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Introducció 
 
En les línies de govern que s’exposen a continuació es reflecteixen les principals línies 
de treball que es proposen al Claustre per a portar a terme a la Universitat Jaume I 
durant el pròxim any 2005. Aquests reptes no inclouen les accions que la Universitat 
realitza de forma consolidada any rere any, sinó només aquelles accions que necessiten 
decisions, recursos, idees per a la seua consolidació i aquelles més noves que 
contribuiran en el seu conjunt a transformar la magnífica realitat que avui és la 
Universitat Jaume I. Aquesta transformació és necessària atesa l’evolució continuada de 
les situacions de contorn i és conseqüència de l’esperit crític de millora contínua que 
impregna la nostra comunitat universitària, i que fa que no es recree en 
l’autocomplaença, que no contemporitze, sinó que innove i siga oberta i emprenedora, 
s’avance als canvis i assenyale nous camins, tot això dins de l’esperit dels valors que es 
recullen en els seus Estatuts. Per tant, per fer-se una idea completa de l’acció de govern 
que es pretén desenvolupar en 2005, s’ha d’afegir al que s’exposa en aquest document 
tot allò que es troba consolidat i que excepte que s’indique el contrari, s’entén prolongat 
durant l’any 2005. 
 
En aquestes línies de govern, que seran les últimes que podrà desenvolupar en el seu 
període anual complet l’actual equip rectoral, s’inclouen més de 120 propostes de 
diferents nivells d’aplicació que cobreixen els diversos àmbits d’activitats de l’UJI i 
que, partint de la situació actual, aborden temes clau per al futur de la nostra Universitat, 
com ara: 
 

• Procés d’harmonització europea de titulacions, tant de grau com de postgrau. 
• Procés de construcció de l’espai europeu d’investigació. 
• Impuls decisiu a la construcció del campus. 
• Promoció de  la cultura de la qualitat i de l’excel·lència en tots els àmbits. 
• Potenciació d’una política lingüística que incremente l’ús de la llengua pròpia, 

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

• Desenvolupament de mecanismes de comunicació interns més àgils i efectius, en 
especial amb l’estudiantat. 

• Impuls a l’ús de les noves tecnologies de la informació i les comunicacions en 
l’àmbit docent, investigador, de gestió, cultural i de comunicació. 

• Fer créixer l’ocupabilitat del nostre estudiantat: mobilitat, creativitat, accions 
que faciliten la inserció laboral, etc. 

• Enfortir les relacions amb l’entorn i fomentar el desenvolupament territorial. 
• Abordar problemàtiques socials: immigració, cooperació al desenvolupament, 

solidaritat, etc. 
• Inversió en la formació del personal i en el seu benestar. 
• Defensa i promoció dels valors democràtics, la igualtat de gènere i el foment de 

la participació. 
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Aquest programa de govern es planteja en un moment en el qual hi ha tres grans 
incògnites per aclarir que omplin d’incertesa el futur de les universitats: 
 

• El procés d’harmonització europea, que prompte donarà els primers passos 
legals amb l’aprovació dels decrets de grau i de postgrau, i que produirà en uns 
anys una profunda metamorfosi en la universitat espanyola. 

• Les reformes de la LOU (en particular les referents a la selecció del professorat) 
i els decrets de desenvolupament. 

• La incertesa financera en què es troben les universitats valencianes després 
d’haver finalitzat la vigència del pla de finançament fa quasi un any i després 
d’estar més d’un any sense pla d’inversions. 

 
En alguns casos es proposen línies de govern emmarcades en aquest encreuament 
d’incerteses, però és obvi que a mesura que s’aclarisquen s’hauran de proposar mesures 
per a posicionar la universitat de la millor manera possible una vegada sapiem quines 
seran les noves «regles de joc». Per tant, si anteriors programes de govern sempre s’han 
hagut de suplementar amb noves línies al llarg de l’any, és previsible que en 2005 s’haja 
de dur a terme aquesta actualització contínua, potser en major grau (depenent del ritme 
d’evolució dels temes esmentats i del rumb que vagen adquirint, i sobre aquest rumb, en 
la mesura que siga possible, hem de reflexionar per a aportar la nostra visió als fòrums 
pertinents). 
 
A continuació, doncs, es detallen els compromisos de les línies de govern, que donen 
continuïtat a tota l’activitat que s’ha desenvolupat durant els últims anys, agrupats en sis 
àmbits. 
 
