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Vull començar la meua intervenció felicitant el professor Germán Orón per la seua magnífica lliçó 
inaugural. Tant pel que fa a la seua exposició com pel contingut. Gràcies professor Orón, gràcies 
Germán per haver tret a la llum aquests casos i aquestes reflexions que ens han fet entendre millor 
el paper que ocupa la Hisenda estatal davant la Unió Europea. Lliçó que, com tot el teu magisteri,  
conté  una potent  argumentació,  una fina  ironia,  i  una crítica saludable  i  molt  constructiva que 
sempre ens animen a millorar.

A més, vull agrair-te públicament la predisposició i l’esforç realitzat per preparar-la en un temps tan 
limitat, que no és l’habitual; ja que, aquest curs corresponia al professorat de l’Escola Superior de 
Tecnologia i Ciències Experimentals impartir aquesta lliçó inaugural, –atès el torn que té establert la 
Universitat Jaume I.

Però l’atzar, o en aquest cas la mala fortuna, ha fet que per problemes de salut i a pesar de la seua 
voluntat, la professora Purificación Escribano, qui havia sigut inicialment designada, a última hora 
ha hagut de renunciar a impartir una lliçó inaugural que ja tenia preparada.

Malgrat estar en ple període de vacances, el professor Orón, no sols va manifestar una disposició 
absoluta a enllestir i preparar aquesta lliçó; a més, ho ha fet en un temps rècord, i amb la satisfacció  
interna del qui ajuda la seua institució i una companya.

Benvolgut Germán, si la lliçó t’ha fet mereixedor del nostre reconeixement acadèmic, el teu gest 
t’honora  com  a  company  i  persona.  Com  a  representant  d’aquesta  institució  et  manifeste 
públicament el nostre agraïment.



Gràcies també a la professora Escribano, per l’exemple que ens ha donat amb la seua lliçó, en 
aquest cas una lliçó de vida: de sentit del deure, d’esforç, de treball i  de voluntat de superació. 
Desitgem, benvolguda Puri, una ràpida recuperació, i veure’t ací, en aquest Paranimf, impartint-nos 
aqueixa lliçó escrita, però encara no pronunciada, el proper curs acadèmic.

Aquest curs que comencem té per a mi dues característiques ben especials; la de ser el meu primer 
curs com a rector (per la qual cosa us demane perdó si m’estenc), i la segona —i crec que és una 
satisfacció que compartim tots els membres de la comunitat universitària— la de complir-se, en 
l’actual curs acadèmic, el XX aniversari de la creació de l’UJI per part de les Corts Valencianes, el 
27 de febrer de 1991. 

Podríem dir allò que l’UJI ja s’ha fet gran, que ja ha assolit una majoria d’edat. Aquest temps de 
creixement  i  consolidació  ha  sigut  un  període  molt  intens  i  fructífer  en  què  hem descrit  una 
trajectòria a la qual no han faltat incerteses i dificultats, però que sempre hem recorregut amb la 
il·lusió i l’esforç continuat, en cada època, de tots els membres de la comunitat universitària i amb 
el suport de les institucions i de la societat que l’envolta.

Sens dubte, l’efemèride dels 20 anys és una fita ben important que hem de celebrar i que ha de 
servir per a estimular-nos i donar-nos una il·lusió i un compromís renovat amb què continuar fent  
camí, fent UJI.

En la memòria presentada per la Secretària General,  senyora María Victoria Petit  Lavall,  a qui 
també vull felicitar per la seua exposició, s’ha posat de manifest que, amb a penes vint anys, hem 
ocupat uns nivells de qualitat, en la docència, investigació i la gestió, semblants o superiors als que 
tenen  altres  universitats  de  l’Estat.  Valguen  com  a  exemples  que,  en  l’informe  de  2009  «La 
contribución de las  universidades  españolas  al  desarrollo» elaborat  per  la  Fundación Ciencia y 
Desarrollo (Fundación CYD), l’UJI ocupa el lloc número 33 de les 77 universitats espanyoles en el 
rànquing general pel que fa a la producció científica i al seu impacte. I que, segons el rànquing 
temàtic iberoamericà SCImago de 2010, la nostra universitat es troba en el lloc 17 en producció 
científica, en Ciències Socials i Humanitats; el lloc 23, en Ciències de la Salut; el 29, en Ciències 
Físiques; i el 6, en Ciències de la Vida, entre les vora 80 universitats espanyoles analitzades.

També m’agradaria ressaltar de la Memòria que, a finals de maig d’aquest any, l’UJI es va sotmetre 
a l’avaluació externa de l’European Foundation for Quality Management (EFQM) amb l’objectiu 
d’aconseguir la renovació del segell d’excel·lència europea EFQM 500+, que ja havia obtingut com 
a  institució  l’any  2008,  juntament  amb  el  seu  reconeixement  per  part  de  l’Agència  Nacional 
d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA).

Tot i que aquesta renovació representava un veritable repte, atès que no era suficient mantindre la 
puntuació  obtinguda  aleshores,  sinó  que  calia  incrementar-la,  l’equip  avaluador  del  Club 
d’Excel·lència en Gestió finalment va atorgar a la universitat una puntuació entre 550 i 600; la qual 
cosa suposava un increment notori de la puntuació obtinguda el 2008 i, per tant, va acreditar la 
renovació del segell.

Si comente aquest fet és per ressaltar i constatar la voluntat i el compromís continuat de l’UJI, com 
a institució i organització pública, per aconseguir una millora enfocada a excel·lir en tots els seus 
àmbits.

Aquest compromís amb la qualitat i la superació ha de ser el  leitmotiv, la línia argumental, que 
impregne totes les nostres actuacions al llarg d’aquest nou curs acadèmic. Un compromís renovat en 
què hem d’esforçar-nos per millorar: en la formació que impartim al nostre estudiantat, en la recerca 
que hi desenvolupem, en la satisfacció de la nostra comunitat universitària i en el servei que donem 
a la societat que ens envolta. Ho hem de fer curs rere curs, i especialment ara —en aquests moments 
de major dificultat— en què la societat més ho necessita i ens ho reclama. I caldrà fer-ho apostant 
per un model de gestió sostenible i amb un exercici de responsabilitat en la despesa, com ho faria 



qualsevol família o empresa, eliminant el que resulte superflu, o menys rellevant, i mantenint allò 
que siga fonamental i essencial per servir millor als nostres fins.

En el curs que avui encetem, la convergència cap al nou espai europeu d’educació superior, amb el 
desenvolupament de tots els nostres graus i màsters i doctorats, ha de ser l’objectiu prioritari.

Aquest és el primer curs en què l’UJI renova tota l’oferta acadèmica amb tots els seus títols oficials 
adaptats a aquest nou espai: 18 nous graus que sumats als 9 graus que s’hi van implantar el curs 
passat fan un total de 27 graus, i que juntament amb els 45 màsters i els 32 programes de doctorat 
completen l’oferta d’estudis oficials.

Cal reconèixer ací que açò ha sigut possible gràcies al treball intens i generós de tota la comunitat 
universitària i, en particular, del que s’ha fet des de les diferents comissions acadèmiques internes 
(CAI),  les  comissions  mixtes  universitat-societat  (CMUS),  la  Comissió Assessora per  als  Nous 
Estudis (la CANOE), la Comissió d’Estil, dels departaments, de tots els centres i serveis, i també 
des del Consell de Govern i de Direcció que ens va precedir. A tots, el meu agraïment per haver  
pogut iniciar aquesta adaptació al model de Bolonya dins del termini marcat.

Els resultats de la preinscripció a l’UJI per a aquest curs han superat els del curs passat, amb un 
increment del 10%.

Tot això posa de manifest que l’UJI ha realitzat una oferta d’estudis que resulta més atractiva i 
adaptada a la demanda de l’estudiantat. Aquesta realitat es pot generalitzar a la resta del sistema 
universitari  públic  valencià  (SUPV),  per  la  qual  cosa  es  podria  concloure  que  les  universitats 
públiques valencianes han complert els seus deures i han adaptat la seua oferta a la demanda social.

Aquesta circumstància no pot passar per alt per a la Conselleria d’Educació que ha de donar el  
suport necessari a les universitats perquè aquesta adaptació siga efectiva.

La convergència dels ensenyaments al nou espai europeu ha de representar un salt qualitatiu en la 
formació del nostre estudiantat, no pot quedar-se tan sols en la implantació d’una nova arquitectura 
de títols basada en l’existència de tres cicles: grau, màster i doctorat. Requereix un canvi actiu de la 
metodologia docent per part de l’estudiantat i també del professorat, d’una adequació important dels 
espais docents (aules adaptades a la mida i  al  major nombre de grups,  nous laboratoris,  noves 
tecnologies...), el desplegament d’una tutorització més personalitzada en l’estudiantat i, a més, el  
seguiment minuciós i exhaustiu de la implantació de cada nou grau, i màster, per tal d’aconseguir la 
futura acreditació.

Tot això, —ja ho estem constatant!— requereix un gran esforç de recursos humans i materials, que 
les  universitats  continuadament  hem manifestat  i  reclamat,  amb un missatge  ben clar:  que  les 
reformes perquè siguen efectives i no estèrils no poden fer-se a cost zero.

Seria molt lamentable per a la nostra societat que després de l’esforç de molts anys realitzat per la  
comunitat universitària per adaptar-se a l’esperit de Bolonya arribàrem a la trista conclusió, com en 
moltes  altres  reformes  educatives  del  passat,  que  “ho estem canviant  tot,  per  no  canviar  res”.  
Aquesta oportunitat d’ara no la podem desaprofitar.

L’altre objectiu prioritari al llarg d’aquest curs ha de ser la preparació de la posada en marxa dels 
futurs graus en Medicina i en Infermeria, i la creació, el disseny i el desenvolupament del nou espai 
per a les Ciències de la Salut i la seua facultat.

El  curs  passat  els  plans  d’estudis  d’aquests  dos  graus  van obtenir  les  avaluacions  positives  de 
l’ANECA i l’informe favorable de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP), i es va 
arribar a un acord amb la Conselleria d’Educació pel qual se n’ajornava la implantació al  curs 
2011/12, amb el compromís de mantindre el nombre de places inicialment previstes. Aquest acord, 
com ja vaig dir públicament en l’acte de presa de possessió com a rector, va posar de manifest una 
voluntat d’entesa per ambdues parts, i s’havia d’interpretar com un exercici de responsabilitat per 



tal d’aconseguir les condicions més òptimes per a la implantació dels graus. Durant aquest curs, 
doncs,  cal  treballar  conjuntament  amb  la  Conselleria  d’Educació,  i  complir  els  compromisos 
adquirits, per cadascuna de les parts, amb les màximes garanties possibles.

Pel que fa a l’UJI, hem començat a dotar-la ja de les infraestructures adequades per atendre les 
necessitats docents, investigadores i de gestió, en els primers cursos. També hem començat a dotar-
la dels recursos humans capaços de desenvolupar una docència i una investigació amb l’alt nivell de 
qualitat amb què se’ns reconeix en la resta d’estudis. I tot això potenciant la col·laboració estreta 
amb els centres hospitalaris de l’entorn, per generar les sinergies oportunes i necessàries entre els 
grups de recerca de l’UJI i els dels serveis clínics, que puguen consolidar unes línies d’investigació 
capdavanteres.

Com ja vaig advertir fa tan sols dos mesos, un finançament ordinari —com ara el del pla plurianual 
de finançament (PPF)— que no contemple cap acció singular de finançament i inversió per part de 
Conselleria, posaria en risc la viabilitat d’aquest projecte, el projecte de Ciències de la Salut de 
l’UJI  (la  universitat  pública  de  Castelló).  Per  tant,  gràcies  conseller  pel  suport  que  acabeu  de 
manifestar, ara, avui i en tot moment. També faig extensiu l’agraïment a les Corts Valencianes pel 
suport rebut en la sol·licitud de campus d’excel·lència que va realitzar l’UJI. Sol·licitud en què 
continuarem treballant intensament, també durant aquest curs.

Els  recents  estudis  sobre  l’economia  espanyola  assenyalen  de  manera  insistent  que  aquesta 
emmalalteix (pateix), en general, d’un problema greu de falta de productivitat i de competitivitat. I 
que la recuperació —econòmica— passa per ser més competitius davant els altres països.

També  manifesten  aquests  estudis  que  per  aconseguir  aquesta  competitivitat  és  imprescindible 
apostar, abans que en grans infraestructures viàries i de comunicació, en recerca, desenvolupament i 
innovació. Per tant, resulta indefugible invertir en R+D+I, i com és natural també en la formació, en 
grau i postgrau, del capital humà, és a dir del nostre estudiantat.

L’investigador Joan Guinovart, president de la Confederació de Societats Científiques d’Espanya 
(Cosce), fa pocs dies, en unes declaracions adreçades als responsables polítics, advertia:

“Espanya  es  troba  en  un  punt  d’inflexió:  o  s’aposta  decididament  per  la  recerca  i  el 
desenvolupament, o estem abocats a convertir-nos en un país de segona.”

També en l’esmentat informe de 2009 de la Fundación CYD, s’assenyala:

“La segona i tercera missions de la universitat —la investigació i la transferència de coneixement— 
són  molt  rellevants,  ja  que  l’economia  espanyola  es  troba  situada  per  sota  de  la  frontera 
tecnològica.”

A la vista del que la societat ens reclama, molts són els reptes que ens hem de plantejar en aquest  
nou curs acadèmic en l’apartat de recerca.

Així, continuarem apostant per la consolidació i competitivitat dels nostres grups d’investigació, 
tant de la recerca bàsica com de l’aplicada, també per generar un planter d’investigadors de què es 
puguen nodrir aquests grups, i per un suport renovat als grups d’investigació d’excel·lència, amb 
accions que potencien i incrementen la internacionalització i la visualització de la seua recerca. 

Així mateix posarem el mitjans necessaris per a connectar la recerca amb la societat, promovent,  
entre  altres  accions,  mecanismes  dins  del  pla  propi  d’investigació,  per  impulsar  projectes  i 
col·laboracions  amb  empreses  i  institucions.  Projectes  que  han  de  promoure  una  transferència 
efectiva de coneixement i innovació que revaloren l’activitat socioeconòmica del nostre entorn.

Acompanyarem aquesta iniciativa d’un nou impuls a l’Espaitec, el nostre Parc Científic, Tecnològic 
i  Empresarial.  En l’actualitat  ja s’ha iniciat  la construcció del segon edifici  del parc que podrà 
atraure i albergar noves empreses tractores que puguen col·laborar amb grups de recerca de l’UJI. 



Així mateix, s’impulsarà la creació i ubicació d’empreses basades en resultats d’investigació, les 
anomenades empreses de base tecnològica (EBT). Tot això ens permetrà consolidar l’Espaitec com 
un espai de desenvolupament, transferència i innovació científica i tecnològica i dinamitzar, així, les 
relacions entre l’UJI i el teixit empresarial.

L’escriptor irlandès George Bernard Shaw apuntava:

“Alguns veuen allò que existeix, i es pregunten ‘per què?’; mentre que uns altres somien allò que no 
existeix i es pregunten ‘per què no?’”

La conjunció d’aquest dos plantejaments, la simbiosi de les respostes a aquests dos interrogants —
que d’altra  banda no són ni  trivials  ni  senzills—, és fonamental  a  l’hora de construir  allò  que 
entenem com a progrés.

La resposta a la primera qüestió, “per què?”, ens permet comprendre la realitat complexa que ens 
envolta i explicar-la i predir-la. La resposta a la segona, “per què no?”, a més, requereix la capacitat 
i l’esforç d’imaginar, d’innovar i millorar. Aquest afany humà, aquest “anar més enllà, més lluny de 
l’avui que de vegades ens constreny” ha permès l’avanç científic, tecnològic i social, i el progrés en 
general.

En aquests  temps,  més que mai,  resulta  fonamental  trobar  noves  vies  i  solucions  imaginatives, 
explorar nous territoris i preguntar-se... i somiar el que no existeix encara i plantejar-se, almenys, 
aquell qüestió  “per què no?”. Per això fem una aposta renovada per la recerca, el desenvolupament 
i la innovació. El trinomi R+D+i és el que, sens cap mena de dubte, ens permetrà progressar.

Un altre objectiu que cal assolir és el foment dels valors i de la cultura en la comunitat universitària,  
en particular, i en la societat en general. 

Pel que fa als valors voldria dur ací les paraules del doctor Federico García Moliner, professor  
emèrit  de la nostra universitat  i  Premi Príncep d’Astúries d’Investigació Científica i  Tècnica el 
1992, qui en una conferència sobre ciència i valors que va pronunciar l’any 2005 amb motiu de la  
commemoració de l’Any Mundial de la Física, apuntava:

“La qualitat d’una societat no és la dels seus coneixements, sinó la dels seus valors”; i també:

“Per a la bona marxa de la democràcia és necessària l’alfabetització científica de la societat, ja que 
la ciència canvia més el món pels seus conceptes que pels seus productes.” 

Així  doncs,  pel  que fa  a  l’estudiantat  haurem de  potenciar-ne formació  integral,  no  sols  en  la 
vessant de la seua competència professional,  sinó també com a ciutadans participatius i  crítics, 
compromesos i implicats en la millora del seu entorn social i en aconseguir una societat més justa, 
democràtica  i  avançada.  Hem de  treballar  a  fons  per  a  aconseguir  l’alfabetització  científica  i  
humanística de la societat.

També haurem d’impulsar i promoure una cultura d’excel·lència, desenvolupant les corresponents 
facetes  d’aquesta,  per  mitjà  de  programacions  i  propostes  atractives  adreçades  a  la  comunitat 
universitària i a la societat. 

Durant  aquest  curs  hem d’acostar  més  l’UJI  a  la  societat  de  Castelló.  Hem d’aconseguir  que 
Castelló siga percebuda com una ciutat universitària. L’adaptació de l’edifici de l’antiga Delegació 
d’Hisenda afavorirà i facilitarà aquest acostament, i s’engegaran nous projectes i accions adreçades 
a la ciutadania,  com ara una alfabetització digital que ens ajude a acostar les tecnologies de la 
informació  i  la  comunicació  (TIC),  als  col·lectius  que  tenen  més  dificultats  per  a  accedir-hi 
(persones de la  tercera edat,  immigrants...).  També facilitarem aquest  acostament,  potenciant  la 
programació  del  Paranimf  i  oferint  als  ciutadans  les  completes  instal·lacions  esportives 
universitàries  de  què  disposem  i  amb  les  quals  la  ciutat  de  Castelló  de  la  Plana  pot  veure 
complementada l’oferta esportiva de la zona oest.



No vull deixar passar l’oportunitat de recordar que l’UJI ja ha complit l’imperatiu legal d’adaptar 
els seus Estatuts a la Llei orgànica de modificació de la llei orgànica d’universitats (LOMLOU), 
com s’ha assenyalat en la Memòria del curs passat, i la primera universitat del SUPV que els ha 
adaptats.

L’única  discrepància  amb el  Consell  Valencià  respecte  de  la  denominació  de  la  llengua  no ha 
d’ocultar  la  nostra  satisfacció per  l’entrada  en vigor  d’aquesta  importantíssima norma,  que ens 
permetrà abordar i  culminar les nombroses reformes legals internes per tal  de governar amb la 
millor eficàcia possible i per aconseguir desenvolupar la missió de la universitat amb una qualitat 
inqüestionable.

Lamentem que per  motius  que van més  enllà  de les  argumentacions  filològiques,  històriques  i 
culturals, no s’haja reconegut la raó acadèmica —i també legal— que assisteix a la Universitat, pel 
que fa a la denominació acadèmica de la llengua pròpia.

No obstant això, conseller, i encara que ens mantindrem ferms en la nostra reivindicació legal, us 
manifestem  que  l’UJI,  pel  que  fa  a  l’impuls,  la  promoció  i  l’ús  del  valencià,  vol  continuar 
col·laborant en la forma conciliadora, oberta i positiva, en què ho hem estat fent fins ara; ja que  
volem contribuir socialment a unir i no a separar.

Que  la  diferència  onomàstica  no  siga  un  obstacle  al  treball  conjunt  per  cuidar  i  impulsar  el 
coneixement i l’ús del valencià.

Vull finalitzar la meua intervenció felicitant, en nom de tota la comunitat universitària, els nous 
doctors i doctores que han llegit la tesi doctoral durant el passat curs i que en aquest acte d’avui 
n’han obtingut el diploma. Vaja també una felicitació, ben especial, per a les persones que, a més, 
han obtingut el premi extraordinari de doctorat en les diferents modalitats convocades.

Hem volgut reconèixer-vos, amb els nostres aplaudiments abans, i amb aquesta felicitació ara, els 
anys  que  heu  dedicat  a  l’estudi  i  a  l’intens  treball  per  dur  endavant,  amb  èxit,  les  vostres 
investigacions, i per assolir la formació i el coneixement que us han fet mereixedors del màxim grau 
acadèmic.

Se’ns dubte aquest haurà estat un període importantíssim de la vostra vida acadèmica i personal, en 
què  heu  pogut  mostrar  una  continuada  força  de  voluntat,  dedicació,  i  treball,  no  exemptes 
d’importants sacrificis i renúncies personals que solament vosaltres i els vostres familiars i amics 
coneixereu, però que tots valorem. 

Per acabar, desitgem que pugueu posar la vostra formació, coneixement i potencial investigador al 
servei de la comunitat de què formareu part. Sols així podrem millorar el nostre entorn i assegurar el 
progrés que tots volem per a la nostra societat.

Tempus fugit, tempus fugit, diu una antiga expressió llatina que apareix per primera vegada en un 
text  de  Virgili.  Tempus  fugit,  el  temps  “vola”,  “s’escapa”,  “s’esmuny”.  Agraïm  a  Virgili 
l’advertiment, i aprofitem el temps d’aquest curs per construir-nos i créixer com a persones, i per a 
construir-nos i créixer com a universitat i societat.

Us desitge a totes i a tots un bon curs 2010/11.

Moltes gràcies per la vostra atenció.



Discurs del Conseller d’Educació, 
Alejandro Font de Mora Turón

INTERVENCIÓ DEL CONSELLER D’EDUCACIÓ, ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN 

EN L’ACTE D’INAUGURACIÓ DEL CURS ACADÈMIC 2010/11

DILLUNS, 20 DE SETEMBRE DE 2010

11.00 h PARANIMF

• Rector Magnífic de la Universitat Jaume I de Castelló, senyor Vicent Climent Jordà
• Excel·lentíssim President del Consell Social, senyor Rafael Benavent
• Rector Magnífic de la Universitat Internacional Valenciana, senyor José Sanmartín Esplugues 
• Il·lustríssima Secretària General de la Universitat Jaume I, senyora María Victoria Petit
• Excel·lentíssim Vicerector d’Investigació i Política Científica, senyor Antonio Barba
• Excel·lentíssimes i il·lustríssimes autoritats acadèmiques, autonòmiques i civils
• Professors i alumnes
• Amics i companys
• Senyores i senyors

Molt bon dia a tots,

Siguen les meues primeres paraules per a felicitar els nous doctors i doctores i també els premis 
extraordinaris per la seua excel·lència universitària. També vull fer extensiva la meua felicitació a 
les famílies dels doctors i premiats, pel suport als seus fills i filles i per possibilitar la consolidació, 
a hores d’ara, d’estes distincions. També la meua enhorabona al professor Orón per la seua lliçó 
magistral que ens ha il·lustrat sobre una conseqüència més de la crisi econòmica que és fer tremolar 
el món del marc del dret i, per tant, sent optimistes, esperar que una conseqüència positiva en el cas  
de la crisi, siga ajustar el món del dret al voltant de l’economia europea i intentar que les dificultats 
que ara percebem no ocórreguen en un futur, moltes gràcies per la seua erudita intervenció.

Un any més, senyores i senyors, ens reunim en la Universitat Jaume I de Castelló per a inaugurar un 
nou curs acadèmic.

Els pròxims mesos, tant l’equip rectoral com els alumnes i docents s’enfrontaran a nous reptes i 
projectes.

Uns reptes i projectes que, si bé suposaran la continuació de les accions desenrotllades fins ara per a 
consolidar la Jaume I com a centre de referència universitari nacional, s’imbuiran del nou esperit i 
les idees aportades per l’equip rectoral entrant.

Vull que les primeres paraules siguen per a felicitar el nou rector i el seu equip i mostrar tot el meu 
suport en el seu primer curs de camí.

També,  i  aprofitant  la  seua  presència  entre  nosaltres,  vull  agrair  l’anterior  rector,  el  professor 
Toledo, i el seu equip el gran treball realitzat al capdavant de la universitat, moltes gràcies.

No em cap el menor dubte que l’acció que desenrotlle el nou equip rectoral contribuirà a mantindre 



la Universitat Jaume I com un model de centre acadèmic, igual com ha succeït en els seus quasi vint 
anys de vida .

Els darrers anys han servit perquè el campus de la Universitat haja crescut i evoluciona i a poc a poc 
com a espai dinàmic que és.

I sens dubte, continuarà creixent i evolucionant i és en este sentit que vull repetir allò que ja vaig 
manifestar en la meua primera intervenció en esta casa, fa ja sis anys, que va ser, i és, el suport de la 
Generalitat  Valenciana  i  el  meu  suport  particular,  individual,  a  la  implantació  dels  estudis  de 
Ciències de la Salut en esta universitat.

La Conselleria i l’equip rectoral, i el rector en concret, estem treballant braç a braç per a aconseguir-
ho i aconseguir-ho de la manera que la universitat i la societat castellonenca es mereixen, és a dir, 
amb el màxim nivell de qualitat, i amb la garantia d’excel·lència que mereixen els nostres alumnes.

En este sentit, tant el rector com jo mateix, hem assegurat l’inici dels estudis de Ciències de la Salut 
el  pròxim curs  2011-12  i  hem aconseguit  del  secretari  general  d’universitats  del  Ministeri  el  
manteniment de l’oferta de places i, puc dir-los ara, que la Generalitat implementarà els recursos 
necessaris per a fer realitat un projecte que tant il·lusiona la societat de Castelló i que tan necessari  
és per a la nostra societat en general, atesa la falta de professionals de la medicina. Per tant, i en este 
sentit, cap dubte no té raó de ser ni està justificat.

Desenrotllament,  creixement  i  evolució  que  ha  tingut  la  Universitat  Jaume  I  i  que  és  un 
desenrotllament parell al de la societat castellonenca que l’usa i disfruta.

Llocs com el Paranimf , inaugurat fa poc més d’un any , són un exemple viu de com la universitat 
s’obri a la societat i de com es convertix en un espai de trobada per al coneixement, la reflexió, la 
cultura, el debat i l’excel·lència.

Parlant d’excel·lència, també vull posar de manifest el suport del govern valencià al projecte de 
Campus d’Excel·lència UJI-Queran que lamentablement no ha sigut acceptat pel Ministeri. Pensem 
que tenia totes les característiques i les té per a haver estat considerat. Vull, en tot cas, animar la 
universitat perquè continue l’esforç d’excel·lència, tinga o no tinga el segell oficial, perquè el que 
importa és el fet, i el fet és que el campus de la Universitat Jaume I de Castelló, és un campus  
d’excel·lència.

Els vull reiterar que la interacció de la universitat amb la societat més pròxima que la rodeja no 
seria  possible  sense  el  concurs  de  tota  la  comunitat  universitària:  equip  rectoral,  professors  i 
professores, investigadors i investigadores, personal d’administració i servicis i estudiants.

Tots ells exercixen un paper clau en la vida de la institució:
• L’equip rectoral, que estic segur que continuarà gestionant responsablement i eficaçment els 

recursos per a oferir les millors infraestructures i ensenyances als alumnes. I els gestionarà, en 
un moment, on els recursos són valuosos, perquè la societat valenciana està fent un esforç 
extraordinari per a atendre les necessitats de les seues universitats públiques.

• Els professors, d’altra banda, que amb la seua dedicació i esforç personal contribuiran a formar 
els alumnes no sols en l’aspecte purament tècnic o de continguts, sinó que fomentaran el 
creixement humà dels jóvens estudiants.

• Els investigadors, que amb la seua dedicació i perseverança contribuiran a situar la Universitat 
Jaume I en llocs rellevants del món científic.

• El personal d’administració i servicis, sense el treball del qual no seria possible el 
funcionament ordinari d’un centre d’estes característiques.

• I els estudiants, que han de tractar d’absorbir totes les ensenyances que ací reben però també 
tindre inquietuds i ser participatius. A més, han de ser conscients de la necessitat aprofitar 
l’oferta acadèmica i els mitjans que tota la societat posa a la seua disposició.



La major part de la despesa que els universitaris necessiten, i per tant de la inversió que necessiten, 
és suportada pel conjunt de la societat a través dels impostos. Jo faig un crida als estudiants de la 
universitat perquè tinguen en compte eixe fet i s’esforcen dia a dia per a respondre al mateix temps 
a l’esforç que la societat fa per tots ells i totes elles.

En  este  sentit,  la  Generalitat,  conscient  de  la  importància  d’oferir  la  millor  ensenyança  i 
infraestructures universitàries als nostres jóvens finança el 90% del cost de l’ensenyança pública 
universitària.

Vull  recordar-los que el  Govern Valencià treballa  per a garantir  l’accés de tots  a  una educació 
superior de qualitat i per a afavorir la igualtat d’oportunitats en la formació.

Estem convençuts que no pot ser d’una altra manera. El progrés de la Comunitat Valenciana passa 
per aconseguir una societat que puga oferir, a més,  nivells educatius i formatius d’excel·lència.

En este convenciment i en la nostra manera d’entendre el progrés social es fonamenta la nostra 
aposta econòmica pel sistema universitari públic.

Així, el Consell a què represente ha destinat només a esta universitat més de 555 milions d’euros en 
els últims set anys .

Per a enguany, el 2010, rebrà uns altres 81,4 milions d’euros, una xifra que suposa invertir més de  
220.000 euros diaris en esta institució universitària.

I també per a finals d’enguany, d’ací pocs dies o setmanes, com ja els anunciem en l’últim Consell  
Valencià  d’Universitats  i  de  Formació  Superior  del  mes  de  juliol,  esperem firmar  el  nou  Pla 
plurianual de finançament (2010-2017).

Amb el nou model es pretén dotar les institucions acadèmiques superiors d’uns recursos econòmics 
suficients que estabilitzen l’economia universitària, que permeten projectes a mitjà i llarg termini i  
en què primaran els resultats obtinguts en investigació, docència i transferència de coneixements.

Però l’esforç de la Generalitat,  a més de plasmar-se en les xifres que els he exposat,  també es 
plasma en iniciatives de tipus qualitatiu; és a dir, en la nostra aposta per fer dels centres universitaris 
valencians  uns  centres  de  prestigi  i  uns  llocs  en  què,  tant  professors  com  alumnes,  puguen 
desenrotllar el seu potencial.

En este sentit, este curs posarem en marxa ja el programa d’alt rendiment acadèmic en 14 graus de 
quatre universitats de la nostra Comunitat. 

Amb este programa volem que els alumnes que tenen un potencial destacat puguen desenrotllar les 
seues aptituds en l’entorn més adequat i reben l’estímul apropiat.

A més, per segon any consecutiu convocarem novament els  premis a l’Excel·lència Docent, una 
iniciativa que pretén reconéixer els docents d’excel·lència i la seua dedicació per a formar cada dia 
millor els nostres estudiants. 

Les  dos iniciatives que els  acabe de contar  no serien possibles sense la  cooperació i  el  treball 
conjunt entre la Conselleria i les universitats.

De la mateixa manera, la col·laboració i la responsabilitat de les universitats s’ha posat de manifest 
en el procés d’adaptació de les seues titulacions a les exigències del procés de Bolonya.

En este sentit, en l’actualitat, en este centre es poden cursar  diferents estudis i màsters adaptats a 
l’Espai Europeu d’Educació Superior. Vull també felicitar la Universitat per l’esforç realitzat en este 
camp.

Però  la  Jaume  I  no  sols  destaca  per  la  seua  docència,  sinó  també  per  la  investigació  que  es  



desenrotlla en el seu campus .

Una investigació que rep el suport sense fissures del Govern Valencià. En este sentit,  a més de 
l’aprovació de la Llei de coordinació del sistema valencià d’investigació científica i desenrotllament 
Tecnològic,  la  Llei  de  la  ciència,  l’abril  de  l’any passat,  des  de  la  Generalitat  hem continuat 
treballant en la direcció del foment de la investigació i el desenvolupament.

Per això hem elaborat el Pla general estratègic de ciència i tecnologia (PGECIT), un full de ruta per  
al desenrotllament de les polítiques científiques en els pròxims cinc anys.

Així mateix, s’ha constituït la Conferència General de Ciència i Tecnologia (CONCITEC) com a 
òrgan assessor en matèria d’investigació, desenrotllament i innovació tecnològica (R+D+I), en què 
estan  representats  tots  els  agents  de  gestió  i  execució  d’investigació  i  desenvolupament  de  la 
Comunitat Valenciana. Es tracta d’un òrgan únic a Espanya per les seues característiques.

Els recursos humans són una de les parts de l’engranatge del sistema científic i, per això, des de la  
Generalitat continuarem el nostre interés perquè la inversió continue augmentant.

Així, i com a mostra, els diré que per a enguany, i gràcies a l’Orde única de beques i ajudes per a  
investigació i desenvolupament de la Conselleria d’Educació, esta universitat ha rebut 1,8 milions 
d’euros . 

Aprofite l’acte per a reconéixer el treball que s’ha realitzat fins ara en investigació en la Universitat 
Jaume I i per a animar a continuar en esta important tasca.

Tot esforç en este aspecte és una inversió per al futur. El Consell és coneixedor que una societat 
avantguardista  i  pròspera  és  una  societat  que  investiga  i  destina  fons  a  la  investigació  i  el 
desenvolupament.

Per  això,  en  els  pressupostos  d’enguany,  la  Generalitat  ha  destinat,  a  través  del  programa 
d’innovació, transferència tecnològica i suport a infraestructures, 30,5 milions d’euros; és a dir, una 
inversió de més de 2,5 milions d’euros al mes.

La  nostra  meta  és  aconseguir,  per  a  l’any  2015,  quan  el  Pla  general  estratègic  de  Ciència  i  
tecnologia de la Comunitat Valenciana finalitze, el 2% del Producte Interior Brut en les nostres 
inversions en este camp.

Només em queda manifestar-los que estic convençut que la Universitat Jaume I continuarà amb el 
desenrotllament  i  creixement  i  amb  l’activitat  que  faran  de  l’UJI  una  de  les  universitats  més 
importants d’Espanya.

Moltes gràcies per la seua atenció i que tinguen un curs feliç.



Nomenament de doctor honoris 
causa a favor de l’Excel·lentíssim 
senyor Federico Mayor Zaragoza

El Consell de Govern, reunit el dia 10 de febrer de 2009, i d’acord amb el que preveu l’article 45.4 
dels  Estatuts  de la  Universitat  Jaume I,  aprovats pel  Decret  252/2003,  de 19 de desembre,  del 
Govern Valencià,  aprova a  proposta  del  rector,  per  unanimitat,  la  concessió del  grau de doctor 
honoris  causa  per  la  Universitat  Jaume I  al  senyor  Federico  Mayor  Zaragoza  a  la  vista  de  la 
memòria justificativa que acompanya la proposta, en la qual s’indiquen els seus mèrits rellevants. 
Així mateix acorda que el solemne acte acadèmic d’investidura d’aquest grau honorífic se celebre 
amb el protocol previst el dia 2 de desembre de 2009.



Nomenament de doctor honoris 
causa a favor de l’Excel·lentíssim 

senyor Manuel Vicent
El Consell de Govern, reunit el dia 27 de març de 2009, i d’acord amb el que preveu l’article 45.4 
dels  Estatuts  de  la  Universitat  Jaume I,  aprovats  pel  Decret  252/2003 de 19 de  desembre,  del 
Govern Valencià,  aprova a  proposta  del  rector,  per  unanimitat,  la  concessió del  grau de doctor 
honoris  causa  per  la  Universitat  Jaume  I  al  senyor  Manuel  Vicent  a  la  vista  de  la  memòria 
justificativa que acompanya la proposta, en la qual s’indiquen els seus mèrits rellevants. Així mateix 
acorda  que  el  solemne  acte  acadèmic  d’investidura  d’aquest  grau  honorífic  se  celebre  amb  el 
protocol previst el dia 7 d’octubre de 2009.

Claustre
President: Francisco Toledo Lobo

Secretària general: María Victoria Petit Lavall

Gerent: Antonio Montañana Riera

En representació del PDI funcionari doctor
• Vicent Climent Jordà
• Vicente Orts Ríos
• Eva Alcón Soler
• Vicent Martínez Guzmán
• Juan Andrés Bort
• Jordi Adell Segura
• Vicent Palmer Andreu
• Antonio Barba Juan
• Modesto Fabra Valls
• Juan-Luis Gómez Colomer
• Margarita Porcar Miralles
• Joan Serafí Bernat Martí
• Leonor Lapeña Barrachina
• Andrés Marzal Varó
• Vicente Moliner Ibáñez
• Ignacio Morell Evangelista
• Manuel Chust Calero
• Germán Orón Moratal
• Antonio Vico Martínez
• Salvador Cabedo Manuel
• Josep Planelles Fuster
• Ana María Fuertes Eugenio
• Isabel García Izquierdo



• María Victoria Petit Lavall
• Rosa María Grau Gumbau
• José Luis González Cussac
• Pilar Safont Jordà
• Pilar García Agustín
• Pablo Aibar Ausina
• F. Xavier Molina Morales
• Wenceslao Rambla Zaragozá
• María Raquel Agost Felip
• José Ignacio Aliaga Estellés
• Vicent Cervera Mateu
• María José Oltra Mestre
• M. Ángeles Ruipérez Rodríguez
• Iciar Cordero Cutillas
• Joan Manuel Verdegal Cerezo
• Cristina Botella Arbona
• Enric Cervera Mateu
• Víctor Manuel Mínguez Cornelles
• Guillermo Monrós Tomás
• María Monzó Fuster
• Santiago Posteguillo Gómez
• Eloísa Nos Aldás
• Dolores Llidó Escrivá
• Eduardo Peris Fajarnés
• Diego López Olivares
• Rafael Ballester Arnal
• Teresa Vallet Bellmunt
• Miguel Ángel Moliner Tena
• M. Amparo Alcina Caudet
• María Ángeles Fernández Izquierdo
• Lluís Meseguer Pallarés
• Pilar Civera García
• Maria J. Masanet Llodrà,
• José Luis Amorós Albaro
• Juan Carda Castelló
• Francisco López Benet
• Josep Guzmán Pitarch
• María-Luisa Villanueva Alfonso
• Enrique Belenguer Balaguer
• Miguel Galbis Silvestre
• Joaquín Beltrán Arandes
• Juan Carlos Amengual Argudo
• Antonio Caballer Miedes



• Julia Galán Serrano
• Arnaldo Moreno Berto
• Manuel Rosas Artola
• Jacint Balaguer Coll

En representació del PDI funcionari no doctor i contractat
• Sergio Barrachina Mir
• Joan Andreu Traver Martí
• Francisco Marco Viciano
• Cristina Campos Sancho
• María José Esteve Ramos
• Luis Martínez León
• Iván Barreda Tarrazona
• José Enrique Juliá Bolívar
• Begoña Bellés Fortuño
• Néstor Aparicio Marín,
• Robert J. García Antolin,
• Germán León Navarro

En representació de l’estudiantat 
• Nastra de las Nieves Ares Armero 
• Alba Valle Mas
• Sergio Barreda Coy
• Lledó Ferrer Corbella
• Javier Ares Armero
• Aitor Esteve Picazo
• M. Cinta Beltran Badal
• Francisco Javier Cantero Ramis
• Lucía Langa Coronel 
• Alejandro Blanch Oliveras
• Mónica Mimoso Bellés
• Sara Sánchez Asorey
• Antonio López Amores
• Paula Roig Becerra
• Richard Merhi El Aawar
• José Francisco Martorell Gas
• Pablo Gil Navarro
• Jesús Carrasco Gómez
• Víctor Manuel Garrigues Moreno 
• Marta Abellán Flos
• Carles Vicent Ginés Muñoz
• Salvador Moreno Rodríguez
• Sandra Mónica Arenós Tano
• Conrado Borrás Martín-Lorente
• M. Pilar Torre Ros



• Sandra Doménech Domingo
• Carlos García Muñoz
• Pablo Marí Chust
• Cristina Terren Matamoros
• Javier Hernández Benito
• Julia Llop Porcar
• José Manuel Sánchez Torres
• Miguel Marco Serrano 
• José Luis Gutiérrez Ríos 
• Javier Negre Tena
• José Abad Prieto
• Laura Ruiz Godoy 

En representació del personal d’administració i serveis
• Miguel Gómez Navarro
• María Pilar Rodríguez Carot
• María Jesús Tirado Roldán
• Francisco Javier García Belmonte
• Begonya Herrero Sales
• María José Morte Ruíz
• Antonia Durán Uroz
• Ernesto Alonso Silva
• David González Alamilla
• Manuel Nebot Granell
• Juan Luis Porcar Orihuela
• Clara Viciano Ferrás
• Amparo Campos Suliano
• Clemente Miró Pons
• Joan Antoni Andrés Balaguer
• Carme Pinyana i Garí

Mesa del Claustre

President: Francisco Toledo Lobo

Secretària: María Victoria Petit Lavall

Vocals

Pel personal docent i investigador:
• Julia Galán Serrano
• Diego López Olivares

Per l’estudiantat:
• Cinta Beltrán Badal
• Paula Roig Becerra

Pel personal d’administració i serveis:
• María Jesús Tirado Roldán



Després de les eleccions celebrades el dia 20 de maig de 2010, el nou Claustre és el següent:

President: Vicent Climent Jordà

Secretària general: María Victoria Petit Lavall

Gerent: Antonio Montañana Riera

Claustre

Personal Docent i investigador
• Beltrán Montoliu, Ana 
• Gimeno Agost, Francisco 
• Julián López, Beatriz 
• León Navarro, Germán 
• Mallén Fortanet, Dolores 
• Marco Viciano, Francisco 
• Marqués Marzal, Ana Isabel 
• Martí Ferriol, José Luis 
• Martínez León, Luis 
• Moliner Cabedo, Emmanuela 
• Monferrer Daudí, Joan Ramon 
• Oliver Guasp, María Victoria 
• Piquer Vidal, Adolfo 
• Puetz, Achim 

PDI doctor amb vinculació permanent
• Adell Segura, Jorge 
• Agost Canós, Rosa María 
• Agost Felip, María Raquel 
• Aibar Ausina, Juan Pablo 
• Alcaraz González, Antonio Diego 
• Alcina Caudet, María Amparo 
• Andrés Bort, Juan Manuel 
• Balaguer Coll, Jacinto 
• Ballester Arnal, Rafael 
• Barba Juan, Antonio 
• Barreda Tarrazona, Iván José 
• Belenguer Balaguer, Enrique Francisco 
• Bellés Fortuño, Begoña 
• Beltrán Arandes, Joaquín 
• Bengochea Morancho, Aurelia 
• Bernat Martí, Joan Serafí 
• Bou Llusar, Juan Carlos 
• Carda Castelló, Juan Bautísta 
• Cervera Mateu, Vicente 



• Cordero Cutillas, Iciar 
• Escribano López, Purificación 
• Esteve Cano, Vicente José 
• Fernández Izquierdo, María Ángeles 
• Fortanet Gómez, Inmaculada 
• Galán Serrano, Julia 
• Gallardo Izquierdo, Antonio 
• García Agustín, Pilar 
• García Edo, Vicent 
• García Izquierdo, Isabel 
• García Marzá, Vicente Domingo 
• Garrigues Giménez, María Amparo 
• Gómez Cadenas, Aurelio 
• Gómez Colomer, Juan Luis 
• González Adelantado, Florenci Vicent 
• Grandío Botella, Antonio 
• Grangel Seguer, María de los Reyes 
• Hernández López, Leonor 
• Lancis Sáez, Jesús 
• Lapeña Barrachina, Leonor 
• Lázaro Guillamón, María del Carmen 
• Llidó Escrivá, Dolores María 
• Llusar Barelles, Rosa María 
• López Benet, Francisco 
• López Olivares, Diego 
• López Ortí, José Antonio 
• Marzal Felici, José Javier 
• Marzal Varó, Andrés 
• Mínguez Cornelles, Víctor Manuel 
• Molina Morales, Francesc Xavier 
• Moliner Ibáñez, Vicente 
• Moliner Tena, Miguel Ángel 
• Monzó Fuster, Maria 
• Morell Evangelista, Ignacio 
• Muñoz Torres, María Jesús 
• Nos Aldás, Eloísa Fernanda 
• Oltra Mestre, María José 
• Orón Moratal, Germán 
• Palmer Andreu, Vicente 
• Pérez Francisco, Miguel 
• Piquer Vicent, Ana María 
• Planelles Fuster, Josep Hilari 
• Rambla Zaragozá, Wenceslao 



• Recalde Castells, Andrés Juan 
• Ríos García, Isabel Maria 
• Rosas Artola, Manuel José 
• Ruipérez Rodríguez, María Ángeles 
• Sancho Bru, Joaquín Luis 
• Vicente Palacio, María Aránzazu 
• Vidales Rodríguez, Catalina 

PAS
• Barreda Rochera, Javier 
• Campos Suliano, María Desamparados 
• Cebrían Máñez, María Amparo 
• García Belmonte, Francisco Javier 
• Gómez Navarro, José Miguel 
• González Alamilla, David 
• Grandío Botella, Francisco Javier 
• Herrero Sales, Begonya 
• Iglesias Ortega, José Vicente 
• Martínez Parra, Manuel 
• Morte Ruiz, María José 
• Nebot Granell, Manuel 
• Sáez Vidal, Barbara 
• Tirado Roldan, María Jesús 
• Torlá Barrachina, Catalina 
• Torner Mas, Jordi 

Estudiantat
• Amela Peris, Héctor 
• Amurgo Vila, Ana María 
• Andreu Martínez, Sara 
• Arias Albareda, María Luisa 
• Bartoll Moya, Estefanía 
• Beltrán Badal, M. Cinta 
• Berbel Rodríguez, David 
• Blanch Oliveras, Alejandro 
• Borja Muchola, Verónica 
• Coronil Mingol, Clara 
• Cortes Espasa, Jordi 
• Domingo Guillén, Carlos 
• Esteve Picazo, Aitor 
• Forcada Poza, Rubén 
• Galindo Morro, Marta 
• García Font, Gaspar Fermín 
• García Porcar, Javier 
• Gil Navarro, Pablo 



• Herrero Pascual, Carlos Juan 
• Hevilla Cucarella, David José
• Iranzo Vicente, Borja 
• Jiménez Mateo, Pablo 
• Jin Zhou, Montserrat 
• Ledesma Gascó, Sara 
• Lluch Sánchez, Julia 
• Martí Andreu, Daniel 
• Mateu Cepriá, Juan 
• Millán Allepuz, Bárbara 
• Murria Tornero, David 
• Nova Auñón, Lilian 
• Olivos Quichiz, Lesly Marlene 
• Orenga De La Lama, María 
• Pallarés Piquer, Elisenda 
• Saura Vilar, Juan Luis 
• Timashev, Konstantin 
• Toledo Llorens, Sergio 
• Vicente García, Marta 

Becari
• Fabregat Tena, Víctor 

Mesa del Claustre

President: Vicent Climent Jordà

Secretària: María Victoria Petit Lavall

Vocals

Pel personal docent i investigador:
• Diego López Olivares
• Rosa M. Agost Canós   

Per l’estudiantat:
• Sara Ledesma Gascó 
• Marta Vicente García

Pel personal d’administració i serveis:
• María Jesús Tirado Roldán



Consell Social
COMPOSICIÓ DEL CONSELL SOCIAL
Actualitzada a  21 de setembre de 2009

• President: Rafael Benavent Adrián
• Secretari: José Muñoz Castillo

VOCALS:

Representants de la Universitat Jaume I: membres nats
• Rector: Francisco Toledo Lobo
• Secretària general: María Victoria Petit Lavall
• Gerent: Antonio Montañana Riera

Elegits pel Consell de Govern

Representant professorat:
• Rosa María Grau Gumbau

Representant dels estudiants:
• Nastra Ares Armero

Representant del PAS
• María José Morte Ruiz

Representants dels interessos socials (amb data 11 de setembre de 2009, es va publicar al DOCV 
núm. 6100 l’Ordre de 27 de juliol de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es nomenen 
vocals representants dels interessos socials del Consell Social de la Universitat de Castelló. Van 
prendre possessió en el Ple del Consell Social núm. 29, de 21 de setembre de 2009, i núm. 30, de 16 
de novembre de 2009):

Designats pel conseller d’Educació
• Alfonso Ferrada Gómez
• Sebastián Pla Colomina
• Luis Prades Perona

Designat pel conseller d’Indústria, Comerç i Innovació
• Pablo Baigorri García

Designat per l’Ajuntament de Castelló
• Alberto Fabra Part

Designat per la Diputació Provincial de Castelló
• Miguel Ángel Mulet Taló

Designats  per les  organitzacions sindicals  mes representatives  en l’àmbit  de la  Comunitat 
Valenciana

• Encarna Barragán Brito
• Constantino Calero Vaquerizo
• Consol Valls i Gregori

Designats per les organitzacions empresarials mes representatives en l’àmbit de la Comunitat 



Valenciana
• Juan Barreda Miralles
• Rafael Montero Gomis – Vicepresident
• Enrique Vicedo Madrona

Designat pel Consell de Cambres Oficial de Comerç, Industria i Navegació de la Comunitat 
Valenciana

• José Sos García

Designats pels col·legis professionals de la Comunitat Valenciana
• José Antonio Herranz Martínez

Designats pel president del Consell Social
• José Luis Breva Ferrer – Vicepresident
• Manuel González Cudilleiro

Designats per les Corts Valencianes
• Rafael Cerdá Ferrer
• Juan José Monzonis Martínez

ACORDS I ASSUMPTES TRACTATS PEL CONSELL SOCIAL
Aprovació de les bases dels premis del Consell Social: XII Premi d’Investigació, Trajectòria 
Investigadora i III Premi d’Emprenedoria Estudiantil:

• Aprovar les bases del XII Premi d’Investigació Consell Social, modalitat Trajectòria 
Investigadora, dotat amb 10.000 euros.

• Aprovar les bases del III Premi d’Investigació Consell Social, modalitat Emprenedoria 
Estudiantil, dotat amb 10.000 euros.

Aprovació de les bases del Premi a l’Excel·lència Docent Universitària

El Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló, amb el propòsit de fomentar la qualitat de 
l’ensenyament  i  en  el  marc  del  conveni  de  col·laboració  entre  la  Generalitat,  a  través  de  la  
Conselleria de Educació i la Universitat Jaume I, acorda convocar la primrea edició del Premi a 
l’Excel·lència Docent Universitària, dotat amb 3.000 euros i diploma.

Publicació Institucional

El Consell Social va publicar amb caràcter institucional el llibre amb el títol Suna e Xara. La ley de  
los mudéjares valencianos (siglos XIII-XV).

Consell de Govern
Francisco Toledo Lobo, rector, presideix el Consell.

María Victoria Petit Lavall, secretària general, es farà càrrec de la Secretaria del Consell.

Antonio Montañana Riera, gerent.

• Vicente Orts Ríos, vicerector de Política Científica i Tecnològica

• Rosa Llusar Barelles, vicerectora d’Investigació

• Joan Serafí Bernat Martí, vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat



• Vicent Cervera Mateu, vicerector d’Infraestructura i PAS

• Manuel Chust Calero, vicerector de Relacions Institucionals i Benestar Social

• Eva Alcón Soler, vicerectora de Cooperació Internacional i Solidaritat

• Leonor Lapeña Barrachina, vicerectora d’Estudiants i Ocupació

• Antonio Barba Juan, vicerector de Postgrau

• Margarita Porcar Miralles, vicerectora de Cultura

• Rosa Grau Gumbau, vicerectora de Qualitat Educativa i Harmonització Europea

• Modesto Fabra Valls, vicerector d’Assumptes Econòmics i Serveis en Xarxa

• Félix Hermández Hernández, director de l’Institut Universitari de Plaguicides i Aigües

• Ruth Sanz Monroig, estudianta

• Pau Ródenas Motos, estudiant

• Francisco Javier García Belmonte, personal d’administració i serveis

• M. Ángeles Ruipérez Rodríguez, degana de la Facultat de Ciències Humanes i Socials

• Antonio Vico Martínez, degà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

• Rafael Mayo Gual, director de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Representants d’estudiants pel Claustre

• Javier Ares Armero

• Nastra Ares Armero

• Sergio Barreda Coy

• Cinta Beltrán Badal

• Aitor Esteve Picazo

• José Francisco Martorell Gas

Representants del PAS pel Claustre

• Amparo Campos Suliano

• Antonia Durán Uroz

• M. José Morte Ruiz

• M. Pilar Rodríguez Carot

Representants del PDI pel Claustre

• M. Amparo Alcina Caudet

• Néstor Aparicio Marín

• Juan-Luis Gómez Colomer

• Vicent Climent Jordà

• Luis J. Callarisa Fiol



• Pilar García Agustín

• Vicent Martínez Guzmán

• Germán Orón Moratal

• Francisco Marco Viciano

• Vicent Palmer Andreu

Representants del Consell Social

• Enrique Vicedo Madrona

• José Luis Breva Ferrer

• Vicent Mira i Franch

Directors de Departaments

Àrea Cientificotècnica

• Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural

Director: Prof. Aurelio Gómez Cadenas 

• Departament de Física

Director: Prof. Jesus Lancis Sáez 

• Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics 

Director: Prof. Pablo Aibar Ausina 

• Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció 

Director: Prof. Antonio Pérez González 

Àrea Juridicoeconòmica

• Departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting 

Director: Prof. Javier Sánchez García 

• Departament de Dret Privat 

Director: Prof. José Sarrión Gualda 

• Departament de Dret Públic 

Director: Prof. Ricardo García Macho 

• Departament d’Economia 

Director: Prof. José Miguel Albert Ortiz

Àrea Humanisticosocial

• Departament de Filologia i Cultures Europees 



Director: Prof. Jesús Bermúdez Ramiro 

• Departament d’Història, Geografia i Art 

Director: Prof. Víctor Mínguez Cornelles 

• Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia 

Director: Prof. Carlos M. González Aragón 

• Departament de Traducció i Comunicació 

Directora: Prof. Ulrike Oster 

Després de les eleccions a Claustre i de les eleccions a rector, el Consell de Govern és el següent:

Consell de Govern

Aibar Ausina, Juan Pablo 

Albert Ortiz, José Miguel 

Badia Contelles, José Manuel 

Barba Juan, Antonio 

Bengochea Morancho, Aurelia 

Breva Ferrer, José Luis 

Camarero Suárez, María Victoria 

Campos Suliano, María Desamparados 

Campoy Cubillo, María Carmen 

Climent Jordà, Vicent 

Domingo Guillen, Carlos 

Escribano López, Purificación 

Fernández Izquierdo, María Ángeles 

Forcada Poza, Rubén 

Fortanet Gómez, Inmaculada 

Galindo Pastor, Carlos 

García Agustín, Pilar 

García Belmonte, Francisco Javier 

García Edo, Vicent 

García Izquierdo, Isabel 

García Marzá, Vicente Domingo 

Gómez Colomer, Juan Luis 

Gómez Navarro, José Miguel 



González Cudilleiro, Manuel 

Gual Arnau, José Joaquín 

Herrero Pascual, Carlos Juan 

Herrero Sales, Begonya 

Iranzo Vicente, Borja 

Lancis Sáez, Jesús 

López Benet, Francisco 

Marco Viciano, Francisco 

Martínez León, Luis 

Marzal Felici, José Javier 

Marzal Varó, Andrés 

Matallín Sáez, Juan Carlos 

Mateu Cepriá, Juan 

Millán Allepuz, Bárbara 

Mínguez Cornelles, Víctor Manuel 

Moliner Tena, Miguel Ángel 

Montañana Riera, Antonio 

Morte Ruiz, María José 

Palmer Andreu, Vicente 

Pellicer España, María del Carmen 

Petit Lavall, María Victoria 

Pinazo Calatayud, Daniel 

Rambla Zaragozá, Wenceslao 

Recalde Castells, Andrés Juan 

Ruipérez Rodríguez, María Ángeles 

Sáez Soro, Emilio 

Safont Villarreal, Vicent Sixte 

Sarrión Gualda, José 

Saura Vilar, Juan Luis 

Tirado Roldán, María Jesús 

Toledo Llorens, Sergio 

Vicedo Madrona, Enrique 

Vila Pastor, Carlos 



Consell de Direcció
Francisco Toledo Lobo, rector (nomenat per Decret 78/2006, de 2 de juny, del Consell Valencià)

Els següents membres del Consell de Direcció van ser nomenats per resolució del rector de data 15 
de juny de 2006:

• Vicente Orts Ríos, vicerector de Política Científica i Tecnològica

• Eva Alcón Soler, vicerectora de Cooperació Internacional i Solidaritat

• Manuel Chust Calero, vicerector de Relacions Institucionals i Benestar Social

• Margarita Porcar Miralles, vicerectora de Cultura

• Rosa Grau Gumbau, vicerectora de Qualitat Educativa i Harmonització Europea

• Modesto Fabra Valls, vicerector d’Assumptes Econòmics i Serveis en Xarxa

• Rosa Llusar Barelles, vicerectora d’Investigació

• Joan Serafí Bernat i Martí, vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat

• Leonor Lapeña Barrachina, vicerectora d’Estudiants i Ocupació

• Vicent Cervera Mateu, vicerector d’Infraestructura i PAS

• Antonio Barba Juan, vicerector de Postgrau

• María Victoria Petit Lavall, secretària general

• Antonio Montañana Riera, gerent (resolució del rector 6-6-2006)

Després de les eleccions a rector celebrades el dia 20 de maig de 2010, el Consell de Direcció és el  
següent:

• Vicent Climent Jordà, rector nomenat pel Decret 96/2010, d’11 de juny del Consell.

