI	 per	 a	 continuar	 impulsant	 la	
investigació,	 la	 transferència	 i	 la	 innovació,	 estudiant	 les	 convocatòries,	
proposant-ne	 de	 noves	 i	 adaptant-ne	 les	 actuals	 per	 tal	 de	 cobrir	 la	
manca	de	finançament	de	les	convocatòries	públiques	

Es	farà	un	esforç	per	finançar	totes	les	convocatòries	del	Pla:	les	de	l’any	
2015	amb	efectes	econòmics	en	2016	(projectes,	contractes	predoctorals	
i	 contractes	 PID)	 i	 la	 resta	 de	 convocatòries	 de	 l’any	 2016	 amb	 efectes	
econòmics	en	el	mateix	any.	

Les	 accions	 3.3	 i	 3.4	 queden	 pendents	 de	 la	 pertinent	 autorització	 del	
Ministeri	o	de	la	Conselleria	per	a	poder	estabilitzar	PDI	en	la	plantilla	de	
professorat.	El	Consell	de	Direcció	farà	tots	els	esforços	necessaris	per	a	
continuar	estabilitzant	als	investigadors	del	Programa	Ramón	y	Cajal	i	del	
programa	propi	de	PID.		

Es	tracta,	en	la	mesura	de	les	nostres	possibilitats	econòmiques,	fins	i	tot	
si	és	possible	 incrementant	els	 recursos	econòmics	propis,	d’aprofundir	
en	les	accions	que	afavorisquen	la	investigació:	mitjançant	el	finançament	
de	 projectes	 de	 qualitat,	 la	 incorporació	 de	 nou	 personal	 investigador	
(especialment	 becaris	 i	 PID)	 i,	 en	 general,	 la	 potenciació	 de	 les	
estructures	d’investigació	(instituts	i	grups	de	recerca).	

2. Finalitzar	 la	 normativa	 general	 per	 als	 instituts	 universitaris	
d’investigació	definint	 la	política	general	d’instituts	de	 recerca	de	 l’UJI	 i	
establint	les	condicions	que	justifiquen	la	seua	creació,	suport	i,	si	escau,	
les	condicions	que	poden	determinar	la	seua	supressió.	

3. Revisar	la	normativa	dels	grups	de	recerca,	fent	que	aquesta	s’adapte	més	
a	la	nostra	realitat	i	necessitats.	
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4. Establir	un	codi	de	bones	pràctiques	per	a	la	recerca.	

5. Alinear	el	Parc	Científic,	Tecnològic	i	Empresarial	de	l’UJI	amb	la	política	
general	de	recerca	i	innovació	de	l’UJI.	

6. Mantenir	 la	 marca	 de	 Campus	 d’Excel·lència	 Internacional,	
CampusHabitat5U	 mitjançant	 activitats	 pròpies	 i	 coordinades	 amb	 la	
resta	d’universitats	públiques	valencianes.	

7. Mantenir	i	aprofundir	en	el	bon	funcionament	dels	serveis	de	suport	a	la	
recerca:	 Biblioteca,	 Servei	 Central	 d’Instrumentació	 Científica	 (SCIC),	
Servei	d’Experimentació	Animal	(SEA)	i	dels	tallers	tècnics.	Continuar		la	
política	 de	 manteniment	 dels	 grans	 equipaments	 de	 recerca	 i	 noves	
inversions	en	la	mesura	de	les	disponibilitats	econòmiques.	

Pel	 que	 fa	 a	 l'Escola	 de	 Doctorat	 cal	 continuar	 desenvolupant	 el	 procés	 de	
consolidació	 i	 aprofundir	 en	 el	 seguiment	 dels	 programes	 de	 doctorat,	 verificats	
d’acord	 amb	 el	 Reial	 decret	 99/2011,	 per	 a	 aconseguir	 la	 seua	 renovació	 de	
l’acreditació	

L’any	2015	s’han	verificat	 i	 autoritzat	dos	nous	programes	de	doctorat	propis,	el	
programa	de	doctorat	en	Comunicació	i	el	programa	de	doctorat	en	Educació.	Així,	
l’oferta	de	programes	de	doctorat	ha	quedat	estabilitzada	en	20	programes:	12	de	
l’UJI	i	altres	8	interuniversitaris2.	

S’ha	 continuat	 millorant	 el	 sistema	 administratiu	 per	 a	 la	 gestió	 de	 tots	 els	
processos	vinculats	al	doctorat:	admissió	de	l’estudiant,	matrícula	i	seguiment	del	
rendiment	acadèmic.	

La	Comissió	d’Investigació	i	Doctorat	va	aprovar	el	document	Model	educatiu	per	a	
la	formació	doctoral	a	l’UJI,	el	qual	s’incorporarà	al	model	educatiu	general	de	l’UJI.	

S’ha	dotat	 l’Escola	de	Doctorat	de	 l’UJI	de	 l’estructura	administrativa	necessària	
per	 al	 seu	 funcionament.	 Així	 mateix	 s’han	 integrat	 els	 diversos	 programes	

																																																								
2	12	Programes	de	l’UJI:	
	 1.	Programa	de	doctorat	en	Ciències	
	 2.	Programa	de	doctorat	en	Ciències	de	la	Infermeria	
	 3.	Programa	de	doctorat	en	Dret	
	 4.	Programa	de	doctorat	en	Economia	i	Empresa	
	 5.	Programa	de	doctorat	en	Estudis	Internacionals	de	Pau,	Conflictes	i	Desenvolupament	
	 6.	Programa	de	doctorat	en	Història	i	Estudis	Contemporanis	
	 7.	Programa	de	doctorat	en	Informàtica	
	 8.	Programa	de	doctorat	en	Llengües	Aplicades,	Literatura	i	Traducció	
	 9.	Programa	de	doctorat	en	Psicologia	
	 10.	Programa	de	doctorat	en	Tecnologies	Industrials	i	Materials	
	 11.	Programa	de	doctorat	en	Comunicació	
	 12.	Programa	de	doctorat	en	Educació	
8	Programes	interuniversitaris:	

1.	Programa	de	doctorat	en	Desenvolupament	Local	i	Cooperació	Internacional	
2.	Programa	de	doctorat	en	Estudis	Interdisciplinaris	de	Gènere	
3.	Programa	de	doctorat	en	Ètica	i	Democràcia	
4.	Programa	de	doctorat	en	Història	de	l’Art	
5.	Programa	de	doctorat	en	Màrqueting	
6.	Programa	de	doctorat	en	Nanociència	i	Nanotecnologia	
7.	Programa	de	doctorat	en	Química	Sostenible	
8.	Programa	de	doctorat	en	Química	Teòrica	i	Modelització	Computacional	
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d’iniciació	 a	 la	 investigació	 i	 de	 formació	 a	 l’Escola	 de	 Doctorat	 i	 s’ha	 posat	 en	
marxa	i	finançat:	

El	 Pla	 de	 Captació	 de	 Talent	 i	 Suport	 als	 Doctorands	 i	 Doctorandes,	 amb	 la	 Convocatòria	
d’ajudes	 de	 l’Escola	 de	 Doctorat	 de	 la	 Universitat	 Jaume	 I	 adreçades	 a	 l'estudiantat	 de	
doctorat	per	a	la	realització	d'activitats	formatives	i	

El	Pla	d'internacionalització	i	mobilitat	en	doctorat,	amb	la	Convocatòria	d’ajudes	de	l’Escola	
de	 Doctorat	 de	 la	 Universitat	 Jaume	 I,	 amb	 finançament	 de	 la	 Fundación	 Balaguer	 Gonel	
Hermanos,	per	a	estades	d’investigació	d’estudiantat	realitzant	tesis	doctorals	que	opten	a	la	
menció	de	“Doctor	internacional”.	

Les	línies	de	govern	per	al	2016	a	l'àmbit	del	doctorat	són:	

8. Aconseguir	el	compromís	de	la	comunitat	universitària	envers	la	qualitat	
i	 les	bones	pràctiques	en	 la	 formació	de	 joves	 investigadors,	així	com	el	
reconeixement	 social	 del	 títol	 de	 doctorat	 a	 través	 d'un	 programa	 de	
vinculació	 d'entitats	col·laboradores	amb	 l'Escola	 de	Doctorat	 i	 l'impuls	
dels	doctorats	industrials.			

9. Posar	en	marxa	el	Sistema	de	Garantia	 Intern	de	Qualitat	dels	diferents	
programes	 de	 doctorat,	 vinculat	 a	 la	 internacionalització	 i	 a	 la	 qualitat	
dels	resultats	que	es	deriven	de	les	tesis	doctorals,	adreçat	a	l'obtenció	de	
la	renovació	de	l'acreditació	per	part	de	les	agències	avaluadores,	

10. Impulsar	 la	 participació	 dels	 doctorands	 i	 doctorandes	 en	 la	 seua	
formació	 mitjançant	 la	 seua	 incorporació	 en	 el	 Comitè	 de	 Direcció	 de	
l'Escola	de	Doctorat	 i	mantenir	el	 finançament	dels	programes	d'ajudes	
adreçades	a	l'alumnat	de	doctorat	com	són		el	Pla	de	captació	de	talent	i	
suport	 als	 doctorands	 i	 doctorandes	i	 el	Pla	 d'internacionalització	 i	
mobilitat	en	doctorat	i	el	seu	finançament.	

11. Impulsar	 la	 difusió	 de	 l'oferta	 de	 programes	 de	 doctorat,	 a	 través	 de	
l'organització	 de	 jornades	 de	 portes	 obertes	 i	 el	web	 institucional,	 així	
com	 la	 visualització	 de	 les	 tesis	 realitzades	 a	 la	 Universitat	 Jaume	 I	
mitjançant	la	seua	difusió	en	repositori	d'accés	lliure.	

	

D.2.	Àmbit	d’Ordenació	Acadèmica	i	Professorat	

Les	 restriccions	derivades	de	 la	 Llei	 de	pressupostos	 generals	 de	 l’Estat	 de	 l’any	
2015	han	continuat	condicionant	les	actuacions	en	l’àmbit	del	professorat,	encara	
que	 l’augment	 al	 50%	 de	 la	 taxa	 de	 reposició	 d’efectius	 ha	 permès	 a	 l’UJI	 la	
convocatòria	de	quatre	places	de	professorat	de	funcionaris	dels	cossos	docents	i	
de	professorat	contractat	doctor	al	 llarg	de	 l’any	2015.	Així	mateix,	 la	possibilitat	
de	provisió	de	places	docents	vacants	establerta	en	la	dita	llei,	sense	consumir	taxa	
de	 reposició,	 ha	 permès	 convocar	 quatre	 places	 de	 professorat	 funcionari	 dels	
cossos	docents	en	 la	Unitat	Predepartamental	de	Medicina.	També,	després	de	 la	
publicació	 del	 RD	 Llei	 10/2015,	 que	 ha	 introduït	 en	 la	 LOU	 la	 via	 de	 promoció	
interna	per	a	l’accés	al	cos	de	catedràtics	d’universitat,	ha	estat	possible	convocar	
una	plaça	de	catedràtic	d’universitat.	En	total,	durant	l’any	2015	s’han	convocat	un	
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total	de	nou	places	de	professorat	indefinides.	

En	l’àmbit	intern	s’han	continuat	aplicant	els	criteris	establerts	en	el	Document	de	
Carrera	 Docent	 i	 Investigadora	 (DCDI)	 pel	 que	 fa	 a	 la	 dotació	 de	 places	 de	
professorat	 per	 promoció,	 amb	 la	 qual	 cosa	 el	 Consell	 de	 Govern	 ha	 aprovat	 les	
sol·licituds	de	places	de	promoció,	reconeixent	el	dret	del	professorat	afectat	a	 la	
seua	promoció.	D’aquesta	manera	ha	anat	creixent	la	borsa	de	professorat	que	ha	
vist	 afectat	 el	 seu	 legítim	dret	 a	promocionar,	 dret	 reconegut	per	 la	mateixa	UJI.	
Aquest	professorat	ha	estat	prioritzat	d’acord	amb	els	Criteris	per	a	la	regulació	de	
les	 convocatòries	 de	 places	 de	 professorat	 contractat	 doctor	 i	 de	 places	 de	
professorat	 pertanyent	 als	 cossos	 docents	 universitaris	 a	 la	 Universitat	 Jaume	 I,	
aprovats	l’any	2014.	

En	relació	també	amb	la	problemàtica	derivada	de	la	 limitació	en	la	convocatòria	
de	 places	 de	 professorat	 indefinides,	 cal	 assenyalar	 les	 negociacions	 amb	 la	
Conselleria	 d’Educació	 que	 han	 permès	 establir	 fórmules	 per	 tal	 de	 garantir	 la	
continuïtat	del	professorat	temporal	a	la	finalització	dels	seus	contractes.	

En	la	planificació	del	curs	2015/16,	davant	la	incertesa	derivada	de	l’aplicació	del	
Reial	 decret	 que	 regula	 la	 nova	 ordenació	 acadèmica	 dels	 ensenyaments	
universitaris	oficials	i	la	seua	repercussió	en	les	necessitats	docents	consolidables,	
no	s’han	dotat	amb	caràcter	general	places	de	figures	a	temps	complet.		Finalment	
es	van	convocar	tres	places	de	professorat	ajudant	doctor	en	àmbits	amb	situació	
especial.		

Pel	que	fa	a	l’avaluació	docent,	al	mes	de	maig	es	va	aprovar	la	nova	Normativa	
d’avaluació	docent	de	l’activitat	docent	del	professorat	de	la	Universitat	Jaume	I,		que	
segueix	 les	 directrius	 de	 programa	 Docentia	 de	 l’ANECA.	 Aquest	 nou	 model	
d’avaluació	ha	estat	sotmès	a	certificació	per	l’AVAP-ANECA.		

S’ha	continuat	desenvolupant	el	projecte	pilot	de	seguiment	de	l’activitat	docent,	i	
s’han	obtingut	per	primera	vegada	dades	per	a	un	semestre	complet.	S’han	millorat	
aplicacions	 informàtiques,	 com	 ara	 la	 d’elaboració	 d’horaris,	 i	 també	 s’han	
implementat	 noves	 eines	 en	 la	 mateixa	 aplicació	 de	 seguiment	 docent	 que	
proporcionen	major	informació	als	responsables	acadèmics.		

Al	 mes	 de	 juliol	 es	 va	 aprovar	 el	 Pla	 d’atenció	 a	 la	 diversitat.	 Suport	 a	 personal	
docent	 i	 investigador	amb	discapacitat,	amb	el	qual	es	pretén	donar	suport	al	PDI	
amb	 una	 discapacitat	 que	 li	 dificulta	 la	 pràctica	 docent	 i	 comprèn	 un	 conjunt	
d’accions	positives	envers	aquest	col·lectiu.	

Finalment,	cal	indicar	que	s’ha	continuat	treballant	en	l’àmbit	dels	estudis	de	grau	
de	la	Facultat	de	Ciències	de	la	Salut	pel	que	fa	a	la	incorporació	de	professionals	
del	 sistema	 de	 salut	 pública	 a	 la	 docència,	 amb	 la	 contractació	 de	 més	 de	 40	
professors	associats	assistencials	nous	per	a	la	realització	de	pràctiques	clíniques	
el	curs	2015/16.	

Per	 a	 l’any	 2016,	 i	 amb	 l’objectiu	 principal	 de	 continuar	 algunes	 accions	 ja	
iniciades,	 es	 proposen	 les	 següents	 accions	 en	 l’àmbit	 del	 professorat	 i	
l’ordenació	 acadèmica,	 totes	 emmarcades	 encara	 en	 un	 context	 legislatiu	 i	
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econòmic	ple	d’incerteses.	