 
1- Àmbit de millora educativa 
 
• Ampliar la nostra oferta educativa reglada amb la incorporació de les titulacions de 

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual i Arquitectura Tècnica 
• Desenvolupar un programa de reconeixement/incentivació del professorat amb 

resultats excel·lents en la seua docència. 
• Adaptar el sistema d’avaluació docent a les necessitats de la Universitat, tenint en 

compte la normativa d’avaluació docent. 
• Ampliar l’oferta d’activitats extraacadèmiques que afavorisquen la formació integral 

de l’estudiantat. 
• Consolidar les accions de coordinació amb els centres d’ensenyament secundari, 

dins del projecte transició secundària-universitat, mitjançant projectes de millora 
educativa. 

• Millorar la dotació d’aules informàtiques i ampliar la mediateca. 
• Realitzar una convocatòria anual per a la dotació i renovació de material de 

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

Des del CENT es continuarà el desenvolupament de «L’UJI virtual» que, entre 
altres objectius, facilitarà la realització de fases no necessàriament presencials del 
procés d’ensenyament/aprenentatge. 
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Postgrau 
L’evolució dels estudis de grau en el marc del procés d’harmonització europea és 
important, però no ho és menys la dels estudis de postgrau, als quals s’assigna una 
missió especial d’especialització i que per tant resultaran irrenunciables per a una 
universitat que estiga orgullosa de ser-ho. Hem de ser conscients que la Universitat 
Jaume I parteix d’una posició de desavantatge en aquest tema pel fet de tindre una àrea 
d’influència de molta menor població que la d’altres universitats i per tant, en temes de 
gran especialització, una demanda potencial molt reduïda si no som capaços d’atraure 
demandes d’altres territoris. Per tant, urgeix un debat rigorós i amb visió de futur de 
com abordar els futurs estudis de postgrau d’una forma integral, amb la consciència que 
d’un bon disseny depèn una bona part del futur d’aquesta universitat. En particular es 
proposa: 
 
• Desenvolupar un model de gestió de cursos de postgrau en el context del nou decret 

que els regula, així com un estil propi i diferenciat d’altres ofertes. 
• Suport a projectes de formació de postgrau de qualitat i demanda demostrable. 
• Fomentar cursos de postgrau interdisciplinaris singulars que siguen capaços 

d’atraure estudiantat d’altres àmbits. 
• Fomentar màsters universitaris (especialment els de caràcter internacional i 

d’excel·lència. 
• Plantejar una oferta mixta virtual/presencial amb l’objectiu d’atraure determinats 

segments d’estudiantat que no poden plantejar-se jornades presencials a temps 
complet a causa de la disponibilitat de temps o a distància. 

 
Espai europeu d’ensenyament superior 
• Desenvolupament d’un pla de formació/informació sobre el procés de convergència 

europea, dirigit no només al PDI sinó també al PAS i a l’estudiantat. 
• Perfilar el model educatiu de la Universitat en els propers anys, per tal de dissenyar 

un estil adaptat a la convergència europea. 
• Donar continuïtat al projecte de coordinació docent, tenint com a referent la 

convergència europea. 
• Elaboració d’un Programa d’Harmonització Europea per als propers cursos. Aquest 

programa inclourà per al pròxim any tres vessants: continuar donant suport al 
profesorat que van participar en el primer projecte pilot (2002-2004), dur a terme les 
fases d’implantació dels canvis en les assignatures que hi participen, i d’avaluació 
de l’experiència, (fent especial incidència en la informació a l’estudiantat per 
titulacions) i incorporació des de primer curs d’una titulació per centre. 

• Donar suport a la participació en el programa de convergència europea de 
l’ANECA, i recolzar les direccions de titulació per al desenvolupament dels llibres 
blancs amb l’objectiu de realitzar estudis per al disseny de plans d’estudis i de títols 
oficials de grau adaptats a l’espai europeu d’educació superior.  

• Desenvolupar un projecte interuniversitari de convergència europea sobre innovació 
en ETCS, en col·laboració amb les altres universitats valencianes i la implicació de 
la Conselleria  

• Desenvolupar el suplement europeu al títol en totes les titulacions de l’UJI. 
• Estudiar aspectes genèrics insatisfactoris dels plans d’estudis (incompatibilitats, 

disseny del trànsit de plans d’estudis actuals als nous, etc.) per a millorar-los en el 
context dels plans elaborats en el marc de l’harmonització europea. 
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• Promoure la succesiva eliminació d’incompatibilitats en els plans d’estudi, atés que 
per normativa legal externa les incompatibilitats són d’examen i no de matrícula, i 
no contribueixen a ordenar el procés formatiu i representen un engany per als 
estudiants. 