Els següents membres del Consell de Direcció van ser nomenats per resolució del rector de data 14 
de juny de 2010:

• María Victoria Petit Lavall, secretària general
• Antonio Barba Juan, vicerector d’Investigació i Política Científica
• Francisco López Benet, vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat
• Andrés Marzal Varó, vicerector de Campus, Infraestructura i Noves Tecnologies (nomenat 

15/6/2010)
• María Ángeles Fernández Izquierdo, vicerectora d’Economia, Benestar Social i PAS
• Aurelia Bengochea Morancho, vicerectora d’Estudis i EEES
• Juan Luis Gómez Colomer, vicerector de Prospectiva, Dinamització i Relacions Institucionals
• Wenceslao Rambla Zaragozá, vicerector de Cultura i Extensió Universitària
• Inmaculada Fortanet Gómez, vicerectora de Cooperació i Relacions Internacionals
• Pilar García Agustín, vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa
• Miguel Ángel Moliner Tena, vicerector de Planificació Estratègica i Qualitat
• Antoni Montañana Riera, gerent



Deganats i direccions de centres, vicedegans i 
vicedireccions, i direccions de departaments

Les persones que han ocupat càrrecs als departaments i centres han sigut les següents:

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

Degà: Antonio Vico Martínez

Vicedegans i vicedeganes:

• Aurelia Bengochea Morancho, vicedegana en la diplomatura en Turisme.

• Inmaculada Ballester Pastor, vicedegana en la diplomatura en Relacions Laborals.

• Ana Belén Escrig Tena, vicedegana en la llicenciatura en Ciències del Treball.

• Catalina Vidales Rodríguez, vicedegana del grau en Seguretat i Ciències Policials.

• Juan Carlos Bou Llusar, vicedegà en la llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses.

• Jacint Balaguer Coll, vicedegà en la diplomatura en Ciències Empresarials.

• Beatriz Tomás Mallén, vicedegana en la diplomatura en Gestió i Administració Pública.

• Andrea Planchadell Gargallo, vicedegana en la llicenciatura en Dret.

• Secretari: Fernando Juan Mateu

Departaments de l’àmbit de les ciències jurídiques i econòmiques:

Departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting

• Director: Javier Sánchez García

• Secretari: Ricardo Chiva Gómez

Unitat Predepartamental de Dret del Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat

• Coordinadora: Amparo Garrigues Giménez

• Secretària: M. Josefina Mateu Carruana

Departament de Dret Privat

• Director: José Sarrión Gualda

• Secretària: Iciar Cordero Cutillas

Departament de Dret Públic

• Director: Ricardo García Macho

• Secretària: Cristina Pauner Chulvi

Departament d’Economia

• Director: José Miguel Albert Ortiz

• Secretari: Miguel Ginés Vilar

Departament de Finances i Comptabilitat



• Director: Andreu Arnau Paradís

• Secretari: Juan Carlos Matallín Sáez

Facultat de Ciències Humanes i Socials

Degana: María Ángeles Ruipérez Rodríguez

Vicedegans i vicedeganes:

• Vicente Pinto Tena, vicedegà d’Ordenació Acadèmica

• Amador Antón Antón, vicedegà en la llicenciatura en Humanitats.

• M. Auxiliadora Sales Ciges, vicedegana en la llicenciatura en Psicopedagogia.

• Francisco Javier Gómez Tarín, vicedegà en la llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques.

• Manuel Ignacio Ibáñez Ribes, vicedegà en la llicenciatura en Psicologia.

• Ignasi Navarro Ferrando, vicedegà en la llicenciatura en Filologia Anglesa

• María Calzada Pérez, vicedagana en la llicenciatura en Traducció i Interpretació.

• Miguel Salvador Bauza, vicedegà en la diplomatura en Mestre.

• Andrés Casero Ripollés, vicedegà en la llicenciatura en Comunicació Audiovisual

• Secretari: Fernando Juan Mateu

Departaments de l’àmbit de les ciències humanes i socials:

Departament d’Educació

• Directora: M. Carmen Pellicer España

• Secretària: M. Reina Ferrández Berrueco

Departament d’Estudis Anglesos

• Directora: M. Carmen Campoy Cubillo

• Secretària: Elena Ortells Montón

Departament de Filologia i Cultures Europees

• Director: Jesús Bermúdez Ramiro

• Secretari: Rubén Josep Montañés Gómez

Departament de Filosofia i Sociologia

• Director: Salvador Cabedo Manuel

• Secretària: Mercedes Alcañiz Moscardó

Departament d’Història, Geografia i Art

• Director: Víctor Mínguez Cornelles

• Secretari: José Escrig Barberá

Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia

• Director: César Ávila Rivera



• Secretari: Manuel Ignacio Ibáñez Ribes

Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia

• Director: Daniel Pinazo Calatayud

• Secretària: M. Lidón Villanueva Badenes

Departament de Traducció i Comunicació

• Directora: Ulrike Oster

• Secretària: Esther Monzó Nebot

Departament de Ciències de la Comunicació

• Directora: José Javier Marzal Felici

• Secretari: Emilio Sáez Soro

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Director: Rafael Mayo Gual

Vicedirectors i vicedirectores:

• Juan Miguel Vilar Torres, vicedirector d’enginyeria tècnica en Informàtica de Gestió.

• Joaquín Beltrán Arandes, vicedirector en la llicenciatura de Química.

• Sergio Barrachina Mir, vicedirector d’enginyeria tècnica en Informàtica de Sistemes.

• José Joaquín Gual Arnau, vicedirector 

• Joaquín Sancho Bru, vicedirector d’enginyeria tècnica Industrial, especialitat Mecànica.

• M. José Aramburu Caro, vicedirectora d’enginyeria Informàtica.

• Julia Galán Serrano, vicedirectora d’enginyeria tècnica en Disseny Industrial.

• María Monzó Fuster, vicedirectora d’enginyeria Química.

• Roberto Sanchis Llopis, vicedirector d’enginyeria Industrial.

• Pilar  García  Agustín,  vicedirectora  d’enginyeria  tècnica  Agrícola,  especialitat 
Hortofructicultura i Jardineria.

• Amelia Simó Vidal, vicedirectora del grau superior en Matemàtica Computacional.

• Teresa Gallego Navarro, assessora del director de l’ESTCE en Arquitectura Tècnica

• Secretària: Margarita Vergara Monedero

Departaments de l’àmbit de les ciències experimentals i de la tecnologia:

Departament de Química Física i Analítica

• Director: Vicente Moliner Ibáñez

• Secretari: Juan Vicente Sancho Llopis

Departament de Física

• Director: Jesús Lancis Sáez



• Secretari: Germán García Belmonte

Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural 

• Director: Aurelio Gómez Cadenas

• Secretari: Víctor Flors Herrero

Departament d’Enginyeria Química

• Director: Juan Carlos Jarque Fonfría

• Secretari: Sergio Mestre Beltrán

Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors

• Director: José Manuel Badía Contelles

• Secretari: Raúl Marín Prades

Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

• Director: Pablo Aibar Ausina, fins al 14/6/09, a partir del 15/6/09 Andrés Marzal Varó

• Secretari:  José  Ribelles  Miguel,  fins  al  14/6/09,  a  partir  del  15/6/09  Juan  Manuel  Pérez 
Martínez

Departament de Matemàtiques

• Directora: María Pilar Orús Báguena

• Secretària: Cristina Chiralt Monleón

Departament de Química Inorgànica i Orgànica

• Director: Pedro Miguel Carda Usó

• Secretària: Purificación Escribano López

Departament d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny

• Director: Carlos Vila Pastor

• Secretari: Enrique Giménez Torres

Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció

• Director: Antonio Pérez González

• Secretari: José Enrique Juliá Bolívar

Després de les eleccions a degans i director celebrades el dia 19 d’abril de 2010 els esmentats 
càrrecs són:

Gual Arnau, José Joaquín, director de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Recalde Castells, Andrés Juan, degà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

Ruipérez Rodríguez, María Ángeles, degana de la Facultat de Ciències Humanes i Socials



Direccions de departament

Facultat de Ciències Humanes i Socials

Pellicer España, María del Carmen, Departament d’Educació

Ferrer Maestro, Juan José, Departament d’Història, Geografia i Art

García Marzá, Vicente Domingo, Departament de Filosofia i Sociologia

Borja Albi, Anabel, Departament de Traducció i Comunicació

Bermúdez Ramiro, Jesús, Departament de Filologia i Cultures Europees

Ávila Rivera, César Carlos, Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia

Campoy Cubillo, María Carmen, Departament d’Estudis Anglesos

Marzal Felici, Jose Javier, Departament de Ciències de la Comunicació

Pinazo Calatayud, Daniel, Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

Orón Moratal, Germán, Departament de Dret Públic  

Camarero Suárez, María Victoria, Departament de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l’Estat

Sarrión Gualda, José, Departament de Dret Privat 

Albert Ortiz, José Miguel, Departament d’Economia  

Matallín Sáez, Juan Carlos, Departament de Finances i Comptabilitat

Sánchez García, Javier, Departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Badia Contelles, José Manuel, Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors

Vila Pastor, Carlos, Departament d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny

Pérez González, Antonio, Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció

Carda Usó, Pedro Miguel, Departament de Química Inorgànica i Orgànica  

Galindo Pastor, Carlos, Departament de Matemàtiques

Jarque Fonfría, Juan Carlos, Departament d’Enginyeria Química

Safont Villarreal, Vicent Sixte, Departament de Química Física i Analítica  

Cerezo García, Miguel, Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural

Aibar Ausina, Juan Pablo, Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Alcaraz González, Antonio Diego, Departament de Física

Vicedireccions d’escola/vicedeganats facultat



Facultat de Ciències Humanes i Socials 

Ballester Arnal, Rafael, vicedegà de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. Llicenciatura en 
Psicologia 

Bernabé Muñoz, Iolanda, vicedegana de la Facultat de Ciències Humanes i Socials  

Ballester Arnal, Rafael, vicedegà de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. Grau en Psicologia 

Blasco Mayor,  María Jesús, vicedegana de la Facultat  de Ciències Humanes i Socials. Grau en 
Traducció i Interpretació 

Fanjul Peyró, Carlos, vicedegà de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. Grau en Publicitat i 
Relacions Públiques 

Gea Valor, Maria Lluïsa, vicedegana de la Facultat Facultat de Ciències Humanes i Socials. Grau en 
Estudis Anglesos 

Casero  Ripollés,  Andreu,  vicedegà  de  la  Facultat  de  Ciències  Humanes  i  Socials.  Grau  en 
Periodisme 

Gomez Tarin, Francisco Javier, vicedegà de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. Grau en 
Comunicació Audiovisual 

Salvador  Bauza,  Miguel,  vicedegà  de  la  Facultat  de  Ciències  Humanes  i  Socials.  Mestre/a, 
especialitat d’Educació Primària 

Salvador  Bauza,  Miguel,  vicedegà  de  la  Facultat  de  Ciències  Humanes  i  Socials.  Mestre/a, 
especialitat d’Educació Infantil 

Reverter Bañón, Sonia, vicedegana de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. Llicenciatura en 
Humanitats 

Rabassa  Vaquer,  Carles  Alfred,  vicedegà  de  la  Facultat  de  Ciències  Humanes  i  Socials. 
Llicenciatura en Humanitats 

Sales  Ciges,  María  Auxiliadora,  vicedegana  de  la  Facultat  de  Ciències  Humanes  i  Socials. 
Llicenciatura en Psicopedagogia 

Gómez  Tarín,  Francisco  Javier,  vicedegà  de  la  Facultat  de  Ciències  Humanes  i  Socials. 
Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 

Salvador  Bauza,  Miguel,  vicedegà  de  la  Facultat  de  Ciències  Humanes  i  Socials.  Mestre/a, 
especialitat d’Educació Física 

García  Antolín,  Roberto José,  vicedegà de la  Facultat  de Ciències Humanes i  Socials.  Grau en 
Mestre o Mestra d’Educació Primària 

Salvador Bauza, Miguel, vicedegà de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. Grau en Mestre/a 
d’Educació Infantil 

Reverter  Bañón,  Sonia,  vicedegana  de  la  Facultat  de  Ciències  Humanes  i  Socials.  Grau  en 
Humanitats: Estudis Interculturals 

Rabassa Vaquer, Carles Alfred, vicedegà de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. Grau en 
Història i Patrimoni 

Blasco Mayor, María Jesús, vicedegana de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. Llicenciatura 
en Traducció i Interpretació 



Fanjul  Peyró,  Carlos,  vicedegà de la  Facultat  de Ciències  Humanes i  Socials.  Llicenciatura  en 
Publicitat i Relacions Públiques 

Salvador Bauza, Miguel, vicedegà de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. Grau en Mestre/a 
d’Educació Musical 

Gea Valor, Maria Lluïsa, vicedegana de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. Llicenciatura en 
Filologia Anglesa 

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

Lapiedra Alcamí, Rafael, vicedegà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Grau en 
Turisme 

Muñoz Torres, María Jesús, vicedegana de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Grau 
en Administració d’Empreses 

Pauner Chulvi, Cristina, vicedegana de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Grau en 
Dret 

Guisasola Lerma, Cristina, vicedegana de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Grau 
en Criminologia i Seguretat 

Tomás Mallén, Beatriz Susana, vicedegana de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. 
Diplomatura en Gestió i Administració Pública 

Guisasola Lerma, Cristina, vicedegana de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Grau 
en Seguretat i Ciències Policials 

Escrig  Tena,  Ana  Belén,  vicedegana  de  la  Facultat  de  Ciències  Jurídiques  i  Econòmiques. 
Llicenciatura en Ciències del Treball 

Lapiedra  Alcamí,  Rafael,  vicedegà  de  la  Facultat  de  Ciències  Jurídiques  i  Econòmiques. 
Diplomatura en Turisme 

Ginés Vilar, Miguel, vicedegà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Diplomatura en 
Ciències Empresarials 

Agut García, María del Carmen, vicedegana de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. 
Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 2002) 

Planchadell  Gargallo,  Andrea,  vicedegana de la Facultat  de Ciències Jurídiques i  Econòmiques. 
Llicenciatura en Dret (Pla de 2002) 

Agut García, María del Carmen, vicedegana de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. 
Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 

Callarisa  Fiol,  Luis  José,  vicedegà  de  la  Facultat  de  Ciències  Jurídiques  i  Econòmiques. 
Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses 

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Hurtado  Ruiz,  Mónica  Asunción,  vicedirectora  de  l’Escola  Superior  de  Tecnologia  i  Ciències 
Experimentals. Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 

Aramburu  Cabo,  María  José,  vicedirectora  de  l’Escola  Superior  de  Tecnologia  i  Ciències 
Experimentals. Grau en Enginyeria Informàtica 



Galán Serrano, Julia, vicedirectora de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. 
Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes 

Belenguer Balaguer, Enrique Francisco, vicedirector de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals. Grau en Enginyeria Elèctrica 

Bovea  Edo,  María  Dolores,  vicedirectora  de  l’Escola  Superior  de  Tecnologia  i  Ciències 
Experimentals. Enginyeria Industrial 

Beltrán Arandes, Joaquín, vicedirector de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. 
Llicenciatura en Química (Pla de 2002) 

Gallego  Navarro,  Teresa  Carmen,  vicedirectora  de  l’Escola  Superior  de  Tecnologia  i  Ciències 
Experimentals. Arquitectura Tècnica 

Beltrán Arandes, Joaquín, vicedirector de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. 
Grau en Química 

Gallego  Navarro,  Teresa  Carmen,  vicedirectora  de  l’Escola  Superior  de  Tecnologia  i  Ciències 
Experimentals. Grau en Enginyeria d’Edificació 

Aramburu  Cabo,  María  José,  vicedirectora  de  l’Escola  Superior  de  Tecnologia  i  Ciències 
Experimentals. Enginyeria Informàtica (Pla de 2001) 

Galán Serrano, Julia, vicedirectora de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. 
Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1995) 

Mollineda Cardenas, Ramón Alberto, vicedirectora de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals. Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de 2001) 

Simó Vidal, Amelia, vicedirectora de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. 
Grau en Matemàtica Computacional 

Bovea  Edo,  María  Dolores,  vicedirectora  de  l’Escola  Superior  de  Tecnologia  i  Ciències 
Experimentals. Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 

Beltrán Porcar, Vicente, vicedirector de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. 
Grau en Enginyeria Química 

Hurtado  Ruiz,  Monica  Asunción,  vicedirector  de  l’Escola  Superior  de  Tecnologia  i  Ciències 
Experimentals. Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d’Hortofructicultura i Jardineria 

Gallardo  Izquierdo,  Antonio,  vicedirector  de  l’Escola  Superior  de  Tecnologia  i  Ciències 
Experimentals  

Beltrán Porcar, Vicente, vicedirector  de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. 
Enginyeria Química 

Simó Vidal, Amelia, vicedirectora de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. 
Graduat en Matemàtica Computacional 

Vilar  Torres,  Juan  Miguel,  vicedirector  de  l’Escola  Superior  de  Tecnologia  i  Ciències 
Experimentals. Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes



Junta Electoral
1. Processos electorals realitzats
La Junta Electoral de la Universitat Jaume I es va reunir en 25 sessions (de la número 219 del 
20/10/2009 a la número 244 del 16/07/2010), per tal d’organitzar els diversos processos electorals 
desenvolupats durant el curs 2009/10 i dirimir diverses qüestions relacionades amb aquests. 

Els processos electorals van ser els següents:
• Eleccions a delegats i delegades de primer i segon cicle.
• Eleccions a delegats i delegades de postgrau.
• Eleccions per a la renovació de la representació de l’estudiantat als consells de departament.
• Eleccions per a la renovació de la representació de l’estudiantat a les juntes de centre.
• Eleccions a consells de departament i instituts universitaris.
• Eleccions a la direcció de departament i institut universitaris.
• Eleccions a juntes de centre.
• Eleccions a la direcció i deganat dels centres.
• Eleccions a Claustre.
• Eleccions a Rectorat.

2. Eleccions a delegats i delegades de primer i segon cicle
Les eleccions es van celebrar en el període del 26 d’octubre al 6 de novembre del 2009, una vegada  
tancat  el  procés  de  matriculació,  es  van  realitzar  eleccions  per  a  un  total  de  140  grups.  La 
distribució va ser la següent:

• Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. S’havien de realitzar eleccions en un 
total de 50 grups.

• Facultat de Ciències Humanes i Socials. S’havien de realitzar eleccions en un total de 46 grups.
• Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. S’havien de realitzar eleccions en un total de 

44 grups.

D’aquests, 99 grups van elegir delegats i delegades, i al final del procés, un total de 13 grups es van 
quedar sense delegat o delegada i subdelegat o subdelegada (un més que el curs anterior) i 28 grups 
es van quedar sense subdelegats (onze més que el curs anterior).

 

Delegats/des curs 2009/2010
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Grups sense
subdelegat/da



3. Eleccions a delegats i delegades de màsters oficials
Les eleccions a delegats i delegades de màsters oficials es van realitzar durant el període del 9 al 20 
de novembre del 2009.

Dels 31 màsters oficials presencials que hi havia, quatre es van quedar sense representació.

4. Eleccions per a la renovació de la representació de l’estudiantat als consells de 
departament
Una vegada proclamats definitivament els delegats i subdelegats, van presentar candidatures per a 
l’elecció dels seus representats als consells de departament. Com que el nombre de candidatures 
presentades va ser inferior al nombre de llocs que s’havien de cobrir, en aplicació de l’article 67.6 
de la Normativa Electoral, es va fer la proclamació directa d’electes.

L’estudiantat de primer i segon cicle va obtenir representació en onze consells de departament dels 
25, de la Universitat Jaume I.

Pel que fa a l’estudiantat de màsters oficials, no es va presentar cap candidatura als consells de 
departament de la Universitat Jaume I.

5. Eleccions per a la renovació de la representació de l’estudiantat a les juntes de 
centre
Proclamats definitivament el delegats i delegades, van presentar candidatures per a elegir els seus 
representats a les juntes de centre. Com que el nombre de candidatures presentades va ser inferior al 
dels llocs que s’hi havien de cobrir, en aplicació de l’article 62.6 de la Normativa Electoral, es va 
fer la proclamació directa d’electes.

Han obtingut representació de l’estudiantat de primer i segon cicle a les juntes de centre en l’Escola 
Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.

D’altra banda, no s’ha presentat cap candidatura per a la representació de l’estudiantat de màsters a 
juntes de centre.

6. Eleccions a consells de departament i instituts universitaris
Durant el curs acadèmic 2009/10 es realitzaren eleccions a representants de membres no nats per a 
diversos consells de departament:

• Departament d’Història, Geografia i Art.
• Departament d’Educació.
• Unitat Predepartamental de Dret del Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat.
• Departament de Dret Privat.

Delegats/des curs 2008/2009
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• Departament de Dret Públic.
• Departament d’Economia.
• Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció.
• Departament d’Enginyeria Química.
• Departament de Matemàtiques.
• Departament de Química Inorgànica i Orgànica.
• Departament d’ Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny.
• Departament de Traducció i Comunicació.
• Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

 Algunes eleccions a Consell de Departament es van realitzar per mitjà del vot electrònic.

També es van realitzar eleccions al Consell de l’Institut Universitari de Noves Tecnologies de la 
Imatge.

A més, es van realitzar eleccions parcials als consells dels següents departaments:
• Departament d’Estudis Anglesos.
• Departament de Filosofia i Cultures Europees.
• Departament de Psicologia Evolutiva, Social, Educativa i Metodologia.

7. Eleccions a direcció de departament i instituts universitaris
Durant el  curs 2009/10 es van celebrar eleccions a direcció de 13 departaments. Els directors i 
directores elegits de cada departament van ser:

Departament Director/a

Departament d’Història, Geografia i Art Juan José Ferrer Maestro

Departament d’Educació M. Carmen Pellicer Maestro

Unitat Predepartamenental de Dret del Treball i 
Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat

M. Victoria Camarero Suárez

Departament de Dret Privat José Sarrión Gualda

Departament de Dret Públic Germán Orón Moratal

Departament d’Economia José Miguel Albert Ortiz

Departament d’Enginyeria Mecànica i 
Construcció

Antonio Pérez González

Departament d’Enginyeria Química Juan Carlos Jarque Fonfría

Departament de Matemàtiques Carlos Galindo Pastor

Departament de Química Inorgànica i Orgànica Pedro Miguel Carda Usó

Departament d’ Enginyeria de Sistemes 
Industrials i Disseny

Carlos Vila Pastor



Departament de Traducció i Comunicació Anabel Borja Albi

Departament de Llenguatges i Sistemes 
Informàtics

Pablo Aibar Ausina

Així mateix, es van celebrar eleccions a la direcció de quatre instituts universitaris. Els directors i 
directores elegits van ser:

Institut Director/a

Institut Interuniversitari de Geografia José Quereda Sala

Institut Universitari de Matemàtiques i 
Aplicacions de Castelló

Fernando Casas Pérez

Institut Interuniversitari d’Estudis Feministes i 
de Gènere

Adoración Sales Salvador

Institut Universitari de Noves Tecnologies de la 
Imatge

Filiberto Pla Bañón

8. Eleccions a juntes de centre
El 16 de març del 2010 es van realitzar les eleccions a juntes de centre a l’Escola Superior de 
Tecnologia i Ciències Experimentals, a la Facultat de Ciències Humanes i Socials i a la Facultat de  
Ciències Jurídiques i Econòmiques.

9. Eleccions a la direcció i deganat dels centres
Durant el curs 2009/10 es van celebrar eleccions als deganats de la Facultat de Ciències Humanes i 
Socials i a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. També es va realitzar l’elecció a la  
direcció  a  l’Escola  Superior  de  Tecnologia  i  Ciències  Experimentals.  Els  resultats  van  ser  els 
següents:

• José Joaquín Gual Arnau, director de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
• M. Ángeles Ruipérez Rodríguez, degana de la Facultat de Ciències Humanes i Socials
• Andrés Recalde Castells, degà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

10. Eleccions a Claustre
Les eleccions a Claustre es van realitzar el 20 de maig del 2010 i es van elegir els  representants del 
PDI doctorat amb vinculació permanent, del PDI, del personal becari, del PAS i de l’estudiantat. 

11. Eleccions a Rectorat
L’elecció a rector es va celebrar, també, el dia 20 de maig del 2010, i va resultar elegit el professor 
Vicent Climent Jordà.

12. Renovació dels membres Junta Electoral
Els membres de la Junta Electoral es van renovar en el Claustre del 25 de novembre del 2009, i van 
ser elegits:

• President: José Luis Blasco Díaz
• Secretària: Soledad Ten Bachero
• Vocals:  Manuel Orenga Suliano, Joaquín Castelló Benavent, Conrado Borrás Martín-

  Lorente, Pablo Gil Navarro



Comptes anuals i informes d’auditoria de l’exercici 2008
Els  comptes  anuals  corresponents  a  l’exercici  2009 de la  Universitat  Jaume I  de Castelló,  que 
comprenen el balanç, el compte del resultat economicopatrimonial, la liquidació del pressupost i la 
memòria, van ser aprovats pel Consell de Govern i pel Consell Social, en les reunions dels dies 22 i  
23 d’abril de 2010, respectivament.

Les principals magnituds, expressades en euros, dels esmentats comptes són:

MAGNITUD EXERCICI 2009 EXERCICI 2008
Actiu immobilitzat 323.591.386,61 307.773.402,19
Actiu circulant 29.198.490,16 28.451.581,26
Actiu total 352.789.876,77 336.224.983,45
Fons propis 206.041.275,72 202.698.043,68
Ingressos que s’han de distribuir 
en  diversos exercicis

3.946.264,45 4.052.063,74

Creditors a llarg termini 80.037.916,17 83.382.239,44
Creditors a curt termini 54.667.463,25 43.182.869,56
Provisions per a riscos 8.096.957,18 2.909.767,03
Passiu total 352.789.876,77 336.224.983,45
Resultat economicopatrimonial 3.343.232,04 9.724.529,49
Saldo pressupostari de l’exercici -9.161.006,11 -1.317.527,98
Superàvit de finançament de 
l’exercici

5.471.621,96 12.307.324,03

Romanent de tresoreria afectat 22.961.429,26 20.150.098,46
Romanent de tresoreria no 
afectat

22.942.887,34 35.003.322,16

Romanent de tresoreria total 45.904.316,60 55.153.420,62

La Intervenció General de la Generalitat Valenciana, a través de l’empresa Deloitte, ha realitzat una 
auditoria integral de l’exercici 2009. En l’informe d’1 de juny del 2010, subscrit per ambdues, s’ha 
emès una opinió favorable per al conjunt dels comptes anuals, incloent-hi una excepció, que afecta 
totes les universitats públiques valencianes, relacionada amb el conveni de finançament de 26 de 
maig del 2008, impulsat per la Generalitat Valenciana, en virtut del qual es fracciona al llarg de 14 
anys  el  cobrament  dels  drets  pendents  per  raó  de  les  transferències  meritades  en  concepte  de 
finançament ordinari de la Universitat fins al 31 de desembre del 2008.

Pressupost de l’exercici 2009
Pressupost de l’exercici 2010 
El pressupost de la Universitat Jaume I per a l’exercici 2010 és de 104.112.000 euros, xifra que 
suposa un augment de l’1,31% respecte al pressupost de l’exercici anterior. Les previsions de l’estat  
de despeses  s’estructuren  el  2010 en quatre  programes  pressupostaris,  com l’any anterior,  amb 
l’objectiu d’aportar una informació més detallada de l’aplicació dels crèdits pressupostaris. Aquests 



programes són els següents: 

422-A: Direcció i serveis generals

422-C: Cultura i implicació social

422-D: Ensenyaments universitaris 

541-A: Investigació científica i tècnica

El programa 422-A —Direcció i serveis generals— inclou les despeses relatives a activitats que 
afecten, amb caràcter general, a tota la Universitat consistents en l’exercici de funcions de direcció, 
assessoraments, despeses de suport administratiu a tota l’organització de la comunitat universitària, 
les despeses que són comunes a tots els programes, així com les inversions en obres i equipament 
destinats a la construcció del campus universitari. El pressupost del programa 422-A ascendeix a 
32.196.981,01 euros i representa un 30,93% del total del pressupost.

El programa 422-C —Cultura i implicació social— comprèn totes les despeses ocasionades com a 
conseqüència de la realització d’activitats relacionades amb la promoció i difusió de la cultura i dels 
esports, també les accions dirigides a la internacionalització i  la cooperació de la Universitat  i, 
finalment, totes aquelles despeses relacionades amb el benestar  de la comunitat universitària i amb 
la protecció del medi ambient. Aquest programa es dota amb un pressupost inicial de 5.922.156,88 
euros i representa un 5,69% del total del pressupost.

El programa 422-D —Ensenyaments universitaris— inclou les despeses directament relacionades 
amb  l’activitat  de  l’ensenyament  universitari  i  el  seu  pressupost  per  al  2010  es  calcula  en 
57.563.531,62 euros i representa un 55,29% del total del pressupost per al 2010.

El  programa 541-A —Investigació científica i  tècnica— arriba als  8.429.330,49 euros  el  2010; 
tenint en compte que el de 2009 era de 7.733.979,70 euros, experimenta un increment calculat en un 
8,99%.

Quant a infraestructures, per a l’exercici 2010 s’han consignat obres i equipament per un global de 
10.001.709,52 euros. Amb aquesta partida es preveu atendre inversions com són l’acabament de la 
segona  fase  de  la  urbanització  del  Parc  Científic,  de  la  piscina  coberta  i  de  les  instal·lacions 
esportives a l’aire lliure, i iniciar les obres de l’ampliació de l’edifici de la Facultat de Ciències 
Humanes i Socials.

Obres de nova construcció i de reforma, ampliació i millora
Durant aquest curs s’han acabat les obres de construcció d’una piscina coberta i de les instal·lacions 
esportives a l’aire lliure (pistes d’atletisme, futbol, voleibol, etc.).

S’ha iniciat i adjudicat la construcció del projecte i obra de la segona fase de la urbanització del 
Parc  Científic  i  Tecnològic,  així  com l’obra  del  segon  edifici  del  Parc  Científic  i  Tecnològic 
denominat  Espaitec  2.  Aquest  edifici  està  projectat  amb  criteris  de  sostenibilitat  i  eficiència 
energètica i és el primer edifici d’àmbit públic a la Comunitat Valenciana amb una qualificació 
energètica tipus B.

L’Oficina Tècnica d’Obres i Projectes ha redactat el projecte per a l’ampliació de la Facultat de 
Ciències Humanes i Socials per a albergar provisionalment les dependències de la nova Facultat de 
Ciències de la Salut, fins a la construcció definitiva del nou centre.

També  s’estan  redactant  els  projectes  del  Centre  d’Estudis  del  Medi  Natural  a  Vistabella  i  el  
cobriment del pati de l’ITC per a allotjar noves dependències de l’institut.



Contractació
Servei de Contractació i Assumptes Generals
El  Servei  de  Contractació  i  Assumptes  Generals  és  l’encarregat  de  tramitar  els  expedients  de 
contractació administrativa (obres, subministraments,  serveis i contractes administratius especials) i 
contractació  privada  (compravenda,  donació,  permuta,  arrendament  i  resta  de  negocis  jurídics 
anàlegs  sobre  béns  immobles,  etc.);  a  excepció  dels  contractes  menors  que  no  tinguen  la 
consideració, segons les bases d’execució del pressupost de la Universitat Jaume I, de despeses de 
gestió centralitzada.

D’altra banda, el Servei intervé en algunes matèries relacionades amb les societats mercantils o 
altres tipus d’entitats que controla la Universitat, i té assignades una sèrie de funcions relatives a 
assumptes  generals  de  la  universitat  que  són,  entre  altres,  les  següents:  revisió,  seguiment  i  
supervisió d’alguns contractes de serveis; coordinació del personal de suport i del registre general; 
organització del repartiment de correu i de les màquines d’oficina d’ús general.

Expedients de contractació

Es tramiten les peticions rebudes per mitjà del procediment de contractació pertinent, d’acord amb 
la legislació. S’elaboren els plecs de clàusules administratives particulars i es realitzen totes les 
actuacions i els tràmits preceptius des de l’inici de l’expedient fins a la finalització del termini de 
garantia. Es cursen les invitacions o es publiquen els anuncis als diaris oficials corresponents, es 
convoca i s’assisteix a les meses de contractació de les quals forma part la cap del servei, que hi 
actua com a assessora jurídica, i una funcionària del servei, que hi actua com a secretària de la 
mesa.

Durant l’any 2009 és va iniciar  un expedient de contractació corresponent  a  l’Acord Marc per 
serveis de redacció de projectes d’edificació i direcció facultativa de les obres de la Universitat 
Jaume I.

Durant el primer semestre de l’any 2010 és van iniciar dos expedients de contractació corresponents 
a l’atorgament d’autoritzacions d’ocupació temporal d’espais a empreses de base tecnològica i de 
reconegut interès científic per a la Universitat Jaume I amb destinació a l’edifici Espaitec 1 i edifici 
d’Investigació  i  la  concessió  demanial  a  fi  de  la  construcció  i  posterior  explotació  d’edificis 
destinats a centres de recerca científica, desenvolupament i innovació tecnològica (R+D+I+T) en la 
parcel·la M-N, que té una superfície de sòl de 3.957 m2 i un volum edificable de 33.400 m2.

Expedients de contractació. Any 2009
Obres Import Subministraments Import Assistències, 

serveis i altres
Import

1 113.203,66 22   2.081.672,33 32 5.954.370,69 

Expedients de contractació fins el 31/5/2010
Obres Import Subministraments Import Assistències, 

serveis i altres
Import

2 10.205.818,54 14 838.873,06 12  631.805,42 

Contractes menors

En aquells casos en què no pertoca fer licitació, es tramiten las sol·licituds com a contractes menors.



Contractes menors. Any 2009
Obres Import Subministraments Import Assistències, 

serveis i altres
Import

18 630.450,79 2086 2.206.293,69 37 350.992,73

Contractes menors fins el 31/5/2010
Obres Import Subministraments Import Assistències, 

serveis i altres
Import

3 94.297,53 826 845.684,49 € 33 323.253,79

Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental
Introducció
Durant aquest curs l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental ha continuat desenvolupant la 
seua tasca de millora de les condicions de treball del personal de la Universitat Jaume I des de totes 
les  vessants  de  la  prevenció  de  riscos  laborals,  això  és,  la  seguretat  en  el  treball,  la  higiene 
industrial,  les  condicions  ergonòmiques  i  psicosociològiques  i  la  salut.  També  s’ha  continuat 
desplegant la gestió dels residus generats per l’activitat  diària de la Universitat i  s’han realitzat 
accions destinades a la millora del comportament mediambiental de l’UJI, com ara campanyes de 
sensibilització, informació... i entre les quals cal destacar l’ampliació de la certificació del Sistema 
de Gestió Ambiental segons els requisits de la norma ISO14001.
D’altra  banda,  l’Oficina  de  Prevenció  i  Gestió  Mediambiental  continua  desenvolupant  el  pla 
estratègic i el personal participa en grups de millora, tant interns del servei com amb altres serveis.  
Igualment,  el  servei  participa en l’obtenció i  el  manteniment  de la  certificació ISO9000 de les 
titulacions i serveis de la Universitat Jaume I.
El Comitè de Seguretat i Salut s’ha reunit tres vegades des de setembre de 2009. 

Ergonomia, Psicosociologia i Salut
Entre  les  principals  activitats  cal  ressaltar  l’ampliació  de  les  activitats  de  control  a  les  noves 
instal·lacions del Servei d’Esports així com la continuació d’altres programes:
Control analític de la qualitat d’aigua de les piscines d’acord amb el decret 255/94.
Control analític de bacteris i fongs de les superfícies del vestuaris del Servei d’Esports incloent-hi el 
programat per a la piscina coberta i les noves pistes.
Control analític de legionel·la a les xarxes d’aigua calenta i freda incloent-hi els nous edificis i les 
dues piscines.
Control de la qualitat microbiològica de l’aire als edificis.
Auditories de seguretat alimentària i analítiques a les cuines i menjadors.
Reconeixements preventiu laborals a PDI, PAS i persones amb beca.
Programa de salut sexual i prevenció de la SIDA.
Consulta antitabac amb taules informatives setmanals.
Vacunació contra la grip, així com d’altres vacunes en funció dels riscos laborals (tètanus, 
hepatitis).
Dotació i reposició de farmacioles.
Reconeixements ginecològics (prevenció càncer de cèrvix i endometri).
Tonometries als majors de 40 anys, com a prevenció del glaucoma.



S’han portant a terme les tasques assistencials mèdiques i psicològiques del Centre Sanitari amb 
més de 6.500 atencions.

S’han continuat realitzant les avaluacions i visites tant per a PDI com a PAS.

Com a resultat d’aquestes avaluacions i visites s’han donat consells i recomanacions, s’han proposat 
o realitzat canvis de mobiliari o equipament.

S’ha col·laborat en l’organització i en els actes del dia mundial de lluita contra la SIDA.

S’ha continuat col·laborant amb el Centre de Transfusions de la  Comunitat  Valenciana amb 19 
col·lectes i mes de 1.600 donacions.

Seguretat en el Treball i Higiene industrial
S’han realitzat diverses accions per a la implantació de plans d’autoprotecció dels edificis de l’UJI:

• simulacre d’incendi i evacuació a l’edifici de l’Institut de Tecnologia Ceràmica Agustín 
Escardino;

• dos simulacres d’avisos d’alarma en diversos edificis de l’UJI (TT, B2);
• plans d’emergències de l’escola infantil, del Paranimf i de la piscina coberta;
• xarrada informativa sobre seqüències d’actuació en casos d’emergència a l’edifici d’Espaitec I.

S’ha realitzat o s’ha revisat l’avaluació de riscos dels següents departaments:
Enginyeria Mecànica i Construcció
Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny
Enginyeria i Ciència dels Computadors
Llenguatges i Sistemes Informàtics
Matemàtiques

S’ha  realitzat  o  s’ha  revisat  l’avaluació  de  riscos  i  s’han  actualitzat  els  plànols  d’emergència 
(instal·lacions contra incendis i evacuació) dels edificis:
Escola infantil “l’Escoleta de l’UJI”
Postgrau, Formació Continuada i Consell Social
Paranimf
Espaitec I
Investigació II
Institut de Tecnologia Ceràmica Agustín Escardino
Piscina coberta

S’ha continuat realitzant la implantació de plans de prevenció per departaments.

S’han realitzat  xarrades  informatives  sobre  recomanacions  de  seguretat  i  salut  a  les  pràctiques 
docents, per a les titulacions tècniques de l’ESTCE.

S’han realitzat informes sobre sol·licituds rebudes per a l’estudi de condicions de seguretat i higiene 
en diferents llocs de l’UJI.

S’han  investigat  els  accidents  ocorreguts  per  tal  de  trobar  les  causes,  prendre  les  mesures 
corresponents i evitar futurs accidents iguals o similars.

S’ha realitzat  una auditoria  sobre l’adequació a  la  normativa  vigent  de seguretat  i  salut  de les 
màquines dels departaments d’ESID i EMC, per l’empresa MARSAN, a través de la CEC.

S’ha realitzat una auditoria d’instal·lacions de gasos per l’empresa Air Liquide.



S’ha  col·laborat  en  l’organització  d’actes  i  activitats  universitàries,  per  tal  de  garantir  unes 
condicions de seguretat adequades, tant dins com fora dels edificis.

S’ha continuat desenvolupant la gestió diària del manteniment de les instal·lacions de detecció i 
extinció d’incendis i contra intrusos de tots els edificis i instal·lacions de la Universitat Jaume I, així 
com la millora de la senyalització de seguretat i d’emergència.

Gestió Mediambiental
S’ha continuat portant a terme el repartiment de caixes-contenidor,  per afavorir  el reciclatge de 
paper a tot el PAS i PDI que ho ha demanat.
S’ha continuat amb la gestió diària de recollida i  eliminació de residus, recollint  selectivament: 
paper  i  cartó,  envasos  lleugers,  tòners  i  cartutxos  de tinta,  piles,  llandes,  elements  informàtics, 
telèfons mòbils i els seus components, vidre, i residus perillosos als laboratoris i tallers.
S’han dotat de contenidors els nous edificis.
S’ha realitzat  l’auditoria  de  seguiment  del  Sistema de  Gestió  Ambiental  (SGA),  implantat  a  la 
totalitat dels departaments de l’UJI. Aquesta auditoria s’ha realitzat per part d’un auditor extern 
acreditat  (AENOR),  que ha certificat  la  implantació  del  SGA segons els  requisits  de  la  norma 
ISO14001 (codi de certificat  GA-2005/0170) sent  la segona Universitat d’Espanya a aconseguir 
certificar un SGA.
S’ha col·laborat en l’organització d’actes i activitats universitàries per tal de garantir una adequada 
gestió dels residus generats, com ara: la festa de benvinguda, actes de l’aniversari de l’UJI, Viu la 
Universitat, etc.
S’ha finalitzat la part d’estudi inicial i diagnostic del Pla de Mobilitat Sostenible, alhora que s’ha 
començat a treballar en el Pla d’Accions

Formació
S’han  realitzat  les  següents  activitats  formatives  dirigides  als  membres  de  la  comunitat 
universitària:
187 cursos de quatre hores de durada de formació en línia per al PAS, PDI i personal becari.
cinc tallers, en col·laboració amb l’USE per al PDI.
Per a l’estudiantat, s’han continuant realitzant els tallers de suport a l’estudi, (en col·laboració amb 
l’USE), els cursos de lliure configuració en matèries relacionades amb la salut (propis i en 
col·laboració en distintes ONGs: PATIM, ADICAS, Creu Roja i Azahar) i de promoció de la salut 
sexual i prevenció de la SIDA.
S’han gestionat les sol·licituds del personal de l’UJI per a assistir a les sessions formatives. 
específiques sobre riscos laborals que s’han celebrat a la seu de UNIMAT Prevención a Castelló de 
la Plana.

Oficina Verda
1. Introducció
L’Oficina Verda ha desenvolupat les seues actuacions emmarcades en quatre blocs, l’aplicació d’un 
sistema de gestió ambiental a la Universitat validable, la formació transversal en medi ambient de la 
comunitat universitària, a través de les XII Jornades Ambientals Universitàries, la continuació del 
projecte ECOCAMPUS i el seminari d’ambientalització curricular, actuant com a oficina assessora, 
divulgadora i d’informació en medi ambient i, per últim, com a representant en tasques ambientals 
de la Universitat.



2. Aplicació sistema de gestió ambiental
Des de setembre de 2003 la incorporació d’un tècnic en medi ambient a l’Oficina de Prevenció i 
Gestió Mediambiental ha facilitat tot el procés de documentació del sistema que es desenvolupa en 
col·laboració entre les dues oficines. En aquest curs amb tots els departaments ja certificats el curs 
anterior, han continuat el procés de planificació que s’ha completat per a tots i s’han completat les 
auditories internes i les de l’empresa de certificació ISO 14001 amb el codi GA-2005/0170.

• Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural
• Departament d’Enginyeria i Ciència de la Computació
• Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció
• Departament d’Enginyeria Química
• Departament d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny
• Departament de Física
• Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics
• Departament de Matemàtiques
• Departament de Química Física i Analítica
• Departament de Química Inorgànica i Orgànica
•

• Departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting
• Departament de Dret Públic
• Departament de Dret Privat
• Departament d’Economia
• Departament de Finances i Comptabilitat
• Unitat Predepartamental de Dret del Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat
•

• Departament Ciències de la Comunicació
• Departament d’Educació
• Departament. d’Estudis Anglesos
• Departament de Filologia i Cultures Europees
• Departament de Filosofia i Sociologia
• Departament d’Història, Geografia i Art
• Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia
• Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia
• Departament de Traducció i Comunicació

 Certificat IQNET Certificat ISO 14001



3. XII Jornades ambientals, compromís universitari amb el medi ambient
Com en anys anteriors al Compromís Universitari amb el Medi Ambient es consideren tres parts i 
diferents activitats que es relacionen a continuació.

1.ª Part - Medi natural

Conservació d’espais naturals, 11 de novembre de 2009
16.00 h Presentació de les Jornades, informe i repartiment de la documentació.
16.30 h  Paisatge, flora i fauna dels voltants del Penyagolosa, la casa forestal de Vistabella, Antoni 
Albalat Salanova, UJI.
17.30 h Pausa i cafè.
18.00 h Conservació i gestió dels parcs naturals valencians,  Antonio Ballester Potenciano, cap del 
Servei de Parcs Naturals, Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge.
19.00 h Taula redona: Conservació d’espais naturals. Participants: Enric Amer Blanch, president 
d’Acció Ecologista-AGRÓ i els ponents de les conferències.

2.ª Part - Materials i processos

Mètodes i materials per a la depuració d’aigües, 24 de març de 2010
16.00 h Presentació de les Jornades, informe i repartiment de la documentació.
16.30 h Fotocatàlisi per a l’eliminació de contaminants en l’aigua,  Ana M.Amat Payá, subdirectora 
R+D, Universitat Politècnica de València – Campus d’Alcoi. 
17.30 h Pausa i cafè.
18.00 h Vidriats ceràmics fotoactius,  Roberto Galindo Llorach, Universitat Jaume I.
19.00 h Taula redona: Mètodes i materials per a la depuració d’aigües. Participants: Enric Amer 
Blanch, president d’Acció Ecologista-AGRÓ i els ponents de les conferències.

3.ª Part – Gestió ambiental

Mobilitat i medi ambient, 6 de maig de 2010
16.00 h Presentació de les Jornades, informe i repartiment de la documentació.
16.30 h Mobilitat i medi ambient. Vicente Torres Castejón, Departament d’Urbanisme de la 
Universitat Politècnica de València.
17.30 h Pausa i cafè.
18.00 h El Pla de Mobilitat de la Universitat Jaume I.  Isabel Domínguez, consultora de l’empresa 
NOVOTEC.
19.00 h Taula redona: Mobilitat i medi ambient. Participants: Miquel Soler, regidor de Mobilitat 
Urbana de l’Ajuntament de Castelló de la Plana, Enric Amer Blanch, president d’Acció Ecologista-
AGRÓ, i els ponents de les conferències.

4. Oficina assessora, divulgadora i d’informació en medi ambient
En aquest sentit com a oficina assessora, indica centres de documentació i contesta, quan pot, les 
qüestions relacionades amb el medi ambient. Recordem les dades del curs passat:

Consultes realitzades durant el curs 2009-2010
Temes Nombre

Toxicitat de substàncies 2
Informació sobre adreces d’institucions i experts 6



Temes Nombre
Petició de bibliografia ambiental 4
Consultes sobre sistemes de gestió ambiental 0
Col·laboracions amb mitjans de comunicació 9

Procedència de les consultes
Entitat Nombre

Institucions i ajuntaments 1
Comunitat UJI 14
Altra comunitat universitària 1
Particulars 5

5. Activitats de representació de la Universitat en fires, congressos i jornades 
relacionades amb el medi ambient.
L’Oficina Verda participa en:
Representació de la Universitat en el Consell Assessor i de Participació en Medi Ambient CAPMA 
de la Comunitat Valenciana i a la Junta Rectora de Columbretes.
Representació de la Universitat en el Consell Forestal de la Comunitat Valenciana.
Xarxa de voluntariat en medi ambient de les universitats espanyoles.
Participació en l’elaboració de l’Estratègia Valenciana d’Educació Ambiental per al 
Desenvolupament Sostenible (EVEADS) per la Generalitat Valenciana.

6. Seminari sobre ambientalització curricular
Dins  del  procés  global  d’ambientalització  curricular  inclòs  en  el  procés  d’implementació  del 
sistema ambiental de la Universitat Jaume I s’ha mantingut actiu el Seminari d’Ambientalització 
Curricular per a aplicar la guia desenvolupada al web de l’Oficina Verda i s’ha publicitat en mitjans 
de comunicació.

7. Projecte 
S´ha iniciat  un subprojecte d’aflorament d’activitats  d’ambientalització curricular,  a través d’un 
procés d’enquesta i consulta al professorat basat en les següents etapes.

I. CITACIÓ

Enviament  selectiu  de  correus  electrònics  a  dotze  professors  per  departament  de  diferents 
categories:

a) Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
• 120 citacions
• Enviament: maig-juny de 2010
• Recordatori: juny-juliol de 2010

b) Facultat de Ciències Humanes i Socials
• 108 citacions
• Enviament: març de 2010
• Recordatori: abril de 2010

c) Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
• 72 citacions
• Enviament: juliol de 2010
• Recordatori: setembre de 2010



II. ENTREVISTA

Amb el professorat interessat a col·laborar en el tema d’ambientalització curricular, es desenvolupa 
l’entrevista en els següents apartats:

a) Informació del concepte general d’ambientalització curricular.
b)  Informació  de  la  metodologia  del  seminari  d’ambientalització  a  través  de  les  fitxes 
d’ambientalització.
c) Identificació i  anàlisi de l’activitat del professor als darreres cursos respecte de la utilització 
d’elements d’ambientalització curricular en la seua docència.
d) Emplenament de la fitxa d’ambientalització curricular completa o de la seua programació per al 
curs vinent, si escau.

III. ANÀLISI DE RESULTATS

Després de tot el procés s’analitzaran els resultats com a indicadors del nivell d’interés i d’aplicació 
de les activitats d’ambientalització curricular.

A hores d’ara, s’han complert les fases I i II a la Facultat de Ciències Humanes i Socials, amb 18 
entrevistes (16,7% de les  citacions) i  12 fitxes en desenvolupament  (11,1%) que es  consideren 
dades interessants i que mostren un interès significatiu per part del professorat respecte d’aquest 
tipus d’accions.

A l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, el procés està en la fase II, i no s’ha 
desenvolupat cap fitxa d’ambientalització curricular.

A la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, el procés està en la fase I.

8. Projecte d’Observatori Ambiental de l’UJI
Al web de l’Oficina Verda (http://www.uji.es/serveis/ofiverda/observa/) es pot consultar el resultat 
de l’Observatori Ambiental de l’UJI amb diferents ítems de seguiment mensual i trimestral:
a) Paraules clau: on a mode de flaix de premsa es donen noticies ambientals al voltant de la 
Universitat Jaume I.
b) Legislació sobre medi ambient del mes.
c) Seguiment de les concessions hidrològiques del mes en la província de Castelló.
d) Anàlisis de l’evolució de la contaminació atmosfèrica en la província de Castelló.

9. Col·laboracions
L’Oficina Verda col·labora amb altres organismes de la Universitat en actuacions a part de l’Oficina 
de Prevenció i Gestió Mediambiental:

a) Divulgació ambiental amb articles periodístics.

S’ha fet tasca de divulgació ambiental en el suplement de medi ambient del periòdic Mediterráneo 
d’àmplia difusió a la província de Castelló.

b) Jornada sobre residus
Organitzada pel PSPV-PSOE de Castelló, va tindre lloc a la Vall d’Uixó, el 26 de febrer de 2010.

c) Foment del Dia de la Terra
Celebració de l’hora del planeta, el dia 28 de març de 2010. Se va sumar a la campanya de 
desconnexió elèctrica i es va fomentar l’ús de les bombetes de baix consum. Es podia realitzar el 
canvi a l’Oficina Verda d’una bombeta incandescent per una de baix consum.



Planificació i qualitat
L’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat (OPAQ) és la unitat que s’encarrega de promoure 
la millora contínua tant dels processos com dels serveis que es presten a la Universitat Jaume I des 
de  l’enfocament  de  la  qualitat.  La  seua  funció  és  donar  suport  i  assessorament  als  centres, 
departaments i oficines i serveis de la Universitat i fomentar la participació en la millora de les 
usuàries i usuaris, tant interns com externs.

Planificació. Sistema de direcció estratègica
Les actuacions desenvolupades són:

• Aprovació de la revisió del sistema de direcció estratègica 
• Desplegament en els centres i departaments 
• Desplegament en els serveis de gestió 

Institucional

El Consell Social de l’UJI en la sessió del dia 27 d’abril de 2009, va aprovar la revisió del sistema 
de direcció estratègica (SDE) a nivell institucional. Després de vuit anys des de la implantació del 
SDE a la Universitat  Jaume I (UJI) resultava oportú dur a terme un procés d’actualització que 
tinguera en compte principalment els canvis ocorreguts en l’entorn i les perspectives de futur, així 
com tot l’aprenentatge i desenvolupament de capacitats acumulades a l’UJI durant aquests anys.

El  nou  sistema  de  direcció  estratègica  incorpora  una  nova  dimensió  conceptual  ja  que  ara  es 
visualitza amb un quadre de comandament integral (CMI) institucional, a més de altres tres CMI 
dedicats als tres àmbits d’activitat en què es vertebra l’estratègia de l’UJI: l’ensenyament i l’espai 
europeu d’educació superior, la generació i transmissió de coneixements i la cultura i la implicació 
social. Tots els òrgans, unitats i estaments han participat en aquest procés de reenginyeria que ha dut 
a terme aquest nou sistema de direcció estratègica de la institució (el concepte d’àmbit d’activitat es 
correspon  aproximadament  amb  el  d’unitat  estratègica  de  negoci,  àmpliament  utilitzat  en  la 
literatura professional sobre direcció estratègica de les organitzacions).