12. Revisar	 els	 Criteris	 per	 a	 la	 regulació	 de	 les	 convocatòries	 de	 places	 de	
professorat	 contractat	 doctor	 i	 de	 places	 de	 professorat	 pertanyent	 als	
cossos	docents	universitaris	a	la	Universitat	Jaume	I,	tenint	en	compte	les	
modificacions	en	la	LOU	introduïdes	pel	RD	10/2015.	

13. Convocar	 el	 nombre	 màxim	 de	 places	 de	 professorat	 indefinit	 que	 la	
normativa	legal	i	les	disponibilitats	pressupostàries	permeten.	

14. Negociar	amb	la	Conselleria	d’Educació	acords	per	garantir	la	continuïtat	
del	professorat	temporal	a	la	finalització	dels	seus	contractes.	

15. Planificar	 l’ordenació	 acadèmica	 del	 curs	 2016/17	 d’acord	 amb	 la	
normativa	UJI	actual	en	relació	amb	 la	dotació	de	places	 i	dedicació	del	
professorat.	

16. Realitzar	accions	encaminades	a	un	major	reconeixement	en	la	dedicació	
docent	de	la	direcció	de	treballs	de	final	de	grau.	

17. Avançar	 en	 la	 implantació	 del	 model	 d’avaluació	 de	 l’activitat	 docent	
basat	 en	 el	 programa	 Docentia,	 una	 vegada	 certificat,	 seguint	 les	 línies	
marcades	en	l’informe	de	l’AVAP-ANECA.	

18. Desenvolupar	una	normativa	en	relació	amb	el	projecte	de	seguiment	de	
l’activitat	docent	prèvia	a	la	implantació	definitiva	del	procediment.	

19. Implementar	el	Pla	d’Atenció	a	 la	Diversitat.	Programa	de	Suport	al	PDI	
amb	discapacitat.	

20. Intensificar	 la	 coordinació	 amb	 els	 centres	 hospitalaris	 universitaris	 de	
les	 comarques	 de	 Castelló	 a	 incorporar	 els	 seus	 professionals	 a	 la	
docència	dels	graus	de	salut	i	de	garantir	una	docència	clínica	de	qualitat.	

	

D.3.	Àmbit	d’Economia	i	PAS	

L’autonomia	acadèmica	 i	de	govern	de	 la	universitat	pública	està	supeditada	a	 la	
seua	 autonomia	 financera,	 la	 qual	 ha	 estat	 en	 els	 darrers	 anys	 seriosament	
amenaçada	per	les	restriccions	pressupostàries	derivades	de	la	política	estatal	en	
matèria	 de	 racionalització	 de	 la	 despesa	 pública	 en	 l’àmbit	 educatiu	 i	 dels	
incompliments	 de	 l’administració	 autonòmica	 pel	 que	 fa	 al	 deute	 adquirit	 i	 a	
l’aplicació	del	Pla	pluriennal	de	finançament	(PPF	2010-2017).	

L’UJI	 ha	 reclamat	 i	 continuarà	 reclamant	 el	 compliment	 de	 les	 obligacions	
financeres	 de	 l’administració	 autonòmica,	 així	 com	 l’aplicació	 del	 PPF,	 amb	 la	
finalitat	de	disposar	de	 la	suficiència	 i	estabilitat	pressupostària	que	requereix	 la	
prestació	d’uns	serveis	de	qualitat.	Per	aconseguir-ho	cal	fer	un	front	comú	amb	la	
resta	 de	 la	 societat	 valenciana	 per	 demanar	 un	 nou	 sistema	 de	 finançament	
autonòmic	més	just	amb	el	pes	poblacional	de	la	Comunitat	Valenciana.	El	canvi	del	
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color	polític	en	el	govern	autonòmic	augura	una	major	sensibilitat	cap	als	serveis	
públics	 en	 general,	 i	 cap	 a	 les	 universitats	 públiques	 en	 particular,	 que	 es	
transformarà	 a	 mitjà	 termini	 en	 una	 baixada	 de	 les	 taxes	 de	 matrícula	
coordinada	amb	un	augment	de	 la	subvenció	ordinària.	En	clau	 interna,	hem	
de	continuar	alineant-nos	amb	els	criteris	del	PPF	per	a	estar	preparats	davant	una	
possible	implantació.	

L’any	2015	s’ha	consolidat	el	romanent	de	tresoreria	no	afectat	positiu,	que	ha	
estat	 ajudat	per	 l'impacte	 comptable	 favorable	de	 l'acord	del	deute	antic	 a	 llarg	
termini	 de	 les	 cinc	 universitats	 públiques	 amb	 les	 conselleries	 d’Educació	 i	
d’Hisenda.	Aquest	acord	està	permetent	abordar	la	construcció	de	tota	la	primera	
fase	 de	 la	 FCS.	 Amb	 açò	 es	 cancel·la	 quasi	 la	 meitat	 del	 deute	 antic.	 La	 resta	
s’abonarà	 entre	 el	 2017	 i	 el	 2022.	 Aquest	 fet	 ha	 desbloquejat	 un	 dels	 grans	
problemes	que	tenia	l’UJI	damunt	la	taula.	

Pel	 que	 fa	 al	 finançament	 ordinari,	 el	 deute	 a	 curt	 termini	 a	 final	 d'any	 ha	
evolucionat	 favorablement	 i,	 a	 més,	 s’han	 abonat	 regularment	 totes	 les	
mensualitats.		

En	 aquest	marc,	 cal	 cridar	 l’atenció	 sobre	 l’augment	 del	 capítol	 1.	 El	 creixement	
vegetatiu	de	la	massa	salarial	(sexennis,	quinquennis,	triennis)	va	ser	de	608.000€	
en	 2015	 i	 es	 preveu	 una	 quantitat	 semblant	 per	 al	 2016.	 A	 més,	 cal	 tindre	 en	
compte	que	 la	 pujada	de	 l'1%	del	 sou	dels	 funcionaris	 públics	 i	 el	 pagament	del	
49,27%	de	 la	paga	extraordinària	de	2012,	suposen	un	cost	afegit	al	capítol	1	de	
2.400.000€.	 Així,	 el	 capítol	 de	 costos	 de	 personal	 és	 el	 principal	 aspecte	 que	 cal	
vigilar	 per	 a	 assegurar	 la	 sostenibilitat	 a	mitjà	 i	 llarg	 termini.	 La	 plantilla	 s’està	
consolidant	ràpidament	i	l’increment	de	sexennis,	triennis	i	quinquennis,	així	com	
l’increment	del	programa	de	productivitat	del	PAS,	estan	fent	que	el	capítol	1	siga	
l’únic	 que	 s’incremente	 en	 els	 últims	 anys.	 El	 nostre	 càlcul	 és	 que	 fa	 falta	 que	 la	
subvenció	ordinària	de	la	Generalitat	Valenciana	a	l’UJI	augmente	en	un	mínim	de	
quatre	milions	d’euros	anuals	per	tal	d’assegurar	la	sostenibilitat	econòmica	del	
nostre	projecte.	L’entorn	influeix	i	continuarà	influint	en	aquesta	variable,	per	això,	
juntament	amb	 les	mesures	 internes	que	decidim	emprendre,	una	de	 les	nostres	
banderes	serà	la	lluita	per	un	sistema	de	finançament	de	les	universitats	públiques	
valencianes	basada	en	el	PPF	que	assegure	la	pervivència	econòmica.	

La	 captació	 d'altres	 recursos	 no	 és	 fàcil,	 atesa	 la	 situació	 econòmica	 de	 les	
empreses	i	institucions.	No	obstant	això,	cal	destacar	l'increment	que	han	tingut	els	
fons	de	patrocini	gràcies	al	programa	de	càtedres	i	aules	d'empresa.	A	finals	de	
2012	l'UJI	tenia	dues	càtedres	i	dues	aules	d'empresa,	amb	uns	ingressos	de	80.000	
€.	Des	 que	 es	 va	 aprovar	 la	 normativa	 de	 càtedres	 i	 aules	 d'empresa	 ara	 fa	 tres	
anys	s'han	creat	set	càtedres	i	dues	aules	més,	la	qual	cosa	ha	suposat	incrementar	
els	fons	afectats	gestionats	per	aquest	programa	fins	a	367.570	€.	En	aquests	tres	
anys	 els	 fons	 totals	 procedents	 del	 patrocini	 han	 generat	 uns	 ingressos	 de	
857.140€	per	a	l’UJI.	

Per	 tot	 això,	 com	a	 administració	pública	 estem	obligats	 a	 fer	 una	 gestió	 eficaç	 i	
eficient	dels	recursos,	al	mateix	temps	que	transparent,	tal	com	ho	hem	fet	en	els	
darrers	 anys.	 Els	 esforços	 en	 aquest	 sentit	 han	de	mantenir-se	 en	 el	 futur.	 Per	 a	
l’any	2016,	es	proposen	les	següents	accions	en	l’àmbit	de	l’economia:	
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21. Negociació	amb	la	Generalitat	Valenciana	d’un	sistema	de	finançament	
de	les	universitats	públiques	valencianes,	basat	en	els	criteris	del	PPF	
2010-2017,	 que	 assegure	 la	 sostenibilitat	 econòmica	 de	 l’UJI	 a	 llarg	
termini.	

22. Exigir	 davant	 l’administració	 autonòmica	 el	 compliment	 de	 totes	 les	
obligacions	financeres	pendents	amb	l’UJI.	

23. Reclamar	 davant	 l’administració	 autonòmica	 el	 finançament	 derivat	 de	
l'increment	del	cost	de	personal	dels	últims	anys	així	com	el	finançament	
extraordinari	que	requereix	la	contractació	de	professorat	dels	estudis	de	
Ciències	de	la	Salut.	

24. Prioritzar	una	gestió	de	la	tresoreria	que	permeta	als	treballadors	cobrar	
puntualment	les	nòmines	i	als	nostres	proveïdors	cobrar	amb	normalitat	
de	l’administració.	

25. Implementar	 un	 sistema	 de	 comptabilitat	 analítica	 com	 a	 eina	
fonamental	per	a	l’optimització	de	recursos	i	el	control	de	la	despesa.	

26. Continuar	alineant	 l’UJI	amb	els	criteris	del	PPF	mitjançant	 la	utilització	
dels	indicadors	adients	en	àmbits	com	ara	el	Pla	estratègic	o	els	diferents	
programes	de	reconeixement	de	les	activitats	docents	i	investigadores.	

27. Reestructurar	 les	 entitats	 que	 conformen	 el	 grup	 UJI	 (FUE,	 Fundació	
General,	ITC	i	Espaitec)	per	adaptar-lo	a	legislació	vigent.	

28. Incrementar	 la	 captació	 de	 recursos	 financers	 a	 través	 de	 càtedres	
institucionals	i	convenis	de	col·laboració.	

29. Fomentar	iniciatives	de	fundraising	i	mecenatge	amb	la	finalitat	de	captar	
donacions	per	a	l’UJI	i	incrementar	la	seua	visibilitat.	

En	relació	amb	el	PAS,	durant	l’any	2015	s’han	posat	en	marxa	diferents	mesures	
orientades	 a	 atenuar	 els	 negatius	 canvis	 legislatius	 en	matèria	 de	 condicions	 de	
treball.	 Entre	 aquestes	mesures	destaquem	 la	 revisió	 i	millora	del	 nou	model	 de	
calendari	 laboral	 basat	 en	 criteris	 de	 flexibilitat	 que,	 garantint	 l’adequat	
funcionament	dels	serveis,	amplia	els	marges	de	què	disposa	cada	treballador	per	a	
conciliar	la	vida	familiar	i	laboral.		

El	RDL	10/2015	ha	permès	al	PAS	 recuperar	 alguns	drets	 laborals	 suprimits	pel	
govern	 central	 el	 2012.	 Així	 s'han	 recuperat	 la	 totalitat	 de	 dies	 de	 lliure	
disposició	 (assumptes	 propis	 i	 per	 antiguitat)	 i	 s'han	 recuperat	 els	 dies	 de	
vacances	 per	 antiguitat.	 Sens	 dubte	 és	 una	 bona	 notícia	 perquè	 al	 seu	 dia	 els	
rectors	 vam	 criticar	 la	 decisió	del	Govern	 central	 perquè	 la	mesura	no	 suposava	
cap	 estalvi	 econòmic,	 i	 vam	 reivindicar	 reiteradament	 la	 recuperació	 dels	 drets	
laborals.	Ara	es	pot	afirmar	que,	en	relació	amb	les	condicions	de	treball	i	amb	la	
flexibilitat,	 el	 calendari	 laboral	 actual	 supera	 al	 que	 hi	 havia	 abans	 de	 la	 meua	
primera	legislatura.	

Al	gener	de	2015	es	van	abonar	els	44	dies	meritats	de	la	paga	extra	de	2012,	i	
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en	octubre	de	2015	s'han	abonat	48	dies	més	corresponents	a	 l'esmentada	paga	
extra.	En	2016	es	recuperarà	la	resta	de	la	paga.	També	cal	destacar,	com	a	novetat,	
la	pujada	de	l'1%	en	els	salaris	dels	funcionaris	públics	prevista	per	a	2016	que,	
encara	 que	 positiva,	 no	 permet	 recuperar	 ni	 de	 bon	 tros,	 la	 pèrdua	 de	 poder	
adquisitiu	acumulat	al	llarg	dels	anys	de	crisi.	També	s'ha	anunciat	que	en	2016	la	
taxa	de	reposició	de	llocs	treball	serà	del	100%	pel	que	fa	al	col·lectiu	del	PAS,	
la	qual	 cosa	permetrà	 cobrir	 les	vacants	de	 l'any	però	no	ampliar	 la	plantilla.	En	
2015	 es	 va	 elaborar	 un	 Pla	 d'ordenació	 del	 PAS	 de	 l'UJI	 per	 a	 atendre	 les	
necessitats	derivades	de	la	implantació	de	l'EEES,	de	l'Escola	de	Doctorat	i	de	
la	 FCS.	 Un	 total	 de	 dotze	 administratius	 van	 canviar	 la	 seua	 ubicació	 des	 dels	
departaments	a	les	noves	destinacions.	En	un	altre	sentit,	hi	ha	hagut	un	acord	de	
Mesa	Negociadora	que	actualitza	els	supòsits	exceptuats	de	les	minves	retributives	
del	PAS	en	situació	d'incapacitat	temporal	(IT).	

En	 2014	 la	 Generalitat	 Valenciana	 va	 excloure	 expressament	 el	 PAS	 de	 les	
universitats	 públiques	 valencianes	 de	 l’acord	per	 a	 la	 implantació	 d’una	carrera	
professional	horitzontal	per	al	personal	funcionari	de	carrera	i	personal	laboral	
fix.	 Tots	 els	 rectors	 de	 les	 universitats	 públiques	 valencianes	 vam	 protestar	 per	
aquesta	 decisió	 injusta	 i	 al	 final	 la	 Conselleria	 d'Educació	 es	 va	 comprometre	 a	
modificar	 el	 decret	 i	 incloure	 el	 PAS	 de	 les	 universitats	 públiques.	 Aquest	
compromís	no	 es	 va	 complir	 abans	de	 les	 eleccions	però,	 davant	 la	 reivindicació	
dels	 cinc	 rectors,	 l'actual	 govern	 autonòmic	 ja	 s'ha	 compromès	 públicament	 a	
tractar	 el	 personal	 de	 les	 universitats	 igual	 que	 a	 la	 resta	 de	 personal	 de	
l'administració	autonòmica.		

Finalment,	 cal	 recordar	que	el	2015	s'ha	consolidat	 l'increment	en	200.000	€	del	
programa	de	productivitat	del	PAS.	