 
2- Àmbit d’investigació, desenvolupament tecnològic i innovació 
 
• Establiment d’un programa de beques predoctorals de formació del PDI, després 

que es desenvolupe la legislació estatal prevista d’aquestes beques i tinguen garantia 
d’homologació. 

• Reestructuració del pla propi de promoció de la investigació per a diferenciar 
convenientment: grups o línies d’investigació emergents, grups o línies 
d’investigació consolidades i suport a la inserció de grups en xarxes transnacionals. 

• Completar el programa de reduccions docents per dedicació a activitats de I+D 
incorporant el reconeixement de direcció de projectes o contractes d’investigació. 

• Reflexionar i establir directrius per als futurs programes de doctorat. 
• Elaboració d’un projecte de parc científic de l’UJI que potencie les relacions entre la 

Universitat i el seu entorn en matèria d’investigació, desenvolupament tecnològic i 
innovació. 

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

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

• Establir un programa de suport i promoció de doctorat de qualitat amb avaluació 
dels programes. 

• Continuar la política de dotar d’una estructura organitzativa i de coordinació alguns 
grups d’investigació mitjançant unitats associades al CSIC, institut d’investigació, o 
altres fórmules que puguen desenvolupar-se a partir dels Estatuts. 

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

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

 
 
3- Àmbit de desenvolupament del campus 
 

De les set grans obres previstes en el programa de govern per a 2004, d’acord amb la 
planificació prevista, ja s’han obert a l’ús dues (el jardí central i la zona esportiva de 
raquetes), es preveu obrir-ne dues més al mes de gener de 2005 (edifici del Consell 
Social, Postgrau i Formació Contínua i l’ampliació de l’edifici de la biblioteca) i les tres 
restants (edifici de serveis d’investigació I –parcel·la 22-, ampliació de l’edifici 
departamental de l’àmbit economicoempresarial i fase I de la urbanització de 
l’ampliació del campus) estaran completades al llarg de 2005. A més, durant el 2004 
s’han portat a terme altres actuacions no previstes inicialment, com ara la reforma de 
l’entrada principal del campus o la urbanització parcial de les fases II i III d’ampliació. 
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Tot i això, cal destacar que durant l’any 2004 no s’ha pogut licitar cap gran obra a causa 
de la no concreció per part de la Generalitat Valenciana d’un nou pla d’inversions o de 
la falta de compromisos que permeten desenvolupar fórmules perquè es portaren a 
terme les dites licitacions. És urgent, per tant, assolir aquests compromisos que 
permetran equiparar el nostre campus als nivells de servei de què disfruten altres 
campus públics de la Comunitat i, en particular, que permeten licitar: 

 
• El paranimf 
• Zona d’esport a l’aire lliure, seguint el pla director d’infraestructures esportives. 
• Rehabilitació de la Llotja del Cànem, seu de l’UJI a Castelló. 
• Execució de l’accés nord-oest al campus. 
• Urbanització completa de l’ampliació del campus (fases 2 i 3). 
 
D’altra banda, al llarg de 2005 es licitarà l’edifici de serveis d’investigació II (parcel·la 
26) i un edifici de guarderia/ludoteca, i es continuaran adquirint terrenys per a futures 
ampliacions. 
 
També impulsarem l’obtenció de fons per a rehabilitar els edificis que són seus de la 
Universitat a Benicàssim i Morella. 
 
 
4- Àmbit d’accions relacionades directament amb els col·lectius 
universitaris 
 
Totes les propostes considerades en la resta d’apartats tenen repercussió sobre els 
col·lectius universitaris, per la qual cosa aquest apartat no pot considerar-se que cobrisca 
la seua totalitat, sinó que només conté aquelles que estan més directament relacionades 
amb el personal que amb la docència, la investigació o l’activitat cultural amb projecció 
externa. Un conjunt de propostes són específiques per a l’estudiantat o per al personal, i 
altres ens afecten a tots, com ara:  
 
• Potenciació de l’ús de les NTIC per a la simplificació de tràmits de tota classe a 

través de la xarxa. 
• Consolidar el funcionament de la nova zona de raquetes aprofitant al màxim el seu 

potencial, de manera que la comunitat universitària es beneficie d’aquest nou espai 
en el campus. 