Això suposa que el Consell de Direcció ha de liderar un nou desenvolupament del pla estratègic a  
l’organització. Per a portar a terme aquest propòsit, s’ha estat treballant en el sistema d’informació 
per a l’estratègia en els àmbits d’activitat,  de manera que es facilita l’alineament dels objectius 
locals amb els objectius institucionals i per àmbits d’actuació.

Centres, titulacions, departaments i instituts

A l’octubre de 2009 es va efectuar la liquidació definitiva del desplegament del pla estratègic en 
departaments, centres i titulacions corresponent al bienni 2008/2009.

Prèviament a la liquidació s’havia elaborat el  document de criteris  per al  desplegament del pla 
estratègic en centres i departaments, per al bienni 2010/2011, on es consolida el desplegament en 
titulacions  i  s’inclouen algunes  novetats  com ara  les  taules  d’indicadors  per  nivells.  D’aquesta 
manera, a principis de 2010, el Vicerectorat d’Assumptes Econòmics i Serveis en Xarxa va signar 
els documents de concert per al desenvolupament del pla estratègic amb tots els departaments i 
centres de la Universitat, per a un període de dos anys, que es va iniciar amb data 1 de gener de  
2010. 

A més a més, durant el primer trimestre de 2010, el Vicerectorat d’Assumptes Econòmics i Serveis 
en  Xarxa  encetà  un  projecte  pilot  amb  els  instituts  universitaris  d’investigació  propis  per  al 
desplegament del pla estratègic. Així, posteriorment a la celebració de les reunions amb aquestes 



unitats, es van signar els corresponents documents de concert per al desplegament del pla estratègic 
per a l’exercici de 2010, mentre es prepara un catàleg específic d’indicadors.

Serveis

D’altra banda, el desplegament del pla estratègic en els serveis de gestió en el 2009-2010 s’ha portat 
a terme, com en altres anys, sota l’impuls de la Gerència i en el marc de referència de l’expedient de 
productivitat  del  PAS.  Es  manté  així  una  sistemàtica  de  participació  de  totes  les  unitats 
d’administració i serveis, així com la consolidació dels resultats en l’acompliment dels objectius en 
totes les unitats. En aquest curs els serveis de gestió han revisat els seus objectius d’acord amb els 
nous objectius definits en el SDE actualitzat a data de 27 d’abril de 2010, a més de continuar fent  
l’auditoria de tots els serveis de gestió, que amb l’ajut de l’Oficina de Promoció i Avaluació de la 
Qualitat  i  una empresa certificadora de sistemes de gestió  de la  qualitat,  aporten verificació al 
procés i millora de la metodologia emprada. 

Gestió de la qualitat
Les actuacions que ha realitzat l’Oficina durant aquest curs acadèmic s’inclouen en els apartats 
següents: 

• Sistemes de gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001. 
• Cartes de serveis de la universitat. 
• Altres processos de recollida i anàlisi de resultats. 
• Avaluació de la universitat en el model EFQM. 
• Comunicació de les accions de qualitat. 
• Sistema de garantia interna de la qualitat.

A continuació es detallen les actuacions portades a terme al llarg del curs acadèmic 2009/10: 

Sistemes de gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001
En el camp de desenvolupament i certificació de sistemes de gestió de la qualitat (SGQ) amb les 
normes UNE EN ISO 9001:2008 s’ha treballat  en el  manteniment  dels sistemes certificats.  En 
concret, el SGQ de les titulacions d’Enginyeria Informàtica, Enginyeria Tècnica en Informàtica de 
Gestió i Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes de la Universitat Jaume I, a més del seu 
manteniment al llarg del curs, s’ha portat a terme una auditoria interna, una revisió per part de la  
direcció i ha sigut objecte de l’auditoria de seguiment amb una avaluació positiva. 

Dins d’aquest sistema, des de fa 7 anys, de manera ininterrompuda, es realitza anualment un procés 
de mesurament de la satisfacció de l’estudiantat. Amb xicotetes variacions segons el col·lectiu a qui 
vaja destinat l’instrument de mesurament, a l’estudiantat de nou ingrés o matriculat en més d’una 
ocasió, se li sol·licita que avalue la seua satisfacció amb aspectes com ara la informació prèvia a la 
selecció de la titulació o màster, la planificació i organització del curs, la fixació d’horaris de classes 
i exàmens, la implantació de programes d’assignatures, els processos de preinscripció, matrícula, 
convalidació, adaptació i reconeixement de crèdits i manteniment d’instal·lacions. 

De l’anàlisi de les dades s’observa que l’estudiantat presenta una satisfacció mitjana-alta amb la 
universitat  (mitjana de 3,75 sobre 5)  i,  com en anys  anterior,  és  major  en l’estudiantat  que es 
matricula  per  primera  vegada  (mitjana  de  3,88  sobre  5)  i  entre  l’estudiantat  de  la  Facultat  de 
Ciències Humanes i Socials (mitjana de 3,85 sobre 5). A més, per segon any consecutiu, se sol·licita 
a l’estudiantat la seua satisfacció amb la titulació o grau cursat. En aquest cas la satisfacció general  
de l’estudiantat presenta una mitjana de 3,56 sobre 5 i, com en el procés d’avaluació anterior, a 
l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals és l’estudiantat d’EURUJI el més satisfet 
amb els estudis, encara que es produeix algun canvi en els centres restants ja que en la Facultat de  
Ciències Jurídiques i Econòmiques, l’estudiantat de Dret és el més satisfet i, en el cas de la FCHS,  



aquest lloc l’ocupa l’estudiantat de Mestre/a, Educació Infantil (en referència a l’estudiantat dels 
nous graus, la satisfacció oscil·la entre una mitjana de 4,1 sobre 5, del grau en Estudis Anglesos i  
una mitjana de 3,62 sobre 5, del grau en Enginyeria de l’Edificació). 

En  referència  als  processos  avaluats,  les  majors  satisfaccions  es  presenten  amb  el  procés 
d’informació (mitjana de 3,75), seguit pels processos de manteniment d’aules i laboratoris (mitjana 
de 3,70), tràmits (mitjana de 3,51) i, en últim lloc, el de planificació (mitjana de 3,46). Finalment,  
s’ha de destacar el  fet  que tots els  aspectes específics avaluats presenten resultats  superiors als 
aconseguits en el curs anterior, i fins i tot algun presenta valoracions significativament superiors, 
com és el cas de la informació consultada en el LLEU. La informació rebuda de les assignatures 
(tant en programes com en oferta) o la informació rebuda sobre els horaris d’exàmens, el nombre 
d’estudiants per grup en les classes pràctiques,  la consulta i  recepció de les notes oficials  i els 
tràmits per a convalidació d’assignatures i reconeixement de crèdits de lliure configuració.

Dins  del  procés  de  mesurament  de  la  satisfacció  de  l’estudiantat,  durant  el  curs  2009/10  s’ha 
realitzat, per segona vegada, el mesurament de la satisfacció de l’estudiantat dels màsters oficials. 
En general, l’estudiantat dels màster presenta una satisfacció mitjana-alta (mitjana de 3,73 sobre 5) 
i, com ocorria en el cas de l’estudiantat de les titulacions oficials, els estudiants i estudiantes de nou 
ingrés mostren més satisfacció que la resta, encara que amb molt poca diferència respecte de la resta 
d’estudiantat. Així, l’estudiantat més satisfet és el matriculat en Tecnologia Geoespacial, en el cas 
de  l’ESTCE,  (mitjana  de  4,9  sobre  5),  Internacionalització  Econòmica:  Integració  i  Comerç 
Internacional, per segon any consecutiu, dins de la FCJE (mitjana de 4,05 sobre 5), i Assessorament 
Lingüístic  i  Cultura Literària  en la  FCHS (mitjana de 4,33 sobre 5).  Finalment,  pel  que fa  als 
processos  generals  avaluats,  les  millors  valoracions  les  obté  el  procés  que  recull  aspectes  de 
manteniment (mitjana de 3,73 sobre 5), seguit del procés de tràmits (3,58 sobre 5) i finalment els 
processos de planificació i informació (amb mitjanes de 3,47 i 3,31 sobre 5, respectivament).

Dins  d’aquest  mateix  sistema  de  certificació  i  per  cinquè  any  consecutiu,  l’OPAQ  avalua  la 
satisfacció dels serveis amb els seus proveïdors, tant interns com externs a la mateixa Universitat. 
Durant aquest curs s’ha realitzat l’avaluació dels proveïdors del curs anterior (curs 2008/09) i la 
satisfacció general dels serveis avaluadors és d’un 3,96 sobre 5, obtinguda pels proveïdors interns i 
un 4,59 sobre 5 obtinguda pels proveïdors externs. 

Els  altres  sistemes  de  gestió  de  la  qualitat  certificats  són  el  de  la  Biblioteca  i  Centre  de 
Documentació i el del Servei d’Esports. El dos sistemes també han realitzat l’auditoria interna i la 
revisió del sistema per la direcció; a més, han sigut objecte de l’auditoria de renovació. Com en 
anys anteriors, l’execució de les accions de millora identificades en les auditories i/o el tancament 
de  les  observacions  i  desviacions  sorgides  respecte  de  la  norma  de  referència  així  com  el 
manteniment del sistema han resultat de la col·laboració entre l’OPAQ i aquests serveis. Això ha 
permès un resultat ben positiu en un doble vessant; d’una banda, que el sistema de gestió minve el 
nombre de no conformitats emeses per l’organisme certificador i d’una altra, que els resultats dels 
indicadors de sistema desprenen l’assoliment dels objectius.

Pel que fa a la Biblioteca i Centre de Documentació, durant el curs que finalitzem (2009/10) s’ha 
realitzat el seguiment de diverses actuacions de millora en la documentació i els indicadors, així 
com el seguiment de les notificacions realitzades. Aquestes notificacions s’originen des d’informes 
d’auditoria, l’enquesta de satisfacció i canvis que afecten el sistema de gestió de la qualitat.

Pel que respecta al Servei d’Esports, en el moment de realitzar la memòria acadèmica anterior (curs 
2008/09) s’estava realitzant la recollida d’informació d’un nou procés dissenyat per a avaluar la 
qualitat  del  servei  i  satisfacció  de  les  usuàries  i  usuaris  del  dit  servei.  Els  resultats  han  sigut 
presentats durant el curs actual. Es pot observar com el personal usuari del Servei d’Esports mostra 
una satisfacció alta (mitjana de 4,15 sobre 5) i qualifiquen igualment com alta la qualitat del servei 
oferit (mitjana de 4,16 sobre 5). Amb l’objectiu de conèixer l’estabilitat dels resultats aconseguits es 
va prendre la decisió de tornar a realitzar el procés d’avaluació a l’any següent, en compte d’esperar 



els dos anys com és habitual en els processos d’avaluació dels serveis. Així, durant el mes d’abril de 
2010  s’ha  tornat  a  realitzar  la  recollida  d’informació  i,  actualment,  s’està  realitzant  l’informe 
corresponent. 

Per als  tres sistemes certificats es va realitzar,  durant el  primer semestre de 2010, el  procés de 
mesurament de l’eficàcia de la formació impartida dins del Pla de Formació del PAS; no obstant  
això, en aquesta ocasió, a causa d’un retard acumulat d’anualitats (l’última anualitat avaluada va ser 
la del 2007) es va prendre la decisió d’avaluar l’eficàcia de la formació impartida dins del V Pla de 
Formació del PAS, anualitats 2008 i 2009. Com ja va ocórrer en el procés d’avaluació anterior,  
l’àmbit d’estudi no va ser únicament el personal dels serveis implicats en el Sistema de Gestió de la 
Qualitat, sinó que s’ha mantingut ampliat a tot el personal que havia rebut formació, estiguera o no 
dins dels sistemes de certificació esmentada.

Per aquest procés de mesurament, igual que en la resta de processos realitzats, s’ha utilitzat un 
instrument administrat a través del web, però en aquest cas amb dues versions paral·leles dirigides, 
d’una banda, als caps de servei (d’un total de 83 caps de servei, 13 dels quals estaven implicats en 
els processos de certificació, es va obtenir el 75,9 % de les respostes) i, d’altra banda, al personal 
dels serveis que havien rebut la dita formació (d’un total de 438 persones formades, 78 de les quals 
estaven implicades en els processos de certificació, es va obtenir el 67,3 % de les respostes). Els 
resultats indiquen que el grau de satisfacció amb la formació rebuda se situa en un 4 sobre una 
escala de 5 punts, sense que es presenten diferències d’opinió entre els caps de serveis i el personal 
dels serveis. 

Cartes de serveis de la universitat
Pel  que  fa  a  les  cinc  cartes  de  serveis  durant  aquest  curs  hem  realitzat  el  seguiment,  amb 
l’actualització  de  les  dades  i  la  difusió  a  través  del  web  de  la  universitat,  dels  resultats  dels 
indicadors  inclosos.  Es  pot  evidenciar  que  enguany  també  s’acompleixen  els  compromisos 
establerts a partir dels estàndards de qualitat de servei que es definiren. 

D’altra banda, aquest curs ha finalitzat el procés d’elaboració de tres noves cartes de serveis de la 
Fundació Isonomia, l’Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic (OCIT) 
i l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) que va començar a principis de 
2009. Després de ser aprovades pel Consell de Direcció, l’acte públic de presentació de les cartes de 
serveis va tindre lloc el 15 de juny de 2010 a la sala de premsa de l’edifici Rectorat.

Aquestes tres noves cartes de serveis presenten una estructura normalitzada en la qual es recull la 
descripció  del  servei,  la  seua  localització,  l’horari  d’atenció  al  públic,  l’estructura  i  àrees 
temàtiques, així com els seus compromisos i indicadors de qualitat.

Altres processos de recollida i anàlisi de resultats
Entre altres processos de recollida i anàlisi de resultats realitzats durant el curs 2009/10, cal destacar 
el treball realitzat dins del procés d’avaluació de la docència, la col·laboració amb l’Oficina de 
Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic (OCIT) per a mesurar la satisfacció de la 
seua clientela externa i l’avaluació de la satisfacció de les persones usuàries de la Bústia UJI.

Pel  que  fa  a  l’avaluació  de  l’activitat  docent  del  professorat,  durant  aquest  curs  acadèmic  es 
continua aplicant la Normativa d’Avaluació Docent, aprovada en la sessió número 9 del Consell de 
Govern Provisional del dia 14 de maig del 2003. La recollida de dades per a l’avaluació docent es 
va desenvolupar des del dia 23 de novembre fins al 18 de desembre del 2009 (primer semestre), i  
des del dia 26 d’abril fins al 21 de maig del 2010 (segon semestre), de forma presencial. Les dates 
estan incloses en el calendari acadèmic des del curs 2008/09. Es va realitzar difusió per mitjà del 
correu  electrònic  de  la  possibilitat  de  realitzar  enquestes  anticipades  en  cas  que  la  docència 
finalitzara abans dels  períodes  d’avaluació  ordinària.  Aquestes  enquestes  anticipades,  juntament 
amb les que es van realitzar una vegada finalitzats els períodes estipulats van suposar un 6,51 % del 



total de reserves del semestre 1, i un 5,86 % de les reserves del semestre 2.

En total, es van avaluar 762 assignatures (almenys una vegada) i 732 professors/es (almenys una 
vegada) en el primer semestre i 792 assignatures i 823 professors/es (també almenys una vegada) en 
el segon semestre.

Considerant tot el curs acadèmic, es van avaluar un total de 1.067 professors/es (dels quals 1.002 
tenien l’obligació segons la Normativa), i 1.442 assignatures (de les quals 1.076 s’havien d’avaluar 
segons  la  Normativa).  En  percentatges,  s’han  avaluat  un  91,83  % del  professorat  que  s’havia 
d’avaluar,  segons la  Normativa,  i  un 93,12 % de les  assignatures.  El  nombre total  d’enquestes 
realitzades va ser de 53.553.

També aquest  curs,  per  segona vegada,  s’ha realitzat  una avaluació pilot  de la docència en els 
màsters oficials, per mitjà d’enquesta via web a l’alumnat. Com a excepció en tres màsters oficials, 
la metodologia d’enquesta ha sigut presencial.  L’OPAQ ha donat material,  formació i suport als 
recursos humans donats per aquests màsters. 

L’OPAQ ha treballat també, durant aquest curs, en la implantació del model DOCENTIA (Programa 
de Suport a l’Avaluació de l’Activitat Docent del Professorat) de l’UJI. S’ha portat a terme una 
recollida de dades del tercer qüestionari pilot de valoració de l’estudiantat sobre l’activitat docent 
del professorat. Posteriorment es va fer l’anàlisi tècnic del qüestionari. També s’han fet diverses 
reunions amb els responsables acadèmics, amb l’objectiu de fer una posada en comú dels criteris a 
incloure en els  informes de responsables  corresponents.  Per últim,  s’ha treballat  amb el  Servei 
d’Informàtica per a definir les eines necessàries. 

Per altra banda, l’OPAQ continua col·laborant amb l’OCIT en l’avaluació de la qualitat de servei 
prestat  per la universitat a les empreses que contracten activitats de R+D+i. En concret, durant 
aquest curs s’ha dut a terme la recollida i l’anàlisi de les dades arreplegades durant l’any 2009; s’ha 
realitzat un replantejament del procediment de seguiment de les enquestes enviades a les empreses i 
s’ha modificat el  període d’anàlisi  de novembre a novembre per a poder presentar els  resultats 
durant el mes de gener de l’any següent. Els resultats mostren que el grau de satisfacció d’aquestes 
empreses durant aquest període se situa en una mitjana de 4,25 sobre una escala de 5 punts, la qual 
cosa suposa una estabilitat en la satisfacció de les empreses que treballen amb l’OCIT respecte als 
resultats de l’any anterior. Actualment es porta a terme la recollida de dades i seguiment de les 
empreses que estan finalitzant els seus contractes amb l’OCIT durant l’any 2010.

Pel que fa a l’avaluació de la satisfacció de les persones usuàries de la Bústia UJI, durant el present 
curs s’ha realitzat l’informe de les dades recollides durant l’any 2009. En aquest procés, els resultats 
indiquen que el grau de satisfacció de la Bústia se situa en una mitjana de 4,23 sobre una escala de 5 
punts.

Avaluació de la universitat en el model EFQM
Un dels esdeveniments més rellevants d’aquest curs acadèmic ha sigut la realització de la segona 
avaluació externa EFQM de la Universitat els dies 26, 27 i 28 de maig del 2010. L’equip avaluador 
del Club d’Excel·lència en Gestió ha atorgat a la Universitat una puntuació entre 550 i 600 punts la 
qual cosa suposa un increment respecte a l’avaluació inicial realitzada el mes de juliol del 2008.

El procés d’avaluació per a la renovació del Segell 500+ estava previst per a juliol del 2010, però 
s’ha avançat pel canvi de l’equip rectoral al mes de maig. L’Oficina de Promoció i Avaluació de la  
Qualitat ha donat suport a la coordinació de tot el procés, fet que ha suposat portar a terme les 
gestions necessàries amb el Club Excel·lència en Gestió i amb l’ANECA, així com la redacció 
prèvia de la memòria. La visita dels avaluadors s’ha realitzat els dies 26, 27 i 28 de maig de 2010,  
on l’equip rectoral ixent i l’equip rectoral entrant han participat activament, juntament amb altres 
membres  de  la  comunitat  universitària  que  han  facilitat  testimoni  i  evidències  del  grau 
d’excel·lència de l’UJI. 



Comunicació de les accions de qualitat
S’han realitzat actualitzacions a la pàgina web de l’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat 
amb caràcter periòdic, s’ha difós a les persones usuàries la informació més rellevant, s’ha facilitat 
informació completa i detallada de les diferents activitats desenvolupades per l’Oficina. Aquest any, 
com a novetat important, es pot destacar la introducció en la pàgina principal del web de l’OPAQ 
del nou logotip de la Bústia UJI amb l’objectiu que les persones usuàries puguen realitzar les seues 
consultes, queixes o suggeriments amb més facilitat i rapidesa. 

Sistema de garantia interna de la qualitat
Durant el curs l’OPAQ ha coordinat la implantació del sistema de garantia interna de qualitat de la 
Universitat Jaume I (programa AUDIT de l’ANECA) en els nous títols que s’implanten aquest curs  
(graus i màsters). A través de diverses reunions amb els responsables dels títols, l’OPAQ ha explicat 
el programa AUDIT i el Sistema de Garantia Interna de Qualitat i ha portat a terme l’assessorament 
necessari. Al mateix temps, l’OPAQ ha treballat amb el Servei d’Informàtica amb l’aportació de les 
indicacions  i  requeriments necessaris  per  la  creació d’una aplicació informàtica que impulse la 
implantació del sistema de garantia interna de la qualitat i facilite la gestió de tota la documentació, 
així com la gestió de les accions de millora. Aquesta aplicació s’ha posat a l’abast de tot el personal  
implicat i s’està treballant en la seua millora contínua.

Promoció de la qualitat
El personal de l’OPAQ durant  aquest  curs ha rebut formació i  també ha difós coneixement en 
matèria de qualitat. 

Respecte a la difusió en matèria de qualitat, cal destacar:
• La participació en l’organització i impartició del curs “L’espai europeu d’educació superior i 

els nous títols” dirigit al PAS així com “L’espai europeu d’ensenyament superior i el paper 
de l’estudiantat“ dirigit a tot l’estudiantat. 

• L’organització de diferents sessions de formació de directius dirigides a ensenyar el nou 
programa informàtic creat per a gestionar el sistema AUDIT de gestió interna de la qualitat. 

• La  impartició  dels  cursos  de  formació  específica  “Introducció  al  model  EFQM 
d’excel·lència” i “Metodologia per a grups de millora” dirigit al PAS de la Universitat. 

Pel que fa a la formació rebuda, cal dir que el personal de l’OPAQ ha participat en jornades, fòrums 
i cursos, tant a l’UJI com a altres organismes. Cal destacar el curs d’actualització del model EFQM 
2010 i la participació en diferents fòrums del Club d’Excel·lència en Gestió com el Fòrum 
d’Universitats i el Fòrum d’Innovació.

Organització tecnològica i projectes
Organització del procés tecnològic
Sistemàtiques i gestió del canvi

• Participació en el redisseny del sistema de direcció estratègica i en l’autoevalució EFQM.

• Participació en el redisseny del sistema de direcció estratègica i en l’autoevalució EFQM.

• Col·laboració amb la Fundacio CYD “Fundacion conocimiento y desarrollo” en el seu informe 
anual amb l’estudi  “El sistema de informacion al servicio de la estrategia en la UJI”.



• Taller  sobre prospectiva estratègica  a  vicerectorats  i  caps  de servei,  i  estudi  sobre  la  seua 
aplicabilitat com a sistemàtica de planificació i de gestió del canvi.

• Avaluació  inicial  del  Marc  de  referència  sobre  gestió  de  la  innovació  com  a  part  de  la 
sistemàtica necessària per a la gestió del canvi.

• Adaptació del Marc TI/SI de l’UJI com a model de referència sobre Govern IT a aplicar en la 
gestió de tecnologia en la CRUE-TIC.

• Participació en el disseny del model de referència per al Govern IT per a la CRUE i elaboració 
del  material  formatiu:  “El  Gobierno  IT  en  el  Sistema  de  Dirección  Estratégica  de  la  
Universidad Jaume I de Castelló “.

Comissió de Prospectiva Tecnològica

• Reunió 4 de la CPD: Aprovació de la proposta de posicionament tecnològic de l’UJI.

• Informe del procés de gestió de tecnologia: informe de progres de la CTP i de l’e-UJIer@.

• Informe de progrés  dels  projectes  institucionals:  redisseny de la  imatge del  portal,  utilitats 
d’administració electrònica i promoció del coneixement obert.

• Informe de vigilància tecnològica: tendències i TecLab.

• Avaluació  de  l’estat  d’execució  dels  projectes  en noves  tecnologies  i  planificació  de  nous 
projectes per al curs vinent.

Elaboració  d’informes  i  preparació  de  les  reunions  14  i  15  del   Consell  d’Administració 
Electrònica (antic consellassessor TIC).

• Aprovació de la documentació del SGSI (sistema de gestió de la seguretat de la informació)

• Proposta de normativa d’ús de les TIC

• Aprovació d’informes d’auditoria física, lògica i LOPD

• Revisió d’accions correctives i preventives del SGSI.

Col·laboració externa i promoció de la imatge tecnològica de l’UJI:
• Participació en les reunions de la CRUE-TIC i coordinació del grup d’administració electrònica 

de CRUE-TIC.
• Manteniment del portal de CRUE-TIC.
• Lideratge del WP6.3 dins del projecte STORK (ICT-PSP/2007 de la Comissió Europea)
• Presentació de la ponència “Students’ Mobility: STORK Project Deployment” en EUNIS 2010.
• Coordinació de l’ajuda interuniversitària de la CRUE-TIC finançada pel pla Avanza del 

MITYC “Edufide II”. 

Preparació de les reunions i seguiment de la comissió tècnica de projectes (reunions 87 a 108,  
entre setembre de 2009 i juliol de 2010). Temes tractats:

• Actualitzacions de seguretat de productes d’Oracle (incident injecció SQL). 

• Disseny del SGSI. 

• Problemes originats per la connexió de l’UJI a la xarxa Güifi.net 

• Canvi de carnet PDI/PAS. 

• Instal·lació Guifi.net al Bartolo i torre de telecomunicacions. 

• Procediments del SGSI. 



• Llicències de Remedy per al CAU. 

• Accés del professorat extern a taules multimèdia.

• Calendari del procés de certificació del SGSI.

• Presentació dels informes d’auditoria 

a. Auditoria lògica externa

b. Auditoria lògica interna

c. Auditoria física

d. Auditoria sistemes especials

e. Auditoria ISO 27002

f. Auditoria LOPD/RDLOPD

• Auditoria d’AENOR: ISO 27000

• Catàleg d’indicadors

• Projecte bluetooth: ubicació d’equips

• Pla d’accions correctores

• Pla de continuïtat del negoci

• Substitució carnet Banco Santander 

• Certificats ACCV i clauer

• Publicació continguts en iTunes U 

• Compte de desenvolupament iPhone/iPod 

• Limitació de quota del disc X de les unitats i serveis

• Verificació dels drets de reproducció, còpia, citació, etc., dels continguts publicats

• Accions de formació i difussió: Xarrades-UJI 

• Jornades en Madrid sobre computació al «núvol» amb Google i Microsoft

• Certificat SGSI. 

• Inici de les proves STORK. 

• Nova versió del portal

• Informe d’auditoria financera. 

• Proposta de funcions del responsable de fitxer i del responsable de seguretat en el nou 
document de seguretat i possibles delegacions de funcions. 

• Suport del CAU als usuaris de STORK. 

• Conferencia de Peter Selleck (Leeds Metropolitan University) sobre la implantació d’un entorn 
universitari basat a Google Apps. 

• Entorn de desenvolupament

Sol·licituds d’estudi d’integració:

• 60 sol·licituds estudiades i tramitades.



Planificació de l’auditoria dels sistemes d’informació
• Revisió dels resultats referits als sistemes informàtics de l’auditoria financera.

• Auditories prèvies a certificació ISO27000
a. Auditoria lògica externa

b. Auditoria lògica interna

c. Auditoria física

d. Auditoria sistemes especials

e. Auditoria ISO 27002

f. Auditoria LOPD/RDLOPD

• Accions correctives derivades de l’auditoria LOPD 2009

Planificació de les polítiques de seguretat i protecció de dades
Informes LOPD

• Comunicació de dades a banc en programa Amèrica Llatina

• Videovigilància - accés a laboratori

Vigilància i innovació en noves tecnologies
Teclab

• eSurvey

• Millores i noves versions

• Integració en UJI, Drupal, IPM, Joomla, Lime Survey i Opina

• vtUJI

• DigiCert

• CryptoApplet 

• Versió 2.1.0 alliberada, versió 2.1.1 enllestida

• Suport a la integració de DSpace amb OpenCourseWare

• Anàlisi del procés de publicació de continguts en iTunesU

• Desenvolupament d’aplicació nativa iPhone per la reproducció de Vox UJI Ràdio i publicació 
en iTunes App Store

• Desenvolupament de programari per a emissor de continguts via Bluetooth, basat en dispositiu 
encastat i integrat amb l’e-ujier.  

• Investigació i avaluació de plataformes de desenvolupament d’aplicacions per a mòbils.

• Desenvolupament d’escriptori basat en Web i integrat amb Google Apps,  primera versió beta. 

• Suport  al  desenvolupament  de  sistemes  de  control  de  presència  i  assistència  mitjançant 
tecnologies de proximitat (Servei d’Esports, etc.) 

• Forja UJI, administració i manteniment. 



• Portal Crue-TIC , administració i manteniment. 

• Desenvolupament de canal tecnològic i portal TecLab, en la fase d’anàlisi. 

Projecte STORK (Secure idenTity acrOss boRders linKed) de la Comissió Europea

• Direcció del pilot WP6.3 “Students’ mobility”.

• Coordinació de la participació de les universitats espanyoles a través del grup d’administració 
electrònica de la CRUE-TIC.

• Participació en les assemblees generals del projecte de gener de 2010 i juny de 2010.

• Participació en la revisió de la CE del projecte en desembre de 2009.

Centre d’Educació i Noves Tecnologies
Resum
Durant el curs 2009-2010, el CENT va continuar treballant per complementar l’Aula Virtual des del 
punt de vista de l’autonomia de l’estudiant, d’acord amb la filosofia del procés d’harmonització 
europea, la necessitat social d’un aprenentatge continuat (life-long learning) i els canvis que les 
noves tecnologies suposen per a l’educació i la construcció del coneixement en xarxa.

Aquesta  recerca  es  va  centrar  en  tres  àmbits:  l’anomenat  Web  2.0,  els  entorns  personals 
d’aprenentatge i l’eportfolio o portafolis electrònic. Dins del projecte Eportfolio UJI, coordinat pel 
CENT, es van desenvolupar durant aquest últim curs deu noves experiències pilot en estudis de grau 
i postgrau, en les quals van participar en total al voltant de 350 estudiants.

D’altra banda, el CENT va incrementar aquest curs passat encara més el seu esforç en la formació 
del professorat, amb una nova línia de cursos d’iniciació a les noves tecnologies, noves edicions 
dels taller pràctics d’Aula Virtual, presentacions multimèdia i Web 2.0 aplicat a l’educació i nous 
seminaris avançats sobre videoconferència, estàndards d’elearning o llibres electrònics, entre altres 
temes.

Innovació
Ja en cursos anteriors s’havia constatat una ràpida expansió de l’ús de l’Aula Virtual de l’UJI com a  
entorn  de  suport  per  a  l’ensenyament  i  l’aprenentatge,  tant  en  estudis  presencials  com 
semipresencials i a distància. Fem constar ací els indicadors més importants registrats durant el curs 
acadèmic 2009/10, que tornaven a confirmar aquesta realitat:

• Nou de cada deu estudiants de l’UJI són usuaris de l’Aula Virtual (91,47%).
• El percentatge de professorat que la utilitza continua sent una mica inferior (78,59%).
• De mitjana, quasi nou de cada deu dels crèdits de què està matriculat un estudiant de primer o 

segon cicle tenen suport en l’Aula Virtual (coeficient de virtualitat = 87,11%).

A partir  d’aquesta consolidació de l’Aula Virtual, el  CENT s’ha plantejat complementar-la amb 
altres tipus d’eines i processos, centrats en l’estudiant –no en el professorat i en els estudis–, que 
afavorisquen la seua autonomia com a aprenent i milloren la seua experiència d’aprenentatge. La 
necessitat d’aquest complement es fonamenta en:

• La filosofia inherent al procés d’harmonització europea.
• Els canvis de la societat de la informació, que requereixen cada vegada més un aprenentatge 

continuat (life-long learning).
• El canvi de paradigma que el Web representa per a l’educació, a causa de la major 



disponibilitat d’informació, d’una banda, i d’una altra la facilitat per a crear, publicar, 
col·laborar i compartir.

La recerca d’aquest nou paradigma s’està portant a terme simultàniament en tres àmbits distints 
però  interrelacionats:  a)  l’anomenat  Web 2.0,  Web social  o  Web de  lectura  i  escriptura,  b)  els 
entorns  personals  d’aprenentatge  (Personal  Learning  Environments,  PLE)  o  xarxes  personals 
d’aprenentatge (Personal Learning Networks, PLN) i c) l’eportfolio o portafolis electrònic.

En aquest sentit, el projecte Eportfolio UJI –iniciat durant el curs acadèmic anterior– va comptar 
durant el curs 2009-2010 deu noves experiències pilot en estudis de grau i postgrau, que implicaven 
un total de 349 estudiants. Aquestes experiències van ser avaluades conjuntament pel professorat 
participant i el CENT al juliol de 2010. La resposta ha estat, en conjunt, molt positiva pel que fa a  
les  possibilitats  i  l’adequació  de  l’eportfolio  com  a  eina  de  suport  per  a  l’ensenyament  i 
l’aprenentatge. Paral·lelament, al gener i juny de 2010 es va tornar a fer difusió del projecte i es va 
obrir de nou un termini per a sol·licitar participar-hi, amb vista al curs pròxim.

Suport
Des de  la  seua  creació,  el  CENT ha  prestat  suport  directe  al  professorat  de l’UJI  per  facilitar 
l’aplicació  de  les  noves  tecnologies  a  la  docència.  Aquesta  oferta  de  suport  va  des  de 
l’assessorament personalitzat, individual, fins a la realització d’activitats de formació en grup més o 
menys especialitzades.

Òbviament, durant els últims anys una bona part d’aquest esforç de suport s’ha centrat en l’Aula 
Virtual  de  l’UJI.  Durant  el  curs  2009-2010,  es  van  registrar  un  total  de  930  accions  d’ajuda 
personalitzada (resolució de dubtes, incidències, consultes tècniques, etc.). També es van realitzar 
tres noves edicions del curs d’iniciació a l’Aula Virtual, organitzat en col·laboració amb l’USE.

D’altra banda, en març de 2010 es va programar una nova “Línia 101” de cursos breus d’iniciació a  
aspectes bàsics i concrets de les noves tecnologies, que han estat valorats molt positivament pels 
seus destinataris. D’aquesta manera, a hores d’ara la gamma d’activitats de formació del CENT ha 
quedat configurada així, de menor a major grau de dificultat i especialització tècnica:

• Línia 101: cursos breus d’iniciació, des de zero.
• Cursos i tallers teoricopràctics: per a anar avançant.
• Seminaris de tecnologia educativa: més especialitzats.

Línia 101
• Aula Virtual (14 d’abril de 2010).
• Web (23 d’abril de 2010).
• Documents (12 de maig de 2010).
• Imatge digital (21 de maig de 2010).
• Vídeo digital (9 de juny de 2010).
• Àudio digital (18 de juny de 2010).

Cursos i tallers teoricopràctics
• Taller Web 2.0 aplicat a l’educació (30 hores, semipresencial, 2 edicions al gener i febrer de 

2010).
• Taller de disseny de presentacions efectives (10 hores, 3 edicions al febrer, març i juny de 

2010).
• Curs d’iniciació a l’Aula Virtual (20 hores, semipresencial, 3 edicions a l’octubre de 2009 i 

gener-febrer de 2010).

Seminaris de tecnologia educativa



• Estàndards d’e-learning. 16 d’octubre de 2009.
• Ebooks (llibres electrònics). 11 de desembre de 2009.
• TPACK. 26 de març de 2010.
• Introducció a Zotero per a la gestió bibliogràfica. 7 de maig de 2010.
• Videoconferència. 4 de juny de 2010.

Col·laboració
En la mesura de les seues possibilitats, el CENT col·labora amb altres organitzacions i institucions 
per estendre les aplicacions educatives de les noves tecnologies, també fora de l’àmbit universitari.  
Aquest  compromís  de  col·laboració  es  va  fer  palès  durant  el  curs  2009-2010  en  les  accions 
següents:

• Signatura d’un conveni amb la Universitat Politècnica de Madrid per a col·laborar en 
innovació i noves tecnologies.

• Continuació de l’assessorament dels centres d’educació primària i secundària de Benicàssim, 
fruit d’un contracte signat amb l’Ajuntament d’aquesta ciutat el curs anterior. Es van impartir 
nous cursos de Moodle i de Webquest i es va organitzar una conferència de Fernando García 
Páez (12 de novembre de 2009).

• Compareixença de Jordi Adell, director del CENT, davant de la “Ponència d’estudi sobre bones 
pràctiques i estratègies pedagògiques positives” de la Comissió d’Educació, Política Social i 
Esport del Senat espanyol (27 d’octubre de 2009).

Així mateix, el CENT va participar activament (amb ponències, comunicacions, o col·laborant en 
l’organització) en els fòrums següents:

• MoodleMoot Spain 2009, sisena reunió anual d’usuaris de Moodle d’Espanya. (Madrid, 29-31 
d’octubre de 2009).

• Jornades internacionals “Docencia, investigación e innovación en la universidad: trabajar con 
e-portfolio” (Santiago de Compostel·la, 23-24 de novembre de 2009).

• Jornada de treball “¿Cómo estimular el uso de las TIC en los nuevos planes Bolonia?” de la 
UPV/EHU (27 de novembre de 2009).

• Forum on Models of ITC integration in Education, organitzat per la Presidència Espanyola de 
la Unió Europea (Madrid, 15-19 de març de 2010).

• Converses pedagògiques 2010, UAB (Barcelona, 28 de maig de 2010).
• Dia d’ATENEA 2010, ICE UPC (Barcelona, 4 de juny de 2010).
• The PLE Conference 2010 (Barcelona, 8-9 de juliol de 2010).

Un  altre  vessant  d’aquest  compromís  consisteix  a  compartir  en  la  xarxa  el  coneixement  que 
manegem i generem referent al nostre camp de treball, cosa que el CENT ha fet des dels seus inicis. 
A hores d’ara, s’està fent sota una llicència de Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Espanya, que 
garanteix el dret a reutilitzar la informació, i facilitant-ne la redifusió via RSS i a través de diverses 
xarxes socials (Twitter i FriendFeed). Durant el curs 2009/10 es van compartir en total 128 elements 
(notícies d’actualitat, enllaços comentats, etc.).

Proves d’accés
Proves d’accés LOE 
Del total de 1.879 matriculats al juny de 2010, s’han presentat a les proves 1.873 alumnes, 1.127 
(60,24%) són dones i 746 (39,76%) homes. 



El 95,44% va superar la prova i el 4,39% la va a suspendre.

A la Universitat Jaume I en la convocatòria de juny de 2010 s’han realitzat les noves proves d’accés 
a la universitat,  regulades en el RD 1892/2008, amb una fase general obligatòria per a tots els 
estudiants  i  una  fase  especifica,  voluntària,  que  permet  a  l’alumnat  millorar  la  qualificació 
obtinguda en la fase general.

Proves d’accés per a persones majors de 25 anys.
Les proves d’accés a la universitat per a persones majors de 25 anys del curs 2009/2010 han seguit  
la mateixa estructura implantada en els cursos anteriors, amb una part comuna i una segona part 
específica per opcions.

S’ha matriculat 586 estudiants i dels quals s’han presentat a les proves 488.

Del total de matriculats, 263 són dones (44,88%) i 323 són homes (55,12%).

Taula 1.13. 

Nombre d’alumnes presentats aptes i no aptes per opció d’accés persones majors de 25 anys.

Opció Matriculats Presentats Aptes No aptes
A 63 49 35 14

AD 18 14 8 6
B 3 0 0 0

BC 2 1 1 0
BE 4 3 2 1
C 86 68 29 39

CE 2 2 0 2
D 381 329 247 82
E 27 22 15 7

Total 586 488 337 151

Proves d’accés per a persones majors de 40 anys
En les proves d’accés a la universitat per a persones majors de 40 anys del curs 2009/2010 s’han 
matriculat 42 estudiants dels quals s’han presentat a les proves 32.

Del total de matriculats, 24 són dones (57,14%) i 18 són homes (42,86%).

Proves d’accés per a persones majors de 45 anys
En les proves d’accés a la universitat per a persones majors de 45 anys del curs 2009/2010 s’han 
matriculat 30 estudiants dels quals s’han presentat a les proves 23.

Del total de matriculats, 22 són dones (73,33%) i 8 són homes (26,67%).



Nombre d’estudiantat
ESTUDIANTAT DE PRIMER I SEGON CICLE
Matrícula de primer
Nombre  d’alumnes  matriculats  en  primer  curs  de  cadascuna  de  les  titulacions  que  ofereix  la 
Universitat Jaume I, amb indicació de límit d’admissió i vacants.

TITULACIÓ LÍMIT MATRICULATS VACANTS
Diplomatura en Ciències Empresarials 274 261 13

Diplomatura en Gestió i Administració Pública 60 40 20

Diplomatura en Mestre/a (especialitat en Educació Física) 95 94 1

Diplomatura en Mestre/a (especialitat en Educació Infantil) 90 93 -3

Diplomatura en Mestre/a (especialitat en Educació Musical) 85 85 0

Diplomatura en Mestre/a (especialitat en Educació Primària) 90 88 2

Enginyeria Industrial 82 81 1

Enginyeria Informàtica 72 36 36

Enginyeria Química 62 22 40

Enginyeria Tècnica Agrícola (especialitat en 
Hortofructicultura i Jardineria)

62 27 35

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial 120 114 6

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió 105 34 71

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 70 17 53

Enginyeria Tècnica Industrial (especialitat Mecànica) 90 88 2

Grau en Comunicació Audiovisual 90 88 2

Grau en Enginyeria d’Edificació 90 87 3

Grau en Estudis Anglesos 70 75 -5

Grau en Periodisme 90 89 1

Grau en Publicitat i Relacions Públiques 90 86 4

Grau en Química 70 43 27

Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 70 66 4

Grau en Traducció i Interpretació 95 96 -1

Grau en Turisme 90 75 15

Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses 220 212 8

Llicenciatura en Dret 130 152 -22

Llicenciatura en Humanitats 67 58 9

Llicenciatura en Psicologia 181 178 3

TOTAL 2710 2385 325



Matrícula per titulació i centre
Nombre d’alumnes matriculats per titulació a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques.

TITULACIÓ ALUMNES
Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses 1072

Llicenciatura en Ciències del Treball (2n cicle) 107

Llicenciatura en Dret (Pla 2002) 783

Diplomatura en Ciències Empresarials 1264

Diplomatura en Gestió i Administració Pública 137

Diplomatura en Relacions Laborals (Pla 2002) 191

Diplomatura en Turisme 280

Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 66

Grau en Turisme 82

TOTAL 3982

Nombre d’alumnes matriculats per titulació a la Facultat de Ciències Humanes i Socials.

TITULACIÓ ALUMNES
Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 355

Llicenciatura en Filologia Anglesa 233

Llicenciatura en Humanitats 222

Llicenciatura en Psicologia 960

Llicenciatura en Psicopedagogia (2n cicle) 140

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 427

Llicenciatura en Traducció i Interpretació 380

Diplomatura en Mestre (Especialitat Educació Física) 377

Diplomatura en Mestre (Especialitat Educació Infantil) 370

Diplomatura en Mestre (Especialitat Educació Musical) 311

Diplomatura en Mestre (Especialitat Educació Primària) 368

Grau en Comunicació Audiovisual 89

Grau en Estudis Anglesos 78

Grau en Periodisme 89

Grau en Publicitat i Relacions Públiques 88

Grau en Traducció i Interpretació 104

TOTAL 4591



Nombre  d’alumnes  matriculats  per  titulació  a  l’Escola  Superior  de  Tecnologia  i  Ciències 
Experimentals.

TITULACIÓ ALUMNES
Arquitectura Tècnica 297

Enginyeria Industrial 554

Enginyeria Informàtica (Pla 2001) 331

Enginyeria Química 206

Enginyeria Tècnica Agrícola (Especialitat Hortofructicultura i Jardineria) 135

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial 703

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla 2001) 376

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 219

Enginyeria Tècnica Industrial (Especialitat Mecànica) 442

Llicenciatura en Químiques (Pla 2002) 396

Grau en Enginyeria d’Edificació 182

Grau en Química 47

TOTAL 3888

Matricula per titulació i procedència
Nombre d’alumnes matriculats per titulació i procedència.

CASTELLÓ COMUNITAT 
AUTÒNOMA

FORA DE LA 
COMUNITAT

TOTALS

Arquitectura Tècnica 243 28 26 297

Diplomatura en Ciències Empresarials 992 244 28 1264

Diplomatura en Gestió i Administració 
Pública

105 28 4 137

Diplomatura en Mestre/a Especialitat 
Educació Física

246 119 12 377

Diplomatura en Mestre/a Especialitat 
Educació Infantil

271 91 8 370

Diplomatura en Mestre/a Especialitat 
Educació Musical

194 108 9 311

Diplomatura en Mestre/a Especialitat 
Educació Primària

272 89 7 368

Diplomatura en Relacions Laborals (Pla 
de 2002)

168 22 1 191

Diplomatura en Turisme 203 58 19 280

Enginyeria Industrial 499 39 16 554



Enginyeria Informàtica (Pla de 2001) 295 28 8 331

Enginyeria Química 190 14 2 206

Enginyeria Tècnica Agrícola Especialitat 
Hortofructicultura i Jardineria

117 15 3 135

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial 
(Pla de 1995)

396 191 116 703

Enginyeria Tècnica en Informàtica de 
Gestió (Pla de 2001)

272 98 6 376

Enginyeria Tècnica en Informàtica de 
Sistemes

166 41 12 219

Enginyeria Tècnica Industrial 
Especialitat Mecànica

370 53 19 442

Grau en Comunicació Audiovisual 51 28 10 89

Grau en Enginyeria d’Edificació 152 17 13 182

Grau en Estudis Anglesos 53 24 1 78

Grau en Periodisme 47 38 4 89

Grau en Publicitat i Relacions Públiques 34 48 6 88

Grau en Química 45 1 1 47

Grau en Relacions Laborals i Recursos 
Humans

50 13 3 66

Grau en Traducció i Interpretació 41 56 7 104

Grau en Turisme 62 18 2 82

Llicenciatura en Administració i 
Direcció d’Empreses

903 140 29 1072

Llicenciatura en Ciències del Treball 100 6 1 107

Llicenciatura en Comunicació 
Audiovisual

204 142 9 355

Llicenciatura en Dret (Pla de 2002) 662 112 9 783

Llicenciatura en Filologia Anglesa 196 31 6 233

Llicenciatura en Humanitats 197 19 6 222

Llicenciatura en Psicologia 646 224 90 960

Llicenciatura en Psicopedagogia 123 14 3 140

Llicenciatura en Publicitat i Relacions 
Públiques

200 203 24 427

Llicenciatura en Química (Pla de 2002) 373 21 2 396

Llicenciatura en Traducció i 
Interpretació

158 185 37 380

TOTALS 9296 2606 559 12461



Matricula per titulació i sexe
Nombre d’alumnes matriculats per titulació i sexe.

HOMES DONES TOTALS
Arquitectura Tècnica 182 115 297

Diplomatura en Ciències Empresarials 614 650 1264

Diplomatura en Gestió i Administració Pública 45 92 137

Diplomatura en Mestre/a Especialitat Educació Física 222 155 377

Diplomatura en Mestre/a Especialitat Educació Infantil 11 359 370

Diplomatura en Mestre/a Especialitat Educació Musical 117 194 311

Diplomatura en Mestre/a Especialitat Educació Primària 67 301 368

Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 2002) 73 118 191

Diplomatura en Turisme 79 201 280

Enginyeria Industrial 441 113 554

Enginyeria Informàtica (Pla de 2001) 279 52 331

Enginyeria Química 118 88 206

Enginyeria Tècnica Agrícola Especialitat Hortofructicultura i 
Jardineria

90 45 135

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1995) 329 374 703

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de 2001) 306 70 376

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 199 20 219

Enginyeria Tècnica Industrial Especialitat Mecànica 403 39 442

Grau en Comunicació Audiovisual 46 43 89

Grau en Enginyeria d’Edificació 126 56 182

Grau en Estudis Anglesos 27 51 78

Grau en Periodisme 22 67 89

Grau en Publicitat i Relacions Públiques 33 55 88

Grau en Química 12 35 47

Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 34 32 66

Grau en Traducció i Interpretació 25 79 104

Grau en Turisme 37 45 82

Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses 469 603 1072

Llicenciatura en Ciències del Treball 39 68 107

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 149 206 355

Llicenciatura en Dret (Pla de 2002) 288 495 783

Llicenciatura en Filologia Anglesa 51 182 233

Llicenciatura en Humanitats 102 120 222

Llicenciatura en Psicologia 196 764 960



Llicenciatura en Psicopedagogia 31 109 140

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 126 301 427

Llicenciatura en Química (Pla de 2002) 158 238 396

Llicenciatura en Traducció i Interpretació 51 329 380

TOTALS 5597 6864 12461

ESTUDIANTAT DE MÀSTERS OFICIALS
Matrícula
Nombre d’alumnes matriculats en cadascun dels màsters oficials que ofereix la Universitat Jaume I.

CODI NOM DEL MÀSTER MATRICULATS

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES

42001 Màster en Internacionalització Econòmica: Integració i Comerç 
Internacional 19

42002 Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats 14

42013 Màster en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local 11

42023 Màster en Gestió de la Qualitat 2

42101 Màster Universitari en Internacionalització Econòmica: Integració i 
Comerç Internacional 24

42102 Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats 23

42113 Màster Universitari en Gestió i Promoció del Desenrotllament Local 25

42123 Màster Universitari en Gestió de la Qualitat 14

42129 Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada 37

42132 Màster Universitari en Pràctica Jurídica 20

FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS
42003 Màster Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament 46

42004 Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària 3

42011 Màster en Intervenció i Mediació Familiar 29

42015 Màster en Cooperació al Desenvolupament 13

42016 Màster en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat 38

42017 Màster en Investigació en Atenció Primària 41

42018 Màster en Tecnologies de la Traducció i Localització 1

42019 Màster en Traducció Medicosanitària 18

42020 Màster en Noves Tendències i Processos d’Innovació en Comunicació 46

42021 Màster en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos 
Humans 14

42022 Màster en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 33

42028 Màster en Estudis Contemporanis i Investigació Avançada 3

42030 Màster en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos 
Multilingües (MELACOM) 20



42033 Màster en Història i Identitats Hispàniques en el Mediterrani Occidental 4

42034 Màster en Formació en la Comunicació Intercultural en Ensenyament de 
Llengües 5

42103 Màster Universitari Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i 
Desenrotllament 45

42111 Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar 34

42115 Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament 45

42116 Màster Universitari en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat 29

42118 Màster Universitari en Tecnologies de la Traducció i Localització 17

42119 Màster Universitari en Traducció Medicosanitària 42

42120 Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d’Innovació en 
Comunicació 81

42121 Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en 
Recursos Humans 33

42122 Màster Universitari en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 23

42128 Màster Universitari en Estudis Contemporanis i Investigació Avançada 11

42130 Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en 
Contextos Multilingües 22

42133 Màster Universitari en Història i Identitats Hispàniques en el Mediterrani 
Occidental (segles XV-XIX) 7

42134 Màster Universitari en Comunicació Intercultural i d’Ensenyament de 
Llengües 9

42135 Màster Universitari en Professor/a d’Educació Secundària Obligatòria i 
Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes 170

42136 Màster Universitari en Ètica i Democràcia 7

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
42005 Màster en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics 12

42006 Màster en Matemàtica Computacional 9

42007 Màster en Prevenció de Riscos Laborals 32

42009 Màster en Sistemes Intel·ligents 17

42010 Màster en Disseny i Fabricació 27

42012 Màster en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions Industrials 
i Edificació 37

42025 Màster en Nanociència i Nanotecnologia Molecular 2

42026 Màster en Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica 11

42027 Màster en Ciència en Tecnologia Geoespacial 10

42031 Màster Internacional en Química Teòrica i Modelatge Computacional 1

42105 Màster Universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials 
Ceràmics 13

42106 Màster Universitari en Matemàtica Computacional 7

42107 Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals 53

42108 Màster Universitari en Química Sostenible 7

42109 Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents 12



42110 Màster Universitari en Disseny i Fabricació 28

42112 Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en 
Instal·lacions Industrials i Edificació 58

42124 Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades 7

42125 Màster Universitari en Nanociència i Nanotecnologia Molecular 3

42127 Màster Universitari en Tecnologia Geoespacial/Geospatial Technologies 20

42131 Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional 4

TOTALS 1448

Matrícula per màster i sexe
Nombre d’alumnes matriculats per màster i sexe.

CODI NOM DEL MÀSTER DONES HOMES TOTALS

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES

42001 Màster en Internacionalització Econòmica: Integració i Comerç 
Internacional 9 10 19

42002 Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats 5 9 14

42013 Màster en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local 7 4 11

42023 Màster en Gestió de la Qualitat 2 0 2

42101 Màster Universitari en Internacionalització Econòmica: 
Integració i Comerç Internacional 11 13 24

42102 Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats 12 11 23

42113 Màster Universitari en Gestió i Promoció del Desenrotllament 
Local 13 12 25

42123 Màster Universitari en Gestió de la Qualitat 10 4 14

42129 Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat 
Avançada 18 19 37

42132 Màster Universitari en Pràctica Jurídica 14 6 20

FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS.

42003 Màster Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i 
Desenvolupament 31 15 46

42004 Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària 3 0 3

42011 Màster en Intervenció i Mediació Familiar 24 5 29

42015 Màster en Cooperació al Desenvolupament 7 6 13

42016 Màster en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat 37 1 38

42017 Màster en Investigació en Atenció Primària 31 10 41

42018 Màster en Tecnologies de la Traducció i Localització 1 0 1

42019 Màster en Traducció Medicosanitària 15 3 18

42020 Màster en Noves Tendències i Processos d’Innovació en 
Comunicació 31 15 46

42021 Màster en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en 9 5 14



Recursos Humans

42022 Màster en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 28 5 33

42028 Màster en Estudis Contemporanis i Investigació Avançada 2 1 3

42030 Màster en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en 
Contextos Multilingües (MELACOM) 14 6 20

42033 Màster en Història i Identitats Hispàniques en el Mediterrani 
Occidental 4 0 4

42034 Màster en Formació en la Comunicació Intercultural en 
Ensenyament de Llengües 5 0 5

42103 Màster Universitari Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i 
Desenrotllament 30 15 45

42111 Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar 28 6 34

42115 Màster Universitari en Cooperació al Desenrotllament 22 23 45

42116 Màster Universitari en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i 
Privat 28 1 29

42118 Màster Universitari en Tecnologies de la Traducció i 
Localització 15 2 17

42119 Màster Universitari en Traducció Medicosanitària 39 3 42

42120 Màster Universitari en Noves Tendències i Processos 
d’Innovació en Comunicació 53 28 81

42121 Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les 
Organitzacions i en Recursos Humans 19 14 33

42122 Màster Universitari en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 18 5 23

42128 Màster Universitari en Estudis Contemporanis i Investigació 
Avançada 6 5 11

42130 Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua 
Anglesa en Contextos Multilingües 17 5 22

42133 Màster Universitari en Història i Identitats Hispàniques en el 
Mediterrani Occidental (segles XV-XIX) 3 4 7

42134 Màster Universitari en Comunicació Intercultural i 
d’Ensenyança de Llengües 7 2 9

42135
Màster Universitari en Professor/a d’Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments 
d’Idiomes

92 78 170

42136 Màster Universitari en Ètica i Democràcia 5 2 7

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS 

42005 Màster en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials 
Ceràmics 8 4 12

42006 Màster en Matemàtica Computacional 4 5 9

42007 Màster en Prevenció de Riscs Laborals 21 11 32

42009 Màster en Sistemes Intel·ligents 1 16 17

42010 Màster en Disseny i Fabricació 5 22 27

42012 Màster en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions 
Industrials i Edificació 9 28 37



42025 Màster en Nanociència i Nanotecnologia Molecular 1 1 2

42026 Màster en Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica 7 4 11

42027 Màster en Ciència en Tecnologia Geoespacial 2 8 10

42031 Màster Internacional en Química Teòrica i Modelatge 
Computacional 1 0 1

42105 Màster Universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels 
Materials Ceràmics 7 6 13

42106 Màster Universitari en Matemàtica Computacional 1 6 7

42107 Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals 24 29 53

42108 Màster Universitari en Química Sostenible 4 3 7

42109 Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents 1 11 12

42110 Màster Universitari en Disseny i Fabricació 12 16 28

42112 Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en 
Instal·lacions Industrials i Edificació 18 40 58

42124 Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades 6 1 7

42125 Màster Universitari en Nanociència i Nanotecnologia Molecular 1 2 3

42127 Màster Universitari en Tecnologia Geoespacial/Geospatial 
Technologies 3 17 20

42131 Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització 
Computacional 3 1 4

TOTALS 864 584 1448

ESTUDIANTAT DE DOCTORAT
Matrícula
Nombre d’alumnes matriculats en cadascun dels programes de doctorat que ofereix la Universitat 
Jaume I.