Les	línies	de	govern	per	a	2016	en	l’àmbit	del	PAS	són,	sempre	que	es	dispose	de	la	
corresponent	cobertura	legal	i	disponibilitat	pressupostària:	

30. Definir	un	nou	document	de	relació	de	llocs	de	treball	(RLT),	amb	una	
planificació	per	a	la	seua	aplicació	en	el	temps	tenint	en	compte	el	marc	
legislatiu	 i	 pressupostari,	 amb	 especial	 atenció	 a	 les	 transformacions	
organitzatives	orientades	a	una	millora	de	l’eficiència	i	a	la	definició	d’un	
horitzó	 a	mitjà	 termini	 per	 a	 un	 escenari	 sense	 les	 actuals	 restriccions	
econòmiques.	

31. Adaptar	 els	 llocs	 de	 treball	 a	 les	 noves	 necessitats	 i	 serveis	
universitaris	 tenint	 en	 compte	 els	 reptes	 estratègics	 de	 futur	 que	 té	
plantejats	la	nostra	institució.	

32. Defensar	 la	 implantació	 de	 la	 carrera	 professional	 horitzontal	 en	 el	
PAS	 de	 les	 universitats	 públiques	 valencianes,	 tot	 exigint	 els	 recursos	
financers	 adients,	 i	 dissenyar	 el	 sistema	 de	 suport	 integrant-hi	 el	
programa	de	productivitat	del	PAS.	

33. Elaborar	un	document	de	competències	i	funcions	del	PAS.	

34. Aprofundir	en	la	conciliació	familiar	mitjançant	ofertes	inclusives,	com	
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s’ha	 fet	 amb	 diferents	 programes	 (Escola	 d’Estiu,	 Concilia	 l’Estiu	 i	
Concilia	Família	i	Esport),	que	acosten	l’entorn	familiar	a	la	Universitat.	

35. Avançar	 en	 el	 programa	 pilot	 de	 teletreball	 identificant	 els	 llocs	 més	
adients	i	desplegant	l’administració	electrònica.	

36. Revisar	el	Pla	de	Formació	del	PAS	adaptant-lo	a	les	canviants	necessitats	
dels	serveis.	

37. Avançar	en	la	igualtat	efectiva	entre	homes	i	dones.	

	

D.4.	Àmbit	de	Campus,	Infraestructures	i	Noves	Tecnologies	

En	matèria	d’infraestructures,	 durant	 l’any	2015	 s'ha	posat	 en	 funcionament	 el	
mòdul	departamental	d'investigació	de	la	primera	fase	de	la	Facultat	de	Ciències	de	
la	Salut	(FCS),	s'han	adaptat	i	assignat	els	espais	alliberats	a	la	FCHS	i	l'ESTCE	per	a	
usos	 docents	 i	 departamentals	 i	 s'ha	 licitat	 i	 començat	 l'obra	 dels	 dos	 mòduls	
restants	de	la	primera	fase	de	la	seu	definitiva	de	la	FCS.	Així	mateix,	han	continuat	
les	obres	de	rehabilitació	de	l'edifici	de	la	plaça	de	l’Hort	dels	Corders	al	centre	de	
Castelló.	 Al	 llarg	 de	 l’any	 han	 continuat	 realitzant-se	 intervencions	 en	 altres	
edificis,	entre	les	quals	destaca	l'adequació	d'espais	en	els	centres	per	albergar	el	
nou	personal	de	suport	als	màsters	i	la	gestió.		

També	s'han	seguit	mantenint	les	mesures	orientades	a	l'eficiència	energètica	del	
campus.	 Això	 ha	 donat	 lloc	 al	 fet	 que	 en	 els	 últims	 cinc	 anys,	 i	 malgrat	 un	
creixement	en	un	20%	de	la	superfície	del	campus,	s'haja	produït	un	estalvi	xifrat	
en	 uns	 dos	milions	 d'euros	 en	 la	 factura	 elèctrica	 una	 vegada	 descomptades	 les	
inversions	realitzades.	

Finalment,	entre	les	actuacions	destinades	a	fer	de	l'UJI	un	campus	més	habitable	
i	accessible,	el	2015	s'ha	habilitat	una	aula	de	la	seu	provisional	de	la	FCS	com	a	
nova	 zona	 de	 descans	 per	 a	 persones	 amb	 malalties	 cròniques,	 fibromiàlgia,	
migranyes,	 etc.	 Així	 mateix,	 s'ha	 incorporat	 als	 vials	 del	 campus	 senyalització	
destinada	a	orientar	els	vehicles	de	motor.	

Les	 actuacions	 més	 destacades	 que	 es	 duran	 a	 terme	 durant	 el	 2016	 seran	
continuar	la	construcció	dels	mòduls	MD0	i	MD1	de	la	primera	fase	de	la	FCS	i	 la	
finalització	 de	 les	 obres	 i	 posada	 en	marxa	 de	 l'antic	 edifici	 d'Hisenda.	 La	 resta	
d'actuacions	previstes	al	campus	se	centrarà	a	continuar	adaptant	espais	en	funció	
de	 les	 necessitats	 que	 es	 prevegen	 i	 continuar	 aplicant	 criteris	 d'eficiència	 en	 la	
gestió	tant	dels	espais	existents	com	de	l'ús	de	l'energia.	

Les	línies	de	govern	per	al	2016	en	l’àmbit	de	les	infraestructures	són:	

38. Continuar	 la	 construcció	 dels	mòduls	 restants	 de	 la	 primera	 fase	 de	 la	
FCS.	

39. Finalitzar	 les	 obres	 i	 posada	 en	marxa	de	 les	 activitats	 a	 l'antic	 edifici	
d'Hisenda.	
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40. Continuar	aplicant	el	nou	model	de	gestió	centralitzada	d’espais	de	 l’UJI	
per	a	gestionar	amb	eficiència	els	recursos	disponibles.	

41. Adequar	i	reorganitzar	els	espais	existents	per	a	millorar	la	qualitat	de	les	
condicions	de	treball	i	els	serveis	oferts	a	la	comunitat	universitària.	

42. Continuar	fent	servir	les	mesures	de	control	de	despesa	corrent	per	ús	i	
manteniment	 d’infraestructures,	 amb	 especial	 atenció	 a	 la	 despesa	
energètica,	 i	 potenciar	 les	 campanyes	 de	 conscienciació	 en	 favor	 de	
l’estalvi	del	control	de	la	despesa.		

Pel	que	fa	a	les	polítiques	relacionades	amb	les	noves	tecnologies,	durant	el	2015	
s'ha	continuat	la	renovació	de	l'equipament	informàtic	d'usuari:	en	els	dos	últims	
anys	 s'han	 actualitzat	 304	 llocs	 de	 treball	 del	 PAS,	 102	 del	 PDI	 i	 358	 d’aules	
d’informàtica.	 Així	 mateix,	 en	 un	 treball	 coordinat	 entre	 el	 CENT,	 el	 Servei	
d'Informàtica	 i	 l’OTOP,	 s'ha	 avaluat	 la	 situació	 de	 l'equipament	 audiovisual	 a	 les	
aules	 del	 campus	 i	 s'han	 proposat	 i	 incorporat	 millores:	 reducció	 de	 temps	 de	
posada	 en	 marxa	 de	 la	 taula	 multimèdia,	 renovació	 de	 projectors	 i	 altaveus,	
incorporació	d'un	servei	extern	ràpid	de	suport	a	incidències	en	aules,	etc.		

S’ha	continuat	millorant	 la	presència	de	 l’UJI	a	Internet:	xarxes	socials,	portal	de	
coneixement	obert	(Libertas)	i	de	dades	en	obert,	gravació	de	continguts	assistits,	
aplicacions	 per	 a	 dispositius	 mòbils,	 punts	 d’informació	 interactius	 i	 s’ha	
reorganitzat	 el	 web	 de	 l’UJI	 amb	 criteris	 d’usabilitat	 i	 accessibilitat,	 garantint	 el	
multilingüisme	de	la	informació	i	amb	format	per	a	mòbil	i	tauleta.	Cal	destacar	la	
continuació,	 per	 segon	any	 consecutiu,	 del	 projecte	per	 a	 la	 realització	de	MOOC	
(cursos	en	 línia	oberts	 i	massius),	que	ha	comptat	amb	sis	cursos	oferts	 i	més	de	
5.000	alumnes	inscrits	(deu	cursos	i	més	de	9.000	inscripcions	els	dos	anys).	

S’han	 posat	 en	marxa	 projectes	 i	 accions	 que	 capturen	 la	capacitat	 innovadora	
del	PDI	i	del	PAS	en	la	gestió	de	l’UJI	amb	una	cartera	de	projectes	que	ha	suposat,	
des	 de	 2011,	 atendre	 i	 realitzar	 més	 de	 250	 propostes	 de	 desenvolupament	 de	
productes	i	serveis	automatitzats,	que	han	incorporat	canvis	i	noves	funcionalitats	
per	al	suport	dels	nostres	models	de	gestió,	educatiu,	i	de	serveis	que	s’ofereixen	a	
la	 comunitat	 universitària	 i	 a	 la	 societat.	 El	 2015	 s'han	 prioritzat	 els	 projectes	
relacionats	amb	l'administració	electrònica	i	les	polítiques	de	transparència.	

Els	objectius	prioritaris	per	a	l'any	2016	són	el	suport	a	l'administració	electrònica	
i	la	transparència	i	el	trasllat	de	part	dels	serveis	i	infraestructures	de	l’UJI	al	núvol.	

Les	línies	de	govern	per	al	2016	en	l’àmbit	de	les	noves	tecnologies	són:	

43. Continuar	 el	 desplegament	 de	 l’administració	 electrònica	 de	 l’UJI,	
adequant-la	 a	 les	 noves	 disposicions	 legals	 i	 apostant	 per	 la	 gestió	 de	
documents	electrònics.	

44. Mantenir	l’impuls	a	la	publicació	de	dades	en	obert	i	el	compromís	amb	la	
transparència.	

45. Continuar	 apostant	 per	 traslladar	 part	 dels	 serveis	 i	 infraestructures	
informàtiques	al	núvol.	
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46. Incorporar	 a	 la	 cartera	 de	 projectes	 noves	 necessitats	 detectades	 per	
canvis	 normatius	 i	 organitzatius	 i	 redissenyar	 el	 sistema	de	 suport	 a	 la	
gestió	(e-UJIer@)	aplicant	criteris	d’usabilitat	i	accessibilitat.	

47. Continuar	 aplicant	 el	 programa	 de	 renovació	 d'equipament	 informàtic	
d'usuari	i	de	revisió,	actualització	i	suport	als	sistemes	audiovisuals	per	a	
la	docència.	

48. Mantenir	les	tasques	prospectives	realitzades	des	del	CENT	sobre	l’efecte	
de	les	noves	tecnologies	en	la	docència	i	continuar	prestant	el	suport	que	
actualment	 dóna	 al	 professorat	 en	 l’ús	 de	 l’Aula	Virtual,	 els	MOOC	 i	 les	
eines	de	videoconferència.	

En	l’àmbit	de	les	activitats	esportives	en	l’any	2015	ha	de	ressaltar-se	l’acceptació	
dels	 programes	 per	 part	 de	 la	 comunitat	 universitària	 i	 públic	 extern	 demostrat	
per	 l’alt	 nombre	 d’inscripcions,	 organitzacions	 i	 col·laboracions	 en	 multitud	
d’esdeveniments	de	caràcter	esportius.	Per	al	2016,	les	línies	de	govern	en	l'àmbit	
de	l'esport	són:	

49. Continuar	 desplegant	 les	 múltiples	 ofertes	 que	 promou	 el	 Servei	
d’Esports,	orientades	a	 la	salut,	 la	condició	 física,	 la	natura	 i	 la	 formació	
esportiva	adreçades	fonamentalment	a	la	comunitat	universitària.		

50. Mantenir	 la	 presència	 de	 la	 Universitat	 Jaume	 I	 en	 programes	 de	
competició	externa,	visualitzant	 la	 imatge	de	 l’UJI	al	voltant	del	territori	
internacional	i	nacional.	

51. Reforçar	el	programa	dirigit	als	esportistes	d’elit	 i	promoure	la	captació	
d’estudiants	de	secundària	per	a	aquestes	finalitats.		

	

D.5.	Àmbit	d’Estudis	

L’any	 2015,	 pel	 que	 fa	 a	 estudis	 i	 formació,	 s’ha	 continuat	 la	 implantació	 del	
model	 educatiu:	 s’ha	 ampliat	 el	 programa	 alumni	 en	 l’etapa	 postuniversitària	 i	
l’oferta	 d’aprenentatge	 al	 llarg	 de	 la	 vida,	 i	 s’ha	 realitzat	 l’anàlisi	 mitjançant	
enquestes	de	la	inserció	laboral	dels	titulats	de	l’UJI.	A	més,	com	estava	previst	en	
el	document	aprovat	el	2012,	s’ha	iniciat	la	revisió	del	Model	per	tal	d’ajustar-lo	a	
les	noves	necessitats	 i	 s’han	 creat	dues	 comissions,	una	 comissió	 acadèmica	 i	 un	
consell	assessor,	amb	experts	 internacionals,	per	a	aprovar	una	versió	del	model	
que	s’ajuste	el	millor	possible	als	nous	contextos.	És	previsible	que	la	nova	versió	
del	model	estiga	aprovada	per	als	primers	mesos	de	2016.	

Pel	 que	 fa	 a	 l’oferta	 de	 títols,	 al	 juny	 de	 2013	 es	 va	 signar	 l’Acord	 marc	 del	
Consell	 i	 les	 universitats	 públiques	 de	 la	 Comunitat	 Valenciana	 per	 a	 la	
implantació	del	mapa	de	títols,	que	ens	va	dotar	d’un	marc	estable	que	ens	deixa	
un	 espai	 d’actuació	 confortable	 on	 desenvolupar	 en	 el	 futur	 la	 nostra	 oferta	
d’estudis.	A	més,	 i	després	de	 l’aprovació	per	part	del	Govern	central	del	Decret	
43/2015,	d’estructura	dels	ensenyaments,	el	Govern	valencià	es	va	comprometre	a	
respectar	la	moratòria	sol·licitada	per	la	CRUE,	per	la	qual	cosa	fins	al	2017/2018	
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no	s’implantarà	cap	títol	que	responga	al	sistema	3+2.	

És	per	això	que,	mentre	realitzem	la	reflexió	al	voltant	de	l’oferta,	hem	intentat	no	
augmentar	significativament	 l’oferta	de	 títols	nous.	 I	així,	a	 l’àmbit	dels	graus	no	
hem	ampliat	l’oferta,	que	continua	amb	31	graus,	dels	quals	el	grau	en	Medicina,	el	
grau	en	Gestió	i	Administració	Pública	i	el	grau	en	Disseny	i	Desenvolupament	de	
Videojocs	 encara	 estaran	 en	 2015/2016	 en	 procés	 d’implantació.	 Pel	 que	 fa	 als	
màsters,	aquest	curs	2015	han	obtingut	la	verificació	per	part	de	l’ANECA	i	s’han	
posat	 en	 marxa	 les	 noves	 titulacions	 de	 màster	 universitari	 en	 Investigació	 en	
Cervell	 i	 Conducta,	 màster	 universitari	 en	 Economia,	 màster	 universitari	 en	
Didàctica	 de	 la	 Música,	 màster	 universitari	 en	 Direcció	 d’Empreses	 i	 màster	
universitari	Erasmus	Mundus	en	Robòtica	Avançada.		