• Desenvolupar un programa d’integració de col·lectius de persones discapacitades en 
matèria d’activitat física i esports, i estendre les experiències iniciades en 2004 
dirigides a aquests col·lectius. 

• Negociar amb l’Ajuntament de Castelló una millora de la connexió de transport 
públic al campus, treballant sobre l’actual basat en autobusos i en una alternativa de 
futur. 

 
Estudiantat 
• Promoure accions que incentiven el rendiment acadèmic i la participació de 

l’estudiantat en la vida universitària.  
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• Desenvolupar una programació anual de beques de col·laboració dirigides a 
l’estudiantat, facilitant al màxim la seua publicitat. 

• Organització de cursos de desenvolupament de destreses a l’estudiantat, sobretot als 
de nou ingrés (mètodes d’estudi, organització del temps, presentació de treballs, 
comunicació, etc.). 

• Incentivar la participació estudiantil, dotant el Consell d’Estudiants de mecanismes 
per a participar en la millora de la docència en les titulacions. 

• Donar un nou impuls als serveis d’informació acadèmica creant un únic punt 
d’informació que millore l’atenció a l’estudiantat. 

• Estendre l’ús dels SMS com a mitjà de comunicació amb l’estudiantat i 
d’informació tant acadèmica com de programació universitària. 

• Propiciar que en els principals serveis d’atenció a l’estudiantat es done servei tant en 
horari de matí com en horari de vesprada. 

 
Dinamització estudiantil 
• Consolidar la Casa de l’Estudiantat com a centre de recursos per a l’estudiantat a 

través d’una programació pròpia i estable d’activitats en col·laboració amb les 
associacions i el Consell de l’Estudiantat. 

• Potenciar la creació i la posada en funcionament d’un Centre d’Informació Juvenil 
(CIJ) a la nostra Universitat dotant de les infraestructures necessàries per oferir uns 
serveis de qualitat que arriben al màxim de públic possible. 

• Formar part de la Xarxa de Centres d’Informació Juvenil de la Generalitat 
Valenciana i difondre a través d’aquesta l’activitat de l’UJI. 

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

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

 
Mobilitat 
• Incrementar la mobilitat estudiantil, reforçant el suport administratiu i ampliant 

l’oferta de places a l’estranger i, en la mesura que siga possible, la dotació 
econòmica. En particular: 
 − Ampliar els convenis Erasmus amb universitats d’Europa de l’Est i del Nord. 

 − Incrementar el nombre de convenis amb els Estats Units per a propiciar un 
creixement del 50% en els intercanvis d’estudiants amb aquest país. 

• Creació de la figura de l’International Student Adviser, amb un perfil de 
dinamitzador d’activitats socioculturals, col·laboració en la difusió i orientació 
d’oportunitats d’estudis i treball a l’estranger i col·laboració en la captació 
d’estudiants estrangers. 

• Iniciar «Summer Programs» amb altres universitats espanyoles, organitzant en 
època estival diferents cursos per a estudiantat estranger, que provindran 
principalment d’universitats amb què es tenen acords d’intercanvi. 

 
Ocupació 
• Realització del III Fòrum d’Ocupació Universitària (Fira d’Ocupació de tres dies al 

maig de 2005). 
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• Sol·licitud d’un PIE (Pla Integral d’Ocupació) per a joves menors de 30 anys al 
SERVEF (que cobreix orientació, informació, formació, entrenament en habilitats, 
prospecció i recerca d’ocupacions, acompanyament a l’empresa i seguiment de 
forma individualitzada) com a complement de les accions OPEA. 

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

• Realització d’un estudi detallat de les ofertes de Pràcticum dels cursos 2001-02, 
2002-03 i 2003-04: oferta per titulacions, perfil de les ofertes, tasques, etc. 