CODI NOM DEL PROGRAMA MATRICULATS
10111 Diversitat Cultural i Interdisciplinarietat Educativa 3

10712 Ètica i Democràcia (Interuniversitari) 2

10713 Comunicació Institucional i Empresarial (Interuniversitari) 1

10714 Comunicació Empresarial i Institucional: Tendències i Perspectives 14

11011 La Responsabilitat Civil en els Sectors de Risc 2

11110 Drets i Deures Constitucionals 6

11112 Sistema de Justícia Penal (Interuniversitari) 2

11211 Matemàtiques Multidisciplinàries (Interuniversitari) 2

11510 Investigació Aplicada als Àmbits Evolutius, Educatius, Socials i 
Metodològics de la Psicologia 7

11610 Avanços en Psicologia Bàsica, Clínica i  Psicobiologia 2

11710 Processos Històrics, Cultura i Desenvolupament 10



11712 La construcció de l’Estat Nacional en Iberoamèrica. Segles XVIII-XIX 
(Interuniversitari) 1

11713 Actors Socials i Cultura Política en la Història Contemporània 1

11714 Estudis i Investigacions Interdisciplinàries en la Perspectiva de Gènere 
(Interuniversitari) 3

11810 Química Molecular i Materials 7

11813 Interuniversitari Catàlisis Homogènia 2

11910 Economia Industrial i Internacional 2

12111 El Dret del treball i de la Seguretat Social a través de la Jurisprudència 
(Interuniversitari) 2

12310 Gestió Empresarial 10

12411 Sistemes Informàtics Avançats 7

12511 Interuniversitari en Lingüística Aplicada 2

12610 Llengua i Literatura Hispàniques 2

12612 Interuniversitari en Estudis Filològics Interdisciplinaris (Filologia Catalana 
i afins) 2

12810 Projectes d’Innovació Tecnològica en Enginyeria del Producte i del Procés 
(Interuniversitari) 1

13112 Química, Física i Ciències Aplicades 5

14002 Ciències 1

14007 Estudis de Traducció i Interpretació 6

14008 Estudis i Investigacions sobre les Dones, Feministes i de Gènere 1

14009 Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament 6

14016 Intervenció Social i Familiar 1

14017 Joint Doctoral Programme in Integration of Geospatial Information 1

14019 Matemàtica Computacional 2

14021 Noves Tendències i Processos d’Innovació en Comunicació 2

14023 Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 3

14024 Qüestions Actuals en l’Àmbit de les Relacions Laborals 1

14025 Química Sostenible 1

14027 Riscos Ambientals i Laborals 2

14028 Sistemes Informàtics Avançats 1

14029 Sostenibilitat en les Organitzacions 1

14031 Tecnologies Industrials, Materials i Edificació (TIME) 10

14032 Ciències de la Salut 8

TOTALS 145



Matrícula per programa i sexe
Nombre d’alumnes matriculats per programa i sexe.

CODI NOM DEL PROGRAMA DONES HOMES TOTALS
10111 Diversitat Cultural i Interdisciplinarietat Educativa 1 2 3

10712 Ètica i Democràcia (Interuniversitari) 1 1 2

10713 Comunicació Institucional i Empresarial (Interuniversitari) 1 0 1

10714 Comunicació Empresarial i Institucional: Tendències i 
Perspectives 12 2 14

11011 La Responsabilitat Civil en els Sectors de Risc 1 1 2

11110 Drets i Deures Constitucionals 4 2 6

11112 Sistema de Justícia Penal (Interuniversitari) 1 1 2

11211 Matemàtiques Multidisciplinàries (Interuniversitari) 1 1 2

11510 Investigació Aplicada als Àmbits Evolutius, Educatius, Socials i 
Metodològics de la Psicologia 4 3 7

11610 Avanços en Psicologia Bàsica, Clínica i  Psicobiologia 2 0 2

11710 Processos Històrics, Cultura i Desenvolupament 3 7 10

11712 La construcció de l’Estat Nacional en Iberoamèrica. Segles 
XVIII-XIX (Interuniversitari) 0 1 1

11713 Actors Socials i Cultura Política en la Història Contemporània 0 1 1

11714 Estudis i Investigacions Interdisciplinàries en la Perspectiva de 
Gènere (Interuniversitari) 3 0 3

11810 Química Molecular i Materials 4 3 7

11813 Interuniversitari Catàlisis Homogènia 0 2 2

11910 Economia Industrial i Internacional 0 2 2

12111 El Dret del treball i de la Seguretat Social a través de la 
Jurisprudència (Interuniversitari) 1 1 2

12310 Gestió Empresarial 2 8 10

12411 Sistemes Informàtics Avançats 2 5 7

12511 Interuniversitari en Lingüística Aplicada 1 1 2

12610 Llengua i Literatura Hispàniques 1 1 2

12612 Interuniversitari en Estudis Filològics Interdisciplinaris 
(Filologia Catalana i afins) 2 0 2

12810 Projectes d’Innovació Tecnològica en Enginyeria del Producte i 
del Procés (Interuniversitari) 1 0 1

13112 Química, Física i Ciències Aplicades 3 2 5

14002 Ciències 1 0 1

14007 Estudis de Traducció i Interpretació 5 1 6

14008 Estudis i Investigacions sobre les Dones, Feministes i de Gènere 1 0 1

14009 Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament 3 3 6

14016 Intervenció Social i Familiar 1 0 1



14017 Joint Doctoral Programme in Integration of Geospatial 
Information 0 1 1

14019 Matemàtica Computacional 2 0 2

14021 Noves Tendències i Processos d’Innovació en Comunicació 2 0 2

14023 Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 3 0 3

14024 Qüestions Actuals en l’Àmbit de les Relacions Laborals 1 0 1

14025 Química Sostenible 0 1 1

14027 Riscos Ambientals i Laborals 2 0 2

14028 Sistemes Informàtics Avançats 0 1 1

14029 Sostenibilitat en les Organitzacions 0 1 1

14031 Tecnologies Industrials, Materials i Edificació (TIME) 5 5 10

14032 Ciències de la Salut 8 0 8

TOTALS 85 60 145

Beques
BEQUES DE PRIMER I SEGON CICLE

Beques concedides i beques denegades
Nombre de beques concedides pel Ministeri,  en la convocatòria general i de mobilitat,  i  per la 
Conselleria, així com el nombre de beques denegades.

TITULACIÓ
Concedides 

Conv. General 
(Ministeri)

Concedides 
Mobilitat

Concedides 
Conselleria Denegades

Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses 125 7 15 94

Diplomatura en Ciències Empresarials 101 2 19 90

Diplomatura en Turisme 23 1 9 16

Diplomatura en Gestió i Administració Pública 15 1 6 6

Llicenciatura en Humanitats 28 2 6 10

Enginyeria Industrial 56 2 10 41

Enginyeria Química 13 0 3 16

Llicenciatura en Filologia Anglesa 29 1 3 15

Llicenciatura en Traducció i Interpretació 70 7 5 29

Mestre/a, especialitat d’Educació Infantil 99 1 10 33

Mestre/a, especialitat d’Educació Física 85 5 8 48

Mestre/a, especialitat d’Educació Primària 77 1 5 47

Mestre/a, especialitat d’Educació Musical 56 0 10 28

Llicenciatura en Psicologia 117 11 21 91

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1995) 72 18 6 69

Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat 21 1 0 7



d’Hortofructicultura i Jardineria

Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat de Mecànica 33 3 5 38

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 117 7 16 36

Enginyeria Informàtica (Pla de 2001) 40 0 6 25

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de 
2001) 26 1 4 10

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 15 0 2 10

Llicenciatura en Ciències del Treball 16 1 1 7

Llicenciatura en Psicopedagogia 9 1 0 3

Llicenciatura en Dret (Pla de 2002) 105 0 15 39

Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 2002) 15 0 4 15

Llicenciatura en Química (Pla de 2002) 22 1 8 44

Arquitectura Tècnica 39 3 3 20

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 124 3 5 31

Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 13 0 7 7

Grau en Turisme 33 2 4 6

Grau en Comunicació Audiovisual 31 1 4 5

Grau en Periodisme 33 0 3 7

Grau en Estudis Anglesos 28 1 1 4

Grau en Publicitat i Relacions Públiques 29 2 5 7

Grau en Traducció i Interpretació 31 4 2 12

Grau en Química 11 0 2 9

Grau en Enginyeria d’Edificació 24 2 3 15

Evolució del nombre de beques
Evolució del nombre de beques del Ministeri.

Sol·licituds Concedides Denegades
Curs 1991-1992 1.324 939 385

Curs 1992-1993 1.507 1.011 496

Curs 1993-1994 2.160 1.359 801

Curs 1994-1995 2.547 1.560 987

Curs 1995-1996 3.245 2.115 1.130

Curs 1996-1997 3.512 2.208 1.304

Curs 1997-1998 3.709 2.076 1.633

Curs 1998-1999 3.716 2.089 1.627

Curs 1999-2000 3.785 1.877 1.856

Curs 2000-2001 3.724 2.058 1.592

Curs 2001-2002 3.798 2.360 1.438

Curs 2002-2003 3.775 1.933 1.842



Curs 2003-2004 3.618 1.865 1.753

Curs 2004-2005 3.442 1.645 1.797

Curs 2005-2006 3.135 1.646 1.486

Curs 2006-2007 3.133 1.308 1.825

Curs 2007-2008 3.441 1.906 1.535

Curs 2008-2009 3.443 1.979 1.464

Curs 2009-2010 3.937 1.877 2.060

Evolució del nombre de beques de la Conselleria.

Sol·licituds Concedides Denegades
Curs 1991-1992 84 46 38

Curs 1992-1993 384 93 291

Curs 1993-1994 227 158 69

Curs 1994-1995 387 145 242

Curs 1995-1996 577 217 360

Curs 1996-1997 715 256 459

Curs 1997-1998 817 279 538

Curs 1998-1999 1.051 294 757

Curs 1999-2000 2.520 348 2.172

Curs 2000-2001 2.507 333 2.174

Curs 2001-2002 2.554 497 2.057

Curs 2002-2003 2.676 383 2.293

Curs 2003-2004 2.737 479 2.258

Curs 2004-2005 2.617 459 2.158

Curs 2005-2006 2.379 484 1.895

Curs 2006-2007 2.312 375 1.937

Curs 2007-2008 2.130 244 1.886

Curs 2008-2009 2.141 191 1.950

Curs 2009-2010 2.485 236 2.249

Evolució del nombre de beques de col·laboració del Ministeri.

Sol·licituds Concedides Denegades
Curs 1991-1992 15 6 9

Curs 1992-1993 8 5 3

Curs 1993-1994 10 7 3

Curs 1994-1995 19 14 5



Curs 1995-1996 24 14 10

Curs 1996-1997 17 13 4

Curs 1997-1998 28 15 13

Curs 1998-1999 34 18 16

Curs 1999-2000 28 20 8

Curs 2000-2001 41 29 12

Curs 2001-2002 53 30 23

Curs 2002-2003 46 30 16

Curs 2003-2004 49 30 19

Curs 2004-2005 60 30 30

Curs 2005-2006 62 40 22

Curs 2006-2007 63 37 26

Curs 2007-2008 58 45 13

Curs 2008-2009 66 45 21

Curs 2009-2010 81 45 36

Evolució del nombre de beques de col·laboració de la Universitat Jaume I.

Sol·licituds Concedides Denegades
Curs 2003-2004 392 71 321

Curs 2004-2005 651 158 493

Curs 2005-2006 512 216 296

Curs 2006-2007 540 163 377

Curs 2007-2008 476 139 337

Curs 2008-2009 619 155 464

Curs 2009-2010 640 120 520

BEQUES DE MÀSTERS
Beques concedides i beques denegades
Nombre de beques concedides pel Ministeri,  en la convocatòria general i de mobilitat,  i  per la 
Conselleria, així com el nombre de beques denegades.

CODI MÀSTERS

Concedides 
Conv. 

General 
(Ministeri)

Concedides 
Mobilitat

Concedides 
Conselleria Denegades

42001 Màster en Internacionalització Econòmica: Integració 
i Comerç Internacional 7 2 0 0

42002 Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats 1 0 0 0

42003 Màster Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i 2 0 0 2



Desenvolupament

42006 Màster en Matemàtica Computacional 0 0 0 1

42007 Màster en Prevenció de Riscs Laborals 7 0 0 5

42009 Màster en Sistemes Intel·ligents 0 0 0 1

42010 Màster en Disseny i Fabricació 3 0 0 0

42011 Màster en Intervenció i Mediació Familiar 0 0 0 1

42016 Màster en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat 3 0 0 0

42017 Màster en Investigació en Atenció Primària 1 0 0 1

42019 Màster en Traducció Medicosanitària 0 0 0 1

42020 Màster en Noves Tendències i Processos d’Innovació 
en Comunicació 1 0 0 0

42021 Màster en Psicologia del Treball, de les 
Organitzacions i en Recursos Humans 0 0 0 1

42022 Màster en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 6 0 0 3

42025 Màster en Nanociència i Nanotecnologia Molecular 1 0 0 0

42026 Màster en Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica 3 0 0 0

42030 Màster en Ensenyament i Adquisició de la Llengua 
Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM) 1 0 0 1

42033 Màster en Història i Identitats Hispàniques en el 
Mediterrani Occidental 0 0 0 1

42101 Màster Universitari en Internacionalització 
Econòmica: Integració i Comerç Internacional 3 0 2 0

42102 Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de 
Mercats 5 0 0 0

42103 Màster Universitari Internacional en Estudis de Pau, 
Conflictes i Desenvolupament 3 0 0 0

42105 Màster Universitari en Ciència, Tecnologia i 
Aplicacions dels Materials Ceràmics 1 0 2 0

42107 Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals 2 1 1 4

42108 Màster Universitari en Química Sostenible 1 0 0 2

42109 Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents 2 0 0 1

42110 Màster Universitari en Disseny i Fabricació 4 0 0 2

42111 Màster Universitari en Intervenció i Mediació 
Familiar 8 1 0 2

42112 Màster Universitari en Eficiència Energètica i 
Sostenibilitat en Instal·lacions Industrials i Edificació 2 0 0 3

42113 Màster Universitari en Gestió i Promoció del 
Desenrotllament Local 2 0 0 1

42115 Màster Universitari en Cooperació al 
Desenvolupament 8 0 2 0

42116 Màster Universitari en Igualtat i Gènere en l’Àmbit 
Públic i Privat 2 0 2 0

42118 Màster Universitari en Tecnologies de la Traducció i 
Localització 1 1 2 2

42119 Màster Universitari en Traducció Medicosanitària 3 1 0 2

42120 Màster Universitari en Noves Tendències i Processos 
d’Innovació en Comunicació 12 0 3 4



42121 Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les 
Organitzacions i en Recursos Humans 7 1 0 1

42122 Màster Universitari en Psicopatologia, Salut i 
Neuropsicologia 6 1 1 1

42123 Màster Universitari en Gestió de la Qualitat 5 1 0 0

42124 Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques 
Aplicades 1 0 0 0

42128 Màster Universitari en Estudis Contemporanis i 
Investigació Avançada 3 0 0 1

42129 Màster Universitari en Gestió Financera i 
Comptabilitat Avançada 5 0 0 1

42130 Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de 
la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües 5 0 0 1

42131 Màster Universitari en Química Teòrica i 
Modelització Computacional 0 0 0 1

42132 Màster Universitari en Pràctica Jurídica 3 0 0 1

42133
Màster Universitari en Història i Identitats 
Hispàniques en el Mediterrani Occidental (segles XV-
XIX)

1 0 1 0

42134 Màster Universitari en Comunicació Intercultural i 
d’Ensenyança de Llengües 1 0 0 1

42135
Màster Universitari en Professor/a d’Educació 
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació 
Professional i Ensenyaments d’Idiomes

18 0 14 8

42136 Màster Universitari en Ètica i Democràcia 1 0 0 0

Evolució del nombre de beques
Evolució del nombre de beques del Ministeri.

Sol·licituds Concedides Denegades
Curs 2006-2007 26 5 21

Curs 2007-2008 133 77 51

Curs 2008-2009 207 140 67

Curs 2009-2010 423 283 140

Evolució del nombre de beques de la Conselleria.

Sol·licituds Concedides Denegades
Curs 2006-2007 26 4 22

Curs 2007-2008 79 8 69

Curs 2008-2009 112 7 105

Curs 2009-2010 239 31 208



Títols
Dipòsits de títols per titulació
Dipòsits  de  títols  per  titulació  en  la  Facultat  de  Ciències  Jurídiques  i  Econòmiques  fins  el 
15/07/2010.

Titulació Dipòsits
Diplomatura en Ciències Empresarials 137
Diplomatura en Gestió i Administració Pública 31
Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 2002) 37
Diplomatura en Turisme 47
Graduat Social 3
Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses 129
Llicenciatura en Ciències del Treball 13
Llicenciatura en Dret (Pla de 1991) 1
Llicenciatura en Dret (Pla de 2002) 62
Total 460

Dipòsits de títols per titulació en la Facultat de Ciències Humanes i Socials fins el 15/07/2010.

Titulació Dipòsits
Diplomatura en Formació del Professorat d’EGB (C.) 1
Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 33
Llicenciatura en Filologia Anglesa 39
Llicenciatura en Humanitats 28
Llicenciatura en Psicologia 100
Llicenciatura en Psicopedagogia 19
Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 102
Llicenciatura en Traducció i Interpretació 76
Mestre/a, especialitat d’Educació Física 103
Mestre/a, especialitat d’Educació Infantil 113
Mestre/a, especialitat d’Educació Musical 72
Mestre/a, especialitat d’Educació Primària 104
Total 790



Dipòsits de títols per titulació a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals fins el 
15/07/2010.

Titulació Dipòsits
Arquitectura Tècnica 29
Enginyeria Industrial 48
Enginyeria Informàtica (Pla de 2001) 48
Enginyeria Química 40
Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d’Hortofructicultura i Jardineria 27
Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1995) 57
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de 1991) 1
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de 2001) 52
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 31
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat de Mecànica 50
Llicenciatura en Química (Pla de 2002) 64
Llicenciatura en Química Industrial (Pla de 1973) 2
Total 449

Dipòsits de títols per màster
Dipòsits de títols per màster fins el 15/07/2010.

Titulació Dipòsits
Màster en Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica 2
Màster en Ciència en Tecnologia Geoespacial 1
Màster en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics 10
Màster en Cooperació al Desenvolupament 29
Màster en Disseny i Fabricació 10
Màster en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions Industrials i 
Edificació 15

Màster en Estudis Contemporanis i Investigació Avançada 3
Màster en Gestió de la Qualitat 3
Màster en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local 7
Màster en Història i Identitats Hispàniques en el Mediterrani Occidental 4
Màster en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat 18
Màster en Internacionalització Econòmica: Integració i Comerç Internacional 12
Màster en Intervenció i Mediació Familiar 20
Màster en Investigació en Atenció Primària 19



Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats 13
Màster en Matemàtica Computacional 5
Màster en Nanociència i Nanotecnologia Molecular 1
Màster en Noves Tendències i Processos d’Innovació en Comunicació 31
Màster en Pràctica Jurídica 7
Màster en Prevenció de Riscs Laborals 54
Màster en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans 18
Màster en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 19
Màster en Química Sostenible 6
Màster en Sistemes Intel·ligents 4
Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades 3
Màster en Tecnologies de la Traducció i Localització 12
Màster en Traducció Medicosanitària 39
Màster Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament 39
Màster Universitari en Comunicació Intercultural i d’Ensenyament de Llengües 2
Màster Universitari en Professor/a d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, 
Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes 28

Total 434

Dipòsits de títols per tipus
Dipòsits  de  títols  per  diplomatures,  enginyeries  tècniques,  enginyeries,  llicenciatures,  màsters 
oficials i doctorats fins el 15/07/2010.

Titulació Dipòsits
Arquitectura tècnica 29
Diplomatura/Mestre/a 648
Doctorat 82
Enginyeria 136
Enginyeria tècnica 218
Llicenciatura 668
Màsters Oficials 434
Total 2215

Dipòsits totals de títols per titulació
Dipòsits totals de títols per titulació a la Facultat  de Ciències Jurídiques i  Econòmiques fins el 
15/07/2010.



Titulació Dipòsits
Diplomatura en Ciències Empresarials 2.484
Diplomatura en Ciències Empresarials (pla 1975) 135
Diplomatura en Gestió i Administració Pública 478
Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 1991) 1.408
Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 2002) 152
Diplomatura en Turisme 482
Graduat Social 549
Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses 1.805
Llicenciatura en Ciències del Treball 166
Llicenciatura en Dret (Esp. Dret Privat) 584
Llicenciatura en Dret (Pla de 1991) 1.115
Llicenciatura en Dret (Pla de 2001) 120
Total 9478

Dipòsits totals de títols per titulació a la Facultat de Ciències Humanes i Socials fins el 15/07/2010.

Titulació Dipòsits
Dipl. en Formació del Professorat d’EGB (C.H.) 54
Dipl. en Formació del Professorat d’EGB (C) 57
Dipl. en Formació del Professorat d’EGB (E.E.) 57
Dipl. en Formació del Professorat d’EGB (F.F.) 9
Dipl. en Formació del Professorat d’ EGB (F.I.) 21
Dipl. en Formació del Professorat d’EGB (P) 83
Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 77
Llicenciatura en Filologia Anglesa 677
Llicenciatura en Humanitats 553
Llicenciatura en Psicologia 1.395
Llicenciatura en Psicopedagogia 129
Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 478
Llicenciatura en Traducció i Interpretació 858
Mestre/a, especialitat d’Educació Física 975
Mestre/a, especialitat d’Educació Infantil 991
Mestre/a, especialitat d’Educació Musical 514
Mestre/a, especialitat d’Educació Primària 929
Total 7857



Dipòsits totals de títols per titulació a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals fins 
el 15/07/2010.

 
Titulació Dipòsits
Arquitectura Tècnica 37
Enginyeria Industrial 430
Enginyeria Informàtica (Pla de 1991) 493
Enginyeria Informàtica (Pla de 2001) 117
Enginyeria Química 506
Enginyeria Tècn. en Disseny Industrial (pla 91) 232
Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d’Hortofructicultura i Jardineria 292
Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1995) 593
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de 1991) 660
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de 2001) 250
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 84
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat de Mecànica 243
Llicenciatura en Química 278
Llicenciatura en Química (Pla de 2002) 397
Llicenciatura en Química Industrial (pla 73) 285
Total 4897

Dipòsits totals de títols per màsters
Dipòsits totals de títols per màsters fins el 15/07/2010.

Titulació Dipòsits
Màster en Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica 3
Màster en Ciència en Tecnologia Geoespacial 5
Màster en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics 24
Màster en Cooperació al Desenvolupament 44
Màster en Disseny i Fabricació 13
Màster en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions Industrials i 
Edificació 20

Màster en Estudis Contemporanis i Investigació Avançada 3
Màster en Gestió de la Qualitat 5
Màster en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local 18
Màster en Història i Identitats Hispàniques en el Mediterrani Occidental 4
Màster en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat 18



Màster en Internacionalització Econòmica: Integració i Comerç Internacional 19
Màster en Intervenció i Mediació Familiar 23
Màster en Investigació en Atenció Primària 37
Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats 20
Màster en Matemàtica Computacional 12
Màster en Nanociència i Nanotecnologia Molecular 2
Màster en Noves Tendències i Processos d’Innovació en Comunicació 41
Màster en Pràctica Jurídica 7
Màster en Prevenció de Riscs Laborals 131
Màster en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans 31
Màster en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 23
Màster en Química Sostenible 22
Màster en Sistemes Intel·ligents 19
Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades 13
Màster en Tecnologies de la Traducció i Localització 25
Màster en Traducció Medicosanitària 57
Màster Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament 111
Màster Universitari en Comunicació Intercultural i d’Ensenyanment de Llengües 2
Màster Universitari en Professor/a d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, 
Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes 28

Total 780

Dipòsits totals de títols per tipus
Dipòsits totals de títols per Arquitectes tècnics, diplomats/mestres, enginyers,  enginyers tècnics, 
llicenciats, màsters oficials i doctors fins el 15/07/2010.

Titulació Dipòsits
Arquitectura tècnica 37
Diplomatura/Mestre/a 9.378
Doctorat 716
Enginyeria 1.546
Enginyeria tècnica 2.354
Llicenciatura 8.917
Màsters oficials 780
Total 23728



Accions de dinamització
Accions de dinamització 2009-2010

Premis al Rendiment Acadèmic

En la línia d’anys anteriors, s’han atorgat els Premis al Rendiment Acadèmic corresponents al curs 
2008/2009, en les seues tres modalitats, en la prova d’accés, primer curs i final de primer cicle. 
L’han obtingut 61 estudiants de les següents titulacions: Administració i Direcció d’empreses,Gestió 
i Administració Pública, Enginyeria Industrial, Filologia Anglesa, Traducció i Interpretació, Mestre 
i Mestra Especialitat Infantil, Educació Física, Educació Primària, i Educació Musical, Psicologia, 
Publicitat i Relacions Públiques, Comunicació Audiovisual, Dret, Química, Enginyeria Informàtica, 
Arquitectura  Tècnica.  El  premi  està  dotat  amb 600  €  o  la  possibilitat  de  realitzar  un  curs  de 
perfeccionament d’idioma a Cambridge, opció escollida enguany per dinou estudiants. L’opció del 
Sàhara  ha  estat  escollida  per  vuit  persones  que  participaran  en  un  intercanvi  amb  estudiantat 
sahrauís.

Beques i ajudes

El  present  curs  hem continuat  en  la  línia  de  donar  ajudes  a  l’estudiantat  per  a  l’assistència  a 
jornades,  congressos  i  cursos  d’estiu.  Això  ens  ha  permès  arribar  a  89  estudiants  que  s’han 
beneficiat d’aquestes ajudes, incloent-hi també les borses de viatge. 

Altres accions

En  la  línia  del  que  s’havia  marcat  en  les  línies  de  govern  per  a  2009-2010  s’ha  continuat 
implementant el programa del programa de l’alumne-tutor implantat com a experiència pilot en el 
curs acadèmic anterior i que ha tingut una bona acollida entre l’estudiantat. La participació a les 
jornades d’acollida, portes obertes, ha estat de vuitanta estudiants. 

Convenis

Fruit del conveni amb la Fundació Salut i Comunitat per a la implementació d’una programa de 
promoció de la salut sexual i prevenció del consum de substàncies tòxiques que ja va començar 
l’any passat  amb cursos  de formació,  taules  informatives  a  les  facultats  i  presència  en la  Fira 
d’associacions. S’han posat tretze taules informatives entre febrer i maig de 2010. 

Programa de promoció associativa

S’han seguit desenvolupant determinades línies de treball que estan donant bons resultats.

La setmana del 20 al 24 d’octubre va tenir lloc la VI Fira d’Associacions en el marc de la Setmana  
de Benvinguda que organitza el Consell de l’Estudiantat i es va comptar amb la participació de deu 
entitats  que van desplegar nombroses activitats   tant a l’Àgora com als centres i  tres empreses 
patrocinadores. Es consolida aquesta aposta per donar a conèixer a la universitat la part social i  
participativa de l’estudiantat

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. S’han 
creat  noves  associacions  com  és  l’associació  Unió  Universitària,  Somarruscos,  de  caràcter 
estudiantil i cultural. 



S’ha realitzat el curs de formació en “Gestió bàsica d’associacions” en línia i que ha comptat amb la 
participació de divuit persones.

S’ha donat suport tècnic i assessorament a activitats organitzades des de les associacions i que tenen 
un públic important. La I-Party o la Summer University, Tirant lo Blanc,  Somarruscos i la resta 
d’entitats  emergents,  totes  activitats  desplegades  per  associacions  de  l’UJI,  així  com  diverses 
iniciatives del Grup Universitari d’Amnistia Internacional.

S’ha lliurat  el  premi  a  la  Millor  pràctica associativa en  la  seua tercera  edició,  a  fi  de  premiar 
l’associació que proposa l’activitat més innovadora, participativa i creativa a l’UJI. Es tracta d’un 
premi dotat amb 3000€ i que enguany ha recaigut sobre ASIC-UJI per la seua proposta de projecte 
participatiu i de voluntariat.

Programa de Promoció de la Salut per a l’Estudiantat

Hem seguit amb el programa propi de promoció de la salut per a l’Estudiantat en col·laboració amb 
altres serveis de la universitat, que recull diverses accions, formació, assessorament, informació, 
recursos, suport psicològic, tallers, etc., que tracten diversos àmbits de la salut de l’estudiantat. El 
programa treballa  la  prevenció  del  tabaquisme,  consum de  substàncies  tòxiques  i  no  tòxiques, 
l’educació afectivosexual, l’alimentació, creixement personal o el consum. Hem continuat enguany 
uns  cursos,  dansa  del  ventre  i  creixement  personal  i  hem  incorporat  accions  al  programa  de 
promoció de la salut a través de taules informatives i breus cursos sobre counselling en prevenció de 
drogodependències. 

Programa d’educació ambiental per a l’estudiantat
Hem incorporat enguany la segona edició del programa d’educació ambiental per a sensibilitzar i 
donar a conèixer a l’estudiantat  els  nostres espais naturals, per tal  que arriben a valorar el  seu 
territori. Aquesta acció implicava diverses accions tant formatives com de coneixement de l’entorn, 
conferències, accions de sensibilització, i voluntariat. Hem col·laborat amb l’Oficina de Cooperació 
al  Desenvolupament  i  la  Solidaritat  en  la  realització  d’un  curs  sobre  educació  ambiental  i 
voluntariat que va tindre lloc el desembre de 2009 i que s’estén fins al febrer de 2010 i també en les  
repoblacions forestals que es van fer al terme municipal de les Useres i Atzeneta que es va realitzar 
durant quatre dissabtes de febrer a abril, amb una important afluència de participants. Una mitjana 
de 55 persones cada dia. Al curs de formació d’educació ambiental i voluntariat van participar 45 
persones.

Hem realitzat eixides als nostres espais més emblemàtics, els Ports, al novembre de 2009, Sant Joan 
de  Penyagolosa  i  la  marjal  d’Almenara  a  l’abril  de  2010.  Experiències  que  ens  han  permés 
aproximar aquests espais a l’estudiantat, amb una mitjana de 35 participants per dia.  El programa 
ha comptat amb la patrocini de la Càtedra Lubasa per al canvi climàtic.

Dins del programa destaca també la realització de dues conferències amb persones de reconegut 
prestigi en l’àmbit de l’àrea del Medi Ambient en general. Van tindre l’oportunitat d’escoltar Javier 
Reverte, escriptor, i Salvador Guinot que ens va explicar la part ambiental del projecte Ukhupacha, 
aquesta darrera a Vistabella com a colofó del programa. 

Col·laboració amb altres serveis

Amb la Unitat de Suport Educatiu hem treballat en diverses línies d’actuació:

S’ha  mantingut  actualitzat  el  canal  InfoCampus  a  fi  de  fer  la  informació  més  accessible 
especialment per a l’estudiantat. 

S’impulsa també en col·laboració amb la Unitat de Suport Educatiu el programa alumne-tutor. Un 
programa adreçat a l’estudiantat major de 25 anys a través del qual estudiants que ja porten com a 
mínim un any a la universitat orienten durant el primer any els que s’incorporen enguany.



També hem estat treballant en les Jornades d’Acollida i de Portes Obertes.

Hem col·laborat activament amb altres departaments de la Universitat per a l’organització de les 
olimpíades  de  química,  física,  matemàtiques,  economia  i  biologia,  en  la  seua  fase  local  i  
autonòmica.  Des  del  Vicerectorat  es  va  organitzar  un  acte  per  al  lliurament  dels  diplomes 
acreditatius i com a agraïment a les empreses  que han col·laborat amb aquesta iniciativa, i que van 
ser, Torrecid, Esmalglass, BP, Ajuntament de Castelló,  Ajuntament de Vila-real, Ajuntament de 
Benicàssim i Ajuntament de la Vall d’Alba.

Continuen en marxa els premis al rendiment acadèmic per a l’estudiantat que ha quedat finalista en 
les respectives proves, de manera que si es matriculen a la Universitat poden aconseguir un premi  
valorat en 600 €. El curs anterior van ser cinc els estudiants que es matricularen a l’UJI.

Activitats formatives

El Vicerectorat també ha proposat al llarg de l’any diverses accions formatives convalidables per 
crèdits de lliure configuració, basades en els programes que s’estan portant a terme i en propostes 
d’associacions, aquestes darreres en la línia d’incorporar  i de donar difusió a la seua activitat social  
i formativa, un compromís que també estava a les línies de govern. Els cursos impartits han sigut:

X Curs de protocol

VIII Curs Lideratge i Coaching-Eade Consulting

V Curs de Màrqueting i disseny

Àgora Mediterrània.: XIX Escola d’Estiu del Tirant 

Curs Autocad

Curs de Photoshop

Curs Crisi Econòmica

Eines i serveis informàtics a l’UJI

Del programa de promoció de la salut entre estudiantat

Primers Auxilis

Programa “En plenes Facultats. Formació en drogues i Consulting”

Dansa del ventre i creixement personal

Del programa de promoció associativa

Curs de normativa i representació per a l’estudiantat

Programa de suport, orientació i informació al Campus

Curs de Gestió bàsica d’associacions

Als cursos gestionats per aquest Vicerectorat han participat 523 persones com a usuaris directes



Atenció al públic

Aquesta funció l’exerceix el tècnic d’activitats juvenils de manera personalitzada però també via 
telefònica i correu electrònic. El gruix de les consultes han sigut majoritàriament al voltant de les 
activitats  relacionades  amb  cursos  i  serveis  oferits  des  del  Vicerectorat:  cursos  de  lliure 
configuració, gestió d’inscripcions, certificats, informació sobre més cursos, etc. 

Un segon tema que cal destacar és la consulta i informació al voltant de les ajudes i/o beques per a 
l’assistència a jornades així com viatges a l’estranger i la seua tramitació. Açò s’ha vist acompanyat 
de la sol·licitud dels carnets d’alberguista i d’estudiant internacional. Hem de destacar que en el 
marc  del  conveni  signat  amb l’Ivaj  per  a  la  tramitació  de  carnets  d’alberguista  i  estudiantat  i 
professor internacional portem tramitats 102 carnets d’alberguista i estudiant internacional i en les 
seues diverses modalitats. Respecte de carnets de professorat s’han emés a cinc persones.

S’ha proporcionat informació i  assessorament sobre consultes  de caràcter associatiu  basades  en 
aspectes relatius a estatuts,  constitució d’associacions,  ajudes i  petició de suport  tècnic,  i  es va 
activar de nou el curs de gestió bàsica d’associacions en línia.

En  menor  mesura,  han  aparegut  altres  consultes  relacionades  amb temes  acadèmics  que  s’han 
derivat oportunament al servei corresponent quan no s’han pogut solucionar.

En el marc del conveni amb Conselleria d’Habitatge al llarg del curs hem gestionat 21 consultes 
referent al programa de recerca d’habitatges de lloguer i accés a les ajudes d’emancipació.

Hem mantinguda informada la comunitat universitària sobre diverses temes d’interès com a públic 
juvenil, activitats associatives, cursos, programes, ajudes, etc., a través de l´ús de les llistes de l’UJI.

Estades en pràctiques
Realització d’estades en pràctiques: estudiantat matriculat i convenis signats
A continuació comentarem amb brevetat les dades més significatives pel que fa a les estades en 
pràctiques  del  curs  2009/10.  Com  es  pot  observar  en  la  taula,  s’incrementa  la  majoria  dels 
indicadors respecte dels cursos anteriors. Destaca l’increment en el nombre d’estudiants matriculats 
en Pràcticum i en el nombre de titulacions beneficiades de les estades en pràctiques. Per contra, el 
nombre de places oferides ha estat lleugerament menor aquest curs respecte als últims cursos, si bé 
s’ha incrementat el  nombre d’entitats cooperadores que sol·liciten estudiantat  en pràctiques i el 
nombre d’entitats que finalment n’acullen.

Aquesta  taula  també ofereix una evolució històrica amb totes les  variables  considerades en els 
últims cursos acadèmics.

Evolució històrica de les estades en pràctiques
VARIABLES  02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10

Nombre de matriculats 
(grau)

3228 2777 2923 2937 2825 2788 2924 2997

Nombre de matriculats 
(màster)

- - - - - 353 526 773

Total d’estudiants 
matriculats

3228 2777 2923 2937 2825 3141 3450 3770

Nombre de places ofertes 1384 1879 2350 2493 2477 2556 2579 2530
Nombre de titulacions 24 26 26 26 27 28 30 31



beneficiades de les estades 
(grau)
Nombre de titulacions 
beneficiades de les estades 
(màster)

- - - - - 17 24 25

Total de titulacions 
beneficiades de les estades

24 26 26 26 27 45 54 56

Nombre de convenis de 
cooperació educativa 
subscrits

232 353 253 257 291 352 568 405

Nombre d’entitats que han 
sol·licitat estudiants a 
l’OCIE 

353 577 805 803 802 894 911 972

Nombre d’entitats 
cooperadores que han 
acollit estudiants

624 669 567 590 595 563 649 731

Cal  destacar  l’increment  en  el  nombre  d’estudiants  matriculats  en  l’assignatura  Pràcticum  o 
anàlogues (ha augmentat en un 8,5% respecte al curs passat), sobretot entre l’estudiantat de màsters, 
i el nombre de titulacions que realitzen estades en pràctiques, que segueix incrementant-se curs rere 
curs.

Per contra, trobem que ha descendit el nombre de places oferides, fets que s’expliquen directament 
per  la  situació  econòmica  que  està  patint  el  teixit  empresarial  espanyol.  No obstant  això,  s’ha 
incrementat  el  nombre  d’entitats  que  sol·liciten  estudiantat  en  pràctiques  (6,3%)  i  el  nombre 
d’entitats  cooperadores  que  finalment  han  acollit  estudiantat  (11%).  Considerant  tots  aquests 
indicadors podem dir que, en la situació de crisi econòmica en què ens trobem immersos, s’ha fet 
palès l’alt grau de fidelització de les entitats cooperadores en pràctiques, atès que més entitats s’han 
mostrat disposades a cooperar amb l’UJI, si bé la seua oferta de places ha estat més moderada, en 
funció de la situació en què es troba la majoria d’aquestes.

D’altra banda, la disminució del nombre de convenis de cooperació educativa subscrits al llarg del 
curs respecte al curs anterior respon a una menor necessitat d’establir nous convenis que emparen 
l’acollida d’estudiantat de màster en pràctiques, ja què el 2008/09 es va fer un important esforç per 
a actualitzar gran part dels convenis i regularitzar, així, les pràctiques de màster. Amb tot i amb 
això,  el  nombre  de  convenis  que  s’han  subscrit  al  llarg  de  2009/10  segueix  sent  superior  als 
anteriors cursos (exceptuant, com hem dit, el curs 2008/09).

El nombre total d’estudiantat matriculat de l’assignatura Pràcticum o anàlogues és de 3.770. No 
obstant això, per a tindre una estimació real del nombre d’estudiants que han realitzat una estada en 
empreses/organismes s’ha de considerar que al nombre total de matriculats s’ha de restar:

• Els estudiants que han sol·licitat i obtingut l’exempció/convalidació de les pràctiques (185).
• Els estudiants que han realitzat treballs acadèmicament dirigits (61). 
• Una part important dels estudiants de la llicenciatura en Filologia que realitzen estades a 

l’estranger, en un règim distint del de les estades en pràctiques (30).

Per aquesta raó, estimem que el nombre total d’estudiants i estudiantes que han realitzat realment 
l’estada en pràctiques ha estat de 3.494.

En  analitzar  els  nous  convenis  amb entitats,  segons  la  primera  titulació  per  la  qual  l’empresa 
manifestava  interès,  destaca  sobretot  l’elevat  nombre  de  convenis  iniciats  per  a  les  següents 
titulacions, en aquest ordre: Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses; Diplomatura en 



Ciències Empresarials; Llicenciatura en Publicitat  i  Relacions Públiques; Enginyeria Tècnica en 
Disseny Industrial;  Llicenciatura  en  Psicologia;  Diplomatura  en  Turisme;  Arquitectura  Tècnica. 
Aquestes dades són similars a les del curs 2008/09 i ho expliquem per la situació de crisi econòmica 
en  la  qual  ens  trobem immersos,  que  ha  afectat  principalment  el  sector  de  la  construcció  i  la 
indústria vinculada, entre la qual es troba la indústria ceràmica: comprovem que les titulacions que 
han suscitat un major nombre de nous convenis pertanyen a l’àmbit de les ciències econòmiques, 
jurídiques i socials, mentre que, en anys anteriors, també apareixien entre les més demandades per  
noves entitats cooperadores les titulacions tècniques (Enginyeria Química, Enginyeria Industrial). 
No obstant, també reflex de la progressiva milloria de l’escenari econòmic, aquest curs observem un 
repunt dels convenis subscrits per a Arquitectura Tècnica i per a Enginyeria Tècnica en Disseny 
Industrial en comparació al curs anterior.

El  cas  dels màsters és  bastant  diferent,  tant  pel  menor volum d’estudiantat  matriculat  com per 
l’elevat nombre d’exempcions que s’atorguen a persones que ja tenen experiència professional i 
cursen el màster per a reciclar-se. Els màsters per als quals s’han iniciat més convenis al llarg de 
2009/10  són:  Cooperació  al  Desenvolupament;  Estudis  de  Pau,  Conflictes  i  Desenvolupament; 
Tecnologies de la Traducció i la Localització; Gestió i Promoció del Desenvolupament Local.

Considerant la proporció entre les places de pràctiques ofertes per part de les entitats cooperadores i 
gestionades per l’OCIE, i la demanda de nombre d’estudiants, s’obté l’indicador que s’explica en 
les línies següents.

Com hem comentat  anteriorment,  ha  sumat  un  total  de  3.494  estudiants  els  que  han  realitzat 
efectivament  les  pràctiques  en  entitats.  D’aquest  total,  1.010  són  estudiants  de  les  diverses 
titulacions  de  Mestre/a  i  166  són  estudiants  del  màster  en  Professor/a  d’Educació  Secundària 
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes, les places dels quals es 
gestionen  directament  amb  la  Conselleria  d’Educació.  Per  aquest  motiu,  si  restem  aquests 
estudiants,  obtenim que la xifra real d’estudiants que demanen pràctiques,  que és de 2.318. En 
l’OCIE, durant el curs 2009/10, s’ha registrat un total de 2.056 ofertes de pràctiques, procedents 
d’un total de 972 entitats, la qual cosa significa un total de 2.530 places de pràctiques. Si tenim en 
compte que les places de les titulacions de Mestre/a s’exclouen d’aquesta xifra per estar prèviament  
concertades, s’obté un indicador d’1,09 places per estudiant, versus l’1,18 del curs anterior. Açò ho 
expliquem per la delicada situació econòmica de la majoria de les empreses que cooperen amb 
l’UJI, que s’ha traduït en una menor ràtio places/estudiant. És a dir, els estudiants matriculats en 
Pràcticum en  2009/10  han  tingut  menys  places  entre  les  quals  elegir  per  a  la  seua  estada  en 
pràctiques.

Proporció oferta/demanda d’estudiants durant el curs 2009/10
Nombre d’estudiants Nombre de places oferides Ràtio places / estudiant

2.318 2.530 1,09

El total d’empreses, institucions i organismes que han acollit estudiants en estada en pràctiques 
durant aquest curs ha estat de 731 (dada a 6 de juliol), xifra que s’ha incrementat en més d’un 11% 
respecte al curs passat, fet que constata l’alt grau de fidelització dels ens cooperadors i els esforços 
que es fan des de l’OCIE i  des de la  coordinació de les pràctiques per a captar noves entitats 
cooperadores.

La distribució estudiants/entitats es veu afectada pels següents aspectes:
• Total dependència dels convenis signats amb la Conselleria d’Educació per a la realització de 

pràctiques de tots els estudiants de la diplomatura en Mestre/a i del màster en Professor/a 
d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments 
d’Idiomes, així com de la majoria dels estudiants de la llicenciatura en Psicopedagogia (1.235 
en total).

• Elevat índex de realització d’estades en l’administració pública: del total d’estudiants que han 



realitzat pràctiques en aquest curs, el 49,48% ho ha fet en entitats públiques. En aquesta xifra 
influeix, de manera determinant, el punt anterior.

Excloent d’aquestes xifres els estudiants de Mestre/a, Psicopedagogia i màster en Professorat, per 
l’especificitat de la seua destinació, obtenim una distribució molt més ajustada a la realitat sectorial: 
només el 22,53% dels estudiants realitza pràctiques en entitats/organismes públics.

La taula següent presenta la distribució dels convenis signats per sector; hi destaca el predomini del  
sector privat respecte del públic, que solament representa un 12,84% dels convenis signats durant 
aquest curs:

Distribució dels convenis de cooperació educativa signats durant el curs 2009/2010, per sector 
Sector  02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Percentatge

Públic 17 27 29 9 2 31 67 52 12,84%
ONG - - - - 2 11 20 13 3,21%
Privat 215 326 224 248 287 310 481 340 83,95%
Total 232 353 253 257 291 352 568 405 100%

Els serveis i  departaments de la Universitat s’han mostrat llocs adequats per a la realització de 
pràctiques d’estudiants de diverses titulacions, els quals han estat supervisats per personal expert en 
les  seues  funcions.  En  molts  casos,  com ara  la  Càtedra  Unesco,  el  Servei  de  Comunicació  i 
Publicacions,  el  Servei  de  Llengües  i  Terminologia,  el  Departament  d’Enginyeria  Mecànica  i 
Construcció,  el  Departament  de  Traducció  i  Comunicació  i  la  mateixa  Oficina  de  Cooperació 
Internacional i Educativa, per posar alguns exemples, ja s’han convertit en uns col·laboradors fidels.

El procediment s’ha establit de la mateixa manera que les pràctiques realitzades en entitats externes: 
el servei ha d’emplenar un full de sol·licitud que inclou una descripció de les tasques que han de 
desenvolupar, el perfil desitjable de l’estudiantat (coneixements, especialització, etc.) i la designació 
de  supervisor  que,  generalment,  no  ha  de  ser  la  mateixa  persona  que  el  tutor.  També  cap  la 
possibilitat que siga el mateix estudiant qui propose fer l’estada a la Universitat, prèvia acceptació  
per part del servei o del departament.

Posteriorment,  s’envia al  tutor i  al  supervisor designats el  protocol que estableix tant les dades 
personals i acadèmiques de l’estudiant, com les dels dos responsables del seguiment. En alguns 
casos, però, és l’OCIE o el coordinador d’estades en pràctiques qui demana una plaça concreta a un 
servei,  perquè  un  o  alguns  estudiants  estan  especialment  interessats  a  realitzar-hi  l’estada  i, 
inicialment, no s’havia produït cap demanda. 

Nombre d’estudiants que realitzen l’estada en pràctiques en serveis/departaments de l’UJI
02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10

Nombre d’estudiants en estades en 
pràctiques

36 31 57 59 44 40 61 48

La Universitat  ha actuat  com a ens cooperador  amb uns altres centres  d’educació secundària  i 
universitaris  i  ha  acollit  estudiants  en  pràctiques.  De  tota  la  coordinació  s’ha  fet  càrrec  l’àrea 
d’Inserció Professional de l’OCIE.

Així, durant el curs 2009/10 s’han signat convenis de pràctiques amb l’Escola d’Art i Superior de 
Disseny de Castelló i amb la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de la Universitat 
de València, per tal que estudiantat de la llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i 
del cicle formatiu de grau superior en Disseny Gràfic pogueren realitzar les pràctiques al Servei 
d’Esports i al Servei de Comunicació i Publicacions de la Universitat Jaume I, respectivament.



Relació amb els coordinadors i coordinadores

La figura dels coordinadors/es de pràctiques, ja establerta en cursos anteriors, ha estat molt rellevant 
durant aquest curs, i com els cursos anteriors, s’ha mantingut una estreta col·laboració en diferents 
vessants  al  llarg  de  tot  el  curs  (telefònica,  per  correu  electrònic,  reunions  personals),  amb els 
responsables de cadascuna de les titulacions. A més, atenent la incorporació de noves titulacions a 
les  estades  en  pràctiques  o  bé  el  nomenament  de  nous  coordinadors/es,  s’han  portat  a  terme 
reunions amb coordinadors de pràctiques i  seminaris  adreçats a coordinadors i  a tutors,  amb la 
finalitat de formar-los en el maneig del Sistema de Gestió Integral Informatitzada de les Estades en 
Pràctiques  en  e-UJIer  (GIEEPP),  assessorar-los  a  l’hora  d’elaborar  els  programes  de  les 
assignatures de Pràcticum, informar-los de la normativa i prestar-los suport tècnic en la planificació 
i gestió de les estades, etc.

La política seguida per l’OCIE en aquest curs, com en els anteriors, es pot resumir en: màxima 
planificació; reunions continuades; avaluació conjunta; formació a tutors i coordinadors; presa de 
decisions comuna; i orientació tècnica. Això ha permès la millora continuada de tot el procés. 

Cal destacar que la coordinació d’algunes titulacions s’ha continuat portant en equip: les titulacions 
de diplomatura en Ciències Empresarials i llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses, 
d’una  banda,  i  l’enginyeria  tècnica  en  Informàtica  de  Gestió  i  en  Informàtica  de  Sistemes  i 
l’enginyeria  Informàtica,  d’una  altra,  la  qual  cosa  ha  facilitat  la  gestió  de  les  pràctiques  i  la  
distribució de l’estudiantat.

Durant aquest curs s’ha continuat treballant de manera molt activa en la preparació i organització de 
les estades en pràctiques dels màsters per al proper curs. 

Relació amb la FUE-UJI 

La relació mantinguda amb la FUE s’ha articulat a través de les reunions del Consell Consultiu per 
a  les  Relacions  Universitat-Empresa.  La  relació  ha  estat  similar  a  la  dels  cursos  passats:  es 
produeix, encara que és escàs, un intercanvi d’ofertes de places en pràctiques que no es podien 
incloure  en  els  programes  que  cada  un  portem  a  terme.  Des  d’aquesta  oficina  s’han  derivat 
directament  a  la  Fundació  moltes  empreses  i  estudiants  que  demanaven  pràctiques  que  no 
s’ajustaven al  nostre  model  o  prerequisits,  o  quan totes  les  assignacions  d’estudiants  ja  havien 
finalitzat.  Les propostes de futur inclouen, en relació a les pràctiques,  que la FUE gestione les 
pràctiques lliures internacionals, l’aprovació d’una normativa de les pràctiques curriculars externes i 
l’estudi del reconeixement acadèmic d’aquest tipus de pràctiques.

Finalment, s’ha informat els usuaris del programa OPEA sobre el Centre Associat d’Intermediació. 

Avaluació de les estades en pràctiques
Durant  aquest  curs,  es  va  realitzar  l’avaluació  del  curs  2008/09.  S’adjunten  les  principals 
conclusions de l’informe:

Objectius per al curs 2008/09

General:  oferir  retroalimentació  actualitzada  sobre  el  curs  2007/08 que  puga servir  per  al  curs 
2008/09 i que permeta comparar l’evolució respecte del curs anterior.

En aquest informe es presenten les dades agregades per a totes les titulacions, però es disposa de 
dades separades per cada una de les titulacions participants (vegeu l’annex).

Específics:

1. Conèixer detalladament la satisfacció de l’estudiantat en general, i en particular en les següents 



àrees:
• Tutor.
• Supervisor.
• Coordinació tutor-supervisor.
• Organització de les pràctiques.
• Les tasques / el projecte.
• L’aportació de les pràctiques al meu desenvolupament professional.
• L’aprenentatge.
• Les condicions de l’entitat.

2.  Conèixer  el  percentatge  d’inserció  posterior  en  l’empresa  de  l’estudiantat  que  ha  realitzat 
pràctiques.

3. Conèixer detalladament el nivell de satisfacció per part dels ens cooperadors, (relacionat amb 
cada una de les titulacions acollides) i, en particular, de les següents àrees:

• Coordinació tutor-supervisor.
• Organització de les pràctiques.
• Nivell de l’estudiantat.
• Les tasques / el projecte.
• L’aportació de les pràctiques al desenvolupament professional de l’estudiantat.
• Aportació de les pràctiques a l’entitat.

4. Conèixer detalladament el nivell de satisfacció per part dels tutors (per titulació) i en particular de 
les següents àrees:

• Organització de les pràctiques.

5. Conèixer l’evolució de la satisfacció de l’estudiantat i els ens cooperadors, respecte del curs 
passat, que permeta avaluar les mesures de millora preses durant el curs 2008/09.

6. Conèixer els punts forts i els punts febles de les estades en pràctiques i plantejar mesures de 
millora per al proper curs.

Entitats
RESULTATS

Resum històric dels principals indicadors

Taula 1: Resum dels principals indicadors de 2001/02 a 2008/09
Curs 2001/02

 
2002/03

 
2003/04

 
2004/05

 
2005/06

 
2006/07

 
2007/08

 
2008/09

Entitats
Satisfacció global 4,2 4,4 4,47 4,43 4,44 4,43 4,58 4,58
Estan satisfets o 
molt satisfets

84,10% 92,80% 92,50% 93,50% 92,60% 92,30% 96,30% 93,30%

Fidelització 
(tornaran a acollir 
estudiantat)

95,10% 92,50% 91,90% 92% 92,10% 95,20% 95,50% 88%

Inserció en 
l’entitat (privat)

17,33% 17,44% 22,40% 23,73% 26,40% 20% 21,90% 20,40%



Tindran en 
compte 
l’estudiantat en 
futures seleccions

93,79% 85,60% 82,40% 70,70% 75,40% 79,70% 79,30% 86,80%

Estudiantat
Satisfacció global 4,41 4,44 4,45 4,41 4,50 4,33 4,39 4,44
Estan satisfets o 
molt satisfets

90% 93,10% 91,80% 92,20% 92,10% 88,40% 91,40% 93,10%

Recomanarien 
l’entitat

91,70% 93,90% 94,10% 91,50% 93,80% 88,80% 93% 91,10%

Tutors  
Satisfacció global - 4,37 4,34 4,35 4,19 4,34 4,29 4,36
Estan satisfets o 
molt satisfets

- 98% 85,52% 87,30% 93,50% 86,80% 94,60% 91,60%

Fidelització 
(tornarien a 
tutoritzar)

- 96,10% 97,36% 92,40% 90,90% 94,30% 94,70% 95,70%

En els següents apartats es comenten més àmpliament els principals indicadors mesurats any rere 
any.

Valoració global de l’estada en pràctiques

ENTITATS

a) Satisfacció global

En total, les entitats cooperadores atorguen el 2008/09 un 4,58 sobre 5 a la satisfacció en la relació  
amb la Universitat, pel que fa a les pràctiques, indicador que ha disminuït imperceptiblement d’un 
curs a l’altre.