En	relació	al	procés	de	revisió	de	l’oferta,	durant	el	curs	2014/2015	ens	hem	dotat	
d’una	 nova	Normativa	 d’estudis	 de	 grau	 i	 una	 nova	Normativa	 d’estudis	 de	
màster,	 l’aspecte	més	destacat	de	la	qual	és	la	necessitat	de	superar	uns	mínims	
de	demanda	durant	un	trienni	per	tal	que	l’oferta	es	puga	continuar	realitzant.	En	
aquest	 sentit,	 i	 per	 a	 continuar	 facilitant	 els	 estudiants	 l’accés	 a	 la	 nostra	
universitat,	 per	 primera	 vegada	 s’ha	 acceptat	 en	 els	 màsters	 la	 preinscripció	
condicionada	a	l’obtenció	del	títol	i	s’ha	obert	una	fase	extraordinària	de	matrícula	
al	 mes	 d’octubre,	 accions	 que	 han	 incidit	 favorablement	 en	 el	 nombre	 final	
d’alumnes	matriculats.	

El	grau	de	cobertura	de	 l’oferta	dels	graus	ha	passat	del	88%	(2.385	alumnes	de	
nou	 ingrés)	 en	el	 curs	2009/2010,	 al	94,8%	(2.935)	en	el	 curs	2013/2014,	 amb	
una	molt	 lleugera	 caiguda	 en	 el	 curs	 2014/2015	 al	 92,63%	 (2.867)	 i	 en	 el	 curs	
2015/2016	 al	 89’69	 %	 (2.749).	 Pel	 que	 fa	 a	 màsters,	 el	 grau	 de	 cobertura	 ha	
passat	 del	 73%	 (937)	 en	 2009/2010,	 al	 68,9%	 (989)3	 el	 2013/14,	 i	 al	 48,74%	
(716)	en	el	2014/2015	i	ha	experimentat	una	lleu	recuperació	el	2015/16,	amb	el	
56,25%	(895)	—pendent	de	 la	matrícula	de	 la	 fase	extraordinària—.	Sens	dubte,	
l’increment	 de	 les	 taxes	 està	 tenint	 un	 efecte	 en	 la	 matrícula,	 com	 demostra	
l’evolució	dels	crèdits	totals	matriculats,	que	han	passat	de	826.188	en	el	2011/12,	
a	 754.588	 (-8,67%)	 en	 el	 2012/2013	 i	 a	 721.711	 (-4,36%)	 en	 el	 2013/2014	 a	
695.198	en	el	2014/2015	(-3,67%).	És	a	dir,	130.990	(-15,85%)	crèdits	menys	en	
tres	 cursos;	 encara	 que,	 com	 hem	 vist,	 en	 el	 2015/2016	 s’ha	 produït	 una	 lleu	
repuntada,	 amb	un	2%	més	de	 crèdits	matriculats,	 el	que,	 sens	dubte,	 assenyala	
certa	tendència	a	la	recuperació.	

Una	vegada	implantats	tots	els	estudis	adaptats	a	l’EEES,	es	continua	treballant	en	
la	millora	de	la	gestió	dels	estudis	de	grau,	reforçant	el	paper	de	les	comissions	
de	 titulació	 i	 facilitant-los	 la	 seua	 tasca	 en	 la	mesura	 que	 és	 possible.	 Així,	 s’ha	
recuperat	la	remuneració	dels	coordinadors	de	les	comissions	de	grau	minvada	en	
el	PEME	2013;	s’han	consolidat	les	comissions	de	titulació	com	a	òrgans	col·legiats	
responsables	de	dur	a	terme	les	funcions	que	els	encomana	el	Reglament	marc	de	
centres.	I	s’ha	nomenat	vicedegans	de	màster	en	tots	els	centres,	que	estan	tenint	
un	 paper	 actiu	 en	 la	 gestió.	 A	 més	 a	 més,	 aquest	 any	 s’han	 creat	 unitats	
administratives	 als	 centres	 específiques	per	 a	 la	 gestió	dels	 estudis,	 la	qual	 cosa	

																																																								
3	S’han	revisat	els	límits	de	nou	ingrés	en	molts	màsters	i	s’han	adaptat	al	PPF	(40	alumnes).	
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està	ajudant	a	millorar	sensiblement	el	funcionament.	

Amb	 aquest	 objectiu	 de	millora	 de	 la	 gestió,	 el	 curs	 2014/15	 es	 va	 activar	 una	
aplicació	 informàtica	 en	 l’entorn	 de	 l’e-ujier	 específica	 per	 a	 l’assignació	 de	
treballs	finals	de	grau	(TFG)	i	treballs	finals	de	màster	(TFM)	i	que	aquest	2015	ja	
funcionarà	de	manera	plenament	normalitzada.	Al	primer	 trimestre	de	2014/15	
es	va	incorporar	de	manera	generalitzada	a	tots	els	graus	i	màsters,	mitjançant	la	
seua	adaptació	a	l’entorn	propi	de	l’e-ujier.	Així	mateix,	s’ha	mantingut	i	millorat	el	
repositori	 en	 la	 biblioteca	 per	 a	 albergar	 tots	 el	 TFG	 i	 TFM,	 amb	 l’opció	 de	
difondre’ls	sota	llicència	Creative	Commons	si	l’autor	dóna	el	seu	consentiment.	En	
aquest	sentit,	el	2014/2015,	 i	en	resposta	a	una	reivindicació	dels	centres,	es	va	
procedir	a	aprovar	dues	noves	normatives	separades	de	treball	de	final	de	grau	i	
de	 treball	 de	 final	 de	 màster	 per	 tal	 d’adaptar-les	 a	 les	 diferents	 necessitats	 i	
particularitats	dels	estudis.	

Així	 mateix,	 s’han	 realitzat	 les	 gestions	 administratives	 necessàries	 per	 a	
assegurar	 la	 renovació	de	 l’acreditació	dels	 estudis	 implantats	 a	 l’UJI:	 tramitació	
de	modificacions	de	plans	d’estudis,	preparació	de	documentació	per	al	seguiment	
de	les	titulacions	dirigit	per	l’Agència	Valenciana	d’Avaluació	i	Prospectiva,	posada	
en	marxa	d’accions	de	millora	en	les	titulacions,	etc.	A	més	a	més,	s’ha	aconseguit	
l’acreditació	de	23	títols	de	màster	dins	del	programa	pilot	de	l’AVAP	i	l’ANECA,	la	
qual	cosa	sens	dubte	constitueix	un	èxit.	

Pel	que	fa	a	l’oferta	de	formació	continuada,	el	2014	al	Centre	de	Postgrau	es	van	
ofertar	 132	 cursos,	 i	 aquest	 2015	 s’han	 ofertat	 141	 cursos,	 amb	 la	 qual	 cosa	 es	
confirma	 la	 consolidació	 i	 aposta	 de	 la	 nostra	 Universitat	 per	 aquest	 tipus	 de	
formació	 com	 a	 complement	 dels	 títols	 oficials.	 Per	 això,	 durant	 aquest	 primer	
trimestre	de	2015	el	Consell	de	Govern,	a	proposta	del	Vicerectorat	d’Estudis,	ha	
aprovat	 una	 nova	 Normativa	 dels	 estudis	 propis	 de	 postgrau,	 que	 pretén	
homogeneïtzar	al	màxim	els	procediments	de	garantia	de	qualitat	en	aquest	àmbit,	
dins	de	 la	 seua	necessària	 flexibilitat.	Cal	destacar,	 així	mateix,	que,	per	primera	
vegada,	 en	 l’àmbit	 de	 la	 salut	 s’ha	 obtingut	 l’acreditació	 per	 part	 de	 l’Escola	
Valenciana	 d’Estudis	 de	 la	 Salut	 (EVES)	 d’alguns	 cursos	 de	 formació	 continuada	
ofertats	per	l’UJI,	 la	qual	cosa	sens	dubte	ofereix	a	aquests	cursos	un	valor	afegit	
per	als	professionals.	

L’UJI	aposta	per	la	formació	al	llarg	de	la	vida	i	per	un	envelliment	actiu,	raons	per	
les	 quals	 en	 2015	 la	 Universitat	 per	 a	 Majors	 ha	 continuat	 oferint	 dos	 títols	
propis:	 el	 Graduat	 Sènior	 UJI	 (estudis	 de	 primer	 cicle	 amb	 una	 durada	 de	 tres	
cursos	acadèmics)	i	el	Postgrau	Sènior	UJI	(estudis	de	segon	cicle	amb	una	durada	
de	dos	cursos	acadèmics).	Aquesta	oferta	formativa	es	complementa	amb	tallers	i	
activitats	diverses	com	ara	el	taller	de	dramatització,	taller	de	TIC,	l’Orfeó	Sènior,	
el	 grup	 de	 senderisme,	 viatges	 i	 excursions.	 En	 el	 curs	 2015/2016	 el	 nombre	
d’estudiants	matriculats	ascendeix	a	936.	

En	l’àmbit	de	grau,	les	línies	prioritàries	per	a	l’any	2016	són:	

52. Fer	 una	 anàlisi	 en	 profunditat	 sobre	 l’actual	 oferta	 de	 graus	 per	 tal	
d’oferir	 propostes	 que	 responguen	 a	 les	 demandes	 cada	 vegada	 més	
exigents	 de	 la	 societat	 i	 facen	 possible	 una	 especialització	 compatible	
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amb	 l’entorn	 social,	 a	 la	 vegada	que	 ens	 diferencien	de	 les	 universitats	
del	nostre	entorn	(dobles	títols,	convenis	de	doble	titulació	internacional,	
etc.).	

53. Continuar	 treballant	 en	 l’ajust	 dels	 actuals	 títols	 per	 a	 millorar	 el	 seu	
funcionament	 mitjançant	 modificacions	 no	 substancials,	 per	 tal	
d’assegurar	 l’èxit	 al	 procés	 de	 renovació	 de	 l’acreditació	 dels	 títols	
pendents.	

54. Impulsar	 la	 modalitat	 d’ensenyament	 en	 línia	 o	 semipresencial	 en	 els	
graus	com	a	complement	a	la	presencialitat.	

55. Continuar	millorant	 la	 coordinació,	 tant	horitzontal	 com	vertical,	 en	els	
estudis	de	grau.	

56. Assegurar	 la	 correcta	 realització	 de	 les	 pràctiques	 sanitàries	 en	 les	
titulacions	de	 la	Facultat	de	Ciències	de	 la	Salut	 (Infermeria,	Medicina	 i	
Psicologia)	d’acord	amb	la	normativa	vigent	i	les	directrius	establertes	en	
els	respectius	plans	d’estudis.		

57. Fer	un	seguiment	de	la	docència	en	anglès	per	a	assegurar	que	en	totes	
les	titulacions	es	respecta	el	mínim	del	5%	fixat	a	l’UJI	i	activar	el	pla	de	
multilingüisme	 a	 les	 titulacions	de	 grau	 en	Mestre	 o	Mestra	d’Educació	
Primària	i	grau	en	Mestre	o	Mestra	d’Educació	Infantil.	

En	l’àmbit	del	postgrau,	les	línies	prioritàries	per	a	2016	són:	

58. Revisar	el	document	d’Anàlisi	dels	màsters	universitaris	impartits	a	la	
Universitat	Jaume	I,	aprovat	el	2013,	que	fixa	els	criteris	per	a	la	posada	
en	marxa	de	nous	màsters	universitaris,	i	el	document	de	Criteris	per	a	
l’ordenació	acadèmica	i	el	finançament	dels	màsters	universitaris	de	
la	Universitat	Jaume	I,	que	fixa	els	criteris	de	finançament	dels	màsters	
per	a	proposar	noves	 fórmules	que	 incorporen,	 juntament	amb	la	de	 la	
demanda,	 la	 mida	 mitjana	 de	 grup	 o	 variables	 com	 ara	 l’atracció	
d’estudiantat	 internacional	 i	 d’altres	 llocs	 de	 	 fora	 de	 la	 Comunitat,	 la	
virtualitat,	etc.,	 i	puguen	redundar	en	un	 finançament	més	ajustat	a	 les	
característiques	i	els	objectius	aconseguits	pels	títols.	

59. Seguint	 les	 directrius	 aprovades	 el	 2013	 pel	 Consell	 de	 Govern,	
continuar	 un	 curs	 més	 sense	 obrir	 cap	 nova	 convocatòria	 per	 a	 la	
presentació	de	propostes	de	nous	màsters	universitaris	i,	llevat	de	casos	
excepcionals,	 implantar	 només	 aquells	 títols	 que	 es	 deriven	 de	 les	
recomanacions	 de	 canvi	 substancial	 de	 la	 renovació	 de	 l’acreditació	 o	
que	 suposen	 una	 proposta	 de	 reorganització	 eficient	 de	 l’actual	 oferta	
(màsters	 que	 substitueixen	 i	 suposen	 la	 disminució	 de	 l’oferta	 en	 un	
àmbit,	per	exemple)	

60. Revisar	 l’oferta	 actual	 de	 títols	 de	 màster	 a	 la	 llum	 de	 les	 noves	
demandes	i	tenint	en	compte	l’evolució	que	han	sofert	en	els	últims	anys	
i	la	necessitat/oportunitat	en	aquest	context	de	crisi,	sempre	respectant	
el	mapa	de	títols	signat	el	juny	de	2013.		
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61. Fer	una	anàlisi	per	a	vincular	l’oferta	amb	els	nous	estudis	de	l’Escola	de	
Doctorat.	

62. Analitzar	les	xifres	de	demanda	en	aquest	segon	any	de	posada	en	marxa	
de	 la	 nova	 Normativa	 d’estudis	 de	 màster	 per	 tal	 de	 veure	 si	 es	
compleixen	els	percentatges	aprovats.	

63. Aconseguir	 la	 renovació	de	 l’acreditació	dels	26	 títols	de	grau	 i	màster	
que	s’avaluaran.	

64. Impulsar	la	semipresencialitat/virtualitat	en	els	estudis	de	màster,	en	el	
postgrau	propi	i	en	els	cursos	de	formació	específica	i	continuada.	

65. Per	a	continuar	avançant	en	la	incorporació	dels	màsters	en	l’estructura	
administrativa	 dels	 centres	 i	 de	 la	 Universitat,	 i	 considerant	 la	 seua	
diversitat,	 continuar	 fent	 una	 anàlisi	 dels	 problemes	 de	 gestió	 més	
habituals	 (matrícula,	 convocatòries	 d’exàmens	 i	 de	 TFM,	 professorat	
extern,	 etc.)	 i,	 per	 a	millorar-la,	 veure	de	proposar	 una	 guia	 d’actuació	
que	facilite	la	feina	als	coordinadors.	

66. Continuar	 avançant,	 juntament	 amb	 els	 centres,	 en	 la	 millora	 de	 la	
promoció	nacional	i	internacional	dels	màsters	(recuperar	la	jornada	de	
benvinguda,	 estar	 presents	 en	 més	 fires	 de	 postgrau,	 augmentar	 la	
presència	en	xarxes	socials,	etc.).	

A	més,	completen	les	línies	prioritàries	en	l’àmbit	dels	estudis	per	a	l’any	2016:		

67. Revisar	i	actualitzar	el	nostre	Model	Educatiu,	aprovat	el	2012.	

68. Amb	 l’objectiu	de	 complir	 la	 nova	Normativa	d’estudis	 propis,	 facilitar	
els	processos	de	sol·licitud	de	títols	propis	mitjançant	la	utilització	d’una	
plataforma	virtual	semblant	a	la	utilitzada	en	els	títols	oficials.	

69. Homogeneïtzar	 els	procediments	de	matrícula	de	 títols	propis	 amb	els	
dels	títols	oficials,	mitjançant	la	utilització	de	l’assistent	de	matrícula.	

70. Ampliar	 l’actual	 oferta	 de	 cursos	 propis	 i	 de	 formació	 continuada	 en	
l’àmbit	de	la	salut	i	ampliar	el	nombre	d’aquests	curos	que	obtenen	una	
verificació	per	part	de	l’EVES	

71. Impulsar	 el	 finançament	 d’estudis	 de	 postgrau	 (patrocini,	 mecenatge,	
etc.),	en	col·laboració	amb	empreses	i	institucions	públiques	i	privades.	