 
 
Personal docent i investigador i d’administració i serveis 
Durant el que portem de legislatura s’han desenvolupat moltes iniciatives noves: Pla 
d’incentius propis del PDI, Programa de productivitat del PAS, Programa de reducció 
de càrrega lectiva per dedicació a tasques de I+D, Programa d’ajudes a processos 
d’habilitació, extensió per al PDI i el PAS de permisos de maternitat, incorporant-hi el 
període de lactància (que fins ara no els disfrutava el PDI), s’ha aprovat el Document de 
carrera docent adaptat a la LOU, s’ha dissenyat la transició del professorat a temps 
complet de la LRU a la LOU de la forma més àgil i beneficiosa possible, s’ha aprovat la 
Normativa que regula l’accés als cossos de funcionariat i el del professorat contractat 
doctor i professorat col·laborador, s’ha desenvolupat un programa de residències de 
vacances per a PAS... És moment de consolidar el que s’ha fet i revisar aquelles 
actuacions que siguen necessàries ja siga per previsibles canvis legals (per exemple, el 
sistema d’accés de professorat) o perquè han complit el seu període de vigència. En 
particular, es portarà a terme: 
 
• Un nou pla de formació del PAS per al bienni 2005-2006, amb planificació i 

avaluació de la transferència als llocs de treball dels cursos de formació realitzats en 
el pla de formació 2003-2004. 

• Continuar el programa de formació del professorat (2002-2005) amb la finalitat 
d’afavorir la millora de la docència i els estudis des de la formació permanent del 
professorat. 

• Posada en marxa del pla de pensions. Després de la promulgació en 2004 d’un 
reglament que desenvolupa la Llei corresponent, que va obligar a reconduir a la 
nova legislació tots els treballs fets fins llavors, recentment el Consell de Govern va 
aprovar les especificacions tècniques del pla de pensions de l’UJI, prèvia negociació 
i consens en la Mesa Negociadora, i a principis de 2005 es posarà en marxa el pla de 
pensions. 

• Elaboració d’un nou Pla plurianual de plantilles del PAS i negociació a finals de 
2005 per tal que entre en vigor l’1 de gener de 2006, en el marc financer del nou Pla 
plurianual de finançament. 

• Actualització del pacte sindical per a la productivitat del PAS. El programa actual ha 
complit majoritàriament els objectius proposats i es requereix la seua actualització, 
atès que es tracta d’objectius el manteniment sostingut dels quals requereix un gran 
nivell d’exigència constant per part de tots els implicats. 
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• Participació del PAS en el programa de mobilitat del Grup Compostel·la. 
• Consolidació de les plantilles de PAS i PDI amb la convocatòria d’oposicions o 

concurs oposicions. 
• Estudiar la possibilitat d’establir un pla d’incentius propis per al professorat 

contractat laboral (temps parcial i temps complet) ja que si no s’hi posa remei 
quedaran totalment fora del marc establit pel decret d’incentius de la Generalitat. 

• Licitació de la guarderia-ludoteca de l’UJI. 
• Pel que fa a la defensa de la igualtat de gènere: potenciar les accions de 

sensibilització i intervenció social de la fundació Isonomia i les publicacions de la 
col·lecció Sendes del SIF. 

 
Política lingüística 
Cal destacar que en l’any 2005 l’UJI tindrà un especial protagonisme en dues 
importants activitats que tenen en comú l’ús i foment de la llengua pròpia: la celebració 
en el campus de la Festa per la Llengua 2005 i la celebració del X aniversari de l’Institut 
Lluís Vives. 
 
• Desenvolupament des del Servei de Llengües i Terminologia d’una campanya de 

difusió dels traductors informàtics-automàtics per augmentar les eines i facilitar als 
usuaris (PAS i PDI) l’ús de la llengua. 

• Extensió de les jornades per a docents amb el tractament de llenguatges específics, 
ja que l’ús de la terminologia específica pot afavorir l’increment de la docència en 
valencià. 

• Seguir avançant en el projecte de docència en anglès, fomentant la seua aplicació en 
el segon any del projecte. 

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

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

• Ampliar l’oferta de cursos de formació i autoaprenentatge a altres llengües tant 
estrangeres com nacionals, mitjançant convenis amb les respectives comunitats 
autònomes. 