A més, el 93,3% de les persones enquestades el 2008/09 estan satisfetes o molt satisfetes amb la  
relació amb la Universitat per les pràctiques, la resta d’entitats no es manifesta ni a favor ni en 
contra, i no hi ha cap entitat que estiga en desacord.

b) Fidelització de la col·laboració

En 2008/09, un 88% de les entitats té la intenció de tornar a acollir estudiants el proper curs, aspecte 
indicador de l’assegurament de la continuïtat dels programes de pràctiques any rere any. Aquest 
indicador coincideix amb l’alt índex d’entitats que  un curs rere un altre tornen a col·laborar amb la 
Universitat.

Només tres qüestionaris de 2008/09 recullen que no volen acollir estudiants el proper curs. Quan 
s’analitza  amb  detall  les  raons  de  no  tornar  a  acollir  estudiants  el  proper  curs,  no  es  troben 
diferències  significatives  entre  el  grup  que  sí  que  tornarà  i  el  que  no,  en  cap  dels  ítems  del 
qüestionari. Com en el curs passat, la raó principal del fet de no voler col·laborar correspon, en 
general, a raons no relacionades amb la satisfacció de l’entitat amb la Universitat, sinó més aviat 
amb raons de caire extern (problemes d’infraestructura i/o organització, translació de l’empresa, 
finalització de projectes, etc.).

c) Inserció posterior en l’entitat

Segons la informació aportada per les 177 entitats privades en 2008/09 s’han inserit posteriorment 



en l’entitat el 20,4% dels estudiants, una vegada finalitzades les Estades en Pràctiques.

A més d’aquesta  inserció immediata,  la  utilitat  de les  pràctiques  tant  per  a l’entitat  com per  a 
l’estudiantat en la transició al mercat laboral i la incorporació de personal és especialment rellevant: 
un 86,8% de les entitats que ha contestat aquest ítem manifesta la intenció de «tindre en compte els 
estudiants en futures seleccions de personal/incorporacions a la borsa de treball». Si es té en compte 
que en aquest còmput s’inclouen tant entitats privades com públiques, l’índex és molt elevat.

En conclusió, els indicadors de satisfacció global són molt elevats, i es mantenen respecte els cursos 
passats.

ESTUDIANTAT

a) Satisfacció

En total,  l’estudiantat  atorga un 4,44 en 2008/09 sobre  5 (entre  1,  molt  poc  satisfet,  i  5,  molt 
satisfet) a la seua satisfacció global. Aquesta valoració és lleugerament inferior a la valoració feta 
per part de les entitats que han col·laborat: el 93,1% de l’estudiantat en 2008/09 està satisfet o molt 
satisfet amb la seua Estada en Pràctiques.

A més, el 91,1% de l’estudiantat de 2008/09 recomanaria l’entitat on ha desenvolupat l’estada als 
seus companys del proper curs; la qual cosa indica l’alta qualitat de les entitats que han cooperat 
aquest curs acadèmic en el programa.

TUTORS

a) Satisfacció global

En total, els tutors atorguen, el 2008/09, un 4,36 sobre 5 a la satisfacció pel que fa a les pràctiques.

A més, en 2008/09, el 91,6% dels enquestats està satisfet o molt satisfet per les pràctiques.

b) Fidelització de la col·laboració

Un 95,7% el 2008/09 voldria continuar tutoritzant estudiants en pràctiques el proper curs acadèmic.

Així mateix, durant aquest curs es va realitzar el quart informe d’anàlisi de les ofertes de pràctiques, 
corresponent al curs 2009/2010, del qual ara es presenta un resum.

MARC DE LES ACCIONS

Un dels processos desenvolupats i coordinats per l’àrea d’Inserció Professional de l’OCIE és el 
Pràcticum  (pràctiques  obligatòries  dins  del  pla  d’estudis),  comú  a  totes  les  titulacions  de  la 
Universitat Jaume I. Des de 1999 es realitzen anualment avaluacions de la satisfacció de les estades 
en pràctiques per part de l’estudiantat, entitats i tutors. 

Dins dels processos de millora contínua, la centralització de la gestió de les estades en pràctiques a 
través dels programes Oracle,  des de 2004, permet una informació àgil  i  exacta del procés.  La 
implementació  d’un  curs  d’explotació  de  dades  Discoverer,  durant  2008/09,  permet  tenir  les 
competències necessàries per a utilitzar aquesta eina per a explotar dades d’Oracle.

El pla estratègic de l’Oficina de Cooperació Internacional i Educativa (Inserció Professional) per al 
curs 2009/10 inclou com a acció la realització d’un estudi per a analitzar les ofertes d’estades en 
pràctiques.

OBJECTIUS PER AL CURS 2009/10
General

Conèixer en detall, tant amb caràcter general com per titulació, les ofertes de places de pràctiques 



durant el curs 2009/10, amb indicadors qualitatius i quantitatius, perquè aporte una retroalimentació 
al procés de gestió i permeta millores per al proper curs.

Específics:

Conèixer detalladament:

Nombre de places, procedència, horaris i mesos sol·licitats per les entitats.

Tasques demandades per les entitats.

Cobertura de les places.

METODOLOGIA

S’ha realitzat a través de l’explotació de les dades del Discoverer, durant el mes de juliol.

En aquest programa integrat s’han gestionat les estades en pràctiques de totes les titulacions, tret de 
les titulacions de Mestre i del màster en Professorat.

S’entén per «oferta» una sol·licitud d’estudiantes i d’estudiants, realitzada per un ens cooperador a 
l’OCIE, amb una mateixa característica: ubicació, data d’inici, tasques que s’han de desenvolupar i 
supervisor. Una mateixa oferta pot incloure una o més places.

RESULTATS

Taula 1: Resum dels principals indicadors 
VARIABLES 2009/10

Nombre d’ofertes rebudes per l’OCIE 2.059
Nombre de places ofertes per l’OCIE 2.510
Nombre de titulacions beneficiades de les estades 56(31 de grau i 25 de màster)
Nombre de matriculats en Pràcticum 3.770
Nombre d’entitats que han sol·licitat a l’OCIE 972
Nombre d’entitats cooperadores que han acollit 
estudiants

731

Percentatge d’ofertes cobertes/ofertes rebudes 1.216/2.059 = 59,06%
Percentatge de places cobertes/places ofertes 1.312/2.510 = 52,27%
Percentatge d’entitats que reben assignacions/entitats que 
envien ofertes

731/972 = 75,20%

ANÀLISI GLOBAL

Nombre d’ofertes, pel tipus:

D’un total de 2.059 ofertes i 2.530 places:

Pública: 1.253 ofertes, amb un total de 1.724 places

Nominativa (proposta per part d’un estudiant): 786 places.

En resum, s’ofereix una mitjana d’1,23 places per oferta.



Taula 2: Distribució de la mostra d’ofertes sol·licitades per torns (mesos). 
Data d’inici Nombre d’ofertes Nombre de places

Octubre 273 317
Novembre 198 221
Desembre 30 34
Gener  51 61
Febrer  370 428
Març 209 241
Abril 178 238
Maig 80 88
Juny 163 185
Juliol 139 176
Agost 1 1
Setembre 8 11
Indistint 336 509

Taula 3: Distribució de la mostra d’ofertes sol·licitades per horari
Matí Vesprada Partit Indistint

Ofertes 562 38 195 1.214
Places 702 52 284 1.472

Taula 4: Distribució de la mostra d’ofertes sol·licitades per sectors 
Sector  Nombre d’ofertes Nombre de places

Agricultura, pesca 12 18
Alimentació 8 8
Altres activitats socials 208 269
Assegurances 8 9
Automoció 20 20
Ceràmic 117 142
Construcció 26 27
Cuir - calcer 0 0
Energia 2 2
Financer 75 84
Fusta 3 3
Metal·lúrgic i elèctric  26 30
Paper, gràfiques 7 10
Públic 457 545
Químic i plàstic 54 62
Serveis a empreses 157 215



Serveis informàtics 42 49
Tèxtil - confecció 2 2
Transport 2 2
Turístic 47 62
No inclosos 63 951

Nombre total d’entitats que envien ofertes

Un total de 972 entitats diferents van sol·licitar estudiants en pràctiques a l’OCIE, durant el curs 
2009/10.

Conclusions sobre el perfil de les ofertes de pràctiques

Pel que fa a les entitats cooperadores i a les places ofertes, trobem que cobrim el 52,27% de les 
places  de  pràctiques  ofertes  per  les  entitats  cooperadores  i  que  el  75,20% de  les  entitats  que 
sol·liciten estudiants en pràctiques finalment reben un o més estudiants.

Quant al perfil de les ofertes de pràctiques, una dada significativa és que un 31,31% de les places 
són nominatives, és a dir, a proposta de l’estudiant. Açò significa que aproximadament una tercera 
part de l’estudiantat s’implica en la recerca d’una empresa en la qual poder realitzar una estada en 
pràctiques el més aproximada possible als seus interessos professionals.

Les empreses sol·liciten estudiants en pràctiques per a incorporar-se a l’empresa majoritàriament en 
els mesos de febrer-març-abril (36,13% del total de places) i octubre-novembre (21,43% de places), 
mentre que al juny-juliol se sol·licita només un 14,38% de les pràctiques. Per tant, es comprova que 
s’evita majoritàriament la realització de pràctiques en els períodes vacacionals,  en els  quals les 
empreses poden tindre una part important del seu personal en vacances.

Pel que fa a l’horari, les entitats cooperadores solen ser flexibles i permeten a l’estudiant que trie 
indistintament un horari intensiu (matí o vesprada) o partit: el 58,64% de les places s’oferten amb 
horari a negociar amb l’estudiant, mentre que el 28% se demanen en horari de matí, un 11,31% de 
places són en horari partit, matí i vesprada, i únicament un 2% de les places se sol·licita en horari de 
vesprada.

Respecte als sectors d’activitat econòmica de les empreses, la majoria de les places de pràctiques 
són ofertes en empreses dels següents sectors: públic (21,71% de les places); altres activitats socials 
(10,72%); serveis a empreses (8,56%); ceràmic (5,66%); financer (3,35%).

No obstant, en relació al curs passat, i a causa de la situació econòmica actual, hi ha hagut una 
menor oferta de places i aqueix decreixement s’ha notat en quasi tots els sectors econòmics. Resulta 
destacable la gran disminució de l’oferta de places en el sector turístic (de 4,8% en 2008/09 a 2,47% 
en 2009/10) i de l’automoció (1,59% a 0,79%), que ha descendit a la meitat del que es va oferir el 
curs anterior. Al sector ceràmic continua la tònica dels últims anys i segueixen descendint les places 
de pràctiques ofertes: de 10,32% en 07/08 a 6,47% en 08/09 i a un 5,65% en 2009/10. Les entitats 
dedicades a donar serveis a empreses han frenat, però, el descens de places: va baixar del 21,44% en 
07/08 al 8,67% en 08/09 i en 09/10 es manté en un 8,56%. També hem observat una disminució de 
places procedents d’empreses del sector finances (de 4’73% a 3,35%).

Per contra, s’ha incrementat l’oferta de places d’entitats dedicades a altres activitats socials (10,72% 
versus 8,49%).

Pel  que  fa  al  sector  públic,  el  percentatge  de  places  ofertes,  si  bé  continua  sent  elevat,  s’està 
normalitzant:  en 2009/10 ha suposat un 21,71% de l’oferta de places, front el  23,65% del curs 
2008/09 i respecte al 18,66% que suposava en 2007/08. Açò està estretament vinculat amb la crisi 



econòmica dels últims anys: les dificultats per les quals travessen moltes entitats privades ens ha 
obligat els últims dos cursos a buscar més places de pràctiques a l’administració pública, però la  
situació econòmica de les empreses del nostre entorn sembla que ja està repuntant.

Programa de reconeixement als supervisors/es de les estades en pràctiques

Des  que  es  va  instaurar  l’assignatura  obligatòria  d’estades  en  pràctiques  en  els  estudis  de  la 
Universitat en el curs 1992/1993, més de 2.700 entitats públiques i privades han col·laborat amb 
l’acolliment d’estudiantat en pràctiques. 

Objectiu:  reconèixer  la  tasca  que  exerceixen  els  supervisors  de  les  empreses  cooperadores  i 
incentivar  la  col·laboració  de  cara  a  cursos  futurs.  Ampliar  el  vincle  que  aquest  supervisors 
mantenen amb la Universitat i, alhora, facilitar-los l’accés a tots els avantatges que gaudeixen els 
membres de SAUJI.

Procediment: oferir un any d’inscripció gratuïta a SAUJI (any 2010) a tots aquells que han estat  
supervisors d’estudiants en pràctiques durant el curs 2008/09 i ho sol·liciten a SAUJI.

Per a possibilitar la posada en marxa d’aquest programa de reconeixement, hem col·laborat l’OCIE 
i SAUJI: l’OCIE ha aportat el pressupost i ha realitzat la difusió entre les entitats cooperadores i els 
coordinadors  de pràctiques  i  SAUJI ha proporcionat  un preu reduït  per  a aquestes  inscripcions 
(15 €), disminuint així la despesa econòmica per a l’OCIE, i n’ha gestionat les inscripcions.

Resultats: els supervisors que s’han acollit a aquest programa ha estat un total de 104, no obstant, hi  
ha hagut diversos supervisors que ens han agraït l’oportunitat però no s’hi han acollit, perquè ja 
formaven part de la comunitat universitària com a estudiants o com a membres de SAUJI.

En general, hem rebut valoracions positives i els supervisors s’han mostrat agraïts perquè des de la 
Universitat se’ls reconega amb aquest tipus de mesures la tasca formativa que duen a terme, en 
molts casos des de fa anys. Des de l’OCIE tenim previst continuar amb aquest programa, atesa la 
bona acollida que ha tingut.

Pressupost: l’import d’aquest programa ha estat de 1.560 €.

Igualment, en agraïment a la tasca que realitzen els supervisors/es de pràctiques, aquest curs hem 
organitzat el II acte de reconeixement a cooperadors en pràctiques de la Universitat Jaume I:

II acte de reconeixement a les entitats cooperadores en pràctiques
L’àrea d’Inserció Professional (AIP) de l’Oficina de Cooperació Internacional i Educativa (OCIE) 
de la Universitat Jaume I (UJI), sota la direcció del Vicerectorat  d’Estudiants i Ocupació, té com a 
principals objectius la gestió de les pràctiques en empresa, del foment a l’ocupació, dels programes 
d’inserció laboral i de fer un seguiment dels titulats de l’UJI a través de l’Observatori Ocupacional.

Des  que  es  va  instaurar  l’assignatura  obligatòria  d’estades  en  pràctiques  en  els  estudis  de  la 
Universitat en el curs 1992/93, prop de 3.025 entitats i empreses han col·laborat acollint estudiants 
en pràctiques. Per això l’UJI té en la seua agenda fer de manera regular un reconeixement a aquest 
conjunt d’entitats i empreses que al llarg de la dilatada trajectòria d’estades en pràctiques alguna 
vegada havien col·laborat amb la nostra institució.

Objectiu

L’objectiu principal d’aquesta activitat ha sigut fer un reconeixement a les institucions i empreses 
que han donat suport actiu a l’UJI amb la col·laboració en l’acolliment d’estudiantat en pràctiques, 
mitjançant un acte públic dirigit a aquestes entitats. Entre aquestes, es farà una menció especial a un 
conjunt d’organitzacions distingides per la seua llarga trajectòria com a entitats cooperadores en 
pràctiques. Igualment, es farà una distinció a aquells coordinadors que han detentat el càrrec de 
manera ininterrompuda en els darrers cursos. L’acte va tindre lloc el 14 d’abril de 2010 al Paranimf  



de l’UJI.

Recursos

En la consecució d’aquests  objectius s’han mobilitzat  els  recursos humans de l’AIP de l’OCIE 
(quatre tècnics superiors, una tècnica mitjana, tres administratius, tres becaries i quatre estudiants en 
pràctiques). A més, es va disposar del Paranimf de l’UJI. L’espai s’ha inaugurat durant l’actual curs,  
i  compta  amb els  recursos  adequats  per  a  aquests  tipus  d’esdeveniments.  A més,  és  un edifici 
emblemàtic  de la  Universitat  que contribueix a  transmetre una imatge positiva de la  institució. 
Quant al pressupost, el cost total de l’activitat va ascendir a un total de 9.554,09€

Desenvolupament de l’activitat

L’organització  de  l’activitat  va  suposar  tres  reunions  prèvies  del  personal  de  l’AIP i  una  altra 
d’avaluació després de l’acte. Una vegada finalitzat aquest, va tenir lloc una nova reunió de l’AIP 
per  tal  d’avaluar  el  desenvolupament  de l’activitat.  Abans de l’activitat  es  van posar  en marxa 
accions de difusió (cartes postals, correus electrònics, díptics informatius i cartells) cap a les entitats 
cooperadores i  els membres de la comunitat  universitària implicats en les estades en pràctiques 
(tutors i coordinadors de pràctiques). Es van distribuir cartells pel campus del Riu Sec i es va fer  
esment de l’acte en el programa de Vox-UJI Ràdio «Preocupa’t» realitzat des de l’AIP de l’OCIE.

El programa que es va seguir va ser el següent:
• 18 h a 19 h. Acreditació, control d’assistència dels participants i recollida del material i 

certificats, al vestíbul del Paranimf.
• 19 h. Inauguració per part del rector. Immediatament va passar la paraula a la tècnica superior 

de gestió d’estades en pràctiques i inserció professional, Maribel Beas, que va presentar la nova 
aplicació informàtica de gestió de pràctiques que usaran les entitats el proper curs. Finalment, 
van parlar la vicerectora d’Estudiants i Ocupació, Leonor Lapeña, el president del Consell 
Social de l’UJI, Rafael Benavent, i el rector, Francisco Toledo. A continuació es va fer entrega 
per part del rector de l’obsequi destinat a les entitats i als coordinadors de pràctiques 
homenatjats per la seua dilatada trajectòria de cooperació amb les estades en pràctiques.

• 20.15 h. Vi d’honor, en els vestíbuls de la planta baixa i primer pis del Paranimf, amenitzat per 
un quartet de corda.

Assistència

A partir de les dades d’inscripció es va preveure una assistència de 342 persones (278 supervisors, 
26 coordinadors, 22 tutors i 16 personalitats). Després de l’esdeveniment es va combinar diversa 
informació per a saber quants assistents havien acudit (signatures recollides, material distribuït i 
espai i butaques utilitzat). Això donava una assistència entre 220 i 240 persones, aproximadament.

Valoració per part dels assistents

Juntament amb el material distribuït als assistents hi havia un qüestionari d’avaluació per a recollir 
l’opinió i valoració del públic sobre l’acte de reconeixement. Es van recollir 35 qüestionaris, 26 
(74,29%) dels quals d’entitats cooperadores, la resta (25,71%) de la comunitat universitària.

Satisfacció global (en percentatges)
Freqüència Percentatge

Molt insatisfet/a 0 0,0
Insatisfet/a 0 0,0
Satisfet/a 21 60,0
Molt satisfet/a  14 40,0



Total 35 100,0

El 100% dels assistents va quedar satisfet o molt satisfet amb l’activitat. Quan se’ls demanava el per 
què, els comentaris més freqüents van girar al voltant de la necessitat de reconèixer a les entitats 
l’esforç  que  fan  al  acollir  estudiantat  en  pràctiques  i  a  la  bona  organització  de  l’acte.  Altres 
comentaris  van tractar  sobre l’oportunitat  de l’acte per establir  contactes,  la  importància de les 
estades en pràctiques per a l’estudiantat, o la importància de la cooperació Universitat-empresa.

Entre els comentaris negatius o suggeriments, només hi ha dos, en un cas es comenta que s’ha donat 
més importància a les entitats privades que a les públiques. En l’altre comentari, es demana que no 
es represente a totes les escoles públiques amb un únic representant de l’administració, si no que 
cada escola tinga la seua pròpia representació.

El 97,1% del públic enquestat participaria de nou en una futura edició de l’esdeveniment. Quant al 
per què, respecte a les respostes positives, en aquest cas hi ha una lleugera diferència entre les 
entitats i els assistents vinculats a l’UJI. Les primeres han tingut en compte la valoració positiva de 
l’assistència  a  l’acte  a  l’hora  de  repetir  l’assistència  en  futures  edicions.  També  han  valorat 
l’oportunitat que suposa un acte així a l’hora d’establir contactes personals i entre col·laboradors i 
la universitat. En canvi, els membres de la comunitat universitària han ressaltat la importància que 
té per a l’UJI un acte d’aquest tipus i, en certa mesura, l’obligació que tenen d’assistir i contribuir 
així amb els objectius de la Universitat. Altres respostes han estat per a donar suport a l’estudiantat i 
per a fomentar la cooperació entre l’UJI i l’empresa.

Valoració de les condicions de l’acte de reconeixement

Quant a les valoracions sobre les condicions que es van donar durant l’acte de reconeixement, en 
tots els aspectes valorats el conjunt d’assistents satisfets o molt satisfets és superior a les categories 
de valoració negatives.

Global (entitats cooperadores i comunitat universitària), en percentatges
Molt poc satisfet/a Insatisfet/a Indecís/a

 
Satisfet/a

 
Molt satisfet/a

Localització 0 0 0 28,6 71,4
Horari 0 5,7 8,6 40 45,7
Dates 0 2,9 0 44,1 52,9
Organització general 0 2,9 0 31,4 65,7
Informació sobre l’acte 0 2,9 23,5 32,4 41,2

Entitats cooperadores, en percentatges
Molt poc satisfet/a Insatisfet/a Indecís/a Satisfet/a Molt satisfet/a

Localització 0 0 0 34,6 65,4
Horari  0 7,7 11,5 38,5 42,3
Dates 0 3,8 0 46,2 50
Organització general 0 0 0 38,5 61,5
Informació sobre l’acte

 
0 0 26,9 30,8 42,3



Comunitat universitària, en percentatges
Molt poc satisfet/a Insatisfet/a Indecís/a Satisfet/a Molt satisfet/a

Localització 0 0 0 11,1 88,9
Horari 0 0 0 44,4 55,6
Dates 0 0 0 37,5 62,5
Organització general 0 11,1 0 11,1 77,8
Informació sobre l’acte 0 12,5 12,5 37,5 37,5

Valoració dels objectius de l’acte de reconeixement assolits

També es demanava en quin grau l’acte de reconeixement ha permès assolir una sèrie d’objectius o 
finalitats. Les opinions majoritàries foren, el 87,50% dels assistents pensava que l’activitat ha servit 
per a conèixer els serveis que l’UJI pot oferir a les entitats, i un 86,67% valora que s’ha assolit el  
principal objectiu de la jornada, que les entitats reberen el reconeixement de la seua col·laboració 
amb l’UJI. 

Totalment en 
desacord

En 
desacord

Indecís/a D’acord Totalment 
d’acord

Rebre el reconeixement de la 
comunitat universitària

0 8,8 5,9 44,1 41,2

Establir contacte directe amb els 
organitzadors de les pràctiques

0 12,1 24,2 39,4 24,2

Assabentar-me de novetats sobre les 
activitats de l’àrea d’Inserció 
Professional de l’OCIE

0 5,7 20 57,1 17,1

Conèixer els serveis que pot oferir la 
Universitat a la meua entitat

3,6 0 17,9 57,1 21,4

Suggeriments dels assistents a l’acte de reconeixement

En  el  cas  de  les  entitats,  es  demana  sobretot  facilitar  els  contactes  entre  les  empreses  i  la  
Universitat,  i  més concretament entre tutors i supervisors (encara que també amb l’estudiantat). 
Altres comentaris feien referència a la presència d’alumnat en l’acte de reconeixement, l’avaluació 
de les entitats per part de l’alumnat, la millora dels beneficis per als tutors i el foment de la relació 
entre ells, o que les escoles públiques tinguen una representació individual, en lloc de presentar-se 
sota el paraigua de l’administració.

Pel que fa als membres de la comunitat universitària, s’han fet suggeriments sobre l’hora de la 
convocatòria (massa prompte), la necessitat de donar més difusió a la col·laboració Universitat-
empresa, la possibilitat d’editar un vídeo sobre les empreses col·laboradores en pràctiques, o la 
necessitat de dotar de més personal a l’àrea d’Inserció Professional de l’OCIE.

Conclusions

L’acte es va desenvolupar tal com s’havia programat, es va complir l’horari i l’assistència va ser 
satisfactòria. A més, la valoració per part dels assistents va ser molt positiva en tots els aspectes 
valorats, encara que es va fer el suggeriment per a millorar en futures edicions de fomentar els 
contactes entre Universitat i empreses (tutors i supervisors).

Es pot concloure que l’èxit de l’acte va ser molt superior que en la primera edició i a més els costos  
van ser inferiors.



II Acte de reconeixement a cooperadors en pràctiques de l’UJI (autor: Antonio Pradas)

Convocatòries extraordinàries de pràctiques
Al llarg del curs 2009/10, per segon any consecutiu, hem participat en el programa de pràctiques 
formatives del Servef, que compta amb finançament de la Generalitat Valenciana. En total, hem 
comptat amb 14.000 € d’ajuda econòmica per a distribuir entre l’estudiantat beneficiari.

Així, hem publicat dues convocatòries públiques d’ajudes (la primera convocatòria corresponent a 
la subvenció atorgada pel SERVEF dins de l’exercici 2009 i la segona convocatòria ja corresponent 
a l’exercici 2010), gràcies a les quals durant el curs 2009/10 han realitzat pràctiques formatives 
becades set estudiants en total, quatre en la primera convocatòria i tres en la segona. Cada estudiant 
ha rebut una ajuda de 2.000 € bruts en total per la realització en centres dependents del Servef d’una 
estada en pràctiques de 334 h.

Els estudiants que han rebut ajudes pertanyen a les següents titulacions: Diplomatura en Ciències 
Empresarials, Llicenciatura en Ciències del Treball, Llicenciatura en Psicologia, Llicenciatura en 
Administració i Direcció d’Empreses i Diplomatura en Gestió i Administració Pública.

Estades en pràctiques a l’estranger
Pràctiques a l’estranger
En total, 51 estudiants i 28 titulats han gaudit d’una estada en pràctiques en entitats a l’estranger, 
reconeguda al seu currículum, coordinada des de l’OCIE-Inserció Professional, xifra molt superior a 
la de l’any passat. Destaquen els 26 beneficiaris del programa Erasmus-Pràctiques i els cinc de 
Pràctiques Solidàries a Països Empobrits.

Pràctiques Erasmus 2009/10

Durant aquest curs 26 estudiants de grau i màster han realitzat una mitjana de 3,8 mesos en entitats  
de  destinació  de  Bèlgica,  Itàlia,  Malta,  França,  Finlàndia,  Polònia,  Portugal,  República  Txeca, 
Alemanya  i  Regne  Unit.  Les  entitats  de  destinació  són  principalment  pimes,  multinacionals, 



universitats,  associacions  sense  ànim  de  lucre  i  organismes  cultural  espanyols.  La  subvenció 
mensual va ser de 560 euros, comptant amb cofinançament UJI i del BSCH. Es va realitzar una  
única  convocatòria  al  setembre.  La  selecció  dels  participants  va  ser  a  través  de  convocatòria 
pública,  amb tot  el  procediment  transparent  per  a  totes  les  persones  implicades.  Inclou:  prova 
lingüística (nivell B1), baremació de currículum, entrevista amb la comissió, selecció definitiva per 
part de l’entitat d’acollida. S’hi ha complit el pla formatiu previst, (inclou orientació professional 
individual i grupal, formació lingüística i cultural; sessions sobre tutorització i condicions de vida i 
treball), vegeu detall en:

http://www.uji.es/bin/serveis/ocie/acil/prog/vinci/0910/1con-a5.pdf (2009/10) 

Igualment, es van formar i informar coordinadors de pràctiques i directors de titulació. 

Respecte al reconeixement, tot l’estudiantat té assignat un professor o professora tutors vinculats al 
seu  àmbit  d’estudis.  L’estudiantat  rep  el  reconeixement  acadèmic  de  l’assignatura  Estades  en 
Pràctiques. 

Així mateix, en el seu expedient acadèmic i en el suplement europeu al títol queda registrat que la 
dita assignatura l’ha realitzat en el marc d’un programa de mobilitat.

• Difusió del projecte
• http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/erasmusp/
• Sessió informativa als participants (conjunta amb Leonardo), amb un assistència de més d’un 

centenar de persones (OCIE) 03/10/09.
• Difusió pels mitjans habituals (premsa, correu electrònic, cartells i díptics, professorat. etc.).
• Difusió entre les facultats (COORErasmusP)-
• Presentació en el congrés INTED 2009 (València, 9 de març) de la comunicació: Erasmus 

Placements programme: our experience from Universitat Jaume I de Castelló.
• Difusió en la V Jornada d’Ocupació 2010, fira Future.
• Difusió en Pla de Formació per a les Pràctiques Internacionals 2010/11, organitzat els dies 6 i 7 

de juliol.
• Participació amb un pòster en el Congrés internacional EAIE (Nantes, 17-20 de setembre).

Premis obtinguts: Premi a la Qualitat Erasmus en la modalitat d’experiència individual

L’alumna  Silvia  Rueda  Pérez,  estudianta  d’Enginyeria  Tècnica  en  Disseny  Industrial  de  la 
Universitat  Jaume  I,  ha  sigut  guardonada  per  l’Organisme  Autònom  de  Programes  Europeus 
(OAPEE) amb el Premi a la Qualitat Erasmus en la modalitat d’experiència individual pel seu relat 
¿Erasmus, yo?

Silvia Rueda va realitzar durant el curs 2008/09 una estada en pràctiques en el marc d’Erasmus 
Pràctiques, d’una durada de quatre mesos a l’estudi de disseny Kebo De Heuning B.V, ubicat a  
Ochten, Holanda, dedicada a  realitzar tasques de disseny de producte, màrqueting, realització de 
prototips  i  preparació  per  a  la  producció.  L’estada  ha  estimulat  les  seues  competències 
emprenedores, ja que Silvia ha començat a treballar en la seua pròpia empresa a Holanda i continua 
col·laborant amb Kebo.

El Ministeri d’Educació ha considerat que l’experiència de Silvia representa l’estudiantat espanyol 
Erasmus (més de 23.000 el  curs  passat)  i  que Silvia  ha destacat  durant  la  seua experiència  de 
mobilitat.  Aquest  premi  reconeix  la  qualitat  de  la  seua  estada,  l’adquisició  de  competències 
professionals  lingüístiques  i  de  ciutadania  europea,  l’aportació  de  l’estada  al  seu  itinerari 
professional i, sobretot, el seu esperit emprenedor. El premi es va lliurar al mes de desembre, a 



Madrid.

Més informació: http://www.uji.es/CA/content/agenda/2253-19406186.html

País Titulació Entitat de destinació
BE Màster Universitari en Tecnologies de la Traducció i 

Localització
Ad Litteram

DE Llicenciatura en Traducció i Interpretació DIGIM (2)
DE Llicenciatura en Traducció i Interpretació Titelbild
DE Llicenciatura en Traducció i Interpretació Wohanka
DE Llicenciatura en Traducció i Interpretació DeutscheSynchron
DE Llicenciatura en Traducció i Interpretació Monika Unbehaum
DE Enginyeria Informàtica (Pla de 2001) Siemens AG
DE Llicenciatura en Traducció i Interpretació Instituto Cervantes-Alemania
DE Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques Instituto Cervantes 
FI Llicenciatura en Traducció i Interpretació ISFAE
FR Llicenciatura en Química (Pla de 2002) Laboratoire de Chimie de 

Coordination
FR Arquitectura Tècnica EURL Pedra
IT Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 2002) U.I.L.D.M-Italia
IT Enginyeria Industrial ENDEKA CERAMICS. 

S.P.A.
MT Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques MangionLightfoot
PL Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses Lazarski School-Polonia
PT Enginyeria Industrial WS Energia
Rep. Txeca Enginyeria Industrial Torrecid-Rep.Checa
UK Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques Borax-Riotinto
UK Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques Chilworth
UK Enginyeria Informàtica (Pla de 2001) Last FM
UK Llicenciatura en Traducció e Interpretació Anglia Ruskin University (2)
UK Enginyeria Informàtica (Pla de 2001) BYG
UK Enginyeria Tècnica en  Informàtica de Gestió (Pla de 

2001)
BYG



FOTO: Silvia Rueda, Premi a la Qualitat Erasmus 2009 recollint el premi de mans de la directora de l’OAPEE

Pràctiques Erasmus 2010-11

S’ha  aprovat  el  quart  projecte  de  mobilitat  d’estudiants  per  a  la  Universitat  Jaume  I  amb  un 
pressupost de 44.800,00 EUR euros i 40 places per al proper curs, xifra que suposa un increment 
del 24,44 % del finançament i un 48% de les places respecte del projecte anterior. Les estades són 
de 3,5 mesos i es realitzaran a països de la UE i EEE a partir de gener de 2011. Amb aquesta 
resolució  el  Ministeri  reconeix  la  qualitat  i  l’alta  execució  dels  projectes  Erasmus  Pràctiques 
anteriors.

Pràctiques Solidàries en Països Empobrits

Aquest  curs  s’ha  encetat  un  nou  programa,  finançat  per  fons  UJI  i  pel  Fons  0,7  estudiantat, 
coordinat per l’àrea d’inserció professional i l’OCDS. 

Els objectius han estat:

• Adquirir una formació pràctica i millorar les competències professionals i genèriques. 
• Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de 

l’adquisició d’experiència laboral. 
• Adquirir aptituds específiques per a la cooperació al desenvolupament. 

Les estades, d’entre un i dos mesos de durada, s’han desenvolupat entre març i maig de 2010. Els 
projectes  realitzats  per  l’estudiantat  es  publicaran  en  un  monogràfic  junt  a  articles  dels  tutors, 
supervisors i gestors de l’UJI.



País Entitat de destinació Titulació
ARGENTINA

 
Asociación Civil Instituto Siloé Llicenciatura en Psicologia (2)

PERÚ Universidad Ricardo Palma CITDEL Enginyeria Informàtica
MÈXIC Universidad Pedagógica Nacional Psicopedagogia
MÈXIC Universidad Pedagógica Nacional Psicopedagogia

Foto: Raúl Ferrer, amb voluntaris i responsables de l’ONG Asociación Civil Siloé, durant la seua estada a Buenos Aires.

Altres programes de pràctiques

En total han sigut 24 els estudiants UJI beneficiats. Sobretot han sigut estades en pràctiques no 
finançades  pels  programes  anteriors,  la  majoria  de  màsters  oficials,  per  a  cursar  les  pràctiques 
externes reconegudes al currículum (Pràcticum). 

Destinacions:
País Entitat Titulació

Alemanya DIGITAL IMAGES GMBH Llicenciatura en Traducció i Interpretació
Estats Units 
d’Amèrica

JBI Localization Llicenciatura en Traducció i Interpretació



Índia Karve Institute of Social 
Service

Màster Universitari en Cooperació al 
Desenvolupament

Brasil Universidad Federal de 
Alagoas

Màster Universitari en Cooperació al 
Desenvolupament

Equador FUNDACION NIÑO A NIÑO Màster Universitari en Cooperació al 
Desenvolupament

Bèlgica Electrabel, SA Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 
2002)

Argentina LIFE Màster Universitari Internacional en Estudis de 
Pau, Conflictes i Desenvolupament

Etiòpia Bahir Dar University Màster Universitari en Cooperació al 
Desenvolupament (2)

Itàlia ILTI LUCE srl Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla 
de 1995)

República 
Dominicana

Comisión Nacional 
Dominicana para la UNESCO

Màster Universitari Internacional en Estudis de 
Pau, Conflictes i Desenvolupament

Argentina FEEDBACK PR Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 
(2)

Tanzània East African Community Màster Universitari Internacional en Estudis de 
Pau, Conflictes i Desenvolupament

Argentina Fundación Aigle Màster Universitari en Psicopatologia, Salut i 
Neuropsicologia

Regne Unit Millenium Seed Bank Llicenciatura en Traducció i Interpretació
Suïssa Université de Genève  Màster en Tecnologies de la Traducció i 

Localització (2)
Turquia Blumaq Endüstreyel Makina 

Ürünleri
Diplomatura en Ciències Empresarials

Bolívia Universidad Mayor de San 
Andrés - Facultad de 

Arquitectura, Artes, Diseño y 
Urbanismo

Màster Universitari en Cooperació al 
Desenvolupament

Bèlgica CROSS LANGUAGE Màster Universitari en Tecnologies de la 
Traducció i Localització

Estats Units 
d’Amèrica

United Nations Relief and 
Works Agency for Palestine 
Refugees in the Near East

Màster Universitari en Cooperació al 
Desenvolupament

Irlanda  Translation.ie  Màster Universitari en Tecnologies de la 
Traducció i Localització

Kenya GLOBAL MISSIONS 
SERVICES - KENYA

Màster Universitari Internacional en Estudis de 
Pau, Conflictes i Desenvolupament (2)

Excepcionalment  aquest  curs  s’ha tramitat  una pràctica fora del  pla  d’estudis internacional  (no 
curricular).



País Entitat  Titulació
Bèlgica Xplanation Language Services NV Màster en Tecnologies de la Traducció i 

Localització

A més s’han de sumar les estades a l’estranger mitjançant el programa Erasmus Estudis.

Aquest curs des de l’Àrea d’Inserció Professional hem fet un gran esforç en la gestió de pràctiques  
internacionals:  sobretot,  hem  concentrat  els  esforços  en  la  gestió  del  programa  Leonardo  de 
mobilitat i en la gestió del tercer programa Erasmus Pràctiques, que s’han fet de forma conjunta. A 
més, s’ha iniciat un nou programa de pràctiques a països empobrits, i l’interès de  l’estudiantat i de 
les  persones  titulades  a  desenvolupar  la  seua  estada  a  l’estranger  ha  crescut  exponencialment 
respecte  del  curs  passat  i  s’ha  vist  reflectit  en  l’increment  de  candidatures  a  les  diverses 
convocatòries. Les activitats que s’han continuat desenvolupant per a afavorir aquest interès dels 
estudiants durant aquest curs han estat:

1.  Implementació  d’un  pla  formatiu  per  a  les  estades  en  pràctiques  internacionals  que  inclou 
orientació personalitzada, tallers de currículum Europass i entrevista, formació lingüísticocultural, 
sessions sobre condició de vida i treball (en el primer semestre del curs).

2. Implementació en la Jornada d’Ocupacio 2010 i Future de taules redones i tallers al voltant de la  
temàtica de les pràctiques i l’ocupació internacional.

3. Continuació de l’ampliació del web amb informació actualitzada sobre les estades en pràctiques a 
l’estranger adreçada als estudiants/titulats. El nostre web ha rebut, de gener al 15 juliol, un total 
d’1959 visites. 

http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/infoest/practiq/estrange.html (resum de totes les possibilitats de 
mobilitat)

http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/vinci/ (Beques Leonardo)

http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/erasmusp/ (Erasmus Pràctiques)

http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/pracsoli/ (Pràctiques Solidàries a Països Empobrits)

4. Manteniment d’una llista de distribució (ACIP) per a difondre ofertes de treball, pràctiques a 
l’estranger, la xarxa Eures, i activitats de l’àrea. A 15 de juliol, aquesta llista estava integrada per 
1.350 persones, la qual cosa suposa un increment del 29% respecte de l’any passat.

5. S’ha col·laborat en la Fundación General de la Universidad de Valladolid per a la sol·licitud d’un 
programa FARO, cofinançat pel Ministeri d’Educació, per a 2010-12

6. Es va recolzar la candidatura de dos estudiants en les beques Vulcanus Japan per a estudiants de 
titulacions tècniques, encara que, finalment, cap del dos estudiants va rebre la beca per part de la 
Unió Europea.

Com a resultat,  un nombre creixent d’estudiants i titulats han mostrat interès per les estades en 
pràctiques  a  l’estranger,  han  acudit  a  l’Oficina  de  Cooperació  Internacional  i  Educativa  i  han 
participat en el programa de seguiment establert en la pàgina web. 

Considerant aquestes xifres, creiem d’especial interès continuar la gestió de les convocatòries de 
mobilitat  Leonardo da Vinci per a titulats,  que ja s’ha vist  referendat per l’aprovació d’un nou 
programa  integrat  2010-12.  Igualment  la  política  d’increment  de  places  Erasmus  pràctiques  i 
encetada del nou projecte Pràctiques Solidàries té una acollida excepcional entre l’estudiantat. 

També  ajudem els  estudiants  internacionals  a  trobar  entitats  de  Castelló  on  fer  les  pràctiques, 



contactant  amb  departaments  o  serveis  amb activitats  similars  als  estudis  dels  estudiants  i  les 
estudiantes.

Projecte Leonardo 2008

El projecte ha suposat la realització de 28 estades d’entre 15 i 26 setmanes (amb una mitjana de 
22,85) de titulats recents o postgraduats de la Universitat Jaume I de Traducció Interpretació (9), 
Eng. T. en Disseny Industrial (5), Diplomatura en Turisme (2) Ciències Empresarials (1), Publicitat 
i  Relacions  Públiques  (4),  Filologia  Anglesa  (1),  Enginyeria  T.  Informàtica  de  Sistemes  (1), 
Enginyeria  Informàtica  (1),  Enginyeria  Química  (2),  Llicenciatura  en  Química  (1),  Enginyeria 
Industrial (1)

S’han dut a terme en 22 entitats d’acollida. Finalment, 14 participants han realitzat estada al Regne 
Unit, dos a Holanda, dos a Alemanya, tres a Itàlia, tres a Bèlgica, un a Dinamarca, un a França, un a 
Hongria, i un a Eslovàquia . Respecte al tipus, les entitats, en un 45% eren xicotetes i mitjanes 
empreses,  18% corresponien  a  universitats,  9% grans  empreses,  4,5% entitats  públiques  locals, 
4,5% entitats públiques regionals, i 4,5% entitats de formació.

El  principal  objectiu  és  que  els  titulats  i  les  titulades  recents  assimilen la  realitat  institucional, 
empresarial i laboral en l’àmbit de les seues respectives futures professions, en un país europeu. 
S’ha aconseguit, mitjançant el perfeccionament de les competències de titulats de l’UJI en els nou 
diferents camps d’estudi anteriorment indicats, facilitar la transició al mercat laboral, combatre la 
desocupació juvenil, a través de l’augment de l’ocupabilitat. En aquest sentit, aquest objectiu s’ha 
complit i els principals resultats per als participants han estat:

Immediatament  al  finalitzar  l’estada:  els  titulats  havien  augmentat  el  seu  nivell  d’autoeficàcia 
professional i de competències personals, sistèmiques i instrumentals, gràcies a la seua estada en 
pràctiques. D’una altra banda, han incrementat les seues competències lingüístiques, orals, escrites i 
de  lectura.  L’avaluació  de  l’exercici  de  les  tasques  realitzades  i  de  les  habilitats  davant  d’una 
entrevista de selecció han augmentat significativament respecte a la situació de partida.

En relació  a  la  satisfacció  global  amb l’estada,  el  89% dels  participants  estan  satisfets  o  molt  
satisfets amb les estades. Estan especialment satisfets amb els indicadors relatius a l’aportació de les 
pràctiques al desenvolupament professional de l’estudiant i a l’experiència de creixement personal. 
D’altra banda, el 89% de les entitats d’acollida, satisfetes o molt satisfetes amb les estades i un 
92,3% de  les  entitats  tenen  intenció  de  continuar  la  seua  col·laboració  amb l’UJI  en  pròxims 
projectes.

Respecte a la seua inserció professional, el 70% dels participants treballen en el moment de redactar 
aquest informe. A més, segons informen les entitats d’acollida, el 30% dels titulats s’ha inserit al  
finalitzar  l’estada  en  la  mateixa  empresa.  S’ha  certificat  les  seues  competències  a  través  d’un 
certificat  expedit  per  l’entitat  d’acollida  i  un  certificat  Europass,  a  les  persones  que  ho  han 
sol·licitat.

Projecte LLL (antic Leonardo da Vinci) 2010

S’ha aprovat el quart projecte de mobilitat de titulats per a la Universitat Jaume I amb un pressupost 
de 147.469,60 euros i 35 places per als anys 2010 a 2012, xifra que suposa un increment del 2,23 % 
del finançament respecte del projecte anterior. Amb aquest projecte ja són 9 els projectes aprovats 
en  concurrència  competitiva  pel  Ministeri,  des  de  2002.  Les  estades  són  de  24  setmanes  i  es 
realitzaran a Alemanya, Àustria, França, Holanda, Itàlia, Bèlgica, Polònia, Dinamarca, Portugal i el 
Regne Unit a partir de desembre de 2010.

Des de 2009 comptem en un Certificat de Qualitat que està vinculat a les convocatòries 2009 a 
2012.

Formació per a les pràctiques internacionals



Durant  aquest  curs  s’han  implementat  dos  plans  formatiu  per  a  les  estades  en  pràctiques 
internacionals:

1) Pla de formació per a les pràctiques internacionals 2009-10 (50 hores) Entre setembre-gener: 
que  inclou  orientació  personalitzada,  tallers  de  currículum  Europass  i  entrevista,  formació 
lingüísticocultural,  sessions  sobre  condició  de  vida  i  treball,  en  col·laboració  en  Eures.  Ha 
comptat amb el finançament del programa Leonardo, i confinançament de l’UJI.

Van  assistir-hi  els  candidats  i  beneficiaris  de  beques  Leonardo  i  Erasmus  Pràctiques  durant 
2009/10, un total de 80 persones.

Més informació: http://www.uji.es/bin/serveis/ocie/acil/prog/vinci/0910/1con-a5.pdf

2) Pla de formació per a les pràctiques internacionals 2010-11 (14 hores) El 6 i 7 de juliol de 
2010, per a la preparació la següent convocatòria Leonardo-Erasmus Pràctiques i la formació de 
persones  que  desitgen  treballar  a  Europa.  Es  van  realitzar  tallers  de  recerca  d’ocupació  de 
pràctiques i treball a l’estranger, generals i específics per als països de Suècia i Regne Unit, 
tallers de currículum Europass i entrevista i una conferència sobre Red Trabaja. Ha comptat en 
el finançament de l’UJI i la col·laboració de la xarxa Eures, Servef i la Càtedra Increa. Hi van  
assistir un total de 70 persones. L’avaluació dels assistents va ser completament satisfactòria, i el 
període molt adequat per a la planificació del proper curs.

Més informació: http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/pfpi/1011/eia.html

Foto Taller de Recerca d’Ocupació i Pràctiques a l’estranger, impartir per Mª Isabel Beas i Mª Isabel Garcia 
(EURES) el 6 de juliol. 

Treballa en xarxa entre els socis d’acollida

Durant aquest curs es va comptar en les visites de quatre socis internacionals dels projectes Erasmus 
Pràctiques i Leonardo, representants de les següents empreses:

• RAHU CATALYTICS (NL)
• V& A Enterprise (UK)



• LKWALTER (AT)
• WOHANKA (DE) (2 visites)

Aquesta nova línia de visites a la UJI es vol consolidar en propers anys, així com les visites in situ 
als socis. Es va aprofitar les seues visites per enfortir els lligams amb l’OCIE-Inserció Professional i  
l’UJI,  en  general,  i  establir  sinergies.  Accions  realitzades:  selecció  in  situ  de  candidats 
Leonardo/Erasmus Pràctiques; seminaris de presentació corporativa de l’entitat a futurs candidats, 
reunions  organitzades  en  la  responsable  de  l’OCIE-Inserció  Professional,  grups  d’Investigació, 
Espaitec  i  departaments  específics,  i  Assistència  al  II  Acte  de  Reconeixement  a  entitats 
cooperadores de pràctiques.

FOTO: Bàrbara Wohanka, de l’empresa Wohanka, amb Mª Isabel Beas i candidates Leonardo/Erasmus Pràctiques

Projecte: Guia PREOCUPA’T de formació lingüística i cultural per a la mobilitat en anglès

Durant aquest curs, s’ha començat a implementar. Les autores, Begonya Bellés, i M. Isabel Beas, 
han comptat en la col·laboració de Sara Arseneget, Kania Villareal, Carmina Soler, estudiants en 
pràctiques, Tamara Mesaros (becària de col·laboració). Altres serveis implicats han estat l’àrea de 
Cooperació Interuniversitària, el Servei de Comunicació i Publicacions, i el CAL. S’ha contractat 
un operador d’edició electrònica per tres mesos, subvencionat pel Servef, mitjançant un projecte 



EMORGA per dissenyar la pàgina web. 

El projecte ha comptat amb el finançament de l’USE i el Servef.

El  resultat  serà  una  guia  en  línia,  íntegrament  en  anglès,  que  optimitza  tota  la  preparació  en 
orientació  professional,  formació  lingüística  i  cultural  necessària  per  a  qualsevol  persona 
(específicament estudiantat o titulats) que vulga realitzar una estada en un país de parla anglesa, o 
utilitzant l’anglès com a llengua vehicular. Inclou fotos, exercicis autoemplenables, enllaços, etc. 
Els mòduls que la composen són: Introducció, Preocupa’t, Prepara’t i Multimèdia.

Activitats d’inserció laboral
Orientació per a l’ocupació
Projecte OPEA (Accions d’Orientació cap a l’Ocupació)

Avaluació del projecte OPEA 2009/10

El projecte ha tingut uns resultats molt satisfactoris, tant d’utilitat com d’estàndard de qualitat, i 
s’han complit i, fins i tot, s’han superat els objectius inicialment previstos. Els objectius quantitatius 
eren:

Executat Concedit
Nombre d’usuaris 223 160
Nombre d’hores d’atenció 910 700

Com a breu resum, es presenten indicadors dels projectes desenvolupats fins ara, que seran ampliats 
en profunditat en aquest informe.

Resum històric de resultats

2007/08 2008/09 2009/10
Usuaris atesos  416 433 223
Usuaris satisfets o molt satisfets amb la 
Tutoria Individualitzada 98% 99% 100%
Grau d’inserció laboral de titulats que 
han participat en acciones d’orientació 
professional

46,5% ocupat als 
3 mesos

36,7% ocupat als 
3 mesos

27,7% ocupat als 
3 mesos

Percentatge d’usuaris d’accions 
d’orientació professional que 
manifesten haver incrementat la seua 
autoeficàcia en la cerca d’ocupació a 3 
mesos

De 2,66 (de 0 a 4) 
a 3,2 (de 0 a 4)

(61%)

De 3 (de 0 a 4) a 
3,71 (de 0 a 4)

(59%)

De 2,53 (de 0 a 4) 
a 2,40 (de 0 a 4)

Percentatge d’usuaris d’accions 
d’orientació professional que han rebut 
alguna acció formativa a 3 mesos

34,9% 45,5% 63,8%

Els objectius de l’estudi són comprovar en quina mesura s’han complit els objectius quantificables, 
plantejats en la presentació del projecte, i que es descriuen a continuació:

S’espera que un 20% de les persones ateses realitze, als tres mesos de rebre orientació laboral, algun 
tipus d’acció formativa que millore la seua ocupabilitat, com ara formació ocupacional o accions de 



formació  complementària  en  camps  relacionats  amb  la  seua  titulació,  amb  noves  tecnologies, 
idiomes, etc.

S’espera que un 20% dels titulats obtinga ocupació als tres mesos de la seua atenció.

S’espera que almenys un 50% incremente la seua autoeficàcia per a la cerca d’ocupació als tres 
mesos de la seua atenció. 

Es pretén disminuir el temps mitjà de cerca d’ocupació dels titulats.

L’avaluació dels serveis rebuts per part dels usuaris és molt satisfactòria: el 100% dels usuaris de 
tutoria individualitzada es mostra satisfet o molt satisfet amb les accions rebudes, destacant-ne l’alta 
satisfacció amb l’organització, l’acompliment del tècnic i les condicions de l’entorn. Centrant-nos 
en  la  utilitat  de  l’acció  per  a  l’usuari,  un  99% considera  l’acció  útil  o  molt  útil.  En  el  taller 
d’entrevista,  la  satisfacció  és  del  100%,  destacant-hi  l’alta  satisfacció  amb  l’organització, 
l’acompliment del tècnic, material aportat i les condicions de l’entorn. 

S’ha promogut el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats, actituds, aptituds, 
experiències) per a la recerca d’ocupació de l’estudiantat i dels titulats:

Els usuaris manifesten haver millorat les seues condicions de cara a la pròxima entrevista, han vist 
complides les seues expectatives, són conscients dels seus punts febles, que han de millorar, han 
millorat les conductes en el desenvolupament d’una entrevista i consideren que ara tenen major 
facilitat en el desenvolupament d’una entrevista. 

Als tres mesos de finalitzar les accions

S’ha facilitat la transició al mercat de treball dels titulats UJI ja que, respecte a la inserció laboral,  
un 27,7% dels usuaris ha tingut experiència laboral després del projecte, i continuen treballant als 
tres mesos de finalització de la  seua orientació.  El descens d’eficàcia que ha sofert  el  projecte 
respecte a l’any anterior es deu a la situació econòmica actual del país, on la taxa d’atur ha crescut 
considerablement. 

Del usuaris que actualment tenen treball, tan sols un 21,2% ho valora com a satisfactori o totalment  
satisfactori. Aquest resultat es deu principalment al fet que els usuaris no han pogut ocupar-se en els 
llocs per a els que s’han estat formant.

Els usuaris manifesten no haver incrementat la seua autoeficàcia per a la cerca d’ocupació, respecte 
a la situació inicial, aquest descens, encara que preocupant, es deu a la situació econòmica actual 
del país, on la taxa d’atur ha crescut considerablement. 

Els  usuaris  han  desenvolupat  habilitats  per  a  afrontar  una  entrevista  de  selecció  de  personal, 
significativament respecte de la situació inicial.

Després de les accions, han optat per un perfil de buscador d’ocupació actiu (espontani sociable), 
han  combinat  diverses  estratègies  i  han  fet  ús,  sobretot,  de  tècniques  més  actives,  com  la 
candidatura espontània i mantenint-ne la resta.

1. Després de l’orientació, el nombre de processos iniciats s’ha incrementat i està en 2,82, s’ha 
produït un augment respecte dels inicis de les accions d’orientació que estava en un 1,94. 

L’experiència de cerca d’ocupació ha estat més satisfactòria després de la realització de les accions 
d’orientació que abans de la realització d’aquestes.

Ha  augmentat  el  seu  interès  en  el  mateix  procés  d’inserció  professional  en  cursar  formació 
complementària: un 63,8% dels enquestats ha realitzat algun tipus d’acció formativa per a millorar 
la seua ocupabilitat, a través de cursos de formació continuada i ocupacional, màsters, doctorats o 
beques. 



S’ha superat  el  nombre  d’usuaris  i  d’hores  d’atenció  realitzades  aprovades  en  la  resolució  del  
projecte.

Les accions han suposat per a la Universitat Jaume I 

El desenvolupament d’un procediment d’orientació professional per a l’ocupació formalitzada en 
l’àmbit universitari. S’ha continuat portant a terme accions d’orientació professional, ja conegudes 
pels usuaris, que suposen un complement necessari a la resta d’activitats que es realitzen des de 
l’OCIE-Inserció Professional.

També, el projecte actual ha significat aprofundir, encara més, en la integració de l’àrea d’Inserció 
de  l’OCIE en  els  objectius  acadèmics  de  les  titulacions,  i  formant  part  integrant  ja  dels  seus 
objectius curriculars, fent realitat el desig que la Universitat no siga una entitat aïllada i aliena al  
mercat laboral que l’envolta.