72. Continuar	impulsant	el	projecte	de	la	Universitat	per	a	Majors.	

73. Integrar	l’Escola	d'Infermeria	del	Sagrado	Corazón	de	l'Hospital	General	
de	Castelló,	que	ara	depèn	de	la	Universitat	de	València.	

	

D.6.	Àmbit	de	Cultura,	Extensió	Universitària	i	Relacions	Institucionals	
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Les	línies	de	govern	elaborades	per	a	2015	s’han	complit	en	gran	mesura	a	pesar	
de	les	dificultats	econòmiques	que	hem	hagut	d’afrontar	i	que	anem	arrastrant	any	
rere	any.	

Així,	 ha	 augmentat	 el	 nombre	 d’alumnes	 en	 les	 activitats	 formatives	 de	 teatre,	
música,	 dansa,	 cinema	 i	 vídeo...,	 les	 quals	 han	 sumat	 336	 al	 llarg	 de	 tot	 el	 curs	
acadèmic.	 En	 el	 nostre	 cas	 la	 demanda	 supera	 l’oferta.	 La	 majoria	 dels	 cursos	
exhaureixen	les	places	oferides.	

Quant	als	dos	grans	festivals,	l'assistència	ha	estat	satisfactòria.	El	teatre	Reclam	al	
mes	de	novembre	ha	sumat	5.000	assistents,	i	el	de	fotografia	Imaginària	celebrat	
en	primavera,	ha	 tingut	un	públic	—en	 les	nombroses	sales	 i	 institucions	on	s’ha	
dut	a	terme—	al	voltant	de	28.000	persones.	

Pel	que	fa	al	Programa	d’Extensió	Universitària	cal	destacar	que	ha	diversificat	
les	seues	accions	en	el	territori	adaptant-se	a	la	realitat	i	intentant	donar	resposta	
a	 les	 demandes	 dels	 municipis.	 Enguany	 podem	 destacar	 un	 projecte	 que	 ha	
suposat	un	avanç	en	el	model	de	treball,	l'anomenat	kult-ur,	a	manera	de	publicació	
electrònica	 del	 Vicerectorat	 de	 Cultura,	 Extensió	 Universitària	 i	 Relacions	
Institucionals	 de	 l’UJI	 que	 es	 posa	 en	 marxa	 a	 partir	 de	 les	 activitats	 sobre	
desenvolupament	 comunitari	 que	 realitza	 el	 Seminari	 Garbell,	 integrat	 dins	 del	
PEU.	Cal	remarcar	que	una	publicació	periòdica	i	un	blog	plural,	es	constitueix	com	
un	 espai	 acadèmic	 multidisciplinari	 d’investigació	 i	 d’assaig	 que	 s’acosta	 a	 la	
complexitat	de	tot	allò	que	s’ha	relacionat	amb	els	modes	de	viure	en	la	ciutat	però	
que	presta	una	atenció	especial	a	les	modalitats	emergents,	a	les	noves	formes	de	
convivència	i	a	les	conversacions	de	qualsevol	tipus	que	es	generen	al	seu	si.	

En	 el	 Paranimf	 hem	 oferit	 una	 programació	 variada,	 eclèctica	 i	 de	 qualitat	
barrejant	de	forma	coherent	diferents	estils	artístics.	Per	 l’espai	han	passat	noms	
com	Tanttaka	Teatroa,	José	Sacristán,	Maria	del		Mar	Bonet,	Albert	Pla,	Jorge	Pardo,	
Marcel	 Gros	 o	 la	 companyia	 de	 dansa	 La	 Veronal	 (companyia	 de	 referència	 en	
l’àmbit	europeu	i	premi	Nacional	de	Dansa	2013)	i	Carmen	París	(Premi	Nacional	
de	 les	Músiques	 Actuals	 de	 2014),	 en	 el	 concert	 de	Nadal	 acompanyant	 a	 la	 Big	
Band	UJI.	

Tot	 i	 que	 en	 cultura	 com	 a	 servei	 públic,	 parlar	 en	 termes	 numèrics	 sempre	 és	
pervers,	 volem	 assenyalar	 que	 han	 assistit,	 sols	 als	 espectacles,	 més	 de	 10.000	
persones	 i	 cal	 destacar	 que	 s’ha	 recuperat	 per	 taquilla	 un	 40%	 dels	 costos.	 En	
aquest	 mateix	 àmbit,	 no	 podem	 oblidar	 que	 el	 Paranimf	 és	 l’únic	 espai	 de	 les	
nostres	 comarques	 que	 pertany	 a	 la	 Red	 Nacional	 de	 Teatros	 y	 Auditorios	 de	
titularidad	pública	i	que	en	l’àmbit	estatal	estem	dins	el	programa	“Danza	Escena”.	

S'ha	donat	un	nou	impuls	al	festival	TROVAM	de	conjunts	i	bandes	que	promouen	
la	música	de	l'arc	mediterrani	i	especialment	atenent	repertoris	en	valencià.	

D’un	 total	 de	 12	 cursos	 d’estiu	 en	 l’edició	 2015,	 la	 matrícula	 ha	 sigut	 de	 347	
alumnes.	Cal	destacar	el	caràcter	itinerant	de	territori	que	han	tingut	enguany	els	
cursos	d’estiu,	 impartint-se	a	Vila-real,	Forcall,	Benicàssim,	Montanejos,	 i	també	a	
Castelló.	 
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En	 l’àmbit	 de	 la	 cultura	 i	 l’extensió	 universitària,	 les	 línies	 prioritàries	 per	 a	
l’any	2015	són:	

74. Després	 de	 l’elaboració	 del	 Catàleg	 General	 de	 totes	 les	 exposicions	
fotogràfiques	realitzades	a	la	Llotja	del	Cànem	des	de	2002	a	2014	es	fa	
imprescindible	escometre	i	posar	al	dia	la	catalogació	patrimonial	de	
les	 obres	 artístiques	 que	 posseeix	 la	 Universitat	 (tant	 a	 l’exterior	 del	
campus	 —jardins—	 com	 dins	 de	 les	 seues	 instal·lacions).	 L'última	
relocalització	del	fons	artístic	de	l'UJI	es	va	fer	al	desembre	de	2009.		

75. Continuar	 les	 activitats	 de	 l'Aula	 Dávalos-Fletcher	 de	 la	 Cultura-UJI	
(Disseny,	 Premi	 de	 Jazz,	Olimpíades	Matemàtiques	 i	 de	Química,	 etc.),	
així	 com	continuar	desenvolupant	 les	 accions	 i	 propostes	 contingudes	
en	diversos	convenis	de	 tipus	 cultural	signats	 amb	diverses	 entitats	
castellonenques	 (Amic	 del	 Papa	 Luna,	 EAC	 de	 Castelló,	 Museu	
Vilafamés,	Càtedra	Soler	i	Godes...).	

76. Continuar	 desenvolupant	 les	 tasques	 relatives	 als	 actes	 del	 XXV	
Aniversari	 de	 l'UJI,	 especialment	 les	 referides	 a	 les	 exposicions	
pictòriques,	fotogràfiques,	de	documentació	sobre	el	fons	documental	i	
de	 dibuix	 de	 Manolo	 Safont,	 realització	 de	 l’exposició	 de	 cartografia	
històrica	de	l’Antiga	Corona	d’Aragó,	etc.		

77. Avançar	 en	 la	 nostra	 implicació	 en	 les	 comarques	 castellonenques	
mitjançant	programes	 com	els	 de	Campus	Obert	 a	 través	de	 les	 seus	
implantades	al	territori;	el	d'Extensió	Universitària	(PEU)	i	fer	partícips	
d’activitats	 com	 les	 relatives	 al	 Reclam,	 i	 ampliar	 les	 dues	 activitats	 a	
més	localitats.	

78. Reestructurar	 els	 programes	 formatius	 de	 cada	 una	 de	 les	 seus	 i	
analitzar	problemes	logístics	i	administratius	que	han	anant	sorgint	en	
aquest	any.		

79. Establir	 converses	 amb	 el	 nou	 delegat	 territorial	 de	 Cultura	 a	 fi	 que	
s’implique	 amb	 l’UJI	 a	 l’hora	 d’aprofundir	 o	 participar	 en	 el	 nostre	
programa	del	PEU.		

80. Treballar	conjuntament	amb	la	Conselleria	d’Educació	i	Cultura	i	altres	
institucions	 del	 País	 Valencià	 amb	 el	 projecte	 Codi	 de	 Bones	
Pràctiques	en	la	Cultura	Valenciana,	recentment	presentat	a	València	
i	 que	 s’ha	 elaborat	 amb	 la	 finalitat	 d’aconseguir	 la	 presència	 de	 la	
cultura	 en	 totes	 les	 ciutats	 i	 els	 pobles,	 i	 que	 afavorisca	 la	 cohesió	
territorial.		

81. Dissenyar	 un	 complet	 pla	 d'accions	 culturals	 i	 de	 qualitat	 per	 al	
llançament	 de	 l'activitat	 sociocultural	 que	 s’haurà	 d’escometre	 en	
l'Edifici	d'Hisenda.			

	

D.7.	Àmbit	d’Internacionalització,	Cooperació	i	Multilingüisme	
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Durant	aquest	 any	 s'ha	 treballat	 intensament	en	 tots	 els	 àmbits	del	Vicerectorat.	
S'ha	 continuat	 en	 la	 representació	 de	 l’UJI	 en	 la	 CUVRIC,	 en	 la	 Comissió	
Permanent	de	la	Xarxa	Vives	d'Universitats,	en	la	Comissió	Interuniversitària	de	les	
Universitats	 Valencianes	 per	 al	 Multilingüisme	 i	 Política	 Lingüística,	 la	
Vicepresidència	del	Grup	Compostel·la	d’Universitats	i	la	Comissió	Executiva	de	la	
sectorial	de	la	CRUE,	fins	al	mes	de	maig	de	2015.		

S’ha	 continuat	 treballant	 en	 els	 programes	 de	 solidaritat	 i	 cooperació	 i	
d’intercanvi	de	 l’estudiantat	 i	 s’han	ampliat	els	convenis	per	a	 incloure-hi	noves	
universitats	 a	 Canadà,	 Corea,	 Taiwan,	 i	 Xina.	 Amb	 aquestes	 universitats	 es	 fan	
programes	d’intercanvi	però	també	s’organitzen	cursos	especials	per	a	grups	per	a	
atraure	 estudiantat	 d'aquests	 països	 als	 nostres	 programes	 d’estudis.	 Durant	
aquest	 curs	 es	 va	 rebre	 la	 visita	 a	 l’UJI	 de	 la	 delegació	 de	 la	 Universitat	 de	
Shandong	i	es	van	visitar	un	nombre	d’universitats	i	institucions	a	Xina	per	part	del	
rector	i	la	vicerectora	d’Internacionalització,	Cooperació	i	Multilingüisme.	

El	curs	2014/15	ha	sigut	el	primer	en	què	la	Universitat	Jaume	I	ha	participat	en	
programa	Erasmus+,	garantit	per	al	període	2014-2020	gràcies	a	l'obtenció	de	la	
Carta	 universitària	 Erasmus	 per	 a	 educació	 superior	 (ECHE).	 Aquesta	 Carta	 ens	
compromet	a	garantir	la	qualitat	de	la	nostra	participació	en	la	selecció,	formació	
lingüística	 i	 reconeixement	 de	 les	 persones	 participants.	 Dins	 del	 programa	
Erasmus+,	 l'UJI	 ha	 participat	 en	 quasi	 totes	 les	 modalitats	 proposades	 per	 a	
l'ensenyament	 superior,	 mobilitat	 d’estudiantat	 per	 motius	 d’estudis	 o	 de	
pràctiques	en	grau	i	màster,	de	mobilitat	de	PDI	amb	fins	docents	i	formatius,	i	de	
PAS	 amb	 fins	 formatius.	 Aquest	 programa	 també	 ofereix	 la	 possibilitat	 de	 crear	
associacions	 estratègiques	 entre	 universitats	 i	 empreses	 o	 màsters	 Erasmus	
Mundus	conjunts.	Enguany	s'ha	concedit	a	l'UJI	un	nou	Màster	Erasmus-Mundus	en	
el	que	participen	l'École	Centrale	de	Nantes	(França),	la	Politechnika	Warszawska–
Warsaw	 University	 of	 Technology	 (Polònia)	 i	 Università	 degli	 Studi	 di	 Genova	
(Itàlia).	

Cal	 destacar	 enguany	 la	participació	per	primera	 vegada	de	 l'UJI	 en	 el	 programa	
Ciència	sense	Fronteres	de	Brasil,	amb	l'enviament	a	 l'UJI	de	vuit	estudiants	per	a	
fer	 estudis	 en	 el	 grau	 en	 Arquitectura	 Tècnica	 durant	 un	 curs	 acadèmic.	 Aquest	
programa	està	promogut	pel	Govern	Brasiler	a	través	del	CNPq	(Conselho	Nacional	
de	Desenvolvimiento	Científico	e	Tecnológico)	qui	selecciona	i	beca	els	estudiants	i	
gestionat	 pel	 SEPIE	 del	Ministeri	 d'Educació,	 Cultura	 i	 Esport	 espanyol.	 Aquests	
estudiants	 tenen	 consideració	 d'estudiantat	 entrant-visitant	 i	 paguen	 les	 taxes	
acadèmiques	a	l'UJI.	

De	la	mateixa	manera	que	en	el	curs	anterior,	en	el	curs	2014/15	s'ha	produït	de	
nou	 una	 davallada	 generalitzada	 en	 el	 nombre	 de	 participants	 en	 els	 diferents	
programes	de	mobilitat	tant	d'estudiantat	com	de	personal.	Sens	dubte,	aquesta	
davallada	troba	la	seua	explicació	en	les	exigències	lingüístiques	del	nou	programa	
Eramus+	 i	 la	 limitació	 a	 cinc	 de	 mesos	 finançats.	 D'altra	 banda,	 també	 les	
universitats	 d'Amèrica	 del	 Nord	 demanen	 nivells	 de	 llengua	 cada	 vegada	 més	
exigents.	 No	 obstant	 això,	 s'ha	 arribat	 a	 la	 xifra	 de	 370	 estudiants	 ixents	 i	 248	
estudiants	entrants	en	els	programes	d'intercanvi.		

D’altra	 banda,	 el	 total	d’alumnes	 d’altres	 països	matriculats	 a	 l’UJI	 durant	 el	
curs	passat	va	tindre	un	notable	increment,	ja	que	ha	estat	de	1.125,	procedents	de	
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58	països.	A	aquests	s’han	d’unir	els	248	estudiants	d’universitats	estrangeres	que	
han	 vingut	 a	 la	 Universitat	 pels	 programes	 de	 mobilitat,	 189	 dels	 quals	 en	 el	
programa	Erasmus.	

També	s’ha	treballat	per	a	elaborar	un	Pla	d’internacionalització	en	la	implicació	
de	 tota	 la	universitat,	que	 finalment	es	va	aprovar	al	 juliol	de	2015.	En	relació	al	
multilingüisme,	 s’ha	 analitzat	 l’informe	 del	 Pla	 pluriennal	 de	 multilingüisme	
2011-2014	i	s’ha	preparat	un	esborrany	del	segon	Pla	que	haurà	de	ser	consensuat	
i	aprovat	al	curs	2015/16.		