 
 
5- Àmbit d’implicació amb l’exterior 
 
Activitats socioculturals i d’extensió universitària 
 
Els programes d’activitats socioculturals i d’extensió universitària que desenvolupa 
l’UJI tenen una creixent demanda d’activitats, principalment per part de l’estudiantat, la 
qual cosa ens obliga a incrementar i variar l’oferta. Actualment és un dels programes 
que més impacte tenen en el seu territori entre les universitats espanyoles. A més, cal 
destacar que la relació amb la societat va en augment, com ho mostra el fet que en l’àrea 
cultural molts programes i esdeveniments es porten a terme amb la participació 
d’institucions i entitats privades. Per tant, cal consolidar aquesta oferta i emprendre 
nous reptes, com ara: 
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• Iniciar amb els col·lectius de secundària un programa de competicions esportives a 
l’UJI dirigit als IES. 

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

• Incorporació de nous socis al Programa Campus Obert que possibiliten un major 
finançament i permeten ampliar el nombre de serveis i activitats, i incrementar la 
presència de la Universitat en el territori. 

• Aproximar el Programa universitari de Majors als pobles. En l’actualitat es compta 
ja amb l’experiència positiva de l’acció realitzada com experiment a la Seu de 
l’Interior durant el curs 2003-2004. Estan previstes converses amb els responsables 
de la Seu del Nord i amb els de la Seu dels Ports. 

• Desenvolupar en l’entorn rural un programa de formació en les noves tecnologies de 
la informació i la comunicació, conjuntament amb la Diputació provincial de 
Castelló i Portmader. 

• Creació d’un Programa d’Acompanyament d’Iniciatives Socioculturals (PAIS 
Rural) destinat a tutoritzar els projectes de desenvolupament cultural que es porten a 
terme en diferents àrees rurals. 

• Organització de la X Mostra de Teatre Interuniversitari i la de les I Jornades de 
Còmic a Castelló. 

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

• Consolidar el cicle de quatre exposicions pictòriques anuals a la sala Octubre. 
• Programació regular d’exposicions fotogràfiques a la Seu de Castelló. 
 
Comunicació 
• Elaboració d’un pla de màrqueting dirigit al futur estudiantat. 
• Participació amb el Grup Compostel·la Mèdia en la producció de documentals sobre 

activitats investigadores universitàries. 
• Desenvolupament d’un sistema de comunicació interna als llocs d’ús comú més 

concorreguts basat en pantalles planes. 
• Consolidació de VOXuji Ràdio amb una programació diària entre setmana. 
• Emissió en fase pilot d’algun programa de VOXuji TV. 
• Conversió del web de l’UJI en un complet portal dinàmic multilingüe. 
 
Cooperació al desenvolupament i solidaritat 
• Participació en el programa de voluntariat internacional per a estudiants. 
• Desenvolupament del programa Campus Forestal de l’UJI, que mitjançant un 

conveni amb la Conselleria de Medi Ambient, possibilite la gestió de parcel·les 
emblemàtiques, si pot ser, dins d’un parc natural castellonenc (serra d’Espadà, 
Desert de les Palmes, Tinença...) per part de voluntariat de l’UJI que desenvoluparà 
en aquestes parcel·les activitats ambientals de reforestació, observatori ambiental, 
adequació i manteniment forestal, vigilància, etc. 

• Inici de la col·lecció de publicacions «Cooperació al desenvolupament i solidaritat». 
• Creació d’un espai de recursos humans virtual per a la cooperació al 

desenvolupament i la solidaritat. 
• Des de l’Observatori Permanent de la Immigració, desenvolupar estudis prospectius 

de l’impacte que la immigració tindrà a l’UJI en el futur i de les accions que podem 
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portar a terme per a incorporar aquest fenomen en les millors condicions. 
• Desenvolupament d’un Curs de gestió per a entitats no lucratives. 
• Desenvolupament d’un programa de formació en l’àmbit del desenvolupament local 

a Xile mitjançant un curs de postgrau que tindrà lloc a diverses universitats xilenes. 
• Continuació dels programes amb la Direcció General de Cooperació de la 

Generalitat Valenciana (Curs interuniversitari de cooperació i programa TELDE de 
formació a distància a hispanoamèrica). 

 
 
6- Àmbit d’organització i gestió de la Universitat 
 
• Distribució a tots els membres de la Comunitat universitària d’una firma electrònica 

digital en un dispositiu de memòria USB que podrà utilitzar-se, al mateix temps, per 
a emmagatzemar informació. La signatura que s’entregarà i que des del passat 
octubre es pot obtindre en un disquet en el nostre Registre General, és la que 
expedeix la Generalitat Valenciana, vàlida davant aqueix organisme i davant 
nombrosos organismes estatals com ara l’Agència Tributària, per a la presentació de 
declaracions, i Correus, a l’efecte de les notificacions telemàtiques. 