Per  tant,  per  l’interès  que han suscitat,  en  la  comunitat  universitària,  en anteriors  projectes  les 
accions OPEA, creiem que van in crescendo, i amb el suport de les accions de difusió i el boca a 
orella  dels  usuaris,  per  la  utilitat  percebuda  pels  nostres  usuaris,  pels  resultats  quantificables 
obtinguts, i per la bona gestió realitzada des del Servef, creiem que ja es veu una línia de progressió  
clara,  una  consolidació  del  servei  de  cara  als  titulats  castellonencs  i,  en  aquest  sentit,  volem 
continuar en la línia de col·laboració amb el Servef, amb els projectes d’orientació professional. 
Pensem que aquesta col·laboració és beneficiosa, tant per al Servef, per a poder derivar les persones 
desocupades amb formació universitària a un servei d’orientació altament especialitzat i per a la 
Universitat,  en poder  comptar  amb recursos  i  metodologia útil  per  a  l’orientació  d’estudiants  i 
titulats propis.

A més,  la  Universitat  Jaume I,  també està  creant  una borsa de treball  on els  usuaris  es  poden 
inscriure per a futurs treballs.

A banda de  l’orientació  lligada al  Projecte  OPEA, gràcies  a  la  creació de  una plaça  de tècnic  
superior d’orientació, podem oferir orientació individualitzada a tot aquell estudiant i titulat de l’UJI 
que desitja una ajuda per a la seua recerca d’ocupació. En aquesta, els nostres tècnics d’orientació 
donen resposta a dubtes i ajuden a la millora de habilitats per a la recerca d’ocupació amb l’únic 
requisit de ser estudiant o titulat de l’UJI. 

Aquest any la recollida de dades s’ha produït fins l’1 de març de 2010, i el nombre de persones que 
ha passat per nostre servei d’orientació per a l’ocupació ha estat de 300 persones.

Presentació del projecte OPEA 2010/11

Per vuitè any consecutiu, aquest projecte s’ha iniciat amb data 15 de juny de 2010 i finalitzarà el 31 
de març de 2011, després d’obtindre la subvenció sol·licitada a la Conselleria d’Economia, Hisenda 
i  Ocupació,  per  al  desenvolupament  d’accions  d’orientació  professional  per  a  l’ocupació  i 
assistència a l’autoocupació a entitats col·laboradores sense ànim de lucre.

Els objectius són:

Promoure  el  desenvolupament  de  competències  (coneixements,  habilitats,  actituds,  aptituds, 
experiències) per a la cerca d’ocupació de l’estudiantat i titulats de la Universitat Jaume I.

Facilitar i acurtar la transició al mercat de treball dels titulats de l’UJI. 

Millorar i/o incrementar les actituds i l’autoeficàcia per a la cerca d’ocupació de les persones ateses.

Augmentar l’interès de l’estudiantat/titulat sobre el propi procés d’inserció professional. 

Desenvolupar un procediment d’orientació professional per a l’ocupació formalitzada en l’àmbit 
universitari.



La Universitat ha aportat els despatxos per a tècnics i auxiliar administratiu, aules per a accions 
formatives, materials audiovisuals i la coordinació del projecte.

Els destinataris seran 164 estudiants i titulats de l’UJI (preferentment), inscrits en el Servef com a 
sol·licitants d’ocupació, als quals es dedicaran 810 hores, una mitjana d’aproximadament quatre 
hores per usuari. 

Com  a  novetat  aquest  any,  hem  sol·licitat  per  primera  vegada  accions  de  orientació  en 
autoocupació,  i  s’han  de  fer  tallers  DAPO,  BAE  grup  i  BAE  Taller  d’entrevista  de  manera 
obligatòria, per a millorar i incrementar les competències, destreses, habilitats encaminades a la 
recerca d’ocupació.

Intermediació per a l’ocupació
L’OCIE  ha  participat,  o  té  previst  participar,  en  altres  activitats  a  banda  de  les  ja  definides 
anteriorment:

Llista de distribució d’ofertes d’ocupació ACIP

Aquesta llista de distribució, creada a finals de 2006 compta ja amb 1.346 membres en total i un 
volum d’enviaments de 128, la distribució, per mesos és aquesta:

Setembre de 2009: 15 enviaments, octubre de 2009: 12, novembre de 2009: 8, desembre de 2009:  
10, gener de 2010: 19, febrer de 2010: 10, març de 2010: 22, abril de 2010: 21, maig de 2010: 6, i  
part de juny de 2010: 5.

Borsa de treball

L’àrea d’Inserció Professional de l’OCIE posarà en funcionament,  el  curs 2010/11, la Borsa de 
treball  universitària,  que  oferirà  una  magnífica  eina  per  a  la  recerca  d’ocupació  qualificada  a 
l’estudiantat d’últims cursos i de titulats recents de la Universitat Jaume I i, al mateix temps, serà un 
complement  idoni  als  serveis  que  s’ofereixen  ja  a  les  entitats  cooperadores  en  pràctiques.  En 
aquests moments treballem amb el Servei d’Informàtica, estem en la recta final quant a pantalles 
informàtiques, hem revisat els aspectes legals amb l’Assessoria Jurídica i les condicions d’us i la 
política de privacitat. També s’ha sol·licitat el registre de la base de dades, pendents de la publicació 
en el DOCV. Mantenim reunions de treball, tant internes com interdepartamentals amb el Servei 
d’Informàtica, l’Assessoria Jurídica i altres òrgans.

Formació cap a l’ocupació

Per primera vegada, l’àrea d’inserció professional de l’OCIE, ha posat en marxa un pla de formació 
cap a l’ocupació per a graus i postgraus en el que s’oferta a estudiants de la Universitat Jaume I  
tallers  i  plans  formatius  per  a  millorar  les  seues  competències  i  capacitats  per  a  la  recerca 
d’ocupació.

Està dins d’un nou model d’orientació i formació tant per l’estudiantat de grau com de postgrau de 
l’UJI.

En els graus es tracta d’un sistema de formació en competències per a l’ocupació mitjançant el 
reconeixement de crèdits de lliure configuració. 

Aquest curs escolar s’han ofert els següents tallers:
• Taller d’orientació professional 
• Taller de recerca d’ocupació i pràctiques a l’estranger 
• Taller de currículum Europass i carta de presentació 



• Taller: Preparació cultural, condicions de vida i treball a Europa i sistemes de tutorització 
• Taller de currículum i carta de presentació 
• Taller de possibilitats d’accés al treball en l’administració pública 
• Jornada d’ocupació 

Entrenament en competències per a l’ocupació
• Taller d’entrevista 
• Taller d’entrevista exprés
• Taller d’habilitats per a la inserció 
• Taller d’habilitats per a la inserció exprés 
• Taller de programació didàctica 
• Curs de formació continuada per a estudiants de postgrau: estratègies proactives per a 

l’ocupabilitat 

Aquest últim curs ha format part de la proposta de Formació Continuada del CEPFC, i ha estat 
enfocat a estudiants de màsters universitaris de la Universitat Jaume I.

Forma part de una proposta d’un mòdul de formació que s’ha dissenyat des de l’àrea d’Inserció 
Professional de l’OCIE amb el Fòrum Jovellanos. Aquest curs permet  facilitar la inserció laboral, 
tant por compte d’altres com per autoocupació, de l’estudiantat que curse qualsevol màster de l’UJI.

Aquest  mòdul  comprèn  les  assignatures  Estratègies  per  a  la  Creació  d’Empreses  Innovadores 
(ECEI) i Estratègies Proactives per a l’Ocupabilitat (EPO).

Per  últim,  voldríem destacar  que  el  Servef  ha  encarregat  al  personal  tècnic  de  la  nostra  àrea 
d’Inserció Professional, la docència del Curs obligatori i preparatiu per a futurs tècnics d’orientació 
professional del projecte OPEA, motivat per al nostra trajectòria i els bons resultats en els vuit 
projectes anteriors.



Foto del Curs per a tècnics OPEA:

Observatori Ocupacional
Durant aquest curs s’ha continuat implementant el Projecte d’Observatori Ocupacional amb els 
següents objectius:

1) S’ha editat un CD-ROM amb la publicació dels dos darrers estudis realitzats per l’Observatori  
Ocupacional: Enquesta d’inserció laboral de 2006 (promocions de 2001, 2002 i 2003) i Enquesta a 
titulats recents de 2008 (promoció de 2008).

Data d’edició: juliol de 2010.

2) S’ha posat en marxa la difusió dels resultats de l’Enquesta a titulats recents de 2008, amb la  
col·laboració de l’OPAQ.

3) S’ha posat en marxa l’Enquesta a titulats recents de 2009. Suposa donar continuïtat i estabilitat al 
procediment d’enquesta a titulats recents, dins del model de seguiment longitudinal dissenyat per 
l’Observatori.

Objectiu general: aquest estudi pretén assolir un triple objectiu:

a) Estudiar les activitats de l’estudiantat  abans i durant els estudis, i  les expectatives d’inserció 
laboral dels titulats i de les titulades de la Universitat Jaume I graduats en la promoció de 2009, 
diferenciant per sexe, titulacions i branques d’ensenyaments.

b) Continuar portant a terme la implantació d’un procediment continu d’enquesta als graduats, basat 
en un model longitudinal que permetrà obtindre dades metodològicament més correctes, optimitzar 
els recursos disponibles, ampliar el percentatge de resposta i reduir les dimensions del qüestionari.

c) Consolidar el procediment d’enquesta electrònica per Internet com una manera de recollir dades 
més ràpida, més accessible i menys costosa.



Tasques: durant aquest curs s’ha dut a terme l’establiment de la població i la mostra, el disseny del 
qüestionari, la prova pilot del qüestionari, les modificacions del qüestionari a la web i s’ha posat en 
marxa el treball de camp en línia. S’ha comptat amb la col·laboració i suport tècnic del Servei  
d’Informàtica  en  la  posada  en  línia  del  qüestionari,  mitjançant  la  ferramenta  de  l’assistent 
d’enquestes.

4) S’ha posat en marxa l’Enquesta d’inserció laboral de seguiment de la promoció de 2004. Suposa 
posar en marxa la segona part  del model longitudinal de seguiment dels graduats dissenyat per 
l’Observatori.

Objectius generals:

a) Estudiar la inserció laboral dels titulats de la Universitat Jaume I de la promoció de 2004, amb 
l’obtenció de dades diferenciades per branca d’activitat, titulació i sexe.

b)  Fer  una  prova  pilot  del  procediment  de  seguiment  longitudinal  dels  graduats,  dissenyat  per 
l’Observatori.

c) Elaborar una nova enquesta en línia (de seguiment) que complemente la ja dissenyada durant el  
curs anterior (a titulats recents).

Tasques: durant aquest curs s’ha establert la població i la mostra de l’enquesta, s’ha dissenyat el  
qüestionari i s’ha fet una primera versió en línia de prova.
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Accions de millora per a l’ocupació
V JORNADES D’OCUPACIÓ 2010 

La V Jornades d’Ocupació Universitària es va dur a terme, en els diferents centres de la Universitat  
Jaume I, els dies 21, 22 i 23 d’abril de 2010.

Una descripció exhaustiva d’activitats es troba a la pàgina oficial de la III Jornada d’Ocupació: 

http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/millopro/jocupa/06/

Aquesta activitat ha estat organitzada i coordinada per l’àrea d’Inserció Professional de l’Oficina de 
Cooperació Internacional i Educativa del Vicerectorat d’Estudiants i Ocupació, amb la col·laboració 
del Consell Assessor d’Inserció Professional.

Recursos

En la consecució d’aquests objectius s’han mobilitzat els recursos humans de l’AIP de l’OCIE. Es 
va comptar també amb espais i aules de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (FCJE) i  
de l’edifici de Rectorat.

Quant al pressupost, el cost total de l’activitat va ascendir a un total de 3.573,69 €.

Desenvolupament de l’activitat

L’organització de l’activitat va suposar diverses reunions prèvies del personal de l’AIP i una reunió 
més d’avaluació després de l’acte. Abans de l’activitat es van posar en marxa accions de difusió 
(cartes postals, correus electrònics, díptics informatius i cartells) dirigides a l’estudiantat i a la resta 
de la comunitat universitària. Es van distribuir cartells pel campus del Riu Sec i es va fer esment de 
l’acte en el programa de VoxUJI Ràdio «Preocupa’t», realitzat des de l’AIP de l’OCIE.

Objectius

Els objectius de la V Jornada d’Ocupació han estat:
• Donar a conèixer tendències, eines i alternatives actuals en el mercat de treball.
• Informar els estudiants i o els titulats sobre els recursos existents per enfrontar-se amb la 

realitat canviant del mercat laboral. 
• Aportar informació sobre el mercat laboral nacional i internacional. 
• Augmentar l’interès de l’estudiantat pel propi procés d’inserció professional. 

Les  activitats  realitzades  en  aquesta  V Jornada d’Ocupació  han estat  tallers  sobre  les  següents 
temàtiques:

• Taller I de currículum i carta de presentació
• Taller II de currículum i carta de presentació
• Taller III de currículum i carta de presentació
• Taller de currículum Europass
• Taller d’aproximació socioeconòmica al mercat laboral de Castelló
• Taller d’habilitats per a la inserció
• Taller de recerca d’ocupació i pràctiques a l’estranger
• Taller de programació didàctica
• Taller d’entrevista
• Taller d’eines en línia per al treball professional en xarxa
• Taller de possibilitats d’accés a treball en l’administració pública.



Assistència

El nombre d’estudiants que va assistir a la V Jornada d’Ocupació als diferents tallers realitzats va 
ser un total de 117. Aquesta dada està extreta de les fulles de control d’assistència on es van recollir  
les firmes dels assistents a cada un dels tallers.

Per  tal  d’incentivar  la  participació,  també  en  aquesta  edició  s’atorgaven  0,5  crèdits  de  lliure 
configuració als assistents, per l’assistència a 10 hores de formació entre els diferents tallers (la 
duració d’aquests era de 3 i 4 hores). 

S’ha introduït per primera vegada un preu simbòlic en els talleres, mesura adoptada per a solucionar 
la falta d’assistència dels preinscrits, dita quantitat ha estat de 5 euros per taller. 

S’ha obert la línia de crèdit per a formació cap a l’ocupació per a poder gestionar i controlar aquests 
ingressos del servei i es controla mitjançant l’assistent del e-ujier gestió de la formació.

Quant a l’assistència als diferents tallers, els de major afluència han estat els de currículum i carta 
de  presentació,  el  de  taller  d’entrevista  i  el  de  possibilitats  de accés  a  l’administració  pública. 
Seguits pels relacionats amb la recerca d’ocupació a l’estranger: el taller Europass i el de recerca 
d’ocupació i pràctiques a l’estranger.

Valoració per part dels assistents

Quant a la valoració de la satisfacció dels participants, els alumnes valoren positivament totes les 
activitats realitzades. En ordre de major a menor satisfacció tenim:

Un dels tres tallers de currículum i carta de presentació i el taller d’eines en línia per al treball  
professional en xarxa tenen la puntuació màxima (4); seguidament tenim el taller d’habilitats per a 
la  inserció  (3,80),  el  taller  de  recerca  d’ocupació  i  pràctiques  a  l’estranger  (3,69),  el  taller 
d’aproximació socioeconòmica al mercat laboral de Castelló (3,60), el taller d’entrevista (3,60); i 
finalment el taller de possibilitats d’accés a treball en l’administració pública i el de currículum 
Europass (3,50), que sent la puntuació més baixa atorgada és una molt bona puntuació. Es poden 
observar les puntuacions dels tallers a la taula annexa.

Taula de valoració dels tallers 
Activitat Valoració

Taller I d’elaboració de CV i carta de presentació 3,33
Taller II d’elaboració de CV i carta de presentació 4
Taller III d’elaboració de CV i carta de presentació  3,33
Taller de currículum Europass 3,45
Taller d’aproximació socioeconòmica al mercat laboral de Castelló 3,60
Taller d’habilitats per a la inserció 3,80
Taller de recerca d’ocupació i pràctiques a l’estranger 3,69
Taller de programació didàctica 3,33
Taller d’entrevista 3,60
Taller d’eines en línia per al treball professional en xarxa 4
Taller de possibilitats d’accés a treball en l’administració pública 3,50

S’han  assolit  tots  els  objectius  plantejats,  ja  que  la  Jornada  d’Ocupació  ha  estat  valorada 
satisfactòriament pels assistents.



Finalment, es demanaven suggeriments per a futures edicions de l’activitat. L’amplia valoració, per 
part de l’estudiantat, de totes les activitats plantejades permet proposar la repetició de l’estructura 
de la Jornada d’Ocupació en pròximes edicions. Els suggeriments que han fet els assistents a través 
dels qüestionaris d’avaluació fan referència a diferents aspectes. Com a millores proposades pels 
assistents, amb major proporció està el de allargar la duració dels tallers. La realització d’aquests en 
hores  no  coincidents;  i  propiciar  un  encontre  amb  els  professionals  de  l’orientació  o  realitzar 
activitats formatives per a ells, també han estats alguns dels suggeriments més demandats. Pel que 
fa als membres de la comissió de les V Jornades d’Ocupació, s’ha proposat reduir el nombre de 
tallers de currículum, i millorar els requisits d’accés als tallers de manera que siguen més equitatius.

La Jornada també suposa una difusió d’accions d’inserció professional portades a terme des de 
l’OCIE i des d’altres organismes de la Universitat.

De cara a la pròxima edició del FOCU (en 2010/11 s’organitza la Fira) es proposa continuar oferint  
els  tallers  pràctics  i  els  panells  d’experiències,  que  són  les  activitats  més  ben  valorades  pels 
estudiants. En aquest sentit, els suggeriments que han fet els assistents a través dels qüestionaris 
d’avaluació fan referència a augmentar el nombre de places dels tallers pràctics.

Peu de foto: Assistència als tallers de la V Jornada d’Ocupació Universitària.



Participació en la Fira de Formació i Ocupació Future 

L’àrea d’Inserció Professional de l’OCIE ha participat en la fira Future, que es va desenvolupar els 
dies 22, 23 i 24 de maig a l’Àgora de la Universitat Jaume I, organitzada conjuntament per l’UJI i 
l’Ajuntament de Castelló de la Plana.

Aquesta participació ha permès a l’àrea d’Inserció Professional de l’OCIE donar a conèixer algunes 
de les seues propostes formatives no només als universitaris, sinó també a la població general, en 
concret als estudiants de secundària, possibles futurs universitaris. També ens ha permès refermar 
més el vincle i la col·laboració amb l’Ajuntament de Castelló de la Plana, que ja havia assistit amb 
estand i presentació corporativa a la nostra fira d’ocupació FOCU 2009.

Captació de fons: patrocini i mecenatge 

Aquest curs, des de l’àrea, hem iniciat el projecte Preocupa’t Ocupadors amb l’objectiu de captar 
recursos  privats  per  a  les  activitats  pròpies  d’aquesta  àrea.  Durant  aquest  curs  s’ha  signat  un 
protocol de desenvolupament del conveni marc amb en l’empresa Bórax, de data 24 de maig de 
2010, per un total de 6.400 euros per a beques d’estudiants i estudiantes en els programes d’Estades 
en Pràctiques, Leonardo, Erasmus Pràctiques i Pràctiques Solidàries a Països Empobrits.

Altres activitats

L’OCIE  ha  participat,  o  té  previst  participar,  en  altres  activitats  a  banda  de  les  ja  definides 
anteriorment:

Participació en xarxes de treball internes

L’OCIE continua mesurant anualment els indicadors de la carta de serveis.

Igualment s’ha treballat en grup per a la mesura i redefinició del pla estratègic del servei. 

Continuació del treball  de set  grups de millora dins de l’àrea: cinc de caire  intradepartamental  
(optimització del programa de gestió integral de les estades en pràctiques; programa de gestió de 
pràctiques de màster, Avaluació en línia de les pràctiques, Borsa de treball, Erasmus Pràctiques-
Leonardo i Observatori Ocupacional) i un interdepartamental (orientació professional i productes).

El tècnic superior de l’Observatori Ocupacional i la tècnica de pràctiques cooperen amb el SI per a 
elaborar l’enquesta en línia per a l’estudi sobre titulats recents graduats el 2008 i l’avaluació en línia 
de pràctiques, respectivament. Creació d’un grup de millora específic per a aquesta qüestió que ha 
comptat també amb el Gabinet de Planificació i Prospectiva Tecnològica.

El tècnic superior de l’Observatori Ocupacional coopera amb el SI per a elaborar les enquestes en 
línia,  per a l’estudi sobre titulats  recents graduats el  2009 i  per a l’estudi d’inserció laboral de 
seguiment de la promoció de 2004.

Càrrecs

La  tècnica  responsable  de  l’àrea  és  la  secretària  del  Consell  Assessor  d’Inserció  Professional. 
(diverses reunions)

Durant aquest curs, la responsable d’àrea ha participat com a vocal en el Consell Consultiu per a les 
Relacions Universitat-Empresa de la Universitat Jaume I.

Participació en xarxes de treball externes

La responsable d’àrea i els tècnics han representat a la Universitat Jaume I en l’àrea de Treball 
Ocupació de RUNAE, tant en els sessions plenàries com en els subgrups:



Pràctiques externes, 18 setembre, 21 octubre de 2009, 14 de desembre, 25 de gener

Orientació i competències, Madrid 20 d’octubre de 2009

Mobilitat internacional, Vigo, 22/02/10

Subgrup d’Observatoris, 21/05/2010

Plenaris, 7 de maig

La responsable d’àrea ha representat a la Universitat Jaume I assistint a les reunions de gestió del 
projecte Leonardo i Erasmus Pràctiques convocades per l’OAPEE:

Novembre de 2009: Jornades de Suport a la Mobilitat. Madrid. OAPEE.

Desembre de 2009: Conferencia Nacional de Valorización del PAP Madrid. OAPEE

La responsable de l’àrea ha format part de la comissió de selecció Servef-UJI per a la selecció de 
tècnics d’autoocupació OPEA. Igualment s’ha seleccionat personal subvencionat pel Servef a càrrec 
dels projectes EMORGA i Salari Jove.

Membre de la xarxa Leo-net, xarxa europea de projectes Leonardo da Vinci de mobilitat, de la qual 
formen part promotors de projectes Leonardo de mobilitat de tot Europa.

Coordinació de la  difusió de la  informació relativa a  les ofertes  de treball  a  l’estranger  (xarxa 
europea EURES), i programes pràctiques internacionals (Faro, Argo, Integrants, Vulcanus, etc.).

Formació interna (rebuda)

Setembre  de  2009:  Anglès  de  nivell  B1.2  Intermediate  (1a  part).  Universitat  Jaume  I.  70  h. 
Assistència d’un tècnic.

Febrer de 2010: Full de càlcul. Nivell usuari. Universitat Jaume I. 20 h. Assistència d’una tècnica.

Febrer  a  març  de  2010:  Atenció  al  públic  (GV).  Universitat  Jaume I.  20  h.  Assistència  d’una 
administrativa.

Febrer a abril  de 2010: Aplicació pràctica del procediment administratiu a les universitats  i  les  
noves tecnologies de la  informació.  Administració electrònica (GV). Universitat  Jaume I.  30 h. 
Assistència d’una tècnica.

Abril  a  maig  de  2010:  Seguretat  en  la  xarxa.  Universitat  Jaume  I.  15  h.  Assistència  d’una 
administrativa.

Març de 2010: Models avançats d’anàlisi de dades (I). Universitat Jaume I. 30 h. Assistència de la 
responsable de l’àrea i de dos tècnics.

Maig de 2010: Procediment de convocatòries d’ajudes i subvencions (GV). Universitat Jaume I. 
9 h. Assistència d’una tècnica i una administrativa.

Juny de 2010: Seminari d’actualització del procediment d’introducció de la memòria acadèmica. 
Universitat Jaume I. 6 h. Assistència d’una administrativa.

Juny  de  2010:  Curs  d’anglès  B1.2  Intermediate  (2a  part)  (GV).  Universitat  Jaume  I.  70  h. 
Assistència d’una tècnica.

Juny de 2010: Curs d’anglès B2.2 (1a part). Universitat Jaume I. 70 h. Assistència de la responsable 
de l’àrea.

Juny  de  2010:  Entrenament  per  a  la  millora  en  el  desenvolupament  professional.  Universitat 
Jaume I. 20 h. Assistència d’una tècnica i una administrativa.



Juliol de 2010: Captació de fons mitjançat patrocini i mecenatge a l’UJI. Universitat Jaume I. 9 h. 
Assistència de la responsable de l’àrea, tres tècnics i dues administratives.

Juliol  de  2010:  1a  edició.  Eina  de  col·laboració  (Outlook):  Contactes,  Calendari  i  Tasques. 
Universitat Jaume I. 9 h. Assistència d’una administrativa.

Juliol de 2010: Creació d’ocupació en temps de crisi. Universitat Jaume I. 20h. Assistència d’un 
tècnic.

Juliol  de 2010: Sessió sobre l’E-portfolio.  CENT. Universitat  Jaume I.  1,5 h.  Assistència de la 
responsable de l’àrea.

Formació interna (impartida) 

Octubre de 2009: Taller de currículum Europass i carta de presentació. 4 hores. Impartit per la 
responsable de l’àrea.

Octubre de 2009: Sessió d’Orientació per  a la  convocatòria  Leonardo/Erasmus Pràctiques.  3 h. 
Impartit per la responsable de l’àrea.

Octubre de 2009: Taller d’entrevista exprés. Pla de formació per a les pràctiques internacionals. 4 h. 
Impartit per un tècnic. 

Novembre de 2009: Taller d’entrevista. 20 h. Impartit per un tècnic.

Novembre de 2009: Taller d’habilitats per a la inserció. 10 h. Impartit per un tècnic.

Desembre de 2009:  Seminari  de tutorització i  condicions de vida i  treball.  4 h.  Impartit  per la 
responsable de l’àrea.

Desembre de 2009: Taller d’orientació professional. 10 h. Impartit per un tècnic.

Gener de 2010: Taller de entrevista. 20 h. Impartit per un tècnic.

Febrer  de 2010:  Curs  de  formació  contínua.  «Preocupa’t  pel  teu  futur  professional:  Estratègies 
proactives per a l’ocupabilitat», CEPFC. 40 h. Impartit per dos tècnics.

Abril  de  2010:  Taller  de  currículum Europass.  Jornada  d’Ocupació  2010.  3  h.  Impartit  per  la 
responsable de l’àrea.

Abril de 2010: Taller de recerca d’ocupació i pràctiques a l’estranger. «Prompte sentiràs parlar de 
nosaltres». Jornada d’Ocupació 2010. 1 h. Impartit per la responsable de l’àrea.

Abril de 2010: Taller entrevista exprés. Jornada d’Ocupació 2010. 4 h. Impartit per un tècnic. 

Abril de 2010: Taller de currículum. Jornada d’Ocupació 2010. 3 h. Impartit per un tècnic.

Abril de 2010: Taller d’habilitats per a la inserció exprés. Jornada d’Ocupació 2010. 4 h. Impartit 
per un tècnic. 

Abril de 2010: Taller I de currículum i carta de presentació. Jornada d’Ocupació 2010. 3 h. Impartit 
per una tècnica.

Abril de 2010: Xerrada sobre el currículum vitae. Fira Future. 1 h. Impartit per una tècnica.

Abril de 2010: Xerrada sobre pràctiques internacionals. Fira Future. 1 h. Impartit per una tècnica.

Abril de 2010: Aproximació socioeconòmica al mercat laboral de Castelló. 3 h. Impartit per un 
tècnic.

Abril de 2010: Taller d’eines en línia per al treball professional en xarxa. 3 h. Impartit per un tècnic.



Juny  de  2010:  Seminari  de  tutorització  del  Pràcticum (Programa  de  Formació  Permanent  del 
Professorat). 4 h. Impartit per una tècnica.

Juny de  2010:  Seminari  de  coordinació  del  Pràcticum (Programa  de  Formació  Permanent  del 
Professorat). 4 h. Impartit per una tècnica.

Juliol de 2010: Taller d’entrevista. Pla de formació per a les pràctiques internacionals. 4 h. Impartit 
per un tècnic.

Juliol de 2010: Taller de currículum Europass. Pla de Formació per a les pràctiques internacionals 
2010-11. 3 h. Impartit per la responsable de l’àrea.

Juliol de 2010: Taller: Recerca d’ocupació i Pràctiques a l’estranger I. Pla de formació per a les 
pràctiques internacionals 2010-11. 1 h. Impartit per la responsable de l’àrea.

Setembre de 2010: Seminari de tutorització del Pràcticum (Programa de Formació Permanent del 
Professorat). 4 h. Impartit per una tècnica.

Setembre de 2010: Seminari de coordinació del Pràcticum (Programa de Formació Permanent del 
Professorat). 4 h. Impartit per una tècnica.

Formació externa (rebuda)

Novembre de 2009: Jornada de apoyo a beneficiarios de Movilidad Leonardo 2009, organitzat per 
l’OAPEE (Madrid, 10 de novembre). 7 h. Assistència de la responsable de l’àrea.

Maig de 2010: X Jornadas de Servicios Universitarios de Empleo. Universitat de Valladolid. 15,5 h. 
Assistència d’un tècnic.

Maig  de  2010:  II  Jornadas  de  Empleo  y  Universidad.  Servei  Públic  d’Ocupació  -  Principat 
d’Astúries. 10,5 h. Assistència d’un tècnic.

Assistència a congressos, jornades i conferències

Nacionals 

Gener de 2010: I Congrés Obert i Virtual Castelló 2020. Universitat Jaume I de Castelló, Castelló 
de la Plana. Assistència d’un tècnic.

Maig  de  2010:  X  Jornades  dels  Serveis  Universitaris  d’Ocupació  -  RUNAE 2010.  Valladolid. 
Assistència de la responsable de l’àrea i 3 tècnics.

Maig  de  2010:  II  Jornadas  de  Empleo  y  Universidad.  Servei  Públic  d’Ocupació  -  Principat 
d’Astúries, Oviedo. Assistència d’un tècnic.

Maig de 2010: XV Jornades de Foment de la Investigació de la Facultat de Ciències Humanes i 
Socials. Universitat Jaume I de Castelló, Castelló de la Plana. Assistència d’un tècnic.

Juliol de 2010: Creació d’ocupació en temps de crisi. Universitat Jaume I de Castelló, Castelló de la 
Plana. Assistència d’un tècnic.

Internacionals 

Març  de  2010:  International  Technology,  Education  and  Development  Conference.  IATED. 
València. Assistència de la responsable de l’àrea i d’un tècnic.

Setembre de 2010: Congrés EAIE a Nantes. Assistència de la responsable de l’àrea.



 Ponències, pòsters i comunicacions a congressos 

Nacionals 

• Pérez, C. (2010): Ponència en la taula redona El empleo y el autoempleo desde las 
Universidades dins del «Dia de la persona emprenedora». Organitzat per l’IMPIVA. Fira de 
València.

• Carda, L.; Burriel, R. i Beas, M. I. (2010): Relació entre variables laborals de la primera 
ocupació i el tipus de contracte actual en titulats universitaris. Comunicació en les XV Jornades 
de Foment de la Investigació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. Universitat Jaume I 
de Castelló, Castelló de la Plana.

• Villareal, K i Beas, M. I (2010): Las prácticas en empresa como fuente de reclutamiento de los 
estudiantes de la Universitat Jaume I. Comunicació en les XV Jornades de Foment de la 
Investigació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. Universitat Jaume I de Castelló, 
Castelló de la Plana

Internacionals

• M. I. Beas (2010): «Erasmus Placements programme: our experience at Universitat Jaume I de 
Castelló». Comunicació presentada al congres INTED, a València.

• Burriel, R. i Beas, M .I. (2010). Job Matching in Recent Graduates: How to Achieve Quality 
Employment. Comunicació a l’INTED 2010. IATED, València.

• M. I. Beas (2010): «International Placements: Quality Management and Institutional 
Commitment». Pòster presentat al congrés EAIE, a Nantes.

Formació externa (impartida)

Juny de 2010: Curs per a personal tècnic de les accions OPEA. Servef. 15 h Impartit per un tècnic. 

Juny  de  2010:  Curs  per  a  personal  tècnic  dels  accions  OPEA.  Servef.  1  h.  Impartit  per  la  
responsable de l’àrea.

Febrer de 2010:  Jornada de Psicologia i  Recursos Humans.  Col·legi  Oficial  de Psicòlegs de la 
Comunitat Valenciana. 1 h. Impartit per un tècnic.

Abril de 2010: Xarxes socials i recursos humans. Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat 
Valenciana. 1,5 h. Impartit per un tècnic.

Personal docent i investigador
Personal Docent i Investigador (PDI)
Evolució del PDI de la Universitat Jaume I, per categories (cinc darrers cursos)

Curs CU TU CEU TEU TUI TEUI PCD PC AJD
OC

AJ AF2 AEU ASS 
TC

ASS 
TP

EME VIS PIC PICD RYC JdlC PIF-
MEC

PIF-
GV

PIF-
UJI

PIC-
UJI

PD I PIMOB PDI-JC PIED PIF-NAV PIFP-VAL PIF-VAL BEC TOTAL

2005/
2006

56 276 9 90 31 6 34 38 6 1 12 423 1 1 17 27 5 2 19 13 4 3 149 1223

2006/
2007

59 272 9 87 1 1 58 33 7 31 7 443 1 2 11 24 8 3 13 3 8 2 1 2 156 1242

2007/
2008

62 278 9 83 1 68 31 10 44 6 467 2 4 8 32 10 5 19 11 11 10 2 10 3 2 150 1338

2008/
2009

74 305 9 53 68 22 13 52 5 472 2 6 38 10 3 20 16 21 5 44 2 169 1409

2009/
2010

97 303 9 49 54 21 30 50 5 486 3 3 44 9 4 13 10 12 4 53 1 1 11 211 1482

* Dades a 30 de juny de cada curs.



Llegenda PDI

Codi Categoria
CU Catedràtic/a d’universitat
TU Professor/a titular d’universitat
CEU Catedràtic/a d’escola universitària
TEU Professor/a titular d’escola universitària
TUI Professor/a titular d’universitat interí/na
TEUI Professor/a titular d’escola universitària interí/na
PCD Professor/a contractat/da doctor/a
PC Professor/a col·laborador/a
AJDOC Professor/a ajudant/a doctor/a
AJ Ajudant/a 
AF2 Ajudant/a de facultat de segon període
AEU Ajudant/a d’escola universitària
ASSTC Professor/a associat/da temps complet
ASSTP Professor/a associat/da temps parcial
EME Professor/a emèrit
VIS Professor/a visitant
PIC Personal investigador contractat
PICD Personal investigador contractat doctor
RYC Personal investigador (programa Ramón y Cajal)
JdlC Personal investigador (programa Juan de la Cierva)
PIF-MEC Personal investigador en formació - MEC (FPU/FPI)
PIF-GV Personal investigador en formació - GV
PIF-UJI Personal investigador en formació - UJI
PIC-UJI Personal investigador de continuïtat -UJI
PD Personal docent contractat
I Investigador
PIMOB Personal investigador (programa de mobilitat de joves doctors i 

investigadors estrangers - MEC) 
PDI-JC Personal docent i investigador (programa José Castillejo)
PIED Personal investigador (estades de doctors en centres d’investigació 

d’excel·lència de la Comunitat Valenciana)
PIF-NAV Personal investigador en formació (Govern de Navarra)
PIFP-VAL Personal investigador en fase postdoctoral - Programa VALi+D (GV)
PIF-VAL Personal investigador en formació - Programa VALi+D (GV)
BEC Personal becari



Processos selectius PDI

Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places
ACCÉS FUNCIONARIAT 
DE CARRERA

Concurs d’accés al cos de 
funcionaris docents. Resolució 
20/07/2009

5

Concurs d’accés al cos de 
funcionaris docents. Resolució 
02/12/2009

8

Concurs d’accés al cos de 
funcionaris docents. Resolució 
16/12/2009

4

Concurs d’accés al cos de 
funcionaris docents. Resolució 
26/04/2010

4

Concurs d’accés al cos de 
funcionaris docents. Resolució 
01/06/2010

7

Total conv.: 5 Total places: 28
CONCURS DE MÈRITS Personal investigador, contracte 

laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 01/07/2009

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 13/07/2009

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 24/07/2009

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 03/08/2009

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 04/08/2009

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 01/09/2009

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 14/09/2009

1

Personal investigador contractat 
doctor. Resolució 15/09/2009

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 18/09/2009

1



Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places
Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 18/09/2009

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 29/09/2009

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 05/10/2009

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 13/10/2009 

1

Personal investigador contractat 
doctor. Resolució 16/11/2009

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 20/11/2009

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 26/11/2009

1

Personal laboral docent (conv. 
ordinària segon semestre curs 
09/10). Resolució 26/11/2009

5

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 8 curs 
09/10). Resolució 03/12/2009

9

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 10/12/2009

1

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 9 curs 
09/10). Resolució 10/12/2009

7

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 11 curs 
09/10). Resolució 21/12/2009

3

Personal laboral docent (conv. 
ordinària núm. 1 segon semestre 
curs 09/10). Resolució 07/01/2010

1

Personal investigador contractat 
doctor. Resolució 18/01/2010

1

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 14 curs 
09/10). Resolució 19/01/2010

1

Personal investigador, contracte 1



Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 22/01/2010
Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 22/01/2010

1

Personal investigador contractat 
doctor. Resolució 09/02/2010

7

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 18/02/2010

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 23/02/2010

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 22/03/2010

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 13/04/2010

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 13/04/2010

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 26/04/2010

1

Personal investigador contractat 
doctor. Resolució 06/05/2010

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 07/05/2010

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 15/06/2010

1

Personal investigador contractat 
doctor. Resolució 24/05/2010

5

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 1 curs 
10/11). Resolució 01/06/2010

18

Personal laboral docent (conv. 
ordinària curs 10/11). Resolució 
01/06/2010

83

Total conv.: 39 Total places: 168
PROCEDIMENT 
ABREUJAT

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 2 curs 

7



Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places
09/10). Resolució 30/07/2009
Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 3 curs 
09/10). Resolució 03/09/2009

1

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 4 curs 
09/10). Resolució 28/09/2009

10

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 5 curs 
09/10). Resolució 14/10/2009

4

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 6 curs 
09/10). Resolució 19/10/2009

1

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 7 curs 
09/10). Resolució 23/10/2009

1

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 10 curs 
09/10). Resolució 11/12/2009

1

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 12 curs 
09/10). Resolució 07/01/2010

4

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 13 curs 
09/10). Resolució 12/01/2010

1

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 15 curs 
09/10). Resolució 20/01/2010

1

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 16 curs 
09/10). Resolució 22/01/2010

1

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 17 curs 
09/10). Resolució 26/01/2010

3

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 18 curs 
09/10). Resolució 28/01/2010

2

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 19 curs 
09/10). Resolució 08/02/2010

1

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 20 curs 
09/10). Resolució 04/03/2010

1

Total conv.: 15 Total places: 39



Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places
PROVISIÓ INDEFINIDA Concurs professorat contractat 

doctor. 
Resolució 02/12/2009

2

Concurs professorat contractat 
doctor. 
Resolució 01/06/2010

6

Total conv.: 2 Total places: 8

TOTAL CONVOCATÒRIES: 61 TOTAL PLACES: 243

Percentatge del PDI per categoria i sexe

Categoria homes dones Total % homes % dones
CU 74 22 96 77,08 22,92
TU 167 136 303 55,12 44,88
CEU 5 4 9 55,56 44,44
TEU 30 19 49 61,22 38,78
PCD 23 31 54 57,41 42,59
PC 11 10 21 52,38 47,62
AJDOC 20 10 30 66,67 33,33
AJ 25 25 50 50,00 50,00
ASS 323 168 491 65,78 34,22
EME 2 1 3 66,67 33,33
VIS 3 0 3 100,00 0,00
PICD 22 22 44 50,00 50,00
RYC 7 2 9 77,78 22,22
JdlC 2 2 4 50,00 50,00
PIF-MEC 6 7 13 46,15 53,85
PIF-GV 4 6 10 40,00 60,00
PIF-UJI 5 7 12 41,67 58,33
PIC-UJI 1 3 4 25,00 75,00
I 33 20 53 62,26 37,74
PIF-NAV 0 1 1 0,00 100,00
PIFP-VAL 1 0 1 100,00 0,00
PIF-VAL 4 7 11 36,36 63,64
Total 768 503 1271 60,42 39,58



Formació
Programa de formació permanent del professorat
La formació permanent del professorat a l’UJI, coordinada des de la Unitat de Suport Educatiu, es  
concentra fonamentalment en dos períodes, febrer i juny/setembre, coincidint amb els mesos no 
lectius i d’exàmens per a l’estudiantat. Això no implica que, per motius d’oportunitat, no es puguen 
realitzar alguns tallers concrets fora d’aquests moments. En la planificació o desenvolupament hi 
han  participat  també  l’Oficina  de  Prevenció  i  Gestió  Mediambiental,  el  CENT,  l’Oficina  de 
Cooperació Internacional i Educativa, el Servei de Llengües i Terminologia, el Servei d’informàtica 
i el Vicerectorat de Qualitat Educativa i Harmonització Europea.

Els quatre blocs oferts se centren, prioritàriament, en «Formació en docència universitària i EEES», 
en  «Aspectes  personals  i/o  habilitats  professionals  del  professorat»  i  en  «Noves  tecnologies». 
Aquest any s’ha arribat, fins al mes de juliol, a 36 accions formatives amb un total de 501 hores 
ofertes. A aquesta oferta han assistit 386 professors i professores, que han participat en un o més 
cursos, la qual cosa suposa més del 30% de la plantilla de professorat de la Universitat.

Realitzada l’avaluació d’aquests tallers, la satisfacció del PDI assistent ha arribat a 4,47 sobre 5.

Taula 1.1. Taula d’assistents a cursos

TÍTOL ASSISTENTS

1 Planificació de la docència universitària 29

2, 3 i 4 Iniciació a l’Aula Virtual de l’UJI (*) 47

5 Metodologia  didàctica  per  a  l’ensenyament 
universitari

30

6 Gestionar  el  treball  no  presencial  de 
l’estudiantat de forma cooperativa

33

7 Taller Web 2.0 aplicat a l’educació 26

8 Taller Disseny de presentacions efectives 30

9 Estudi per a la incorporació de la docència 
en anglès

11

10 Curs bàsic de R 26

11 Com sobreviure al teclat i al ratolí 17

12 Gestió del temps i de l’estrès 22

13 II  Jornada  nacional  sobre  estudis 
universitaris: reptes i oportunitats

55



14 i 15 Seminari de coordinació de pràctiques (*) 44

16 Com millorar l’avaluació d’una assignatura 
harmonitzada

11

17 Problemàtica de la investigació en docència 
de la informàtica

4

18 i 19 Introducció  a  l’ofimàtica  amb  programari 
lliure (*)

29

20 Taller d’elaboració del projecte educatiu de 
grau d’Infermeria

5

21 Els  4  passos  essencials  per  al 
desenvolupament personal al món acadèmic 
i d’investigació

21

22 Anàlisis de dades espacials amb R 13

23 Eines  de  comunicació  per  Internet  amb 
programari lliure

22

24 Disseny de la  docència dels nous graus de 
Relacions  Laborals  i  Recursos  Humans  i 
Turisme

11

25 Avaluació com instrument de millora de la 
qualitat educativa

31

26 Nocions  bàsiques  per  a  la  introducció  de 
l’anglès com a llengua d’instrucció a l’aula

13

27 Desenvolupament  d’habilitats,  tècniques  i 
estratègies per parlar en públic

18

28 Seminari de tutorització de Pràcticum 12

29 Resolució creativa de problemes 23

30 Taller de la veu 19

31 Implicacions en la docència universitària de 
la normativa en matèria d’igualtat de gènere

15

32 Recursos  metodològics  per  motivar 
l’alumnat

28

33 Estadística  bàsica  per  a  la  docència  i  la 
investigació fent ús del SPSS

18



34 Planificació  i  disseny  de  la  docència 
universitària en el nou EEES

21

35 La  gravació  en  l’ensenyament  de  les 
matemàtiques: com i què gravar

9

36 Python  i  Java  com  a  llenguatge  de 
programació en els nous graus d’informàtica

20

(*) Del taller «Iniciació a l’Aula Virtual» s’han ofert tres edicions diferents i dels cursos «Seminari 
de coordinació de pràctiques» i « Introducció a l’ofimàtica amb programari lliure » s’han ofert dos 
edicions diferents

Programa de formació del professorat novell
S’han organitzat cinc cursos de formació docent bàsica dirigits específicament al professorat novell: 
«Planificació de la docència universitària», «Eines tecnològiques de suport a la docència de l’UJI: 
iniciació a l’aula virtual» grup A i B , «Metodologia didàctica per a l’ensenyament universitari» i 
«L’avaluació com a instrument de millora de la qualitat educativa», amb una participació de 77 
professors i professores diferents. L’índex de satisfacció ha assolit una mitjana de 4,34 sobre 5.

Personal d’administració i serveis
Personal d’administració i serveis (PAS)
Processos selectius PAS

Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places
ACCÉS FUNCIONARIAT 
DE CARRERA

1

ESCALA TÈCNICA MITJANA 
DE LABORATORIS 
(TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE 
LABORATORI SCIC Làsers) 

1

ESCALA TÈCNICA MITJANA 
DE LABORATORIS 
(TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE 
LABORATORI SCIC 
Microscòpia) 

1

ESCALA TÈCNICA MITJANA 
DE QUALITAT ( TÈCNIC/A 
MITJÀ/ANA DE QUALITAT) 

1

ESCALA TÈCNICA 
SUPERIOR DE 
COMUNICACIÓ I 
PUBLICACIONS (TÈC. 
SUPERIOR DE 
COMUNICACIÓ I 
PUBLICACIONS) 

1



Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places
Total conv.: 4 Total places: 4

ACCÉS FUNCIONARIAT 
INTERÍ

AMPLIACIÓ BORSA DE 
TREBALL DE TÈCNIC/A 
ESPECIALISTA 
D’AUDIOVISUALS

1

BORSA DE TREBALL 
D’ASSESSORAMENT 
LINGÜÍSTIC D’ANGLÈS 

1

BORSA DE TREBALL 
D’OFICIAL DE LABORATORI 
DEPARTAMENT 
D’ENGINYERIA DE 
SISTEMES INDUSTRIALS I 
DISSENY 

1

BORSA DE TREBALL 
D’OFICIAL DE LABORATORI 
DEP. QUÍMICA ORGÀNICA I 
INORGÀNICA 

1

BORSA TÈCNIC/A 
MITJÀ/ANA 
ASSESSORAMENT 
LINGÜÍSTIC D’ANGLÈS 
( SCP) 

1

Total conv.: 5 Total places: 5
ACCÉS LABORAL 
TEMPORAL

BORSA PERSONAL TÈCNIC 
DE SUPORT "GRUP DE 
DISPOSITIUS 
FOTOVOLTAICS I 
OPTOELECTRÒNICS" I

1

BORSA TÈCNIC/A 
MITJÀ/ANA DE SUPORT 
(ÀREA DE LES 
TECNOLOGIES DE LA 
COMUNICACIÓ I LA 
INFORMACIÓ) I

1

BORSA TÈCNIC/A 
MITJÀ/ANA 
D’INVESTIGACIÓ (ÀREA DE 
LES TECNOLOGIES DE LA 
COMUNICACIÓ I LA 
INFORMACIÓ)  II

1

BORSA TÈCNIC/A MITJÀ/NA 
COMUNICACIÓ 
CORPORATIVA 

1

BORSA TÈCNIC/A MITJÀ/NA 
PROMOCIÓ SOCIAL I 

1



Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places
ALLOTJAMENT SOLIDARI 
BORSA TÈCNIC/A SUPERIOR 
D’INVESTIGACIÓ (ÀREA DE 
LES TECNOLOGIES DE LA 
COMUNICACIÓ I LA 
INFORMACIÓ) III

1

BORSA TÈCNIC/A SUPERIOR 
D’INVESTIGACIÓ (ÀREA DE 
PSICOLOGIA CLÍNICA) I

1

BORSA TÈCNICS SUPERIORS 
D’INVESTIGACIÓ PERFIL 
PSICOLOGIA CLÍNICA II

1

BORSA TÈCNICS SUPERIORS 
D’INVESTIGACIÓ 
“TECNOLOGIES DEL 
LLENGUATGE, LA 
TERMINOLOGIA I LA 
TRADUCCIÓ” 

1

BORSA TÈCNICS SUPERIORS 
D’INVESTIGACIÓ 
"TRASTORNS ADDICTIUS"

1

MEDIADOR/A 
INTERLINGÜÍSTIC I 
INTERCULTURAL SANITARI 

1

OFICIAL D’INFORMÀTICA I 
DE SUPORT A LA 
INVESTIGACIÓ 
"CONSOLIDER HYBRID 
OPTOELECTRONIC ..." 

1

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT CANVIS 
METABÒLICS EN CÍTRICS 
SOTEMEOS A ESTRÈS 
MEDIAMBIENTAL " 

1

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT "CONTINGUT 
INTEL·LIGENT . 
APLICACIONS DE REALITAT 
VIRTUAL" TASCA C3 

1

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT "CONTINGUT 
INTEL·LIGENT . 
APLICACIONS DE REALITAT 
VIRTUAL" TASCA C4 

1

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT "EFECTES DE 

1



Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places
L’AMBIENT ENRIQUIT EN 
LA PLASTICITAT 
NEURONAL..." 
PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT "EL DISTRICTE 
INDUSTRIAL: L’IMPACTE 
DEL CAPITAL SOCIAL..." 

1

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT "ENFORTIMENT 
INTERNACIONALITZACIÓ  
POSTGRAU COOPERACIÓ 
AL DESENVOLUPAMENT" 

1

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT "ESTUDI ÀREES 
CEREBRALS UTILITZANT 
RESSONÀNCIA 
MAGNÈTICA" 

1

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT "GRUP 
DISPOSITIUS 
FOTOVOLTAICS I 
OPTOELECTRÒNICS"  II

1

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT "MODELATGE 
COMPUTACIONAL EN 
CATÀLISI BIOLÒGICA..." 

1

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT "NOUS 
DESENVOLUPAMENTS EN 
LA TEORIA DE LAS 
COVARIÀNCIES..." 

1

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT "QUÍMICA 
SUPRAMOLECULAR 
HETEROCÍCLICA" 

1

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT "QUITECOBISMM-
PROMETEO" CONTRACTE 
1’5 MESOS 

1

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT "QUITECOBISMM-
PROMETEO" CONTRACTE 2 
MESOS 

1

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT "SISTEMA 
INTEGRAT D’ECODISSENY" 

1



Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places
PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT "SISTEMES DE 
PRODUCCIÓ INTEGRADA EN 
CÍTRICS" 

1

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT " AMPLIACIÓ I 
PROFUNDITZACIÓ ECPC" 

1

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT " FORMACIÓ I 
INVESTIGACIÓ PER A LA 
MILLORA DE LA QUALITAT I 
LA INNOVACIÓ"

1

 PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT "QUANTIFICACIÓ  I 
CARACTERITZACIÓ DE LES 
EMISSIONS DIFUSES DE 
PARTÍCULES"

1

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT 
"DESENVOLUPAMENT 
SISTEMES 
D’APROFITAMENT 
D’ENERGIA" 

1

TÈCNIC/A SUPERIOR 
D’INVESTIGACIÓ 
(PROJECCIÓ TÈRMICA PER 
PLASMA ATMOSFÈRIC)

1

PERSONAL TÈCNIC TÈCNIC 
DE SUPORT "GRUP 
DISPOSITIUS 
FOTOVOLTAICS DISOLAR" 

1

PERSONAL TÈCNIC DE 
SUPORT "GRUP ROBÒTICA 
INTEL·LIGENT" 

1

Total conv.: 33 Total places: 33
CONCURS DE MÈRITS CONCURS DE MÈRITS, PER 

A LA PROVISIÓ DE LLOCS 
TREBALL DE L’ESCALA 
ADMINISTRATIVA 

1

Total conv.: 1
PROMOCIÓ INTERNA INGRÉS A L’ESCALA 

ADMINISTRATIVA PEL TORN 
D’INTEGRACIÓ 

2

PROMOCIÓ INTERNA 
ESCALA TÈCNICA BÀSICA 
D’INFORMÀTICA

1



Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places
Total con.: 2 Total places: 3
TOTAL CONVOCATÒRIES: 45 TOTAL PLACES: 46

Percentatge del PAS per categoria, grup i sexe

Categoria FC FI E LF LT LE TOTAL %

Grup H D H D H D H D H D H D H D Total H D

A1 37 31 2 2 3 1 1 1 44 34 78 56,41 43,59

A2 29 40 3 8 32 48 80 40 60

C1 95 159 17 43 2 9 1 5 5 119 217 336 35,42 64,58

C2 16 20 13 21 1 3 3 33 44 77 42,86 57,14

E

Proj. inv. 10 24 10 24 34 29,41 70,59

TOTAL 177 250 35 74 5 9 2 1 3 1 16 32 238 367 605 39,34 60,66

% 41,45 58,55 32,11 67,89 35,71 64,29 66,67 33,33 75,00 25,00 33,33 66,67 39,34 60,66

Llegenda PAS

Codi Categoria
FC Funcionariat de carrera
FI Funcionariat interí
E Personal eventual
LF Personal laboral fix
LT Personal laboral temporal
LE Personal laboral eventual

Formació
Formació del PAS

En el curs 2009/10 ha finalitzat, d’una banda, el V Pla de Formació del Personal d’Administració i 
Serveis de la Universitat Jaume I (2008-2009) i, d’una altra, el Consell de Govern de 27 de 
novembre de 2009 va aprovar el VI Pla de Formació del Personal d’Administració i Serveis de la 
Universitat Jaume I (2010-2012), estructurat en tres programes, on queden recollides les diverses 
accions formatives fruit de l’anàlisi de les necessitats de qualificació, realitzat amb anterioritat, 
sense perjudici d’incloure-hi altres accions formatives en funció de les necessitats sobrevingudes. 
Aquest pla respon als objectius referents a la formació del PAS com a instrument de millora de la 
qualificació professional del PAS, que preveu el sistema de direcció estratègica, alhora que 
reflecteix la consideració de la formació com a element essencial en l’estratègia de canvi de la 
Universitat Jaume I, com a factor bàsic per a millorar la qualitat d’atenció a l’estudiantat, per a 
facilitar la gestió de la investigació i la comunicació amb la societat i per a incrementar la motivació 
i la integració dels empleats i empleades públics.



En aquest curs, s’han realitzat 43 accions formatives d’entre les que destaquen 21 de formació en 
competències específiques i per a col·lectius específics, dirigides a la millora de les competències 
especifiques que requereix cada lloc de treball. El nombre d’hores impartides suma un total de 
1.076,5 i el nombre de persones que han realitzat formació, 661. 