Les	línies	de	govern	als	àmbits	de	la	internacionalització	i	la	cooperació	són:	

82. En	el	marc	de	la	celebració	del	XXV	aniversari	de	l’UJI,	donar	visibilitat	a	
la	 Universitat	 Jaume	 I	 en	 l’àmbit	 de	 la	 internacionalització	 i	 el	
multilingüisme	 en	 una	 Jornada	 en	 la	 qual	 es	 convidaran	 experts	
internacionals	com	ara	Rolf	Tarrach	(President	de	l’EUA)	i	Laura	Howard	
(Presidenta	 de	 l’EAIE).	 També	mitjançant	 l’organització	 de	 l’assemblea	
anual	del	Grup	Compostel·la	d’Universitats	al	 setembre	 i	de	 la	 sectorial	
de	la	CRUE	-Relacions	Internacionals	i	Cooperació.	

83. Desplegar	 el	 Pla	 d’internacionalització	 de	 la	 Universitat	 Jaume	 I	
aprovat	 al	 juliol	 de	 2015,	 prioritzant	 accions	 per	 a	 aquest	 curs,	 i	 que	
impliquen	tota	la	comunitat	universitària.	

84. Seguir	en	els	programes	d’intercanvi	de	 l’estudiantat	de	grau,	 intentant	
recuperar	el	nombre	d’estudiantat	ixent	dels	anys	passats	i	promocionar	
la	 internacionalització	 dels	 programes	 de	 grau,	 màster,	 i	 doctorat,	
especialment	a	través	de	fires,	material	promocional,	visites	i	reunions	i	
l’adequació	del	web	per	a	la	internacionalització.	

85. Seguir	participant	en	 les	diferents	accions	del	nou	programa	Erasmus+,	
Ciències	sense	Fronteres	i	altres	programes	que	ajuden	a	incrementar	la	
mobilitat	internacional	de	l'estudiantat,	el	PAS	i	el	PDI.	

a. Atendre	 més	 les	 necessitats	 i	 requisits	 de	 les	 universitats	 i	
institucions	amb	les	quals	hem	signat	nous	convenis	i	amb	les	que	ja	
estem	uns	anys	treballant,	intentant	proporcionar	a	cada	universitat	
els	 contactes	 adients	 i	 atendre	 les	 seues	 demandes	 en	 formació	 i	
intercanvi,	 així	 com	 cuidar	 els	 actes	 de	 benvinguda	 i	 integració	
d'estudiants,	 professorat,	 investigadors	 i	 PAS	 provinent	 d'altres	
universitats.	

b. Adaptar	 l’oferta	 de	 programes	 de	 l’UJI	 a	 les	 demandes	 de	 les	
universitats	 i	 institucions	 sòcies	 externes,	 com	 ara	 el	
desenvolupament	de	programes	propis	a	la	carta.	

86. Promocionar	 la	 Universitat	 a	 través	 del	 Programa	 d’Ambaixadors	
Internacionals,	nomenant	enguany	un	nou	ambaixador	internacional.	

87. Continuar	 desenvolupant	 accions	 de	 cooperació	 i	 solidaritat,	
especialment	en	els	programes	de	voluntariat.	
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88. Atendre	les	necessitats	dels	refugiats	que	arriben	al	nostre	territori,	en	
especial	 els	 universitaris,	 i	 amb	 aquelles	 accions	 en	 les	 quals	 podem	
cooperar	en	altres	institucions	locals.	

89. Consolidar	 el	 suport	 de	 l'OCDS	 a	 la	 comunitat	 universitària	 per	 a	
gestionar	els	projectes	concedits	 i	sol·licitar	noves	ajudes	 i	subvencions	
als	organismes	de	la	Unió	Europea	i	altres	organismes	per	a	la	cooperació	
internacional.	

90. Seguir	representant	la	Universitat	des	dels	càrrecs	de	la	Vicepresidència	
del	Grup	Compostel·la	d’Universitats	i	la	Comissió	Permanent	de	la	Xarxa	
Vives.	

Pel	que	fa	a	les	línies	de	govern	a	l'àmbit	del	multilingüisme:	

91. Fomentar	la	docència	en	valencià	i	fer	accions	per	tal	de	promocionar	l’ús	
del	 valencià,	 tot	 aplicant	 el	principi	 de	 subsidiarietat	 lingüística	 i	 el	
principi	de	responsabilitat	institucional.	

92. Acabar	 de	 dissenyar	 i	 aplicar	 les	 proves	 conjuntes	 de	 valencià	 de	 les	
universitats	valencianes.	

93. Coordinar	 els	 cursos	 de	 capacitació	 per	 a	 la	 docència	 en	 valencià	 i	 en	
anglès.	

94. Consensuar	i	aprovar	el	Pla	Pluriennal	de	Multilingüisme	per	a	2015-
2018.	

95. Adaptar	 l’oferta	 de	 cursos	 de	 llengües	 i	 proves	 d’acreditació	 a	 la	
demanda	de	 la	comunitat	universitària,	en	especial	atenció	als	graus	en	
Mestre	 o	 Mestra	 en	 Educació	 Primària	 i	 Mestre	 o	 Mestra	 en	 Educació	
Infantil,	 en	què	 comencen	enguany	a	 aplicar-se	 els	plans	d’estudis	 amb	
acreditació	obligatòria	d’un	nivell	C1	de	valencià	i	B1	d’anglès.	

96. Desenvolupar	un	CAL	Virtual	i	col·laborar	per	tal	de	compartir	materials	
amb	les	altres	universitats	valencianes.	

97. Millorar	 la	 gestió	 de	 les	 proves	 d’acreditació	 amb	 el	 reconeixement	
d’ACLES	 i	 oferir	 altres	 opcions	 de	 proves	 a	 la	 comunitat	 universitària,	
optimitzant	els	recursos.	

98. Promocionar	els	programes	DRAC	de	la	Xarxa	Vives	d’universitats.	

	

D.8.	Àmbit	d’Estudiantat,	Ocupació	i	Innovació	Educativa	

Quant	 a	 la	 política	 de	 beques	 i	 ajudes,	 el	 Vicerectorat	 d’Estudiants,	 Ocupació	 i	
Innovació	 Educativa	 ha	 continuat	 el	 programa	 d’ajudes	 de	 matrícula	 per	 a	
l’estudiantat,	amb	una	inversió	inicial	de	80.000	€	que	ha	estat	incrementada	fins	
als	 93.000	 €	 gràcies	 a	 l’aportació	 del	 Consell	 de	 l’Estudiantat.	 En	 total,	 s’han	
atorgat	186	ajudes	per	a	l’estudiantat	de	primer	curs	i	posteriors.	En	paral·lel,	i	per	
segona	 vegada,	 ha	 vist	 la	 llum	 una	 convocatòria	 de	 beques	 per	 causes	
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sobrevingudes	 que	 afecten	 l’estudiantat	 del	 curs	 acadèmic	 2014/15	 amb	 una	
aportació	econòmica	de	28.000	€,	i	que	també	s'ha	incrementat	en	3.000	€	gràcies	
a	l’aportació	del	Consell	de	l’Estudiantat	(23	beneficiaris).		

La	 línia	 orientada	 a	 les	 beques	 de	 menjador	 ha	 suposat	 40.000	 €	 amb	 200	
beneficiaris.	 S’han	 mantingut	 les	 ajudes	 per	 a	 l’assistència	 de	 l’estudiantat	 a	
jornades,	congressos	i	cursos	d'estiu	(9.000	€	i	51	beneficiaris).		

D’altra	banda,	des	d'aquest	Vicerectorat	s'han	tramitat	nombroses	ajudes,	beques	i	
premis	 tant	 d'assignatures	 com	 de	 departaments	 concrets.	 En	 total,	 32	
convocatòries	que	han	suposat	122.141€,	quantitat	que	contempla	les	aportacions	
realitzades	 pel	 Banco	 Santander,	 per	 la	 Fundació	 Balaguer	 Gonel	 Hermanos,	 i	 la	
Fundació	Banco	Sabadell,	entre	d’altres.	

Pel	que	fa	al	reconeixement	del	talent	i	de	l'esforç	de	l'estudiantat,	el	Programa	
de	Premis	a	l’Excel·lència	Acadèmica	per	a	l’estudiantat	de	grau	ha	premiat	un	total	
117	alumnes	amb	200	€	cadascun.	També	s'han	lliurat	els	Premis	Ernest	Breva	al	
Rendiment	Acadèmic	(86	premis	de	250	€)	i	l'extraordinari	de	final	de	carrera	(31	
premis	de	400	€).		

Dins	del	conveni	signat	amb	Banco	Sabadell	per	primera	vegada	es	va	concedir	al	
novembre	de	2015	els	premis	als	estudiants	del	Programa	Estudia	i	Investiga	per	
reconèixer	la	seua	tasca	d'inici	a	la	investigació.	

S'ha	mantingut	la	línia	d'ajudes	a	la	promoció	de	l'associacionisme	universitari	
com	 a	 suport	 a	 les	 activitats	 que	 es	 despleguen	 al	 llarg	 de	 l'any	 o	 per	 al	
desenvolupament	 de	 projectes	 concrets,	 i	 s’ha	 destinat	 6.000	 €	 per	 als	 diversos	
projectes.	 S'han	donat	d’alta	noves	 associacions:	Navegando	 junto	a	 ti,	Associació	
cultural	“la	cotxera”,	Help	Exchanging	Students,	Hackerspace,	i	continuen	en	tràmit	
dues	més.	

Pel	que	fa	a	les	relacions	amb	els	centres	educatius	de	primària	i	secundària,	en	
l’orientació	 preuniversitària,	 s’ha	 fet	 la	 II	 Edició	 del	 Catàleg	 d'Accions	 de	 la	
Universitat	Jaume	I	per	a	secundària	i	primària,	que	té	com	a	objectiu	oferir	en	una	
mateixa	 comunicació	 totes	 les	 iniciatives	 acadèmiques,	 esportives	 i	 culturals.	 A	
més,	s’han	realitzat	les	III	Colònies	Científiques	a	l’UJI	per	a	l’estudiantat	de	primer	
de	 batxillerat	 cientificotecnològic	 per	 a	 fomentar	 la	 decisió	 vocacional	 científica	
amb	un	 total	de	42	participants	 i	 s’ha	mantingut	 l’èxit	del	programa	Sóc	Olímpic	
amb	una	participació	de	478	alumnes	de	36	centres.		Així	mateix,	al	Practica	a	l’UJI	
s’ha	 produït	 un	 augment	 de	 participació	 fins	 a	 1.816	 estudiants	 i	 54	 centres	
educatius,	 amb	 una	 implicació	 de	 19	 graus.	 En	 relació	 amb	 els	 orientadors	 i	
orientadores,	 s’ha	 publicat	 el	 document	 “Gestió	 del	 Departament	 d’Orientació”	
d’Antoni	 V.	 Vaquer	 Chiva	 en	 la	 col·lecció	 UJI	 educació-orientació,	 guanyador	 del	
concurs	 de	materials	 d’orientació	 i	 s’ha	 realitzat	 un	 seminari	 de	 formació	 sobre	
aquest.	Respecte	a	l’orientació	a	l’estudiantat	de	l’UJI,	el	Programa	d’Acció	Tutorial	
Universitari	es	consolida	en	el	100%	dels	graus	i	s’ha	ampliat	el	programa	Estudia	i	
Investiga	a	 l’UJI	per	a	acollir	a	un	45%	més	d’estudiantat.	A	més	a	més,	enguany	
s’ha	donat	suport	a	altres	iniciatives	per	a	despertar	les	vocacions	científiques,	com	
ara	el	Gust	per	Investigar,	amb	una	participació	de	53	estudiantes	 	 i	Firujiciència,	
amb	 una	 important	 presència	 d’estudiantat	 de	 primària	 pròxima	 als	 200	
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participants.	

S’ha	aconseguit,	amb	col·laboració	de	la	direcció	de	la	Biblioteca,	que	l’estudiantat		
l'UJI	puga	accedir	a	les	biblioteques	de	la	Universitat	de	València	i	de	la	Universitat	
Politècnica	de	València.	

S’ha	iniciat	des	del	Consell	de	l'Estudiantat	el	debat	per	a	modificar	el	període	de	
les	eleccions	dels	estudiats	per	al	Claustre.	

L’any	2016	es	continuaran	mantenint	totes	les	accions	iniciades	en	el	passat	curs	i	
a	més	es	proposen	les	següents	línies	en	l’àmbit	de	l’estudiantat:	

99. Continuar	 la	 consolidació	 i	 optimització	 de	 la	 política	 d'ajudes	 a	
l’estudiantat	 tant	 en	 graus	 com	 en	 màsters.	 S'obrirà	 un	 període	 de	
reflexió	per	a	dissenyar	una	nova	convocatòria	d'ajudes	que	íntegre	les	
existents.		

100. Mantindre	el	diàleg	i	fer	un	seguiment	amb	la	Conselleria	d'Educació	de	
la	promesa	de	reduir	les	taxes	universitàries	en	els	pròxims	cursos.	

101. Iniciar	 un	 període	 de	 reflexió	 per	 millorar	 el	 programa	 de	 premis	 a	
l’excel·lència	 en	 els	 estudis	 de	 grau	 i	 avaluar	 el	 seu	 impacte	 per	 a	
incentivar	 el	 talent	 i	 la	 cultura	 de	 l’estudi	 i	 l’esforç	 i	 consolidar	 a	 la	
vegada	una	pedrera	d’estudiantat	excel·lent.		

102. Estudiar	la	possibilitat	de	posar	en	marxa	la	gratuïtat	de	la	matrícula	als	
estudiants	 guanyadors	 de	 les	 olimpíades	 locals,	 si	 les	 condicions	
pressupostàries	ho	permeten.		

103. Reforçar	 la	participació	activa	de	 l’estudiantat,	 a	 través	del	Consell	de	
l’Estudiantat	i	de	les	associacions	universitàries.		

104. Incentivar	 la	 participació	 dels	 estudiants	 en	 totes	 les	 eleccions	 de	 la	
institució,	mitjançant	el	vot	electrònic,	si	és	possible.	

105. Donar	a	conèixer	a	l’estudiant	la	Universitat,	els	seus	òrgans	de	govern,	
procediments	i	normatives	que	els	és	d’aplicació,	així	com	l’Estatut	de	
l’estudiantat,	a	través	d’una	comunicació	fluida,	directa	i	pròxima	amb	
l’estudiantat.	

106. Realitzar	 la	 I	 Trobada	 de	 l’estudiantat	 participant	 en	 el	 programa	
d’excel·lència	Estudia	i	 Investiga	a	 l’UJI,	per	a	difondre	 les	activitats	 i	
treballs	 realitzats,	 tant	 per	 als	 membres	 d’altres	 grups	 de	 recerca,	
membres	 de	 la	 comunitat	 universitària	 i	 societat	 en	 general,	
incorporant	les	seus	de	l’UJI.		

107. Integrar	i	coordinar	la	Jornada	d'Acollida	i	el	Programa	d'Acció	Tutorial	
(PATU)	per	 a	 facilitar	 a	 l'estudiantat	 nouvingut	 la	 seua	 adaptació	 a	 la	
vida	universitària.	

108. Donar	més	visibilitat	a	les	associacions	universitàries	a	través	d’accions	
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temàtiques	 als	 diferents	 centres	 i	 organitzar	 el	 II	 Congrés	
d’Associacions	Universitàries.		

109. Donar	 suport	 al	 programa	 AlumniSAUJI,	 integrar	 als	 egressats	 del	
programa	 en	 les	 activitats	 docents	 i	 de	 recerca	 del	 campus,	 i	 en	 la	
projecció	de	la	universitat	cap	a	la	societat.	