• La generalització d’aquesta signatura electrònica per a l’autenticació en el portal UJI 
(com alternativa a l’usuari i contrasenya) i per a la signatura de correus electrònics a 
l’UJI. 

• Desenvolupament (i difusió)  d’algunes de les actuacions del Pla de promoció del 
programari lliure, en compliment del manament estatutari de compromís en aquesta 
matèria. 

• Iniciar els estudis i les anàlisis necessàries per a elaborar un nou pla estratègic 
institucional de l’UJI, impulsant l’actualització del Llibre Blanc de les universitats 
valencianes que es va realitzar en 1998. 

• Posada en marxa de la comptabilitat analítica.  
• Consolidar en l’àmbit dels serveis la cultura dels objectius, metes, accions i unitats 

de mesura vinculada al desplegament del pla estratègic institucional en els serveis. 
• Treballar en cooperació amb les altres universitats valencianes en l’elaboració d’un 

nou Pla plurianual de finançament que s’ha de negociar amb la Generalitat 
Valenciana. 

• Negociació d’un nou Pla d’inversions que permeta acabar de construir les 
infraestructures del campus pendents i dotar l’UJI d’una capacitat física de prestar 
serveis a la comunitat universitària equivalent a la d’aquelles universitats 
valencianes que per tindre més anys es troben amb estructures físiques més 
consolidades. 

 

Qualitat 

• Organització de diversos cursos de formació en tècniques de qualitat per a directius 
PAS i PDI, especialment la formació en ISO, màrqueting i tècniques de fund-
raising. 

• Continuar l’extensió del procés d’implantació de certificacions ISO 9001:2000 a 
una o dues titulacions i a un parell de serveis i processos (en particular el de gestió 
d’intercanvi d’estudiants). 
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• Portar a terme tant l’autoavaluació com l’avaluació externa de l’UJI sobre la base 
del model d’excel·lència EFQM. 

• Estendre les cartes de serveis, que incorporen les demandes i les expectatives dels 
clients, a altres serveis de l’UJI. 

• Pel que fa al Programa d’Avaluació Institucional, en 2005 s’implementaran les 
diferents accions de millora recomanades en els informes finals de les unitats 
participants en l’ultima ordre de concurrència del Pla, i com a continuació dels 
projectes pilot del Programa d’Acreditació de l’ANECA, s’elaboraran uns plans de 
millora derivats de l’anàlisi realitzada. D’una altra banda, com a resultat de la 
participació en el projecte d’avaluació institucional de l’ANECA (bienni 2004-
2005), seran avaluades les titulacions d’Administració i Direcció d’Empreses i 
Humanitats. 

• Elaboració i anàlisi d'enquestes de satisfacció laboral per al PAS i el PDI. 
 
 
Aquest programa de govern recull un intens i ampli pla de treball que, com ja he dit, es 
completa amb la multitud d’accions que es troben consolidades any rere any en els 
diversos àmbits. És la constatació que la Universitat Jaume I es fa dia a dia, que la 
nostra comunitat universitària està compromesa amb el progrés, amb la millora 
contínua, amb la transformació de la realitat que farà que a l’UJI se la reconega d’acord 
amb la visió continguda en el pla estratègic: ser una universitat de referència, amb 
identitat pròpia, emprenedora, creativa i compromesa en la construcció i el progrés de 
la societat a què serveix.  
 
Però, per a desenvolupar aquest programa de govern, amb l’enriquiment dels 
suggeriments que hi podeu fer, necessitem no sols el treball i la dedicació del Consell de 
Direcció que tinc l’honor de presidir, que els teniu, sinó també necessitem la vostra 
confiança en aquest Claustre i la col·laboració de tota la comunitat universitària, la seua 
participació en una il·lusió que ha de ser compartida; necessitem permanentment el 
diàleg, l’acord del major abast possible, la crítica constructiva i la sana discrepància, 
necessitem desenvolupar les nostres activitats en un clima de transparència i tolerància, 
de respecte a la diversitat, d’entesa en la qual prime la raó i l’interès comú sobre uns 
altres tipus de plantejaments. Tot açò és, com a mínim, el que ens hem d’oferir i 
demanar mútuament per a poder fer realitat entre tots i totes, de la millor manera 
possible, el que ací s’ha exposat. 
 
 