Formació general comuna
Curs 2009/2010 Durada (hores) Nombre 

d’inscripcions
Introducció al model EFQM d'excel·lència 15 12
Sistema de gestió de panys electrònics per a obertura 
de portes amb targeta (grup 1)

2 9

Sistema de gestió de panys electrònics per a obertura 
de portes amb targeta (grup 4)

2 12

Full de càlcul. Nivell mitjà gràfics (GV) 7,5 14
Sistema Operatiu: Windows Vista (GV) 20 22
Curs d'anglès de nivell de A1.Elementary (Intensive 
course)

70 24

Curs d'anglès de nivell B1.2 Intermediate (1ª part) 70 21
Curs d'actualització de coneixements mitjans 
d'anglès

30 14

Curs de francès de nivell A2 Survie (2ª part) 70 12
Curs de valencià de nivell C2 Superior 80 14
Llenguatge administratiu 30 9
Aplicació pràctica del procediment administratiu a 
les universitats i les noves tecnologies de la 
informació. Administració electrònica (GV)

30 15

Curs d'explotació de base de dades: Oracle 
Discoverer. Nivell d’usuari

20 9

Full de càlcul. Nivell d’usuari 20 20
L'espai europeu d'educació superior i els nous títols 
universitaris (GV)

15 19

La igualtat com a criteri de qualitat en els processos 
d'administració i serveis (Introducció)

3 19

Eines de comunicació per Internet amb programari 
lliure. Nivell d’usuari (GV)

16 10

Seguretat en la xarxa 15 17
Arquitectura i disseny d'un entorn de 
desenvolupament

2 19

Curs de francès B1.1 Niveau seuil (1a part) 70 16
Curs d'anglès B1.1 Lower-intermediate (1a part) 
(GV)

70 28

Curs d'anglès B1.2 Intermediate (2a part) (GV) 70 23
Total 727,5 358



Formació en competències específiques
Curs 2008/2009 Durada (hores) Nombre 

d’inscripcions
Curs de Comptabilitat pública (GV) 30 28
Multimèdia bàsic: tècniques i conceptes (1a edició) 12 12
Multimèdia bàsic: tècniques i conceptes (2a edició) 12 12
Accés  i tractament al fons audiovisual (grup 1) 15 7
Accés  i tractament al fons audiovisual (grup 2) 15 10
Implantació d'un sistema de gestió de la seguretat de 
la informació a la UJI

2 8

Taller d'introducció a la postproducció digital (After 
effects CS4 i DVD Encore)

30 9

Aplicació del Discoverer a la gestió de recursos 
humans

12 9

So directe 20 10
Seminari sobre detecció de necessitats de formació 
específica del PAS

3 18

Curs pràctic de Final Cut (GV) 20 11
Java bàsic (GV) 30 18
Models avançats d'anàlisi de dades (I) 30 9
Organització i gestió del temps 15 17
Curs pràctic d'aplicació del Discoverer a la Gestió 
Econòmica

15 15

Java avançat (GV) 30 15
Procediment de convocatòries d'ajudes i subvencions 
(GV)

9 22

Coaching per a la millora en el desenvolupament 
professional

20 21

El reconeixement i transferència de crèdits en els nou 
ensenyament adaptats a l'espai europeu d'educació 
superior. Normativa pròpia i solucions adoptades en 
la Universitat Carlos III de Madrid

4 31

Total 324
282

Formació per a col·lectius específics
Curs 2008/2009 Durada (hores) Nombre 

d’inscripcions
Atenció al públic (GV) 20 14
Metodologia per a grups de millora 4,5 14

Total 24,5
28



TOTAL FORMACIÓ 1076 668

Oficials i pròpies de primer i segon cicle
TITULACIONS I PLANS D’ESTUDI 
Durant el curs acadèmic 2009/10 ha començat a la Universitat Jaume I el procés d’implantació de 
títols de grau segons el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació 
dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, així 
com l’inici de l’extinció dels actuals títols de primer, primer i segon i només segon cicle. 

En concret, s’han implantat els següents graus: 
• Grau en Comunicació Audiovisual
• Grau en Enginyeria d’Edificació
• Grau en Estudis Anglesos
• Grau en Periodisme
• Grau en Publicitat i Relacions Públiques
• Grau en Química
• Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
• Grau en Traducció i Interpretació
• Grau en Turisme

i s’ha iniciat l’extinció dels següents títols de primer i primer i segon cicle:
• Arquitectura Tècnica
• Diplomatura en Relacions Laborals
• Diplomatura en Turisme
• Llicenciatura en Comunicació Audiovisual
• Llicenciatura en Filologia Anglesa
• Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques
• Llicenciatura en Química
• Llicenciatura en Traducció i Interpretació

El nombre de crèdits impartits en títols oficials de grau ha sigut de 947,93. A seu torn, en els actuals  
estudis oficials de primer, primer i segon i només segon cicle s’han impartit 13.178,25 crèdits, xifra 
que suposa un descens de 855,37 crèdits respecte el curs 2008/09. Pel que fa als títols propis de 
Grau en Matemàtica Computacional i Grau en Seguretat i Ciències Policials, s’han impartit 4,5 
crèdits menys que el curs anterior.
 

La distribució d’aquests crèdits per centre / titulació i departament es mostra a les següents 
taules:

Taula 1: Crèdits impartits en títols oficials de primer, primer i segon i només segon cicle del 
curs 2009/10

Titulació Crèdits 
impartits



Arquitectura Tècnica 253,60
Enginyeria Industrial 844,55
Enginyeria Informàtica 558,39
Enginyeria Química 357,00
Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d’Hortofructicultura i 
Jardineria 271,99

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial 637,75
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió 523,70
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 310,60
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat de Mecànica 438,05
Llicenciatura en Química 637,00
Total Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 4832,63
Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 420,50
Llicenciatura en Filologia Anglesa 350,00
Llicenciatura en Humanitats 381,99
Llicenciatura en Psicologia 1.113,00
Llicenciatura en Psicopedagogia 173,16
Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 413,49
Llicenciatura en Traducció i Interpretació 472,00
Mestre/a, especialitat d’Educació Física 282,50
Mestre/a, especialitat d’Educació Infantil 246,26
Mestre/a, especialitat d’Educació Musical 243,24
Mestre/a, especialitat d’Educació Primària 234,00
Optatives Mestre/a (totes les especialitats) 285,00
Total Facultat de Ciències Humanes i Socials 4.615,14
Diplomatura en Ciències Empresarials 922,00
Diplomatura en Gestió i Administració Pública 177,00
Diplomatura en Relacions Laborals 259,99
Diplomatura en Turisme 207,00
Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses 1.154,00
Llicenciatura en Ciències del Treball 135,50
Llicenciatura en Dret 558,99
Total Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 3.414,48
Estil UJI i Lliure Configuració de Centre 316,00
Total Universitat Jaume I 13.178,25



Taula 2: Crèdits impartits en títols propis de primer cicle del curs 2009/10

Titulació Crèdits 
impartits

Graduat en Matemàtica Computacional 45,00
Graduat en Seguretat i Ciències Policials 191,50
Total Universitat Jaume I 236,50

Taula 3: Crèdits impartits en títols oficials de grau del curs 2009/10

Titulació Crèdits 
impartits

Grau en Enginyeria d’Edificació 181,26
Grau en Química 103,98
Total Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 285,24
Grau en Comunicació Audiovisual 101,10
Grau en Estudis Anglesos 84,01
Grau en Periodisme 101,10
Grau en Publicitat i Relacions Públiques 101,10
Grau en Traducció i Interpretació 109,40
Total Facultat de Ciències Humanes i Socials 496,71
Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 70,48
Grau en Turisme 95,50
Total Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 165,98
Total Universitat Jaume I 947,93

Taula 4: Crèdits impartits per departament del curs 2009/10

Departament Crèdits 
impartits

Dep. d’Administració d’Empreses i Màrqueting 758,20
Dep. de Ciències Agràries i del Medi Natural 214,50
Dep. de Ciències de la Comunicació 667,70
Dep. de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l’Estat 227,68
Dep. de Dret Privat 274,36
Dep. de Dret Públic 692,68
Dep. de Filologia i Cultures Europees 488,63
Dep. de Filosofia i Sociologia 352,64
Dep. de Finances i Comptabilitat 652,60
Dep. de Física 274,70
Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics 805,98
Dep. de Matemàtiques 696,02
Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia 679,64



Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia 687,79
Dep. de Química Física i Analítica 346,67
Dep. de Química Inorgànica i Orgànica 358,99
Dep. de Traducció i Comunicació 627,87
Dep. d’Economia 735,20
Dep. d’Educació 989,89
Dep. d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny 749,70
Dep. d’Enginyeria i Ciència dels Computadors 776,79
Dep. d’Enginyeria Mecànica i Construcció 989,30
Dep. d’Enginyeria Química 245,50
Dep. d’Estudis Anglesos 681,98
Dep. d’Història, Geografia i Art 387,67
Total Universitat Jaume I 14.362,68

Amb tot, el nombre total de crèdits impartits per la Universitat Jaume en títols de grau i primer, 
primer i segon i només segon cicle ha passat dels 14.274,62 crèdits de 2008/09 als 14.362,68 crèdits 
de 2009/10, la qual cosa significa un increment de vora 88 crèdits (aproximadament un 0,62%).

Per  últim,  cal  indicar  que  en  2009/10  ha  culminat  la  implantació  de  la  línia  de  docència 
semipresencial de l’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió i de la Diplomatura en Ciències 
empresarials, amb l’oferta d’assignatures de tercer curs.

Procés de reforma i adaptació dels plans d’estudi de 
grau a l’EEES

PROCÉS DE REFORMA DELS PLANS D’ESTUDI
Durant el  curs acadèmic 2009/10 s’han implantant nou títols de grau que van ser verificats pel 
Consell d’Universitats i autoritzats per la comunitat autònoma:

• Grau en Estudis Anglesos
• Grau en Traducció i Interpretació
• Grau en Comunicació Audiovisual
• Grau en Periodisme
• Grau en Publicitat i Relacions Públiques
• Grau en Turisme
• Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
• Grau en Química
• Grau en Enginyeria d’Edificació

S’ha continuat  amb el  procés  d’elaboració  dels  nous  plans  d’estudis,  conforme al  Reial  decret 
1393/2007, de 29 d’octubre, amb les següents actuacions:

A.  S’han  elaborat  18  títols  de  grau  que  s’implantaran  en  el  curs  2010/11  i  que  suposen  una 
transformació dels títols actuals i de dos títols propis:

• Grau en Economia



• Grau en Administració d’Empreses
• Grau en Finances i Comptabilitat
• Grau en Dret
• Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
• Grau en Psicologia
• Grau en Mestre/a d’Educació Infantil
• Grau en Mestre/a d’Educació Primària
• Grau en Història i Patrimoni
• Grau en Humanitats: Estudis Interculturals
• Grau en Criminologia i Seguretat
• Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
• Grau en Enginyeria Química
• Grau en Enginyeria Informàtica
• Grau en Matemàtica Computacional
• Grau en Enginyeria Mecànica
• Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
• Grau en Enginyeria Elèctrica

B. S’han elaborat dos títols de grau nous de la branca de coneixement de Ciències de la Salut:
• Grau en Medicina
• Grau en Infermeria

C. S’ha signat el conveni de Ciències de la Salut perquè l’estudiantat de Medicina i d’Infermeria 
puga fer les pràctiques als hospitals de la província de Castelló

D. S’han iniciat els tràmits de creació de la nova Facultat de Ciències de la Salut, amb l’aprovació 
de la memòria del nou centre.

E. S’han aprovat les propostes de contractació de PDI per als graus de Medicina i d’Infermeria

Docència de grau
Grau i primer i segon cicle 
La matrícula del curs 2009/2010 s’ha desenvolupat amb total normalitat, seguint les nombroses i 
importants  novetats  introduïdes,  de  manera  gradual,  a  partir  del  curs  2002/03  (matrícula  per 
Internet, matrícula al mes de juliol per als alumnes de primer curs, eliminació del sobre de matrícula 
per a tots els alumnes, comunicar per correu electrònic el dia i l’hora de matrícula a l’alumnat de 
segon i  posteriors  cursos, possibilitat  d’accedir  al  sistema d’avisos  de  l’UJI  per  a  conèixer  la 
titulació en què han sigut admesos, així com el dia i hora de matrícula, assignació de dia i hora per 
als alumnes de primer curs atenent la nota d’accés i la titulació, ampliació del termini per a realitzar 
modificacions  a  la  matrícula  inicial,  potenciació  de  la  possibilitat  d’efectuar  la  matrícula  no 
presencial per als alumnes de primer curs mitjançant l’obtenció de l’usuari i la contrasenya per 
Internet, recuperació de les sessions informatives, millora del procés de convalidacions/adaptacions, 
full de recomanacions de matrícula per titulació...). 

En aquest curs acadèmic s’ha iniciat la matrícula dels nous títols de grau, que no ha produït cap fet 
destacable.

La matrícula d’aquests nous títols és molt més fàcil i ràpida ja que per una part, l’estudiantat no ha 
d’elegir matèries optatives i de lliure elecció que siguen compatibles amb el seu horari i, d’una altra  



part,  l’aplicació  informàtica  ja  inclou  totes  aquelles  matèries  que  ha  de  cursar,  el  temps  que 
l’estudiantat ha de dedicar a fer la matrícula es redueix considerablement. 

Dins del procés de millora contínua que estem aplicant, aquest curs s’han implantat la notificació 
electrònica de tots els processos relacionats amb la gestió acadèmica a tot l’estudiantat. 

En la matrícula del curs 2009/10 ha continuat augmentat l’ús per part de l’alumnat de la matrícula 
no presencial. L’alumnat de primer curs que ha fet la matrícula no presencial ha representat un 
36 % del total d’aquest alumnat, i un 91 % entre l’alumnat de segon i cursos posteriors, davant d’un 
34 % i un 88 % respectivament, que ho van fer el curs passat.

La  matrícula  presencial  per  a  l’alumnat  de  nou accés  es  va  realitzar  al  recinte  de  matrícula  a  
Infocampus, de 20 al 24 de juliol, en horari de matí, de 8.30 a 14.30 hores. Aquests alumnes han 
pogut fer modificacions a la seua matrícula inicial fins al dia 15 d’octubre.

El termini de matrícula per als alumnes de segon i posteriors cursos va ser del 14 al 25 setembre. La 
matrícula presencial s’ha realitzat en horari de matí, de 8.30 a 14.30 hores i el dimarts en horari de  
8.30  a  18  hores,  al  recinte  de  matrícula  a  Infocampus.  També  aquests  alumnes  han pogut  fer  
modificacions a la seua matrícula inicial fins al dia 15 d’octubre.

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ALUMNES MATRICULATS DES DEL CURS 2003/04 FINS AL 
2009/10)

TITULACIÓ 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10

Arquitectura Tècnica ----- ----- 92 169 249 338 297

Diplomatura en Ciències Empresarials (pla 1991) 1352 1317 1248 1173 1189 1195 1264

Diplomatura en Gestió i Administració Pública 276 226 178 162 154 146 137

Diplomatura en Mestre/a (especialitat Educació Física) 358 353 359 372 366 389 377

Diplomatura en Mestre/a (especialitat Educació Infantil) 336 343 350 362 348 346 370

Diplomatura en Mestre/a (especialitat Educació Musical) 251 271 298 309 301 302 311

Diplomatura en Mestre/a (especialitat Educació Primària) 334 360 381 379 365 361 368

Diplomatura en Relacions Laborals (pla 1991) 285 144 65 21 ----- ----- -----

Diplomatura en Relacions Laborals (pla 2002) 182 238 248 248 252 256 191

Diplomatura en Turisme 341 349 363 347 370 371 280

Enginyeria Industrial 583 583 552 559 545 541 554

Enginyeria Informàtica (pla 1991) 393 273 195 139 87 ----- -----

Enginyeria Informàtica (pla 2001) 323 391 412 405 381 358 331

Enginyeria Química 436 369 318 267 239 210 206

Enginyeria Tècnica Agrícola (especialitat Hortofructicultura i 
Jardineria) 299 263 239 204 164 143 135

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (pla 1995) 722 723 716 727 694 689 703

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (pla 1991) 157 35 11 ----- ----- ----- -----

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (pla 2001) 649 651 600 531 466 430 376

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 216 264 282 272 256 257 219

Enginyeria Tècnica Industrial (especialitat Mecànica) 374 386 405 431 437 451 442

Grau en Comunicació Audiovisual ----- ----- ----- ----- ----- ----- 89

Grau en Enginyeria d’Edificació ----- ----- ----- ----- ----- ----- 182

Grau en Estudis Anglesos ----- ----- ----- ----- ----- ----- 78



Grau en Periodisme ----- ----- ----- ----- ----- ----- 89

Grau en Publicitat i Relacions Públiques ----- ----- ----- ----- ----- ----- 88

Grau en Química ----- ----- ----- ----- ----- ----- 47

Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans ----- ----- ----- ----- ----- ----- 66

Grau en Traducció i Interpretació ----- ----- ----- ----- ----- ----- 104

Grau en Turisme ----- ----- ----- ----- ----- ----- 82

Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses 1133 1097 1064 1022 1043 1052 1072

Llicenciatura en Ciències del Treball (2on cicle) 151 149 139 108 83 79 107

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual ----- ----- 163 261 335 391 355

Llicenciatura en Dret (pla 1991) 635 453 335 229 58 ----- -----

Llicenciatura en Dret (pla 2002) 200 294 367 485 652 737 783

Llicenciatura en Filologia Anglesa 338 313 289 291 290 298 233

Llicenciatura en Humanitats 350 325 276 238 212 204 222

Llicenciatura en Psicologia 935 918 916 916 905 930 960

Llicenciatura en Psicopedagogia (2on cicle) 127 126 129 131 130 127 140

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Publiques 482 592 590 592 575 540 427

Llicenciatura en Química (pla 1993) 76 ----- ----- ----- ----- ----- -----

Llicenciatura en Química (pla 2002) 577 601 582 547 516 476 396

Llicenciatura en Traducció i interpretació 469 514 514 519 501 476 380

TOTAL 13340 12921 12676 12416 12163 12093 12461

Màsters universitaris i doctorat
Màsters oficials
En  el  curs  acadèmic  2006/07  es  va  produir  a  nivell  nacional  la  implantació  dels  primers 
ensenyaments oficials conduents a l’obtenció dels nous títols oficials de màster.

Els  estudis  de  màsters  oficials  tenen  com a  finalitat  l’especialització  de  l’alumnat  en  la  seua 
formació acadèmica, professional i/o investigadora. Condueixen al títol oficial de màster i donen 
accés al doctorat que condueix al títol oficial de doctor. Ambdós títols tenen validesa acadèmica i 
professional en tot el territori nacional i equivalència en l’espai europeu d’educació superior.

En el  curs  2009/10 s’ha implantat  el  màster  universitari  en  Professorat  d’Educació  Secundària 
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes, que substitueix el Curs 
d’Aptitud Pedagògica (CAP).

A continuació es detalla l’evolució del nombre d’alumnes matriculats dels màsters:

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ALUMNES MATRICULATS DES DEL CURS 2006/07 FINS 
AL 2009/10 

CODI MÀSTER 06/07/12 07/08 08/09 09/10

42001 Màster en Internacionalització Econòmica: Integració i Comerç 
Internacional 6 18 34 19

42002 Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats 11 29 30 14



42003 Màster Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i 
Desenvolupament 127 92 89 46

42004 Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària 1 4 6 3

42005 Màster en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics 10 19 27 12

42006 Màster en Matemàtica Computacional 14 22 16 9

42007 Màster en Prevenció de Riscs Laborals 59 127 99 32

42008 Màster en Química Sostenible 10 8 8 -----

42009 Màster en Sistemes Intel·ligents 21 31 27 17

42010 Màster en Disseny i Fabricació ----- 21 39 27

42011 Màster en Intervenció i Mediació Familiar ----- 30 38 29

42012 Màster en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions 
Industrials i Edificació ----- 30 62 37

42013 Màster en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local ----- 34 34 11

42015 Màster en Cooperació al Desenvolupament ----- 62 68 13

42016 Màster en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat ----- 32 69 38

42017 Màster en Investigació en Atenció Primària en Línia ----- 27 31 41

42018 Màster en Tecnologies de la Traducció i Localització ----- 23 15 1

42019 Màster en Traducció Medicosanitària ----- 81 73 18

42020 Màster en Noves Tendències i Processos d’Innovació en 
Comunicació ----- 71 107 46

42021 Màster en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos 
Humans ----- 32 40 14

42022 Màster en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia ----- 31 59 33

42023 Màster en Gestió de la Qualitat ----- 7 5 2

42024 Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades ----- 16 4 -----

42025 Màster en Nanociència i Nanotecnologia Molecular ----- 3 5 2

42026 Màster en Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica ----- 9 14 11

42027 Màster en Ciència en Tecnologia Geoespacial ----- 12 26 10

42028 Màster en Estudis Contemporanis i Investigació Avançada ----- 6 8 3

42030 Màster en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en 
Contextos Multilingües (MELACOM) ----- ----- 27 20

42031 Màster Internacional en Química Teòrica i Modelatge Computacional ----- ----- 1 1

42032 Màster en Pràctica Jurídica ----- ----- 14 -----

42033 Màster en Història i Identitats Hispàniques en el Mediterrani 
Occidental ----- ----- 10 4

42034 Màster en Formació en la Comunicació Intercultural en Ensenyament 
de Llengües ----- ----- 8 5

42101 Màster Universitari en Internacionalització Econòmica: Integració i 
Comerç Internacional ----- ----- ----- 24

42102 Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats ----- ----- ----- 23

42103 Màster Universitari Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i 
Desenrotllament ----- ----- ----- 45

42105 Màster Universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels 
Materials Ceràmics ----- ----- ----- 13

42106 Màster Universitari en Matemàtica Computacional ----- ----- ----- 7



42107 Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals ----- ----- ----- 53

42108 Màster Universitari en Química Sostenible ----- ----- ----- 7

42109 Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents ----- ----- ----- 12

42110 Màster Universitari en Disseny i Fabricació ----- ----- ----- 28

42111 Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar ----- ----- ----- 34

42112 Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en 
Instal·lacions Industrials i Edificació ----- ----- ----- 58

42113 Màster Universitari en Gestió i Promoció del Desenvolupament 
Local ----- ----- ----- 25

42115 Màster Universitari en Cooperació al Desenrotllament ----- ----- ----- 45

42116 Màster Universitari en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat ----- ----- ----- 29

42118 Màster Universitari en Tecnologies de la Traducció i Localització ----- ----- ----- 17

42119 Màster Universitari en Traducció Medicosanitària ----- ----- ----- 42

42120 Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d’Innovació en 
Comunicació ----- ----- ----- 81

42121 Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i 
en Recursos Humans ----- ----- ----- 33

42122 Màster Universitari en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia ----- ----- ----- 23

42123 Màster Universitari en Gestió de la Qualitat ----- ----- ----- 14

42124 Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades ----- ----- ----- 7

42125 Màster Universitari en Nanociència i Nanotecnologia Molecular ----- ----- ----- 3

42127 Màster Universitari en Tecnologia Geoespacial/Geospatial 
Technologies ----- ----- ----- 20

42128 Màster Universitari en Estudis Contemporanis i Investigació 
Avançada ----- ----- ----- 11

42129 Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada ----- ----- ----- 37

42130 Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua 
Anglesa en Contextos Multilingües ----- ----- ----- 22

42131 Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització 
Computacional ----- ----- ----- 4

42132 Màster Universitari en Pràctica Jurídica ----- ----- ----- 20

42133 Màster Universitari en Història i Identitats Hispàniques en el 
Mediterrani Occidental (segles XV-XIX) ----- ----- ----- 7

42134 Màster Universitari en Comunicació Intercultural i d’Ensenyança de 
Llengües ----- ----- ----- 9

42135
Màster Universitari en Professor/a d’Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments 
d’Idiomes

----- ----- ----- 170

42136 Màster Universitari en Ètica i Democràcia ----- ----- ----- 7

TOTALS 259 877 1093 1448

Estudis de doctorat
La matrícula dels estudis de doctorat també s’ha realitzat per Internet, de manera que l’alumnat ha 
pogut  fer  la  seua  matrícula  des  de  qualsevol  part  del  món,  sense  haver  de  desplaçar-se  a  la 
Universitat.



A continuació es detalla l’evolució del nombre d’alumnes matriculats en els programes de doctorat.
EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ALUMNES MATRICULATS DES DEL CURS 1991/92 FINS 
AL 2009/10

CURS ACADÈMIC TOTAL MATRICULATS
1991-1992 275

1992-1993 447

1993-1994 359

1994-1995 317

1995-1996 371

1996-1997 388

1997-1998 436

1998-1999 404

1999-2000 411

2000-2001 399

2001-2002 370

2002-2003 421

2003-2004 477

2004-2005 435

2005-2006 415

2006-2007 241

2007-2008 257

2008/2009 171

2009/2010 145

Màsters propis i cursos d’especialització
Durant el curs acadèmic 2009/10 s’han realitzat un total de 32 títols propis de postgrau distribuïts 
de la següent manera:

• Màsters propis: 11
• Cursos d’especialització: 21

El total de l’alumnat matriculat en els títols propis ha sigut de 459 i les hores impartides un total de 
12.255.

Taula resum
Títol propi Nombre de títols Nombre d’alumnat Nombre d’hores

Màster 11 183 7.010
Cursos d’especialització 21 276 5.245
TOTALS 32 459 12.255



Màsters propis
Màster English Language for International Trade (ELIT) (5a edició)

Hores: 600

Alumnes: 13

Director: Juan Carlos Palmer Silveira

Màster d’Història del Món Hispànic: les Independències en el Món Iberoamericà (3a edició)

Hores: 600

Alumnes: 20

Director: Manuel Chust Calero

Màster en Investigació i Docència en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania (a distància) 
(2a edició)

Hores: 600

Alumnes: 23

Directores:  Nieves  Alverola  Crespo /  Purificación  Escribano López /  Juncal  Caballero  Guiral  / 
Rosalía Torrent Escaplés

Màster en Polítiques Locals, Gènere i Desenvolupament (4a edició) (a distància)

Hores: 600

Alumnes: 4

Directora: Amparo Garrigues Giménez

Màster en Direcció Professional de Recursos Humans (8a edició)

Hores: 600

Alumnes: 12

Directors: Rafael López Lita / Luis Prada González

Màster en Dret i Gestió del Transport (5a edició) (a distància)

Hores: 600

Alumnes: 7

Director: Fernando Martínez Sanz

Màster en Bioquímica Clínica (2a edició)

Hores: 870

Alumnes: 5

Director: Josep Esteve Romero

Màster en Gestió Integrada de la Qualitat, Riscos Laborals i Medi Ambient (5a edició)

Hores: 620



Alumnes: 24

Director: Vicente Esteve Cano

Màster en Medi Ambient (a distància)

Hores: 720

Alumnes: 16

Directors/es:  Aurelia  Bengochea  Morancho  /  Antonio  Gallardo  Izquierdo  /  Guillermo  Monrós 
Tomás

Màster en Intel·ligència Estratègica i Prospectiva

Hores: 600

Alumnes: 37

Director: José Luis González Cussac

Màster  Internacional  DIRCOM  de  Direcció  i  Gestió  de  la  Comunicació  Empresarial  i 
Institucional  (en línia)

Hores: 600

Alumnes: 22

Director: Magdalena Mut Camacho

Cursos d’especialització
Auditories de Igualtat entre Dones i Homes (semipresencial) (2a edició)

Hores: 250

Alumnes: 22

Directora: Asunción Ventura Franch

Bioètica: Humanitzar l’Assistència Sanitària

Hores: 300

Alumnes: 27

Directors: Vicente Domingo Garcia Marzà / Ricard Abizanda

Gestió  Cultural de Societats Musicals

Hores: 200

Alumnes: 19

Directora: Amparo Porta Navarro

Desenvolupament de Projectes Informàtics amb Tecnologies Java (semipresencial)

Hores: 240

Alumnes: 7

Director: Óscar Belmonte Fernández / Carlos Granell Canut



Mainstreaming de Gènere: Alternatives per a la Igualtat (6a edició - a distància)

Hores: 220

Alumnes: 6

Directora: Mercedes Alcañiz Moscardó

Tractament no Sexista de la Informació (7a edició - a distància)

Hores: 240

Alumnes: 2

Directora: Consol Aguilar Ródenas

Organització i Gestió de la Informació Documental (10a edició – a distància)

Hores: 220

Alumnes: 41

Director: Vicent Falomir del Campo

Talleristes  per  a  la  Igualtat:  Curs  d’especialista  en  Gènere  i  Dinamització  Social 
(semipresencial)

Hores: 230

Alumnes: 8

Directora: Auxiliadora Sales Ciges

Creació i Desenvolupament Estratègic d’Empreses Innovadores (3a edició – semipresencial)

Hores: 200

Alumnes: 20

Director: Andreu Blesa Pérez

Finances, Comptabilitat i Fiscalitat

Hores: 220

Alumnes: 33

Director/a: José Joaquín Alcarria Jaime / M. Ángeles Fernández Izquierdo

Gestors de la Qualitat en les Administracions Públiques i els Serveis (4a edició – a distància)

Hores: 335

Alumnes: 12

Directora: Pilar Jara Jiménez

Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades i el seus Familiars

Hores: 250

Alumnes: 19

Directores: María del Carmen Lázaro Guillamón / María Luisa Calvet Mojón



Citogenètica, Hemotologia, Immunologia i Microbiologia Clíniques (2a edició)

Hores: 240

Alumnes: 2

Director: Josep Esteve i Romero

El Laboratori de Bioquímica Clínica (2a edició)

Hores: 240

Alumnes: 4

Director: Josep Esteve i Romero

Desenvolupament Web Avançat (a distància) (3a edició)

Hores: 320

Alumnes: 19

Directors: José Pascual Gumbau Mezquita / Manuel Mollar Villanueva

Relacions Interculturals i Gestió de la Diversitat

Hores: 250

Alumnes: 24

Directores: M. del Carmen Lázaro Guillamón / M. Luisa Calvet Mojón

Biotecnologia

Hores: 210

Alumnes: 5

Director: Aurelio Gómez Cadenas

Noves Tècniques en Biologia Molecular

Hores: 230

Alumnes: 2

Director: Aurelio Gómez Cadenas

Planificació Integral del Desenvolupament Local

Hores: 300

Alumnes: 1

Directores: Ana M. Fuertes Eugenio / Rosana Peris Pichastor

Ajuda Humanitària Internacional 

Hores: 300

Alumnes: 1

Directores: Ana M Fuertes Eugenio / Rosana Peris Pichastor

Producció d’Animació Infogràfica



Hores: 250

Alumnes: 2

Director: Javier Gomez Tarín

Extensió universitària
Extensió Universitària 
El Programa d’Extensió Universitària es va convocar per primera vegada l’any 1992. La Diputació 
de Castelló i la Universitat Jaume I es van plantejar la necessitat de mantenir una relació dinàmica 
amb el  territori  i  acordaren  el  disseny del  primer  programa d’extensió  universitària.  L’objectiu 
principal era contribuir, des de la cultura, a la millora de la qualitat de vida dels habitants de les 
àrees rurals. 

El programa treballa des de tres àmbits: la formació, la difusió cultural i la informació. El contingut 
de l’oferta es dissenya des del  SASC a partir  de les  demandes detectades pels agents culturals 
implicats en la gestió el programa i representats en la Mesa Tècnica del PEU. 

Enguany s’han realitzat 32 cursos i tallers, 46 conferències i 11 exposicions. 

Una  de  les  claus  de  la  ràpida  implantació  del  PEU a  les  comarques  són  els  agents  culturals, 
col·lectiu format per més de 40 tècnics que participen activament en la dinamització del programa a 
les  respectives  localitats  o  zones  d’influència.  Una  part  important  són  membres  de  la  Mesa 
Tècnica,  grup  de  millora  que  periòdicament  es  reuneix  per  a  fer  l’avaluació  continuada  del 
programa. 

En aquest moment la Mesa,i  per extensió el  PEU, són un referent molt  important per a tots  el 
tècnics que treballen al món rural: són el recipient on es decanten una part important dels agents  
social que s’incorporen als municipis. 

Patrimoni. Davant del creixement de la demanda de formació sobre patrimoni i atenent els resultats 
dels  treballs  d’investigació  i  dinamització  del  territori,  s’ha  considerat  oportú  crear  el  projecte 
Patrimoni, laboratori d’investigació del patrimoni en àrees rurals que tindrà com a objectiu 
crear i consolidar una xarxa provincial que reunisca tots els participants en activitats relacionades 
amb el patrimoni cultural de les àrees rurals

Connectem.  El  PEU incorpora  les  TIC al  seu catàleg  de recursos  i  les  planteja  com un tema 
transversal,  que  estarà  present  en  totes  les  activitats  convocades  en  l’àmbit  del  programa. 
Paral·lelament al treball de dinamització territorial a través de la creació de la xarxa de tècnics i de 
tot un seguit de serveis i activitats adreçades a les poblacions amb menys de 5.000 habitants, el PEU 
aposta per l’ús de les TIC com a instrument al servei de les iniciatives de desenvolupament.

El PEU consolida el seu treball en xarxa amb la dinamització de les aules informatitzades d’accés 
públic que existeixen als municipis. Després d’un intens treball de camp, s’han adherit al projecte 
AULES CONNECTEM 90 municipis.  Les aules adscrites al  projecte  poden accedir  als  serveis 
d’assessorament, formació i dinamització que actualment oferim. 

PAÍS@RURAL.  El  Programa  d’acompanyament  d’iniciatives  socioculturals  al  món  rural, 
aprofitant les dinàmiques generades a partir de les accions formatives, ofereix un servei de tutories i  
acompanyament que garanteix  la  continuïtat  i  aprofita  la  iniciativa  dels  col·lectius,  dels  agents 
socials  i  dels  ajuntaments  que  han  assumit  el  repte  de  ser  líders  i  protagonistes  del  progrés 
d’aquestes. 

Agenda  21C.  La  Universitat  Jaume  s’adhereix  a  l’Agenda  21  de  la  Cultura  en  l’any  2006  i 
assumeix el  compromís de treballar per la implantació d’aquest protocol en el municipis  de les 



comarques  de  Castelló.  Enguany  s’ha  incorporat als  municipis  de  Sant  Mateu,  la  Serra  d’En 
Galceran i Vilanova d’Alcolea. 

REUNIONS INFORMATIVES
Títol Lloc Entitat 

organitzadora 
Dates Participants Hores 

Presentació programa 2009 
d’Extensió Universitària

Figueroles UJI-SASC
3 de març de 2009

2 2

Presentació programa 2009 
d’Extensió Universitària

Coves de 
Vinromà

UJI-SASC 3 de març de 2009 3 2

Presentació programa 2009 
d’Extensió Universitària

Xèrica UJI-SASC 4 de març de 2009 7 2

Presentació programa 2009 
d’Extensió Universitària

Ares del 
Maestrat

UJI-SASC 10 de març de 2009 9 2

Presentació programa 2009 
d’Extensió Universitària

Tales UJI-SASC  11 de març de 2009 3 2

TOTAL 24 10

CURSOS 
Títol Lloc Entitat 

organitzadora 
Dates Participants Hores 

Curs de creació i gestió de 
blogs 

Universitat 
Jaume I 

UJI-SASC 27 i 28 d’abril de 
2009 

9 6

Curs d’iniciació a la 
restauració de mobles

Figueroles UJI-SASC 30 juny, 7, 14, 21, 23 
de juliol de 2009 

15 20

Curs d’activitats esportives 
de baix impacte i relaxació 

Culla UJI-SASC 3, 10, 17, 24 i 31 de 
juliol del 2009 

12 15

Curs de catalogació Suera UJI-SASC 6, 8, 13, 15 de juliol 
de 2009 

10 20

Curs de dansa oriental Assuévar i 
Xóvar 

UJI-SASC 1, 3, 8, 10, 15, 17, 
22, 24, 29 de 
setembre, 1, 8, 15, 22 
i 29 d’octubre de 
2009 

14 26

TOTAL 60 87



Curs de catalogació a Suera.

FORMACIÓ DE TÈCNICS   
Títol Lloc Entitat 

organitzadora 
Dates Participants Hores 

VI Fira de la Informació Universitat 
Jaume I 

UJI-SASC 26 de febrer de 2009 80 5

Jornada sobre el projecte 
cultural

Universitat 
Jaume I 

UJI-SASC 26 de març de 2009 18 4

Visita tècnica experiència 
del Pla Estratègic Turístic 
del Priorat 

Falset UJI-SASC 1 de juliol 22 10

Curs Gestió del Temps Universitat 
Jaume I 

UJI-SASC 3 de juliol 24 6

Trobada tècnica. Moderns 
reptes de l’acció tècnica en 
el món rural 

Sant Mateu UJI-SASC 2 d’octubre 32 10

Jornades d’Avaluació 2009 Forcall UJI-SASC 5 de novembre de 
2009

35 10

TOTAL 211 45



Fira de la Informació, agents de desenvolupament local i empreses que treballaran en l’àmbit rural al llarg de l’any amb 
el Programa d’Extensió Universitària a la sala de Juntes de l’edifici de Rectorat de la Universitat Jaume I.

 Visita tècnica a una bodega del Priorat i a les seues terres.



Trobada tècnica a Sant Mateu.
 

Participants a les Jornades d’Avaluació a  l’Ajuntament del Forcall.



CONFERÈNCIES 
Títol Lloc Entitat 

organitzadora 
Dates Participants Hores 

El tractament de l’obesitat: 
mites i errors 

Torre d’en 
Besora

UJI-SASC 9 de maig de 2009 20 2

Creació de treball per a la 
dona rural

Salzadella UJI-SASC 9 de maig de 2009 12 2

Estratègies en el món rural 
davant la crisi econòmica

Ribesalbes UJI-SASC 21 de maig de 
2009 

15 2

Vull saber si la meua 
alimentació es correcta

Sant Jordi UJI-SASC 29 de maig de 
2009 

15 2

Afrontament de la depressió, 
l’ansietat i altres problemes 
psicològics

Vilavella UJI-SASC Juny de 2009 50 2

Gastronomia i cuina 
tradicional. Relació amb el 
turisme 

Eslida UJI-SASC 5 de juny de 2009 35 2

El dolor de “cervicals” per què 
afecta més les dones?

Useres UJI-SASC 6 de juny de 2009 35 2

L’art de criar Castellfort UJI-SASC 10 de juny de 2009 11 2
Menjar bé a partir dels 60 
anys: una qüestió vital

Morella UJI-SASC 12 de juny de 2009 30 2

Tabaquisme. Com es pot 
deixar de fumar 

Cabanes UJI-SASC 16 de juny de 2009 15 2

Aprendre a gaudir dels anys Xóvar UJI-SASC 18 de juny de 2009 49 2
Disseny d’itineraris en espais 
naturals 

Bell-lloc UJI-SASC 20 de juny de 2009 20 2

Oci curatiu a la natura Portell de 
Morella

UJI-SASC 26 de juny de 2009 8 2

El càncer de pròstata. Es pot 
evitar? Es pot heretar?

Vilafamés UJI-SASC Juliol de 2009 15 2

Malalties del cos: allò que la 
dona necessita saber

Sant Mateu UJI-SASC 3 de juliol de 2009 31 2

Insomni. Consells per a 
dormir bé

Lludient UJI-SASC 9 de juliol de 2009 30 2

Mestres de la paraula Viver UJI-SASC 10 de juliol de 
2009 

60 2

El cor després dels 60 anys Albocàsser UJI-SASC 10 de juliol de 
2009 

50 2

La recuperació de les 
tradicions a les nostres 
comarques: un altre turisme 

Benafigos UJI-SASC 11 de juliol de 
2009 

15 2



Crear empreses a través de 
Ruralter-lider

Rossell UJI-SASC 11 de juliol de 
2009 

15 2

El bosc d’Anliju Culla UJI-SASC 12 de juliol de 
2009 

40 2

Tinc el colesterol i la tensió 
alts. Puc guarir-me?

Atzeneta del 
Maestrat 

UJI-SASC 18 de juliol de 
2009 

32 2

Accident cerebrovascular Catí UJI-SASC 24 de juliol de 
2009 

20 2

Cultiu i venda de plantes 
medicinals

Torre-xiva UJI-SASC 25 de juliol de 
2009 

15 2

Els bolets a les comarques de 
Castelló

Figueroles UJI-SASC 29 de juliol de 
2009 

25 2

Els bolets a les comarques de 
Castelló

Mata UJI-SASC 1 d’agost de 2009 40 2

El comerç de la neu: 
organització i protagonistes 

Vilanova 
d’Alcolea

UJI-SASC 2 d’agost de 2009 45 2

Els bolets a les comarques de 
Castelló

Aiòder UJI- SASC 4 d’agost de 2009 35 2

El càncer de mama: últims 
avanços en la seua prevenció, 
diagnòstic i tractament

Vallat UJI-SASC 5 d’agost de 2009 15 2

Els bolets a les comarques de 
Castelló

Llucena UJI-SASC 6 d’agost de 2009 20 2

El comerç de la neu: 
organització i protagonistes

Cinctorres UJI-SASC 7 d’agost de 2009 20 2

Menjar bé a partir dels 60 
anys: una qüestió vital 

Forcall UJI-SASC 7 d’agost de 2009 20 2

Els aliments medicaments, 
que són?

Espadella UJI-SASC 8 d’agost de 2009 50 2

Vivint del conte Ares del 
Maestrat 

UJI-SASC 24 d’agost de 2009 60 2

Els bolets a les comarques de 
Castelló

Sorita del 
Maestrat

UJI-SASC 27 d’agost de 2009 15 2

El dolor de “cervicals”. Per 
què afecta més les dones?

Tales UJI-SASC 16 de setembre de 
2009 

20 2

Tècniques d’afrontament de 
l’estrès

Sot de Ferrer UJI-SASC 25 de setembre de 
2009 

13 2

Dieta i senderisme Villamalur UJI-SASC 26 de setembre de 
2009 

12 2

Del discurs a la pràctica: 
conviure en la multiculturalitat

Coves de 
Vinromà

UJI-SASC 26 de setembre de 
2009 

12 2

Els bolets a les comarques de 
Castelló

Xert UJI-SASC 2 d’octubre de 
2009 

25 2



Els bolets a les comarques de 
Castelló

Vistabella del 
Maestrat

UJI-SASC 4 d’octubre de 
2009 

22 2

Drets i deures dels usuaris del 
sistema de salut. Dret a la 
lliure elecció de metge i 
d’hospital 

Soneja UJI-SASC 28 d’octubre de 
2009 

12 2

Adolescència: crisi anunciada Coves de 
Vinromà

UJI-SASC 30 d’octubre de 
2009 

25 2

Estratègies en el mon rural 
front a la crisi econòmica

Vilafranca UJI-SASC 28 de novembre de 
2009 

20 2

Els bolets a les comarques de 
Castelló

Begís UJI-SASC Desembre de 2009 20 2

TOTAL 1164 90

EXPOSICIONS 
Títol Lloc Entitat 

organitzadora 
Dates Participants

Pedra seca Useres UJI-SASC Del 23 al 24 de maig de 
2009 

300 

La llum de la tardor al 
barranc dels Horts

Vilanova 
d’Alcolea

UJI-SASC Del 29 de juliol al 10 
d’agost de 2009 

150 

Cartells de la guerra 
civil

Llucena UJI-SASC Del 31 de juliol al 2 de 
setembre de 2009 

110

La llum de la tardor al 
barranc dels Horts

Xert UJI-SASC Del 10 al 17 d’agost de 
2009 

La llum de la tardor al 
Barranc dels Horts

Lludient UJI-SASC Del 17 d’agost al 2 de 
setembre de 2009 

Projecte Ukhupacha... a 
la recerca del món 
endins

Sot de Ferrer UJI-SASC Del 29 de setembre al 16 
d’octubre de 2009 

120

UJI-SASC 680

TALLERS  
Títol Lloc Entitat 

organitzadora 
Dates Participants Hores 

Taller de risoteràpia Sant Jordi UJI-SASC 17, 22, 24, 29 de juny i 1 
de juliol de 2009 

13 10 

Taller de dansa oriental Eslida UJI-SASC 1, 8, 15, 22 i 29 de juliol 
de 2009 

23 10 

Taller de risoteràpia Salzadella UJI-SASC 6, 8, 10, 13, 15 de juliol 
del 2009 

21 10

El vi i la taula Caudiel i 
Benafer 

UJI-SASC 18 de juliol de 2009 10 6 



Taller de risoteràpia Vallat UJI-SASC 21, 23, 27, 29 i 31 de 
juliol de 2009 

21 10

El vi i la taula Villores UJI-SASC 2 d’agost de 2009 15 6
Taller de risoteràpia Portell de 

Morella 
UJI-SASC Del 3 al 7 d’agost de 

2009 
17 10

Taller de tai-txi Vilanova 
d’Alcolea 

UJI-SASC Del 3 al 7 d’agost de 
2009 

23 10

Taller de tai-txi Herbés UJI-SASC 10, 11, 12, 13 i 14 
d’agost de 2009 

18 10

Taller de risoteràpia Sorita UJI-SASC Del 17 al 21 d’agost de 
2009 

22 10

Taller de cuines solars Palanques UJI-SASC 23 d’agost de 2009 22 10
Taller de ioga Mata UJI-SASC 9, 16, 23 i 30 de 

setembre de 2009 
12 10

Taller de risoteràpia Morella UJI-SASC Del 21 al 25 de setembre 
de 2009 

26 10

El vi i la taula Vilafranca UJI-SASC 31 d’octubre de 2009 17 6
TOTAL: 260 128

 



Taller de risoteràpia, Sant Jordi.

AULA RURAL OBERTA  
Títol Lloc Dates Participants

Curs de tai-txi Azuébar Del 13 de gener al 17 de març de 2009 15 
Curs manualitats Benafer Del 13 de gener al 17 de març de 2009 9 
Curs de tai-txi Begís Del 15 de gener al 26 de març de 2009 15
Curs manualitats Pavies Del 15 de gener al 26 de març de 2009 10 
Taller de memòria Xóvar Del 15 de gener al 26 de març de 2009 7 
Iniciació a la 
informàtica

Font de la 
Reina

Del 22 de gener al 2 d’abril de 2009 8 

Curs de tai-txi Sot de Ferrer Del 26 de gener al 20 de març de 2009 11 
Curs de tai-txi Vall 

d’Almonesir
Del 2 de febrer al 18 de març de 2009 20

Gimnàstica de 
manteniment 

Teresa Del 2 de febrer al 8 d’abril de 2009 11 

TOTAL 106

CURSOS CONNECTEM  
Títol Lloc Entitat 

organitzadora 
Dates Participants Hores 

Curs d’iniciació a 
Internet 

Algímia 
d’Almonesir 

UJI-SASC Del 12 al 19 de gener de 
2009 

15 15

Curs d’iniciació a 
Internet 

Tales UJI-SASC 27, 28, 29, 30 d’abril i 4 
de maig de 2009 

15 15

Curs d’iniciació a 
Internet 

Suera UJI-SASC del 29 de juny al 6 de 
juliol de 2009 

10 15

Curs d’iniciació a 
Internet 

Tales UJI-SASC 5, 6, 7 i 8 d’octubre de 
2009 

29 15

Internet per a la família. 
Compartim les TIC 

Vilanova 
d’Alcolea 

UJI-SASC 16, 19, 23, 26, 30 
d’octubre i 2 de 
novembre de 2009 

15

Internet per a la família. 
Compartim les TIC 

Vistabella del 
Maestrat 

UJI-SASC 18 i 25 de novembre i 2, 
9, 16 i 23 de desembre 
de 2009 

9 15

TOTAL 78 90



AGENDA 21 DE LA CULTURA  
Títol Lloc Entitat 

organitzadora 
Dates

Seminari A21C Universitat Jaume I UJI-SASC-
SPARCO

28 de gener de 2009

Seminari A21C Universitat Jaume I UJI-SASC-
SPARCO

1 de juny de 2009

Seminari A21C Universitat Jaume I UJI-SASC-
SPARCO

20 de juliol de 2009

I Fira d’Esport i Turisme de 
Muntanya 

Serra d’en Galceran Ajuntament de 
la Serra d’en 
Galceran

7 d’agost de 2009 

Seminari A21C Universitat Jaume I UJI-SASC-
SPARCO

23 d’octubre de 2009

Jornades Culturals de Sant 
Mateu 

Sant Mateu Ajuntament de 
Sant Mateu

28 de novembre de 
2009 

Seminari A21C Universitat Jaume I UJI-SASC-
SPARCO

11 de desembre de 
2009

II Jornades de Participació de 
Vilanova 

Vilanova Ajuntament de 
Vilanova

12 de desembre de 
2009 

PATRIMONI
Títol Lloc Entitat 

organitzadora 
Dates Participants Hores 

Reunió Projecte 
Patrimoni 

Teresa UJI-SASC 28 de març de 2009 24 6

IV Jornada 
d’Investigació del 
Patrimoni Cultural 

Castelló UJI-SASC 20 de juny de 2009 32 6

Jornada de Patrimoni. 
La interpretació del 
patrimoni: les oliveres 
mil·lenàries del nord de 
Castelló

Sant Mateu UJI-SASC 17 d’octubre de 2009 21 7

TOTAL 77 19



IV Jornada d’Investigació del Patrimoni Cultural a la Llotja del cànem, Albert López, coordinador del Programa 
d’Extensió Univeristària, Serafí Bernat, vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat i Ángel Portolés, coordinador 
del Programa Patrimoni, en la inauguració i presentació del llibre “Memòria Viva”

Universitat d’estiu
Cursos d’Estiu
En la tradicional trobada formativa estival s’han realitzat  un total  de 21 cursos, als quals s’han 
inscrit un total de 613 persones.

S’ha continuat mantenint la seu dels cursos a Benicàssim, on s’han dut a terme la majoria de cursos 
i a la subseu dels cursos a Morella, a més de a la Seu de la Ciutat. 

Dels  ponents  que  han participat  d’aquest  projecte  formatiu,  cal  destacar  la  presència  d’Emilio 
Gutiérrez Caba, actor consumat, que ens va fer gaudir d’una conferència d’allò més entretinguda, la 
participació  de  Juan José  Barrera  Cerezal,  director  general  d’Economia  Social  i  l’aportació  de 
Carmen Domínguez, directora del programa televisiu Españoles por el mundo.



 
Imatge publicitaria dels cursos d’estiu 2010

 
Curs d’estiu 1:“El futur dels diaris”. Rhamsés Ripollés, regidor de Joventut de l’Ajuntament de Morella; Wenceslao 
Rambla, vicerector de Cultura i Extensió Universitària; Andreu Casero, director del curs i professor de Comunicació de 
l’UJI; i Josep Maria Casasús, de la Universitat Pompeu Fabra. 



 
Curs d’estiu 5:“Màrqueting en línia: present i futur empresarial”. Santiago Bonet, responsable de la unitat TIC de 
l’Institut Tecnològic Metallmecànic (AIMME).

 
Curs d’estiu 6:“Cuinar en temps de crisi”. Quique Barella, del restaurant Alto de Colón de València, ha oferit tres 



propostes gastronòmiques. 

  
Curs d’estiu 9:“Humor i literatura”. Enric Arenòs, Quique .   Emilio Gutiérrez Caba, actor. 

 
Curs d’estiu 10: “República, repressió i transició postfranquista: els obstacles de la memòria històrica”. Andrés 
Piqueras, director del curs i Concepció Mir, historiadora de la Universitat de Lleida, amb el públic assistent.



 
Curs d’estiu 12: “Dissenyar institucions responsables: l’aportació de la societat civil” . Domingo García Marzá, del 
Departament de Filosofia i Sociologia de l’UJI, i Adela Cortina, catedràtica d’Ètica de la Universitat de València, qui ha 
impartit la primera ponència del curs sobre "Democràcia deliberativa i societat civil". 

 
Curs d’estiu 17: “Com s’aprèn i com s’ensenya l’anglès en contextos multilingües. Com abans millor?” La 



professora Isabel Ríos, de l’àrea de Didàctica de la Llengua i de la Literatura de l’UJI, en un moment de la conferència. 

 Curs d’estiu 19: “Videoclips: entre la música i la videocreació” . Robert Arnau, codirector de curs i professor del 
Departament de Ciències de la Comunicació; Wenceslao Rambla, vicerector de Cultura i Extensió Universitària; i José 
Luis Paulete, codirector del curs i director del FIBArt, en l’acte d’ inauguració. 



 
Curs d’estiu 21: “Ciutats més sostenibles: rehabilitació, competitivitat i cohesió social”. Joan Trullén, professor de 
la Universitat Autònoma de Barcelona; Vicente Budí, membre de l’IIDL, i Ana M. Fuertes, directora de l’IIDL i 
directora del curs d’estiu, amb els assistents als curs.

 
Curs d’estiu 22: “Els rius i les rambles com a recursos educatius i ambientals al medi rural” . Joan Mateu, 



professor de la Universitat de València en un moment de la conferència.

 Curs d’estiu 23: “Energies renovables, present i futur” . Enrique Belenguer, qui va impartir la conferència 
"Perspectives de futur de les energies renovables a la Comunitat Valenciana".

Títol del curs Dates Lloc Nombre de 
matriculats

Hores

El futur dels diaris 5, 6 i 7 de juliol 
de 2010

Casa Ciurana. 
Morella 

12 20

La reforma educativa: què hi ha del 
gènere en el model de les 
competències?

6, 7 i 8 de juliol 
de 2010

Llotja del Cànem. 
Castelló

46 30

Mitjans de comunicació, desastres i 
trauma: informar sense danyar la 
població?

6, 7 i 8 de juliol 
de 2010

Hotel Orange. 
Benicàssim

16 20

Màrqueting en línia: present i futur 
empresarial

6, 7 i 8 de juliol 
de 2010

Autoritat 
Portuària. 
Castelló

23 15

Cuinar en temps de crisi 6, 7, 8 i 9 de 
juliol de 2010

Hotel El Palasiet. 
Benicàssim

32 20

Creació d’ocupació en temps de crisi 6, 7, 8 i 9 de 
juliol de 2010

Llotja del Cànem. 
Castelló

9 20

Encreuament de camins. Viatges de 
cinema?

7, 8 i 9 de juliol 
de 2010

Casa de Cultura. 
Benicàssim 

14 20



Humor i literatura 7, 8 i 9 de juliol 
de 2010

Hotel Orange. 
Benicàssim

21 20

Reptes i hibridacions discursives en 
la nova cultura visual digital

7, 8 i 9 de juliol 
de 2010

Casa Ciurana. 
Morella 

10 20

El somni de l’arquitecte. Ruïnes, 
palaus, temples i gratacels

7, 8 i 9 de juliol 
de 2010

Hotel Orange. 
Benicàssim

12 15

Dissenyar institucions responsables: 
L’aportació de la societat civil

7, 8 i 9 de juliol 
de 2010

Hotel El Palasiet. 
Benicàssim

25 20

República, repressió i transició 
postfranquista: els obstacles de la 
memòria històrica

12, 13 i 14 de 
juliol de 2010

Llotja del Cànem. 
Castelló

27 20

Els residus sòlids com a font de 
matèries primeres i energia

13 i 14 de juliol 
de 2010

Llotja del Cànem. 
Castelló

38 20

Seguretat alimentària i 
desenvolupament sostenible

13, 14 i 15 de 
juliol de 2010

Hotel Orange. 
Benicàssim

14 20

Com s’aprèn i com s’ensenya 
l’anglès en contextos multilingües. 
Com abans millor?

13, 14 i 15 de 
juliol de 2010

Casa de Cultura. 
Benicàssim 

17 15

La batalla de Llevant a la Guerra 
Civil espanyola: una victòria oblidada

14, 15 i 16 de 
juliol de 2010

Hotel Orange. 
Benicàssim

26 20

Videoclips: entre la música i la 
videocreació

13, 14, 15 i 16 
de juliol de 
2010

Hotel Bonaire. 
Benicàssim 

39 20

Innovació i finançament de 
medicaments i de tecnologies 
sanitàries

14 i 15 de juliol 
de 2010

Hotel El Palasiet. 
Benicàssim

37 20

Ciutats més sostenibles: rehabilitació, 
competitivitat i cohesió social

20 i 21 de juliol 
de 2010

Llotja del Cànem. 
Castelló

23 20

Els rius i les rambles com a recursos 
educatius i ambientals al medi rural

20, 21 i 22 de 
juliol de 2010

Edifici Hucha. 
Castelló 

30 25

Energies renovables, present i futur 
(segona edició)

21, 22 i 23 de 
juliol de 2010

Hotel Orange. 
Benicàssim

31 20

TOTAL 502 420

Programa d’estudis per a persones majors
La Universitat per a Majors és una oferta d’estudis per a persones majors de 55 anys, mitjançant la 
qual la Universitat Jaume I pretén donar resposta als desitjos d’ampliar els seus estudis i aprofundir 
en la seua formació integral. A través d’aquest programa universitari la Universitat vol contribuir a 
la millora de les capacitats humanes dels majors tant des del punt de vista de la seua formació 
acadèmica com de la seua integració i desenvolupament social. Amb aquesta finalitat s’estableixen i 
se’ls ofereixen espais de reflexió i de llibertat que fan possible l’intercanvi dels seus coneixements i 
experiències.