Respecte	a	les	accions	d'ocupabilitat	i	emprenedoria	s’ha	consolidat	l’Agència	de	
Col·locació	 sense	 ànim	 de	 lucre,	 la	 qual	 permet	 una	 optimització	 de	 la	
intermediació	entre	les	empreses	i	l’estudiantat.	El	nombre	d'empreses	registrades	
a	 l'Agència	de	Col·locació	és	de	135	i	són	130	els	 llocs	de	treball	oferits.	Quant	al	
nombre	d’usuaris,	són	1.209	el	total	que	s'han	registrat	i	han	fet	ús	de	l’agència,	la	
qual	cosa	significa	que	hi	ha	751	persones	noves	registrades.	

Per	 quart	 any	 s’han	 gestionat	 les	 beques	 Santander-CRUE-CEPYME	 per	 a	 la	
realització	 de	 pràctiques	 en	 pimes,	 que	 han	 beneficiat	 un	 total	 de	 51	 alumnes	
durant	sis	mesos	a	temps	parcial,	o	excepcionalment	tres	mesos	a	temps	complet		
amb	un	finançament	de	91.800	€.	

L'UJI	ha	aconseguit	formar	part	de	la	xarxa	d’orientació	“Xarxa	Orienta”	del	Servei	
Valencià	d’Ocupació	i	Formació	(SERVEF)		

S’ha	 actualitzat	 la	 guia	 en	 línia	 PROMOTE	 your	 International	 Career	
www.promote.uji.es.	El	projecte	de	Videorelats	UJIXMÓN	ja	compta	amb	més	d’un	
centenar	 de	 vídeos	 d’estudiantat	 participant	 en	 els	 programes	 de	 pràctiques	
internacionals	www.ujixmon.uji.es		

En	les	accions	referents	a	la	promoció	de	l’esperit	emprenedor,	dins	de	la	Càtedra	
Increa,	 s’ha	 realitzat	 per	 primera	 vegada	 el	 programa	 YUZZ-UJI	 en	 el	 qual	
participen	 estudiants	 de	 diferents	 titulacions	 amb	 la	 finalitat	 d’identificar	 i	
treballar	 plans	 de	 negoci	 associats	 a	 oportunitats	 de	 base	 tecnològica,	 a	més	 els	
estudiants	 participen	 en	 distintes	 activitats	 en	 les	 quals	 desenvolupen	
competències	transversals	relacionades	amb	l’emprenedoria.	

Amb	la	necessitat	que	els	estudiants	desenvolupen	competències	d'emprenedoria	
internacional	aquestes	s’han	atès	a	través	del	II	programa	University	International	
Enterpreneurs	 (UJI-E),	 en	 el	 qual	 es	 combina	 la	 formació	 en	 línia	 amb	
emprenedoria	 internacional	 i	 la	 realització	 de	 pràctiques	 internacionals	 en	 les	
quals	es	posen	en	pràctica	els	conceptes	apresos.	

S'han	seguit	realitzant	distintes	accions	de	sensibilització	de	l'esperit	emprenedor	
com	ara	els	premis	de	creativitat	INCREA	i	els	de	Start-up5UCV.		

L’any	2016	es	continuaran	mantenint	totes	les	accions	iniciades	en	el	passat	curs	i	
a	més	es	proposen	les	següents	 línies	en	 l’àmbit	de	 l’ocupació	i	 l’emprenedoria	
són:	

110. Dins	 del	 Programa	 d’acció	 tutorial	 universitari	 (PATU)	 continuar	 la	
col·laboració	amb	UJI-EMPRÈN	com	un	instrument	per	a	la	promoció	de	
l’emprenedoria	i	l’autoocupació	de	l’estudiantat.		
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111. Pel	 que	 fa	 a	 les	 accions	d’orientació	per	 a	 l’ocupació	 i	 l’emprenedoria,	
realitzar	el		IV	acte	de	reconeixement	a	les	cooperadores	en	practiques	
en	desembre	de	2015	emmarcat	dins	del	25è	aniversari	de	l’UJI.		

112. Llançament	 del	 segon	 programa	 Erasmus+	 Pràctiques	 en	 el	 marc	
Erasmus+	 2014-2020,	 amb	 les	 següents	 novetats:	 un	 augment	 molt	
considerable	de	places,	 i	 allargament	de	 la	durada	 finançada	 fins	a	un	
quart	mes	(finançament	UJI);	el	llançament	d’un	consorci	de	pràctiques	
internacionals	coordinat	per	l'UJI	i	del	qual	formen	part	el	Conservatori	
Superior	 de	 Música	 de	 Castelló	 i	 el	 Servei	 Valencià	 d’Ocupació	 i	
Formació-EURES.	 Com	 a	 tercera	 novetat	 molt	 rellevant,	 incrementar	
l’ajuda	 econòmica	 amb	 fons	 propis	 als	 participants	 en	 necessitats	
educatives	especials	que	no	poden	accedir	a	fons	addicionals	a	persones	
en	discapacitat.	

113. Consolidació	de	la	convocatòria	d’ajudes	University	Junior	International	
Enterpreneurs	(tercera)	tant	amb	fons	Erasmus+	com	propis,	en	què	es	
lliga	l’emprenedoria	i	la	mobilitat	internacional	(totes	aquestes	accions	
es	recullen	dins	del	programa	UJI-EMPRÈN).	

114. Manteniment	 del	 programa	 de	 pràctiques	 externes	 CRUE	 Santander	
CEPYME	en	una	nova	perspectiva	cap	a	l’estudiantat	amb	discapacitat	i	
necessitats	educatives	especials	(ajudes	addicionals).	

115. S'organitzaran	 distintes	 activitats	 de	 Networking	 en	 les	 quals	 els	
estudiants	 tindran	 l’oportunitat	 de	 discutir	 les	 seues	 idees	 amb	
empresaris	afins	al	sector	en	què	voldrien	desenvolupar-les.	

116. Amb	 motiu	 de	 la	 celebració	 dels	 25	 anys	 de	 l’UJI	 s’organitzaran	 les	
Jornades	 “25	 anys	 UJI-25	 anys	 emprenent”	 	en	 les	 quals	 es	 debatrà	
sobre	el	concepte	d’universitats	emprenedores:	necessitat	o	moda.		

117. S’organitzarà	 el	 curs	 d’estiu	 sobre	 política	 universitària	 en	 el	 qual	
experts	de	distints	àmbits	de	la	política	universitària	posaran	en	comú	
les	seues	idees	sobre	com	ha	de	ser	la	universitat	del	segle	XXI	per	a	ser	
una	universitat	excel·lent,	compromesa	i	justa.	

Pel	que	fa	a	la	innovació	i	formació	del	PDI,	s’ha	ofert	per	segona	vegada	la	borsa	
de	formadors	i	 formadores	en	docència	de	l’UJI,	s’ha	potenciat	el	paper	dels	GIE	i	
SPIE	 en	 la	 innovació	 (integrant	 el	 reconeixement	 de	 nous	 grups	 dins	 de	 la	
convocatòria	 d’ajudes	 per	 a	 la	 innovació	 educativa	 i	 reservant	 la	 sol·licitud	
d’ajudes	només	per	als	GIE	i	SPIE),	i	s’ha	organitzat	la	primera	jornada	d’innovació	
educativa	 per	 a	 l'intercanvi	 d’experiències	 del	 professorat	 novell	 amb	 una	
participació	 de	 63	 professores.	 Així	 mateix	 s'ha	 organizat	 el	 I	 Workshop	
d'innovació	 educativa	 dintre	 de	 la	 V	 Jornada	Nacional	 d'Estudis	 Universitaris	 de	
l'UJI	

Les	línies	de	govern	en	l'àmbit	de	la	innovació	i	formació	del	PDI	són:	

118. Prorrogar	 el	 Pla	 de	 formació	 del	 PDI	 en	 docència	 per	 a	 la	 innovació	
educativa,	incloent-hi	las	activitats	formatives	que	donen	resposta	a	les	
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necessitats	detectades	amb	l’avaluació	del	Docentia.	

119. Desenvolupar	 un	 seminari	 permanent	 per	 a	 càrrecs	 docents	 sobre	
noves	propostes	curriculars	a	partir	del	Work	Based	Learning	(WBL).	

120. Promoure	la	participació	de	professorat	de	secundària	en	els	projectes	
d’innovació	 educativa	 de	 l’UJI	 per	 a	 millorar	 la	 coordinació	 de	
l’ensenyament/aprenentatge	 entre	 l’educació	 universitària	 i	 la	 de	
secundària.	

121. Ampliar	la	participació	del	PDI	en	la	formació	permanent	mitjançant	la	
borsa	de	formadors	UJI.	

122. Incrementar	la	transparència	de	la	formació	del	professorat	mitjançant	
l’elaboració	 i	 publicació	 d’informes	 de	 valoració	 dels	 resultats	 de	
formació.	

123. Consolidar	la	jornada	d’intercanvi	d’experiències	d’innovació	educativa	
del	professorat	novell	de	l’UJI	amb	l’organització	de	la	segona	edició.	

124. Iniciar	una	reflexió	al	voltant	de	l'aplicació	de	la	innovació	docent	en	la	
pràctica	diària	del	PDI	a	l'aula	i	la	motivació	en	la	millora	de	la	qualitat	
docent.	

Des	del	Servei	de	Gestió	de	la	Docència	i	l'Estudiantat	s’ha	llançat	el	títol	per	web,	
amb	un	gran	èxit,	ja	que	s'han	sol·licitat	553	títols	en	quatre	mesos.	S’han	reduït	les	
cues	en	Registre	General,	 ja	que	s'han	posat	en	marxa	14	processos	de	sol·licitud	
via	telemàtica.	Como	a	acció	estrella	s'ha	posat	en	marxa,	amb	la	col·laboració	de	
INFOCAMPUS,	els	portals	nouestudiantat.uji.es	i	estudiantat.uji.es	amb	una	acollida	
molt	acceptable	per	part	de	l'estudiantat.	

El	 Programa	 d’atenció	 a	 la	 diversitat	 (PAD)	 ha	 donat	 suport	 a	 uns	 400	
estudiants	UJI	 i	a	més	de	700	membres	del	professorat;	també	s’ha	treballat	amb	
més	 de	 50	 estudiants	 voluntaris.	 En	 aquest	 curs	 s’ha	 incidit	 en	 l’àrea	
d’accessibilitat	 amb	 la	 col·laboració	 d’entitats	 externes	 com	 són	 la	 Fundació	
Universia	 (productes	 de	 suport)	 i	 la	 Fundació	 Vodafone.	 Des	 de	 febrer	 l’UJI	
coordina	el	grup	de	treball	SAPDU	(serveis	de	suport	a	persones	discapacitades	en	
la	universitat),	vinculat	a	CRUE	–	Assumptes	estudiantils.	

Durant	2015,	 InfoCampus	ha	aconseguit	un	èxit	de	visites	gràcies	a	 la	 seua	nova	
ubicació	en	l'Àgora	que	l'ha	fet	més	visible	i	accessible	tant	per	al	futur	estudiantat	
com	per	a	tot		l’estudiantat	UJI.	D'altra	banda,	continua	treballant	en	l'actualització	
de	les	webs	dels	títols	oficials	de	grau,	màster	i	doctorat.	

El	Programa	Visites	al	Campus	UJI	està	consolidat	 i	molt	ben	valorat.	El	passat	
curs	 acadèmic	 van	 participar	 35	 centres	 educatius	 i	 més	 de	 1.600	 persones.	 Hi	
col·laboren	departaments,	serveis	i	estudiantat	voluntari.	

En	 col·laboració	 amb	 el	 Servei	 d’Informàtica	 s’ha	 millorat	 la	 coordinació	 dels	
serveis	implicats	en	el	bolcat	d’informació	al	LLEU.	
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En	aquest	àmbit	les	línies	de	govern	per	a	2016	són:	

125. Consensuar	i	aprovar	un	nou	disseny	universal	en	el	Pla	d’Atenció	a	la	
Diversitat	a	la	Universitat,	adaptat	a	les	necessitats	actuals	que	incloga	
les	necessitats	de	suport	del	professorat	amb	necessitats	específiques,	
major	 coordinació	 i	 col·laboració	 amb	 responsables	 acadèmics	 i	
intensificar	 la	 coordinació	 amb	 els	 centres	 d’educació	 secundària	 i	
primària	 en	 temes	 d’estudiantat	 amb	 necessitats	 educatives	
específiques,	així	com	la	visió	global	de	l’accessibilitat	en	la	Universitat.	

126. Organitzar	 i	 realitzar	 la	VII	 trobada	anual	de	 la	Red	SAPDU	(Servei	de	
suport	a	les	persones	amb	discapacitat	en	la	universitat).	

127. Pel	 que	 fa	 al	 Servei	 de	 Gestió	 de	 Docència	 i	 Estudiants,	 se	 seguirà	
millorant	 i	 simplificaran	 els	 procediments	 de	 gestió	 acadèmica	 i	
administrativa	 a	 través	 de	 processos	 electrònics	 i	 telemàtics,	
s'adaptaran	 els	 processos	 de	 gestió	 acadèmica	 i	 les	 normatives	 als	
requeriments	 de	 l’Espai	 Europeu	 d’Educació	 Superior,	 es	 farà	 un	
seguiment	 de	 la	 implantació	 dels	 procediments,	 i	 es	 valorarà	 la	
implantació	 dels	 nous	 canals	 d'informació	 (nouestudiantat.uji.es	 i	
estudiantat.uji.es).	 Així	 mateix,	 s'incrementarà	 l'assessorament	
personalitzat	cap	a	l’estudiantat.	

	

D.9.	Àmbit	de	Planificació	Estratègica,	Qualitat	i	Igualtat	

El	Pla	estratègic	institucional	s’ha	desplegat	als	centres,	departaments	i	instituts	
per	 una	 banda,	 i	 als	 serveis	 per	 una	 altra,	 on	 ha	 estat	 assolida	 una	 consecució	
global	 de	 les	 metes	 superior	 al	 90%	 en	 tots	 els	 casos.	 Respecte	 als	 centres,	
titulacions,	departaments	 i	 instituts,	a	 l’octubre	de	2014	es	va	realitzar	el	primer	
mesurament	d’indicadors	del	període	2014/2015	 i	 es	van	elaborar	uns	 informes	
de	 liquidació	 provisional.	 Al	 llarg	 de	 2015,	 alhora	 que	 s’executen	 les	 diferents	
accions,	s’ha	preparat	un	nou	document	de	criteris	per	al	desplegament	del	proper	
Pla	estratègic.	Finalment,	el	desplegament	del	Pla	estratègic	als	serveis	de	gestió	al	
2014/15	s’ha	portat	a	terme,	com	en	altres	anys,	amb	la	realització	d’una	auditoria	
interna	per	part	de	la	Comissió	de	la	Productivitat	de	PAS.	

Al	mateix	 temps,	 s’ha	 elaborat	 un	nou	pla,	 el	Pla	estratègic	2018.	 El	 Consell	 de	
Direcció	ha	debatut	 i	 analitzat	 la	 informació	provinent	de	diversos	 informes,	 així	
com	d’entrevistes	i	consultes	a	especialistes	coneixedors	de	la	Universitat	Jaume	I	i	
de	l’actual	context	universitari.	També	ha	considerat	els	resultats	de	l’anterior	pla	
estratègic	 i	 ha	 tingut	 molt	 presents	 els	 compromisos	 adquirits	 en	 el	 programa	
electoral.	S’ha	revisat	la	definició	de	la	missió	i	els	valors	de	l’UJI	que	expliciten	el	
que	som,	la	nostra	raó	de	ser.	El	que	volem	ser	es	troba	de	manera	resumida	en	la	
visió	i	més	detallada	en	els	objectius,	tant	en	els	generals	com	en	els	específics.	Els	
objectius	 estan	 estructurats	 per	 àmbits	 i	 eixos.	 Els	 eixos	 principals	 agrupen	 els	
objectius	a	les	tres	àrees	d’activitats	principals	de	la	Universitat,	estudis,	recerca	i	
cultura.	
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Les	 activitats	 realitzades	 per	 la	 Universitat	 en	 matèria	 de	 qualitat	 durant	 l’any	
2015	mantenen,	en	gran	part,	una	continuïtat	amb	les	activitats	dutes	a	terme	en	
anys	 precedents	 excepte	 pel	 que	 fa	 a	 l’acreditació	 de	 títols,	 que	 ha	 suposat	 una	
gran	dedicació	de	recursos	i	personal.		

Aquest	 any	 s’ha	 continuat	 treballant	 en	 la	 implantació	 dels	 programes	AUDIT	 i	
DOCENTIA	i	en	el	desenvolupament	de	les	eines	informàtiques	que	donen	suport	
en	 la	 gestió	 d’aquests.	 	 A	 més,	 s’ha	 continuat	 desenvolupant	 el	 procés	 de	
seguiment	 dels	 títols	 oficials	 de	 la	 Universitat	 dirigit	 per	 l’Agència	 Valenciana	
d’Avaluació	 i	 Prospectiva	 en	 el	 qual	 han	 participat	 7	 títols	 oficials,	 2	 graus	 i	 5	
màsters,	dels	quals	5	ho	han	fet	per	primera	vegada.	Així	mateix,	s’ha	coordinat	el	
procés	 de	 renovació	 de	 l’acreditació	 de	 15	 títols	 oficials	 de	 màsters	 i	 amb	 la	
mateixa	 finalitat,	 s’ha	 treballat	 conjuntament	 amb	 els	 responsables	 dels	 títols	
interuniversitaris	no	coordinats	per	l’UJI	i	amb	els	tècnics	de	les	unitats	de	qualitat	
d’altres	universitats,	 i	 s’ha	 renovat	 l’acreditació	d’un	 total	 de	22	 títols	de	màster	
oficial.	

S’ha	 dut	 a	 terme	 la	 renovació	 de	 les	 certificacions	 dels	 sistemes	 de	 gestió	 de	 la	
qualitat	ISO	9001	de	la	Biblioteca	i	del	Servei	d’Esports	i	s’han	realitzat	nombrosos	
processos	d’avaluació	de	la	qualitat	i	satisfacció	dels	usuaris	i	usuàries	dels	serveis	
de	la	Universitat,	la	qual	cosa	ha	suposat	la	realització	d’accions	de	revisió	i	millora	
d’aquests.		

Pel	que	fa	a	les	cartes	de	servei	s’han	revisat	i	elaborat	cinc	noves	cartes,	Així,	les		
de	l’Oficina	de	Relacions	Internacionals,	 l’Oficina	d’Inserció	Professional	 i	Estades	
en	Pràctiques,	el	Servei	d’Esports	i	la	Biblioteca-Centre	de	Documentació	són	fruit	
d’una	 actualització	 de	 les	 ja	 existents,	 mentre	 que	 la	 del	 Servei	 d’Activitats	
Socioculturals	és	completament	nova.		

En	 l’àmbit	 de	 la	 igualtat,	 durant	 el	 2015	 s’ha	 dut	 a	 terme	 l’avaluació	 del	 I	 Pla	
d’igualtat	de	 l‘UJI,	 que	 finalitzava	el	2014,	 s’han	 impartit	 cursos	de	 formació	en	
matèria	d’igualtat	al	PAS,	al	PDI,	a	l’estudiantat	i	als	directius	i	directives	de	l’UJI	al	
voltant	de	la	comunicació	inclusiva,	la	incorporació	de	la	perspectiva	de	gènere	a	la	
docència,	la	conciliació	de	la	vida	laboral,	familiar	i	personal	i	sobre	el	Protocol	per	
a	 la	 detecció,	 prevenció	 i	 actuació	 en	 els	 supòsits	 d’assetjament	 laboral,	
assetjament	sexual	 i	assetjament	per	raó	de	sexe	a	 la	Universitat	 Jaume	I.	També	
s’han	 realitzat	 nombroses	 accions	 de	 sensibilització	 a	 la	 comunitat	 en	 dates	 tan	
assenyalades	com	el	Dia	Internacional	de	la	Dona	i	el	Dia	contra	la	Violència	contra	
la	Dona.	

Les	 línies	 prioritàries	 en	 l’àmbit	de	 la	planificació	 estratègica,	 la	qualitat	 i	 la	
igualtat	per	a	l’any	2016	són:	

128. Iniciar	la	difusió	i	la	implantació	del	Bla	Estratègic	UJI	2018,	revisant	
els	processos	de	desplegament,	integrant	els	plans	específics	com	són	
el	Pla	d’internacionalització	i	el	Pla	d’igualtat,	entre	altres.		

129. Consolidar	 la	 gestió	 del	 Sistema	 de	 Garantia	 Interna	 de	 Qualitat	
(SGIQ)dels	 títols	 als	 centres	 i	 en	 especial	 a	 l’Escola	 de	 Doctorat	 i	 la	
seua	integració	als	programes	de	seguiment	i	acreditació	de	títols	
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130. Treballar	 en	 el	 càlcul	 dels	 indicadors	 dels	 plans	 estratègics,	 dels	
sistemes	 de	 garantia	 de	 qualitat	 i	 dels	 rànquings	 universitaris	 de	
manera	 automatitzada,	 juntament	 amb	 les	 unitats	 propietàries	 de	 la	
informació.	

131. Revisar	el	pla	de	qualitat	de	 la	Universitat	 i	 les	estructures	sobre	 les	
quals	es	desenvolupa.	

132. Adequar	a	les	noves	necessitats	l’elaboració	d’informes	dels	processos	
d’enquestació,	en	especial	als	processos	de	les	agències	de	qualitat	i	al	
portal	de	transparència.	

133. Revisar	 i	 difondre	 els	 resultats	 dels	 compromisos	 inclosos	 en	 les	
cartes	 de	 serveis	 elaborades,	 definir	 els	 criteris	 per	 al	
desenvolupament	de	noves	cartes	i	aplicar-los.	

134. Continuar	 desenvolupant	 les	 certificacions	 ISO	 9001	 per	 a	 la	
Biblioteca	i	el	Servei	d’Esports.	

135. Finalitzar	l’elaboració	del	II	Pla	d’igualtat	de	la	Universitat	 i	 iniciar	el	
seu	desplegament.	

136. Desenvolupar	 accions	 de	 formació	 en	 igualtat	 de	 gènere	 en	 tots	 els	
col·lectius	de	la	comunitat	universitària,	especialment	en	l’estudiantat.	

137. Revisar	 el	 Protocol	 per	 a	 la	 detecció,	 prevenció	 i	 actuació	 en	 els	
supòsits	 d’assetjament	 laboral,	 assetjament	 sexual	 i	 assetjament	 per	
raó	de	sexe	a	la	Universitat	Jaume	I,	contemplant	la	possibilitat	de	fer	
una	 separació	 entre	 l’assetjament	 laboral,	 per	 una	 banda	 i	
l’assetjament	sexual	i	per	raó	de	sexe,	per	una	altra,	que	incloga	també	
les	situacions	d’assetjament	entre	l’estudiantat	

138. Impartir	 formació	 i	 donar	 difusió	 al	 Protocol	 per	 a	 la	 detecció,	
prevenció	i	actuació	en	els	supòsits	d’assetjament	laboral,	assetjament	
sexual	i	assetjament	per	raó	de	sexe	a	la	Universitat	Jaume	I.	

139. Desenvolupar	 el	 Programa	 de	 voluntariat	per	 a	 la	 prevenció	 de	 la	
violència	de	gènere	entre	l’estudiantat	

140. Avançar	en	 la	difusió	de	 la	cultura	d’igualtat	entre	homes	 i	dones	en	
l’àmbit	 d’influència	 extern	 de	 la	 Universitat,	 en	 especial	 des	 de	 la	
Fundació	Isonomia.	

141. Tindre	 una	 visió	 global	 de	 les	 accions	 que	 es	 realitzaran	 en	 la	
Universitat	en	relació	a	 la	nostra	responsabilitat	social	 i	nomenar	un	
comissionat	que	desenvolupe	la	primera	memòria	de	RSU.	

142. Continuar	 treballant	 en	 el	 marc	 del	 model	 EFQM,	 atès	 que	 la	
internacionalització	 de	 les	 universitats	 requereix	 segells	 de	 qualitat	
reconeguts	internacionalment.	
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143. Fer	un	seguiment	del	posicionament	de	 l’UJI	als	principals	rànquings	
universitaris	nacionals	i	internacionals.	
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E)	CONCLUSIONS	

Us	he	presentat	 les	 línies	de	govern	per	a	 l’any	2016,	però	us	he	volgut	mostrar	
també	els	 trets	 fonamentals	del	Pla	Estratègic	UJI	2018,	que	recull,	com	sabeu,	el	
programa	d’accions	i	objectius	per	als	pròxims	anys.		

De	 les	 fites	aconseguides	el	2015	m’agradaria	destacar	 la	consolidació	en	positiu	
del	romanent	de	tresoreria	no	afectat,	el	desenvolupament	de	l’Escola	de	Doctorat,	
la	 consolidació	 del	 programa	 d’ajudes	 a	 la	 matrícula	 de	 l’estudiantat,	 els	 bons	
resultats	 en	 producció	 científica,	 l’elaboració	 del	 Pla	 d'internacionalització,	 la	
modificació	del	conveni	del	deute	històric	que	ens	permetrà	construir	tota	la	fase	1	
de	 la	 FCS,	 per	 destacar-ne	 els	 més	 rellevants.	 Açò	 és	 una	 mostra	 del	 fet	 que,	
malgrat	 la	 greu	 crisi	 i	 la	 política	 educativa	 del	 govern,	 l’UJI	 ha	 anat	 fent	 passos	
decisius	cap	al	futur.		

Respecte	 a	 l’any	2016,	 vull	 destacar	que	 les	143	accions	de	 les	Línies	de	Govern	
2016	 donen	 continuïtat	 a	 l’ordre	 de	 prioritats	 establides	 ja	 per	 al	 2015	 i	 al	
programa	 electoral	 amb	 el	 qual	 em	 vaig	 presentar	 a	 la	 reelecció	 al	 rectorat.	
Aquestes	línies	de	govern	garanteixen	el	compliment	dels	compromisos	financers	
amb	 l’estudiantat	 i	 amb	 la	 resta	 de	 la	 comunitat	 universitària.	 Aquestes	 línies	
també	permeten	continuar	avançant	en	la	consolidació	del	nostre	model	educatiu	i	
garanteixen	 els	 recursos	 per	 al	 Pla	 propi	 de	 recerca.	 Els	 reptes	 continuen	 sent	
importants,	 i	 aquests	 temps	 no	 ens	 permeten	 defallir	 ni	 afluixar.	 De	 totes	 les	
accions,	ja	mencionades	en	cadascun	dels	àmbits,	m’agradaria	destacar-ne	les	que	
considere	senyeres:	

• Mantenir	 el	 Pla	 propi	 d’investigació	 i	 potenciar	 i	 consolidar	 l’Escola	 de	
Doctorat.	

• Fer	 una	 anàlisi	 en	 profunditat	 de	 l’oferta	 educativa	 de	 grau,	 postgrau	 i	
doctorat	 de	 l’UJI	 amb	 criteris	 innovadors	 i	 de	 sostenibilitat	 a	 mitjà	
termini.	

• Continuar	la	consolidació	i	optimització	de	la	política	de	beques	i	ajudes	a	
l’estudi	per	a	l’estudiantat.	

• Continuar	 la	 construcció	 dels	 dos	 mòduls	 restants	 que	 completaran	 la	
primera	 fase	 de	 la	 FCS,	 i	 posar	 en	 marxa	 el	 projecte	 de	 l’antic	 edifici	
d’Hisenda	de	Castelló.	

• Negociar	 el	 finançament	 de	 les	 universitats	 públiques	 valencianes	 amb	
les	 conselleries	 d’Educació	 i	 d’Hisenda,	 prenent	 com	 a	 document	 de	
partida	 el	 Pla	 pluriennal	 de	 finançament	 de	 les	 universitats	 públiques	
valencianes	(2010-2017)	i	els	nivells	de	subvenció	dels	exercicis	inicials	
de	l’esmentat	pla.	

• Continuar	els	esforços	per	a	 l’estabilització	i	promoció	de	la	plantilla	de	
PDI,	 respectant	 el	 marc	 legal	 vigent	 però	 reivindicant	 els	 canvis	
normatius	que	ho	permeten.	
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• Negociar	 una	 nova	 RLT	 del	 PAS	 que	 adapte	 els	 serveis	 a	 les	 noves	
necessitats	 de	 la	 institució,	 elaborar	 un	 document	 de	 funcions	 i	
competències	 del	 PAS	 i	 dissenyar	 el	 sistema	 de	 carrera	 professional	
horitzontal	del	PAS,	tot	condicionat	als	recursos	econòmics	i	la	legislació.	

• Impulsar	el	desplegament	de	 l’administració	electrònica	 i	d’una	política	
de	transparència.	

• Continuar	 defensant	 la	 llengua	 pròpia	 i	 impulsar-la	 en	 el	 marc	 del	
multilingüisme.	

• Aprofitar	la	celebració	del	XXV	aniversari	de	l’UJI	durant	el	curs	2015/16	
per	a	donar	un	nou	impuls	a	la	institució.	

• Desplegar	el	Pla	Estratègic	UJI	2018,	i	els	diferents	plans	operatius.	

Ací,	en	aquest	document,	he	 intentat	donar-vos	una	visió	de	 la	situació	en	què	es	
troba	la	nostra	Universitat	en	el	moment	d’iniciar	 l’exercici	2016.	Tant	pel	que	fa	
als	 condicionants	 externs	 com	 a	 la	 nostra	 situació	 interna	mitjançant	 indicadors	
del	 pla	 estratègic.	 També	 us	 he	 relatat	 els	 avanços	 en	 cadascun	 dels	 àmbits	 de	
govern	 que	 hem	 anat	 fent	 en	 aquest	 exercici	 2015.	 Finalment,	 en	 aquestes	
conclusions	us	he	exposat	el	que	són,	de	manera	general,	les	accions	i	objectius	que	
ens	hem	marcat	per	al	nou	any.	

Us	he	presentat	ací	els	reptes,	les	accions	i	els	objectius	per	al	nou	exercici,	i	també	
us	 he	 mostrat	 les	 preocupacions	 principals,	 les	 meues	 i	 les	 dels	 membres	 del	
Consell	 de	Direcció,	 que	 ens	 ocuparan	 en	 cor	 i	 ànima	 el	 pròxim	any	2016.	 Per	 a	
nosaltres,	 és	 molt	 important	 tindre	 el	 suport	 de	 la	 comunitat	 universitària,	 el	
vostre	suport,	perquè	aquests	reptes,	accions	i	objectius	siguen	també	els	vostres.	
L’escenari	canvia	contínuament	i	ens	exigeix	donar	el	millor	de	nosaltres.	I	us	dic	
que	 tots	 els	 membres	 de	 l’equip	 tenim	 la	 il·lusió	 i	 les	 forces	 per	 a	 treballar	 en	
aquests	 temps	 on	 la	 nostra	 institució	 es	 juga	 el	 seu	 futur.	 Per	 a	 aconseguir	 els	
objectius	que	us	he	 exposat	necessite	 el	 vostre	 suport.	 En	 la	 construcció	de	 l’UJI	
som	necessaris	tots.	Ara	més	que	mai,	tots	junts	fem	UJI.		Moltes	gràcies.	

Castelló	de	la	Plana,	9	de	novembre	de	2015	

EL	RECTOR	

	