En la nostra societat, dinàmica i subjecta a canvis importants, l’educació i l’aprenentatge al llarg de 
tota la vida constitueixen una necessitat per a poder entendre el que succeeix en l’actualitat i s’han 
convertit en una excel·lent possibilitat de participar de manera responsable en el context històric i 
social que ens ha tocat viure. 

L’educació  universitària  dels  majors  no  està  destinada  a  la  preparació  professional,  sinó  que 
prioritàriament serveix per a la realització personal dels estudiants i  a la vegada constitueix un 
estímul en la tasca de contribuir al desenvolupament cultural de la nostra societat.

En  la  Universitat  per  a  Majors  es  poden  distingir  dos  importants  vessants:  la  docència  i  la 
investigació. La qualitat de la docència constitueix la base per a la programació dels estudis de 
“Titulat Universitari Sènior”. La investigació es fomenta i desenvolupa en projectes, publicacions, 
congressos i intercanvis universitaris, en l’àmbit nacional i internacional.

Els objectius principals dels estudis de la Universitat per a Majors són:
• Facilitar i proporcionar l’accés als coneixements científics amb la finalitat de fomentar la 

creativitat i l’activitat així com millorar la qualitat de vida.
• Oferir un àmbit per al desenvolupament intel·lectual adequat. 
• Fomentar una sèrie de competències bàsiques:

• Aprendre a conèixer
• Aprendre a fer
• Aprendre a conviure

 

Cerimònia de graduació



  

Estudiants de la Universitat per a Majors 
Curs 2009-2010

Titulat Universitari Sènior
Els estudis de Titulat Universitari Sènior consten d’un primer cicle troncal de 60 crèdits i d’un 
segon cicle optatiu de 40 crèdits.

De la  mateixa  manera  que  en  cursos  anteriors,  de  forma optativa  i  com a  complement  al  pla  
d’estudis, el programa ha oferit la possibilitat de cursar activitats permanents, matèries com ara els 
idiomes  o  les  noves  tecnologies,  que  per  les  seues  característiques  específiques  necessiten  ser 
impartides de forma continuada i suposen un complement necessari per a la formació integral.

La docència s’ha realitzat de forma participativa. Les exposicions magistrals s’han alternat amb 
col·loquis i activitats en grup. El professorat ha sigut majoritàriament de la Universitat Jaume I, si  
bé s’han convidat també altres professionals o experts en determinades matèries. 

  
Classes de primer i segon curs de la Universitat per a Majors

Pel que fa a les assignatures troncals i optatives, durant el curs 2009-2010 s’han oferit un total de 65 
assignatures, algunes impartides en dos grups, la qual cosa suposa un total de 1.590 hores lectives  



entre primer i segon cicle. A més a més,  a les Aules per a Majors de les Seus s’han impartit 638 
hores de docència en 24 assignatures.

Quant a les activitats permanents, s’han impartit un total de 972 hores de noves tecnologies (campus 
de  Castelló  i  seus)  i  204 hores  d’idiomes.  En  total  475 alumnes  diferents  s’han matriculat  en 
activitats permanents.

Per a fer possible tot això han participat en el programa un total de 119 professors i professores.

S’ha  proporcionat  als  alumnes  que  finalitzen  els  seus  estudis  de  primer  cicle  l’oportunitat  de 
presentar un treball d’investigació amb l’ajuda d’un tutor. Durant el curs 2009-2010 s’han presentat 
12 treballs d’investigació. D’aquests, 7 es van defensar públicament. A les seus, s’han presentat 25 
treballs, d’una qualitat excel·lent i que van ser defensats a la seu del Nord, a Vinaròs.

Les activitats de dinamització sociocultural han suposat per a l’organització del programa un esforç 
per completar i ampliar l’oferta acadèmica. S’han dut a terme un total de 35 activitats com ara 
visites a museus, conferències, visites a ciutats d’interès cultural i històric, etc., que han suposat més 
de 220 hores de docència fora de les aules universitàries. 

 
Activitat de dinamització sociocultural. Visita a Xàtiva.  3r curs. 25-05-2010

A més, s’han realitzat activitats extraacadèmiques amb la finalitat d’educar i d’integrar i millorar 
hàbits i habilitats. Un total de cinc activitats extraacadèmiques han estat presents durant aquest curs: 
taller  de  teatre,  senderisme,  revista  Renaixement,  taller  de  cant  i  taller  de  ràdio  Vox  Sènior. 
Destacable són a més les activitats de caràcter voluntari que han realitzat els majors relacionades 
amb l’ecologia, cultura, història i històries intergeneracionals: reforestació, recerca i gestió de la 
informació de documents històrics, realització d’històries de vida per a ensenyar i educar xiquets i  
xiquetes.

Investigació

En el camp de la investigació i com a novetat, la Universitat per a Majors ha creat el Seminari  
permanent de Noves Tecnologies amb l’objectiu de crear un marc estratègic per impulsar i donar 
suport  continu  a  la  investigació  de  les  noves  tecnologies  en  persones  majors.  Entre  totes  les 
actuacions realitzades, cal destacar les següents:

Un dels objectius que té el Seminari de Noves Tecnologies és dissenyar aplicacions didàctiques en 
entorns virtuals apropiats per als majors. El servidor web mayores.uji.es ha servit 69.146 visites, 
sent el temps mitjà d’estada en el web un poc més de 4 minuts. Durant totes aquestes visites, s’han 



consultat en total 209.173 pàgines. També hem rebut visites de la resta de l’Estat espanyol i de 
països llatinoamericans que han representat un 26% del total, visites estrangeres (Xile, USA, Mèxic, 
etc.).  La  portada  s’ha  actualitzat  186  vegades,  la  qual  cosa  prova  un  gran  dinamisme.  S’han 
col·locat 372 materials docents. La pàgina web, d’aquesta manera, s’ha convertit no sols en un 
referent per a conèixer l’actualitat i les noticies del programa de majors, sinó en una llibreria virtual  
d’ informació i coneixement. 

La Universitat per a Majors, a més de la seua missió social i educativa i buscant l’excel·lència 
universitària, també executa una valuosa faceta investigadora, i en aquest sentit compta amb un 
equip de professors i  especialistes en l’àrea d’investigació de temes gerontològics.  Participa en 
jornades d’estudi, congressos, etc., on està present aquesta labor investigadora.

Publicació en revistes científiques o congressos:
• “Enhancing ICT education for senior students: a comprehensive formal, non-formal and 

informal approach to learning” en la publicació: Lifelong learning in Europe.  Helsinki
• “The use of comunities of practise to create stories for serious games. The experience of the 

european project e-vita”. European distance and e-learing network. Valencia
• “Impact on quality of life among seniors through ICT. Concepts and methodology for an 

educational intervention”. Psychology and New Technologies for adult education.  Cracow
• “ICT education in the Senior Citizens’ University, from teaching to inclusion”. Psychology and 

New Technologies for adult education. Cracow

La Universitat per a majors participa en un projecte d’Investigació i Desenvolupament, coordinat 
per la Universitat de La Laguna.

D’altra banda, s’ha publicat del llibre  La educación permanente: la universidad y las personas  
mayores. La "Universitat per a Majors" compleix en el curs 2009-2010 el dotze aniversari. Per 
recordar aquesta data i fruit del treball d’un projecte R+D coordinat pel professor Salvador Cabedo, 
en el  qual  han participat  els  principals  investigadors  en l’àrea de coneixement  de  les  persones 
majors  a  l’Estat  espanyol  s’ha  publicat  aquest  llibre  que  conté  reflexions,  distintes  però 
complementàries, al voltant del tema de l’educació permanent a la Universitat.

Aquest és el quart volum d’una col·lecció pròpia de recerca que té l’àrea d’educació per a majors.

La Universitat  per a Majors ha estat present en publicacions especialitzades,  com ara la revista 
Cuadernos de Pedagogia que es va presentar un reportatge titulat “Enganchados al saber”, en què 
es mostra la pedagogia utilitzada en la Universitat per a Majors, i com s’aplica a les classes de 
noves tecnologies. També es presenten les opinions d’estudiants de la Universitat per a Majors.

Un altre article es va publicar a la revista  60 y Más del IMSERSO (Institut de Majors i Serveis 
Socials), i que amb caràcter nacional presenta els esdeveniments i innovacions més destacables. Es 
va tractar l’organització i també l’impacte de les II Jornades de Majors i Noves Tecnologies.

El 2000 el Consell Europeu de Lisboa va fixar com objectiu estratègic fer realitat un espai europeu 
de l’aprenentatge permanent.  Per  això es  considerava necessària  la  transformació dels  sistemes 
educatius perquè forem més oberts, flexibles i adaptats als interessos i necessitats de la societat.

Des  d’aleshores  han estat  molts  els  compromisos,  plans  i  comunicats  que  la  Unió  Europea  ha 
indicat en aquest sentit, l’últim a l’abril de 2010 s’ha realitzat a Còrdova i s’ha posat de manifest la 
necessitat  d’establir  polítiques  úniques,  en  àmbit  europeu  i  nacional,  per  a  establir  prioritats, 
utilitzar  conjuntament  els  recursos  disponibles,  especialment  entre  programes  de  les  diferents 
administracions, i assolir la implicació dels agents socials i la societat civil.

Fruit  d’aquestes estratègies existeix un programa de desenvolupament i  investigació del qual la 
Universitat  Jaume I,  ja  des  de  l’any 1997 és  agent  actiu.  En l’actualitat  són  dos  els  projectes  



europeus que es porten a terme:
• Associació d’aprenentatge: ActiveICT: Active citizenship through ICT at all ages
• Projecte de cooperació: e-Vita: European Life Experiences

Els projectes europeus en els quals ha estat present han sigut: l’ActiveICT, del qual s’han realitzat 
quatre reunions en l’àmbit d’aquest projecte: Romania, Portugal, Finlàndia i Polònia (juny 2010),  
on  es  treballa  per  a  portar  a  terme  activitats  comunes  amb la  finalitat  d’innovar  i  millorar  la 
pedagogia i oferta d’activitats.

La Universitat per a Majors és la coordinadora d’11 institucions més. En aquest projecte, es fomenta 
la participació dels alumnes, no com a receptors passius de coneixements, sinó com a actors actius 
de l’aprenentatge de noves tecnologies.

I el projecte e-Vita, en el qual es pretén establir un marc pedagògic i una eina per possibilitar una 
educació intergeneracional a través de les noves tecnologies i els jocs. A partir de les “històries de 
vida” de les comunitats de pràctiques dels majors, ja s’han desenvolupat els prototips de jocs, que 
serviran per a aprendre. Dins d’aquest projecte, es va participar en el Congrés Internacional EDEN 
(European Distance e-Learning Network) que va tindre lloc a la Universitat Politècnica de València.

La participació i implicació de molts estudiants i ponents en les II Jornades de Majors i Noves 
Tecnologies que es van realitzar a la Universitat Jaume I, el 22 i 23 d’abril, van suposar una fita 
important tant per l’actualitat del tema tractat com per la implicació de magnífiques ponències. El 
programa de les jornades, era acostar a tots no només l’ús "clàssic" de la tecnologia sinó veure 
aquesta des de molts altres punts de vista. Es van convidar els millors experts, tant nacionals com 
internacionals perquè s’acostaren a la nostra universitat i ens exposaren els seus coneixements i 
innovació en un àmbit que no pot ser altre que el de la universitat capdavantera, per excel·lència, en 
temes tecnològics.

Aula per a Majors a les seus
Durant  el  curs  2009-2010,  la  Universitat  per  a  Majors  ha continuat  estant  present  a  la  Seu de 
l’Interior, la Seu del Nord i la Seu dels Ports, i a més ha sigut el primer any que ha estat a la Seu del  
Camp de Morvedre. La presència de les activitats docents de la Universitat per a Majors a les seus 
ha tingut com a objectiu la no discriminació de les persones ni per edat ni per territori. 

Les  Aules  per  a  Majors  a  les  seus  fan  possible  que  també  les  persones  majors  de  les  nostres 
comarques  tinguen  l’oportunitat  d’ampliar  coneixements  científics  propis  de  la  reflexió 
universitària, compartir experiències i establir vincles amb els estudiants de la Universitat Jaume I.

294 estudiants han pogut gaudir de les aules per a majors a les seus, on s’han impartit 638 hores 
d’assignatures i 165 hores de noves tecnologies. Els estudiants de les seus han realitzat un total de 
cinc  activitats  de  dinamització  sociocultural:  visites  a  museus,  conferències,  visites  a  ciutats 
d’interès cultural i històric, etc.

Anàlisi de la matrícula
Nombre d’estudiants

Un total de 892 estudiants s’han matriculat durant el curs 2009-2010 (306 en primer cicle, 292 en  
segon cicle i 294 en les seus). 

Els estudiants de primer cicle s’han distribuït de la següent manera: 129 alumnes de primer curs, 92 
de segon curs i 85 de tercer curs. Als estudiants de segon cicle se’ls han oferit quatre grups de sis  
assignatures cada un. En aquesta oferta s’ha aconseguit que l’estudiant puga elegir aquell itinerari 
que més s’adapta per a complir els seus objectius acadèmics a més de garantir un reciclatge continu 
i per tant una oferta permanent per als estudiants.



Per últim, els 294 alumnes de les seus s’han distribuït de la següent forma: 20 a Vilafranca, 41 a 
Morella, 43 a Sant Mateu, 97 a Vinaròs, 36 a Sogorb i 57 al Port de Sagunt.

Convergència Europea
ACCIONS DE CONVERGÈNCIA
Les accions de convergència portades a terme durant el  curs acadèmic 2009-2010 han estat  les 
següents:

Projectes ECTS
• Continuïtat dels projectes ECTS en 14 titulacions de l’UJI, de les quals quatre ja han passat a 

títol de grau en el curs 2009-2010. 
• Formació específica del professorat que s’ha incorporat de nou als projectes així com dels que 

impartiran docència en els nous graus.

Formació/difusió

Dins de les accions emmarcades en formació destaquem:
• Curs sobre «L’EEES i els nous títols universitaris». S’ha fet una nova edició en la qual han 

participat 20 persones del personal d’administració i serveis. Des de la primera edició, en el 
curs 2005/06, s’ha format un total de 160 persones.

• Continuïtat de l’assignatura de lliure elecció L’Espai Europeu d’Ensenyament Superior i el 
Paper de l’Estudiantat, amb un total de vuit cursos (quatre per semestre). Des de la primera 
edició, en el curs 2004-05, l’han aprovat un total de 919 estudiants, que han conegut els canvis 
davant el procés de convergència europea.

En les accions de difusió cal destacar:
• Xarrades informatives sobre l’EEES a instituts de secundària.
• Tríptics informatius sobre l’EEES per a la comunitat universitària i per a l’alumnat dels centres 

de secundària.
• Informació sobre l’EEES a l’agenda acadèmica.
• Informació sobre l’EEES a les pantalles de televisió de l’UJI.
• Participació amb una secció especial de l’EEES al periòdic VoxUJI.

Eines tecnològiques de suport al procés d’adaptació de les titulacions
• Assistent d’harmonització. El professorat que participa en els projectes utilitza aquesta 

aplicació informàtica per a elaborar la guia docent d’assignatura, que després es publica al 
LLEU. Per al curs 2010-2011 hi ha un total de 200 assignatures planificades mitjançant 
l’aplicació informàtica.

• Aplicació Verifica UJI. Aquesta eina informàtica es va dissenyar per a elaborar els nous plans 
d’estudi d’acord amb el RD 1393/2007 i ha estat utilitzada per totes les comissions 
acadèmiques internes que han elaborat els títols de grau. A més, s’utilitza per a passar tota la 
informació de les guies docents d’assignatura al nou Llibre Electrònic d’Universitat.

• Canal Espai Europeu. S’ha actualitzat tota la informació generada al voltant de l’EEES.

Informació acadèmica i assessorament educatiu
Fires
En aquest curs, s’ha realitzat un gran esforç d’assistència de la Universitat Jaume I a les diferents 
jornades i fires d’informació i orientació, en un gran nombre de localitats més enllà del que es pot 
considerar l’àrea d’influència de la Universitat.



Taula 2.1. Fires d’informació i orientació

Fira Data Lloc

Form@emplea 15 al 17 d’abril (2010) València 

Juventud Activa, Salón del 
estudiante

16 al 18 d’abril (2010) Terol 

VIII Fira de l’Estudiant 19 al 23 d’abril (2010) Gandia, València 

Festa per la Llengua 28 de març (2010) Castelló 

Educación y Empleo 20 al 22 de maig (2010) Saragossa 

Fira de l’Estudiant 24 d’abril (2010) Xàtiva, València 

Expoebre 29 d’abril al 2 de maig (2010) Tortosa, Tarragona 

Educaempleo 13 al 15 de maig (2010) Alacant 

FUTURE 22 al 24 d’abril (2010 Castelló 

Portes Obertes a la Societat 24 d’abril (2010) Castelló

Assistència del personal d’InfoCampus a Jornades i Encontres celebrats en altres universitats 
espanyoles i a cursos de formació específica organitzats per la Universitat Jaume I

Amb la finalitat d’estar informats de totes les novetats al voltant de la implantació dels nous títols  
de  grau  i  màsters  universitaris  (RD 1393/2007)  i  sobre  la  legislació  que  regula  les  condicions 
d’accés  als  ensenyaments  universitaris  oficials  de  grau  i  els  procediments  d’admissió  a  les 
universitats públiques espanyoles (RD1892/2008, RD558/2010) i per tal d’intercanviar experiències 
amb  altres  universitats  el  personal  d’informació  i  orientació  de  l’UJI  va  assistir  als  següents 
encontres, jornades, cursos, etc.:

Als dos encontres organitzats pel Grup de Serveis d’Informació i Orientació Universitària (SIOU). 
Aquests encontres es van celebrar a la Universitat de Múrcia els dies 26 i 27 de novembre de 2009 i 
a la Universitat de Granada els dies 6 i 7 de maig de 2010.

D’altra banda, a la Universitat Politècnica de València es van celebrar el 19 de gener de 2010 les IX 
Jornades d’Orientació. 

L’àrea de formació del Servei de Recursos Humans de l’UJI, a petició del personal del Servei de 
Gestió de la Docència i Estudiants i de la Unitat de Suport Educatiu, va organitzar un curs específic 
per al personal d’aquests dos serveis amb el nom de: “El reconeixement i transferència de crèdits en 
els nous ensenyaments adaptats a l’espai europeu d’educació superior. Normativa pròpia i solucions 
adoptades a la Universitat Carlos III de Madrid”.



Informació acadèmica
Les sol·licituds d’informació ateses a InfoCampus de l’1 de juliol de 2009 al 15 de juny de 2010 
han estat en total 72.966, d’aquestes 36.604 van ser en persona, 30.594 per telèfon, 5.768 per correu 
electrònic; d’altra banda 2.675 peticions van ser tramitades mitjançant la bústia institucional de 
consultes, queixes, suggeriments i felicitacions i 1.430 consultes han estat tramitades mitjançant el 
“xat” de matrícula (actiu durant els períodes de matrícula i ampliació de matrícula.) En les consultes 
ateses per correu electrònic s’han comptabilitzat (des de febrer de 2009) les peticions d’informació 
sobre màsters oficials que abans eres ateses pel Servei de Gestió de la Docència i Estudiants.

Aquestes dades fan referència al nombre de persones que han plantejat consultes d’informació

Des  d’InfoCampus  es  modera  la  base  de  dades  d’habitatge  i  també  es  gestiona  la  introducció 
d’immobles d’aquelles persones que per el fet de no ser membres de la comunitat universitària no 
poden introduir registres directament; el nombre d’ofertes introduïdes i/o modificades és de 1.733 

Visites concertades al campus
El programa es crea a partir de la sol·licitud de centres educatius i entitats que volen incloure entre  
les seues activitats educatives extraescolars una visita a la Universitat Jaume I, ja siga de forma 
genèrica o vinculada a continguts de determinades assignatures de primària o d’ESO.

Tenen com a finalitat donar a conèixer la Universitat Jaume I, les titulacions que s’hi imparteixen i  
les instal·lacions pròpies.

Les visites s’acomoden a l’objectiu del centre sol·licitat, i n’hi ha dues modalitats:
• General: visita general de la Universitat Jaume I, les titulacions acadèmiques i les instal·lacions 

(Centre de Documentació-Biblioteca, aules informàtiques, Servei d’Esports, etc.). 
• Específica: visita a instal·lacions específiques d’una determinada titulació (laboratoris, tallers, 

hivernacle, etc.).
• Les visites consten d’una part explicativa per contextualitzar la Universitat o titulació i un 

itinerari per les diferents instal·lacions. 

Durant el curs 2009/10 s’han realitzat un total de:
• 35 visites concertades al campus del programa general amb un total de 1.925  participants 

procedents de les següents entitats: Col·legi Carmen Martín, Col·legi Cervantes, Col·legi 
Consolació de Castelló, Botànic, St. Aelred’s Catholic Technology College, Lope de Vega, 
Germans Ochando, Divina Providència, CEE Baix Maestrat, Lectorat Català, Doctor Errando 
Villar, Lope de Vega, IES de Sant Mateu, Liceo, IES Jaume I, 3 de Fira Future, CEIP Botànic 
Calduch, Puertolas Pardo, IES Francesc Ribalta, Iturbi, Consolación, 2 de Afanias, Virgen del 
Carmen, La Salle, Frances Ribalta, Erasmus Barcelona, Vicent Artero, Herrero, C.P. Jaume I 2 
de l’Escoleta de l’UJI, Estudiants de cursos d’estiu de llengües d’altres països (CAL). 

• 5 visites concertades al campus del programa específic amb un total de 275 participants 
procedents dels centres: IVADIS, Consolación de Castelló, IES Professor Broch i Llop, IES El 
Caminàs, Hospital de dia. 

 

Transició cap a la universitat
La coordinació de la universitat amb uns altres nivells educatius és un aspecte fonamental per a 
facilitar la presa de decisions en el procés d’accés a la universitat. Per aquest motiu, s’han establert 
una sèrie d’activitats i projectes:



Jornades de Portes Obertes

Els dies 17, 23 i 29 de març s’ha organitzat la dinovena edició de les Jornades de Portes Obertes,  
dirigides als centres d’ensenyament secundari. El nombre de centres participants ha estat de 57 i 
l’estudiantat assistent de 3.198. La valoració d’aquesta activitat va donar un índex de satisfacció 
general de 3,89 sobre 5. 

S’ha convocat per segon any consecutiu el II Concurs de Disseny del Cartell de les XIX Jornades de 
Portes Obertes, en què s’han presentat un total de 15 propostes. 

Com aspecte que cal destacar esmentem l’elaboració d’una nova guia de Portes Obertes amb nous 
continguts, disseny i editada en valencià i en castellà. 

Xarrades als centres d’ensenyament secundari
Les xarrades als centres educatius es divideixen en les següents modalitats:

• Xarrades UJI: graus, accés i admissió a la universitat o Prova d’Accés a la Universitat (PAU). 
• Taller web: Navega pel teu web: transita cap a la Universitat!
• Xarrades temàtiques de les titulacions. 

Els destinataris han estat alumnat de batxillerat, de cicles formatius de grau superior o d’educació 
secundària obligatòria, persones que es preparen la prova d’accés per a majors de 25 anys i/o pares i 
mares. 

Quant a la temporalització, s’han situat entre el període de gener a maig (s’han realitzat un major 
nombre de xarrades al mes de febrer i un menor nombre al mes d’abril).

El nombre total d’accions que s’han realitzat, dividides per modalitats, ha estat de: 
• 28 xarrades UJI.
• 10 tallers web.
• 47 xarrades temàtiques de titulació (Estudis Anglesos, Enginyeria d’Edificació, Dret, 

Comunicació Audiovisual, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, Enginyeria Química, 
Matemàtica Computacional, Humanitat i EURUJI/EURINSA).

• 1 xarrada per a persones majors de 25 anys en un centre de formació de persones adultes 
(CFPA).

• 1  xarrada sobre l’espai europeu d’educació superior (EEES) per a pares i mares.

Respecte  a  la  procedència  dels  centres,  fonamentalment  les  xarrades  s’han  realitzat  a  centres 
educatius de la província de Castelló però un 8% s’han realitzat a centres de fora (València, Terol,  
Tarragona...) i respecte als destinataris cal destacar que un 5% de xarrades els destinataris han estat 
pares i mares. 

En  concret,  les  xarrades  impartides  per  professorat  universitari  han  estat  un  total  de  47  i  les 
impartides  per  personal  de  la  Universitat  (tècnics  USE,  tècnics  UTH)  s’han  situat  en  40.  En 
definitiva, el total d’intervencions realitzades aquest curs acadèmic se situa en 87.

Jornada per als majors de 25, 40 i 45 anys

Es va realitzar una jornada a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, el dia 18 de 
febrer, dirigida a les persones que es presenten a les proves per als majors de 25, 40 i 45 anys.  
L’activitat tenia dues vessants, una primera, referent a una xarrada sobre els diversos tipus d’accés 
(proves, procediment de selecció, estructura, etc.), i una segona part, consistent en la Universitat 
Jaume I (títols de Grau, serveis, departaments, etc.). El nombre total d’assistents va ser de 212. 



Coordinació amb els orientadors dels centres d’ensenyament secundari

Les principals accions que s’han desenvolupat dirigides als orientadors i orientadors d’ensenyament 
secundari son: 

1a Jornada d’Orientació (06/11/2009). 
• Orientadors assistents: 64
• Valoració satisfacció: 4,31 (escala d’1 a 5)
• Programa de la jornada

• Experiència d’orientació.
• L’orientació educativa i professional a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa.

• Visita guiada:
• Paranimf

• Accions d’informació i orientació
• Propostes de la Unitat de Suport Educatiu (USE) per al curs acadèmic 2009/2010

2a Jornada d’Orientació (24/02/2010). 
• Orientadors assistents: 52
• Valoració satisfacció: 4,92 (escala d’1 a 5)
• Programa de la jornada: 

• Adaptació curricular. Aplicació informàtica NAC-ACS II. 
• Pissarra virtual: aplicacions. 
• Funció didàctica del Paranimf
• Acció tutorial a l’educació secundària obligatòria (CD). 
• Materials d’orientació USE: Prova d’Accés a la Universitat (CD). 

II Concurs d’Elaboració de Materials d’Orientació per a l’Ensenyament Secundari. 

Coordinació amb els centres de formació permanent d’adults (CFPA)

S’han organitzat al llarg del curs acadèmic dues reunions informatives a les quals van assistir els 
responsables de les proves d’accés a la universitat dels centres FPA.

1a reunió informativa (29/01/2010): 
• Proves d’Accés a la Universitat per a Majors de 25 i 45 anys 
• Procediment de selecció per a l’accés per a majors de 40 anys
• Noves pàgines web per a l’accés dels majors de 25, 40 i 45 anys
• Propostes de la Unitat de Suport Educatiu per al curs 2009/2010. 
• Els títols de grau de la Universitat Jaume I. 

2a reunió informativa (20/06/2010): 
• Aspectes d’informació i orientació universitària. 
• Resultats de les PAU dels majors de 25 i 45 anys del curs 2009/2010.
• Novetats en l’accés a la universitat per aquestes vies. 
• Propostes de treball per al curs acadèmic 2010/2011, per part dels centres de FPA i la 

Universitat

 



Jornada d’Acollida

Per seté any consecutiu s’ha realitzat la Jornada d’Acollida per a facilitar l’adaptació i la integració 
de l’estudiantat de nou ingrés. Aquestes jornades van tenir lloc els dies 7, 8, 9 i 10 de setembre de 
2009 amb una participació de 600 estudiants.

La satisfacció general amb l’activitat en una escala d’1 a 5 ha obtingut una puntuació de 4,37, la 
valoració de la Guia d’acollida entregada ha estat de 4,42 i de la presentació audiovisual de 3,97. 

Tutorització de majors de 25 anys

Aquest any en el programa de tutorització per a les persones que accedeixen per la via de persones 
majors  de  25  anys,  la  participació  ha  estat  de  38  alumnes  tutoritzats  i  36  alumnes  tutors  (74 
estudiants  en  total),  de  manera  que  s’ha  assignat  a  cadascun  dels  estudiants  sol·licitants  un 
estudiant-tutor de la mateixa titulació de cursos superiors amb la finalitat d’ajudar-los i assessorar-
los en la seua trajectòria acadèmica.

Projecte: Forma’t a l’UJI!

Aquest  programa  té  com  a  finalitat  facilitar  l’adaptació  dels  estudiants  procedents  d’altres 
províncies que desitgen estudiar a la Universitat Jaume I.

Entre les accions realitzades dins del programa destaquem:
• Consolidació de la figura de l’estudiant delegat de la Universitat Jaume I per a cada IES 

d’altres províncies. Aquest és un estudiant que es troba realitzant els seus estudis a la 
Universitat Jaume I i que va cursar el batxillerat en el centre del qual és delegat. La seua funció 
principal és ser un facilitador de tota la informació que es considere rellevant tant per als 
estudiants d’aquest centre com per a la direcció, orientador i associació de mares i pares; i ser 
així un referent personal per a la comunitat educativa del centre.
Aquest curs hem comptat amb la participació de 33 alumnes delegats provinents de les 
següents províncies i localitats: Terol, Conca, Saragossa, Osca, Alacant, Elx, Almansa, 
Albacete, València, Múrcia i Illes Balears.

• Actualització i ampliació del directori de centres d’altres províncies que formen part de la 
nostra base de dades: Alacant (31), Conca (68), València (99), Terol (20), Tarragona (8) i 
Albacete (38), en total 264 centres. Aquests reben periòdicament informació sobre la nostra 
universitat adient a cada període del curs. A més, també se’ls envia el diari Vox-UJI elaborat 
especialment per als centres de secundària.

• Contacte amb els pares dels alumnes de fora de Castelló matriculats a l’UJI que procedeixen de 
fora de la nostra Comunitat, per mitjà d’una carta de presentació i un Vox-UJI en castellà.

• Reunió amb dos representants de la Delegació Provincial de Conca (Conselleria d’Educació i 
Ciència de Castella-La Manxa), els quals van ser invitats a una Jornada d’Orientació que 
realitzem a l’UJI i en la qual van participar activament realitzant una ponència sobre 
l’organització del sistema d’orientació a Castella-La Manxa. A més es va ensenyar la 
Universitat i els seus serveis més importants.

• Reunió amb orientadors de València del SPE V10.
• Reunió amb orientadors de València del SPE 2.
• Xarrades en un centre de València, dirigides als alumnes de batxillerat i als seus professors, 

perquè coneguen l’UJI i la seua oferta acadèmica.
• Xarrada en un centre de Mislata (València), dirigida als alumnes de batxillerat i als seus 

professors, perquè coneguen l’UJI i la seua oferta acadèmica.
• Creació del Vox-UJI en castellà, versió dirigida als instituts, i difusió d’aquest pels IES de 

províncies de fora de Castelló.



Elaboració de materials d’orientació
Des  de  la  Unitat  de  Suport  Educatiu  s’ha  coordinat  i  desenvolupat  l’elaboració  de  diferents 
materials:

• Quadríptics de les titulacions: revisió i actualització dels quadríptics en castellà i en valencià.
• Elaboració d’un DVD sobre la universitat per al futur estudiantat juntament amb el SCP al 

voltant del nou logotip “L’UJI és més...”. 
• CD Simulador de la prova d’accés a la universitat (PAU) que comprén els següents apartats: 

- Aspectes generals (recursos documentals, legislació i calendari). 
- On m’examine.
- Anem a preparar la selectivitat: què puc fer (durant el batxillerat, des que s’acaba el curs, 
durant la selectivitat i després en acabar). 
- Simulació d’accés a l’UJI i a la resta d’universitats espanyoles. 
- Preguntes i respostes més freqüents. 
- I si tinc dubtes? Presentació de power point sobre la nova PAU. 

• Full informatiu d’accés amb les notes de tall. 
• Guia de portes obertes per a l’estudiantat i els orientadors dels centres d’ensenyament 

secundari.
• Guia d’acollida per a l’estudiantat nouvingut.
• Pàgina web transició secundària-UJI: http://www.uji.es/infopre/trans/. Durant aquest curs es 

pot destacar de la pàgina:
- Disseny i elaboració de les monografies dels 9 graus implantats. 
- Elaboració taules ponderacions batxillerat per a l’accés a la universitat. 
- Vinculacions dels CFGS amb les branques de coneixement i els graus de l’UJI. 
En el curs acadèmic 2009/10 s’ha detectat un gran augment de visites a la pàgina de transició 
secundària-UJI. El nombre total d’entrades és de 49.596.

• Pàgina web d’accés per a majors de 25, 40 i 45 anys: http://www.uji.es/infopre/majorsde/
Durant aquest curs s’ha creat un nou portal d’accés a la universitat per a majors de 25, 40 i 45 
anys, amb un perfil específic per a cada un dels tres tipus d’accés. Per a cada perfil s’ha 
dissenyat una pàgina amb tota la informació adient sobre la prova o procediment d’accés 
específic i sobre els aspectes de la Universitat Jaume I que han de conèixer.
En la pàgina de majors de 25 anys s’ha obtingut un gran nombre de visites durant aquest curs. 
El nombre d’entrades ha sigut de 30.029.

LLEU, llibre de les titulacions
El LLEU conté informació fonamental sobre les titulacions que s’imparteixen a la Universitat, tant 
de les assignatures (continguts, horaris, incompatibilitats, professorat, llengua de docència, crèdits, 
etc.) com referida a la normativa, presentació de les titulacions, serveis de la universitat, PMF, etc.

El LLEU és una de les eines més consultades per l’estudiantat, especialment durant el període de 
matrícula i ampliació.

Des de l’USE coordinem l’actualització dels continguts de les assignatures al LLEU.

El LLEU forma part dels processos certificats de les titulacions:AUDIT.

Suport psicopedagògic a l’estudiantat de la Universitat Jaume I
• Els tècnics de la Unitat de Suport Educatiu han atès un total de 101 consultes d’orientació 

acadèmica. Les persones assessorades són fonamentalment estudiants universitaris, 
concretament un 26,73% estudiantat de la FCHS, un 16.83% estudiantat de la FCJE i un 



13.86% estudiantat de l’ESTCE. A més, aquest curs també s’ha assessorat un 42.57% referent 
al col·lectiu de futurs estudiants (secundària, CFGS, majors de 25 anys, etc.), coincidint amb 
tots els canvis en l’accés a la universitat per al curs acadèmic 2010/11.

• D’altra banda, es realitza assessorament a les persones que ho sol·liciten en relació amb la 
transició cap a la universitat. Concretament, es realitza:  
- Assessorament virtual mitjançant les bústies de consultes, suggeriments, queixes i 
felicitacions de la pàgina web de transició secundària-Universitat i de la pàgina web d’accés 
per a majors de 25, 40 i 45 anys. Aquest any el nombre de consultes ha sigut de 343. El nombre 
de respostes referents a transició secundària-Universitat ha estat de 225 i les referents a majors 
de 25, 40 i 45  anys de 118. 
- Assessorament personalitzat (presencial, telefònic o per correu electrònic). El nombre total 
de consultes ha sigut de 338, d’aquestes 153 han sigut de persones majors de 25, 40 i 45 anys 
que volien accedir per aquestes vies i 185 consultes d’accés de d’altres col·lectius (futurs 
estudiants, pares i mares, orientadors, etc.). 
- Aquest curs 2009/2010 s’ha encetat el Programa d’Acció Tutorial Universitari (PATU) dirigit 
a alumnat de primer curs. L’objectiu d’aquest programa és facilitar la integració dels alumnes 
de primer a la Universitat Jaume I i per a portar-lo a terme s’utilitza una tutoria mixta, en la 
qual els alumnes tutors amb l’ajuda d’un professor tutor, que serveix de guia i de suport, 
tutoritzen un determinat nombre d’estudiants de primer curs. 
Les titulacions que han participat en aquest projecte pilot han sigut:

- Llicenciatura en Psicologia
- Llicenciatura en Psicopedagogia
- Llicenciatura en Dret
- Grau en Turisme
- Grau en Química

En total han hagut 13 professors tutors, 47 alumnes tutors i 151 alumnes tutoritzats. La 
satisfacció amb el programa d’aquests tres col·lectius han sigut (en una escala d’1 a 5):

- Professors tutors: 3.92
- Alumnes tutors: 3.77
- Alumnes tutoritzats: 3.72

- Durant el curs 2009/2010 s’ha continuat fent accions de tutoria grupal. Les accions aquest any 
han sigut: 

ACCIONS VALORACIÓ (ESCALA D’1 A 5)

Taller “Aprendre a parlar en públic” (3 tallers) 4,81

Taller “Com controlar l’ansietat davant els 
exàmens” (1 taller)

4,25

Taller: “Com escriure correctament un treball 
acadèmic en llengua espanyola” (3 tallers)

4,75

Taula Redona: Vols treballar de forma autònoma 
després d’acabar Enginyeria Tècnica en Disseny 
Industrial? Vine i et contem com pots fer-ho.

4,11

• Programa “Millora el teu rendiment acadèmic”



Aquest programa ofereix un suport personalitzat a aquells alumnes que no han obtingut els resultats  
que esperaven en les convocatòries d’exàmens, o que volen millorar les seues estratègies i tècniques 
d’estudi  amb  vista  a  altres  convocatòries  d’examen  al  llarg  de  la  titulació.  S’ofereix  suport 
individualitzat als alumnes de la Universitat Jaume I (sobretot de primers cursos) per a treballar 
diferents metodologies i tècniques d’estudi. Va adreçat a dos grans col·lectius d’estudiants, d’una 
banda, als que es presenten a un nombre determinat d’assignatures i no superen les que esperaven i, 
d’una altra banda,  als  que,  tot  i  que han obtingut els resultats  esperats,  volen millorar els  seus 
resultats per a les properes convocatòries d’exàmens. 

La difusió d’aquest programa s’ha portat a terme de la següent manera:
• Enviant un correu informatiu a tot l’estudiantat matriculat al primer curs de totes les titulacions 

de l’UJI, amb les dades de contacte del Servei.
• Enviant un correu informatiu a tot els professorat de la Universitat que tinguera docència al 

primer any de carrera, per si detectava algun cas que poguera derivar a l’USE.
• Contactant telefònicament amb professorat d’assignatures troncals, de primer semestre o anuals 

dels primers anys de carrera de totes les titulacions, per tal d’explicar-los el programa i 
concertar una cita per fer una intervenció a les aules, per a explicar-los als alumnes el que els 
podíem oferir.

En total s’han realitzat 38 intervencions a les aules (hem de tenir en compte que algunes titulacions 
tenen dos grups d’alumnes: A i B).

En total s’han inscrit 172 estudiants de les dues facultats i de l’Escola, amb la següent distribució: 
FCHS: 100 (58.14%), FCJE: 42 (24.42%), ESTCE: 31 (18.02%).

Titulacions que estan participant:

FCHS:
• Llicenciatura en Traducció i Interpretació: 8
• Grau en Comunicació Audiovisual: 8
• Llicenciatura en Psicologia: 46
• Llicenciatura en Filologia Anglesa: 4
• Diplomatura en Mestre/a, especialitat Educació Musical: 5
• Diplomatura en Mestre/a, especialitat Educació Primària: 18
• Diplomatura en Mestre/a, especialitat Educació Infantil: 6
• Diplomatura en Mestre/a, especialitat Educació Física: 1
• Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques: 1
• Llicenciatura en Humanitats: 3

FCJE: 
• Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses: 17
• Diplomatura en Ciències Empresarials: 9
• Llicenciatura en Dret: 4
• Diplomatura en Turisme: 10
• Diplomatura en Relacions Laborals: 1
• Diplomatura en Gestió i Administració Pública: 1

ESTCE:
• Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió: 5
• Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes: 1
• Enginyeria Química: 1



• Llicenciatura en Química: 4
• Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial, especialitat Mecànica: 3
• Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial: 5
• Arquitectura Tècnica: 7
• Enginyeria Industrial: 5

Una vegada els alumnes vénen a l’USE es porten a terme sessions de treball individualitzades, amb 
una  mitjana  de  quatre  sessions  per  alumne,  de  manera  que  s’han  realitzat  un  total  de  687 
intervencions per part dels tècnics de l’USE.

La satisfacció dels estudiants amb l’atenció rebuda per les tècniques i del funcionament general del 
programa ha sigut per al primer semestre d’un 4.69 en una escala d’1 al 5, i al segon semestre un 
4,77 en una escala d’1 a 5.

• Programa “Estudia i investiga a l’UJI”

Aquest programa va adreçat a aquells alumnes més brillants que es matriculen a la nostra universitat 
i els ofereix l’oportunitat de participar en un grup d’investigació des del inici dels seus estudis.

L’objectiu és aconseguir el desenvolupament integral de les capacitats, aptituds i coneixements dels 
alumnes  a  través  d’una  tasca  que  exigeix  l’esforç  i  compromís  tant  del  professorat  com dels 
mateixos alumnes a través d’un saber disciplinari, així com acompanyant-los amb la finalitat de 
millorar la seua competència acadèmica i personal.

Es tracta de fomentar en aquests alumnes més talentosos la capacitat de reflexió i anàlisi de l’entorn 
a partir d’un tema que resulte motivador i rellevant per a la titulació que estan cursant.

Els destinataris d’aquestes accions.

Aquesta iniciativa va adreçada a dos col·lectius d’estudiants de batxillerat, d’una banda:
- Aquells estudiants que gràcies a un rendiment excel·lent compten amb un bon expedient per 
a accedir a la universitat (són estudiants amb una nota mitjana d’accés a la universitat superior 
a 8,5).
- Els estudiants que han quedat finalistes en qualsevol de les modalitats de les olimpíades 
acadèmiques que es porten a terme mentre cursen el batxillerat als centres de secundària.

La difusió d’aquest programa s’ha realitzat de la següent manera:

• Enviament als centres de díptics amb informació sobre el programa amb el contacte per a 
resoldre tots els dubtes que puguen sorgir.

• Reunions informatives amb els estudiants finalistes de les olimpíades després de selectivitat 
però abans que facen preinscripció per a oferir-los de primera mà l’oportunitat de triar una 
titulació UJI amb la qual obtindran avantatges formatius i investigadors de la mà dels 
professionals dels grups d’investigació que estan implicats en el programa Estudia i Investiga a 
l’UJI i amb els estudiants més brillants, per a explicar-los l’existència del programa, una 
vegada ja estan matriculats en la titulació.

Els participants aquest curs són:

ÀMBIT GRUP 
D’INVESTIGACIÓ

ALUMNE 
BRILLANT

TUTOR/A



FÍSICA Materials Moleculars Finalista olimpíades Rosa Llusar

Riscs Ambientals i 
Laborals

Finalista olimpíades Miguel Carda

ECONOMIA Grup de recerca de 
l’Institut 
Interuniversitari de 
Desenvolupament 
Local 

Finalista olimpíades Ana M. Fuertes

Grup de Recerca sobre 
Mercats Financers

Finalista olimpíades M. Ángeles Fernández

TRADUCCIÓ I 

INTERPRETACIÓ

Traducció i 
Comunicació als 
Mitjans audiovisuals

Expedient d’accés 
superior a 8,5

Frederic Chaume

Organització i 
aprenentatge virtual, 
recursos humans i 
ciberpsicologia/IIDL

Expedient d’accés 
superior a 8,5

Amparo Jiménez

ENGINYERIA 
INDUSTRIAL

Electricitat, Electrònica 
i Automàtica

Expedient d’accés 
superior a 8,5

Enrique Belenguer

La valoració a data 30 de juny de 2010 per part d’alguns membres del programa (ens falten les 
valoracions de més de la meitat dels participants) és la següent:

ESTUDIANTS:

Tenen una satisfacció general d’haver participat en aquest programa en aquest curs acadèmic de 4 
punts en una escala d’1 a 5. I han fet els següents comentaris:

• L’any pròxim m’agradaria poder tornar a participar en aquest programa, ja que m’ha semblat 
una experiència molt enriquidora tant a nivell personal com professional i m’encantaria 
disfrutar-la un altre any. 

• M’agradaria continuar el proper curs. Crec que m’aportaria molt a nivell personal i em pot 
ajudar a comprendre millor molts aspecte de la titulació. A més, pense que és una manera molt 
profitosa d’anar coneixent el món de la investigació. 

PROFESSORAT:

Tenen una satisfacció general d’haver participat en aquest programa en aquest curs acadèmic de 
4,66 punts en una escala d’1 a 5. I han fet els següents comentaris:

• Aquest programa és altament gratificant, ja que és una manera d’apropar els estudiants d’alt 
rendiment al món de la investigació.



Estudiantat amb necessitats educatives especials (ENEE)
L’1 de juny de 2005 es va aprovar, en Consell de Govern, el Programa d’atenció a la diversitat de la 
Universitat Jaume I. Aquest programa pretén donar suport acadèmic als membres de la comunitat 
universitària  que  presenten  algun  tipus  de  necessitat  educativa  especial;  s’entén  per  això  les 
relacionades  amb  discapacitat  sensorial,  auditiva,  deficiència  visual,  problemes  de  mobilitat  o 
discapacitat  motora,  malalties  cròniques  i  necessitats  davant  de  la  immigració  o  la  diversitat 
sociocultural.

Durant aquest curs des de la Unitat de Suport Educatiu hem treballat amb 151 estudiants i s’ha 
donat suport als seus professors (un total de 390) i als grups de referència-aula. En alguns casos es  
treballa amb els familiars dels estudiants, i se’ls ofereix informació i assessorament.

Quant  a  la  relació  de  serveis  que  s’ofereixen  a  l’estudiantat  són:  consulta  psicopedagògica, 
programa de rendiment acadèmic, informació sobre beques i ajudes a l’estudi, suport en gestions 
acadèmiques,  seguiment  acadèmic  i  mediació  amb  el  professorat,  gestió  d’exàmens,  gestió  de 
voluntaris, acompanyament en desplaçaments pel campus, acompanyament acadèmic (pràctiques, 
exàmens, ...), préstec d’ajudes tècniques, espais de descans, espai d’estudi adaptat, adaptació del 
lloc  d’estudi,  suport  ENEE  participant  en  programes  de  mobilitat  universitària  i  suport  en 
assignatura de pràcticum.

El  treball  amb  dades  sensibles  l’estudiant,  dades  confidencials  (mediques  i  acadèmiques)  ha 
requerir  la creació d’una base de dades/gestió de la informació dels estudiants que garanteix la 
privacitat de les dades. Permet, així mateix, la comunicació protegida tant amb professorat com amb 
l’estudiantat. Durant aquest curs s’han generat 3325 notificacions/comunicacions protegides.

Respecte al suport al professorat, facilitem pautes de treball al professorat segons problemàtica de 
l’estudiantat, recomanacions respecte a les adaptacions curricular més adequades, etc.

Durant el curs 2009-10 hem elaborat una Guia d’Atenció a la Diversitat dirigida especialment  al  
professorat que té matriculat, en alguna de les seues assignatures, algun estudiant amb NEE. En 
aquesta  guia  facilitem consells  i  pautes  d’intervenció  al  professorat  en  un  intent  d’aproximar 
diferents tipologies de discapacitat.

Des del nostre programa treballem conjuntament amb els centres educatius d’ensenyaments previs a 
la universitat (centres de secundària i formació de persones adultes), així com amb els responsables 
i tribunals de les Proves d’Accés a la Universitat.

Durant el curs 2009-10 hem elaborat un protocol de treball durant les proves, així com un model 
d’informe per tal de transferir les dades dels estudiants des dels centres d’educació secundària o 
formació de persones adultes.

En  selectivitat  s’ha  donat  suport  a  un  total  de  cinc  estudiants  amb  les  següents  necessitats 
educatives especials: problemàtiques visuals, necessitat d’adaptació del lloc de treball/estudi per 
problemàtica físiques, problemàtiques motrius i problemes d’ansietat.

Respecte a les proves de 25 anys, van ser 21 els estudiants que van necessitar suport a l’hora de fer  
les proves amb diferents problemàtiques com ara problemes motrius (un d’aquests estudiants va 
necessitar transcripció de les respostes d’examen), malalties cròniques i problemàtiques visuals. 

Aquest curs 2009/2010, amb la incorporació de es les proves d’accés a majors de 40 i 45 anys, hem 
donat suport 4 persones amb diverses problemàtiques

En el marc del Programa d’Atenció a la Diversitat -PAD figura el projecte INCLOU, que té com a 
objectiu  desenvolupar  accions  de  sensibilització  sobre  les  necessitats  de  les  persones  amb 
necessitats  educatives  especials  i  la  col·laboració  en  altres  entitats  educatives  i  associacions 
específiques del món de la diversitat.



Així,  durant  els  mesos  de  novembre,  març,  abril  i  maig  es  van  desenvolupar  les  accions  de 
sensibilització. 

Relació d’accions de l projecte INCLOU:

Curs Data realització
VI Jornades Tècniques sobre Discapacitat 
Auditiva

20 i 21 de novembre de 2009

Atenció Psicoeducativa per a Persones amb 
Deficiència Auditiva

13, 14 i 15 d’abril de 2010

Atenció Educativa per a Persones amb 
Deficiència Visual

26, 27 i 28 d’abril de 2010

Teatre i Discapacitat: l’Art al suport de la 
Integració

12 i 13 de maig de 2010

En el marc del projecte INCLOU es realitza des del curs 2008-09 un programa quinzenal de ràdio  
en VoxUji Ràdio amb el nom: SENSE BARRERES, amb l’objectiu de fer visible el món de la 
diversitat i discapacitat des de la perspectiva universitària.

Data Temàtica
14/10/2009 Presentació PAD. Nou curs acadèmic
28/10/2009 Rendiment acadèmic 
11/11/2009 Celiaquia
25/11/2009 Experiència d’un estudiant amb NEE en un 

programa d’intercanvi
09/12/2009 Atenció a la Diversitat en la Universitat
23/12/2009 Problemàtica Auditiva. 
20/01/2010 Universitats i Atenció a la diversitat
03/02/2010 Transició a la Universitat
17/02/2010 LOPD :Llei Orgànica de Protecció de Dades. 
03/03/2010 Proves d’accés a la Universitat: Majors de 25, 

40 i 45 anys
24/03/2010 Estudiants amb Necessitats Educatives Especials 

a l’estranger
14/04/2010 Accessibilitat física a la Universitat Jaume I
28/04/2010 Malaltia crònica: Fibromiàlgia
12/05/2010 Proves d’accés a la Universitat
26/05/2010 Entrevista a un estudiant amb NEE que va 

accedir a la Universitat per proves de majors de 
25 anys i la seua incorporació a la Universitat 
Jaume I

09/06/2010 Malalties oncohematològiques
23/06/2010 Memòria Programa d’Atenció a la Diversitat 



Data Temàtica
Curs 2009/2010

Finalment,  durant  el  curs  2009-10 s’ha  signat  un conveni  de  col·laboració  entre  la  Universitat 
Jaume I i ASPAS- Associació de Pares i Amics de les persones Sordes

Innovació i millora de la docència
Programa de formació del professorat
Les dades corresponents a l’oferta i participació del PDI en els cursos de formació es poden trobar 
en l’apartat 1. Comunitat Universitària, Personal, Formació PDI d’aquesta memòria.

Cal destacar que s’ha continuat oferint cursos amb la modalitat de «taller centrat en l’acció». Es 
tracta  de  cursos  dissenyats  en  tres  fases:  a)  fase  de  formació  presencial  amb  la  introducció 
teoricopràctica;  b)  fase  de  treball  «no presencial»  amb la  posada  en  pràctica  de  les  millores  i 
innovacions per part dels participants sota assessorament d’experts; i c) fase de revisió i posada en 
comú de les experiències portades a la pràctica pels participants en un seminari final. Aquest any 
l’oferta s’ha incrementat a nou tallers d’aquesta modalitat amb una participació activa d’un total de 
145 professors i professores.

Ajudes per a projectes de millora i innovació educativa
Durant el curs 2009/10 s’ha oferit una nova convocatòria de projectes de millora educativa amb un 
notable increment de la participació per vuitè curs consecutiu (hi han participat 536 membres del  
PDI en algun dels 219 projectes executats amb més del 70% dels projectes aprovats de coordinació 
d’assignatures i/o equips docents). Amb aquesta convocatòria s’ha promogut més la coordinació i el 
treball en equip.

Taula 2.2. Projectes de millora i innovació educativa

Curs 2009/10 Increment respecte al curs 
anterior

Total d’ajudes/projectes 
concedits

219 15,87%

Total de professorat participant 536 15,02%

Departament participants 25 0,00%

Programa de seminaris permanents de millora i innovació educativa
En el curs 2009/10 s’ha ofert una nova edició del programa de seminaris permanents de millora i 
innovació  educativa,  en el  marc del  Pla  de formació  del  professorat  de  la  Universitat  Jaume I 
(cursos  2007/08,  2008/09  i  2009/10),  amb  l’objectiu  de  constituir  equips  docents  de  suport  a 
l’intercanvi  d’experiències  en  docència  per  tal  de  potenciar  el  canvi  en  els  processos 
d’ensenyament-aprenentatge que demana el nou espai europeu d’educació superior.

En aquesta nova edició s’ha proposat un seminari de gestió del treball no presencial de l’estudiantat 
de forma cooperativa 



Assessorament i tutorització del programa de formació de novells
En el curs 2009/10 s’han realitzat 41 entrevistes a professorat novell, dels quals 39 (95%) s’han 
inscrit al programa.

Quant a la participació en el procés de tutorització, cal assenyalar que participen 68 professors i 
professores novells (39 nous més 29 que continuen del curs 2009/10), tutoritzats per 67 tutors (hi ha 
tutors amb més d’un novell).

IX Premi de Millora Educativa
Amb la finalitat de donar suport i reconèixer la millora contínua de la docència a la Universitat 
Jaume I, es van concedir un primer premi exaequo per als millors projectes executats durant el curs 
2008/09:

• “Incorporació de criteris d’inversió socialment responsable a la gestió financera i bancària de 
les organitzacions” executat pels professors: Elena Escrig Olmedo, María Jesús Muñoz Torres, 
María Ángeles Fernández Izquierdo i Raúl León Soriano del Departament de Finances i 
comptabilitat.

• “Projectes de millora i innovació educativa per a dissenyar conjuntament les programacions de 
les assignatures de l’àrea de Música” portat a terme pels professors Elena Llopis Bueno, Pedro 
Vicente Martínez Estrada, Antoni Ripollés Mansilla, Joaquín Ortells Agramunt i José María 
Peñalver Vilar, del Departament d’Educació.

• “Continuació del desenvolupament d’una aplicació informàtica per a la gestió de les activitats 
ECTS realitzades per als estudiants” executat pels professors Sergio Barrachina Mir, Rafael 
Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Germán León Navarro, i Asunción Castaño 
Álvarez, del Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors.

Oficina per a la Cooperació en Investigació i Desenvolupament  
Tecnològic
Durant  2009  la  Universitat  Jaume  I  ha  aconseguit  12,5  milions  d’euros  per  a  la  realització 
d’activitats d’investigació i desenvolupament tecnològic. Aquesta xifra suposa un creixement de 
15,7% respecte a l’any anterior (10,8 milions d’euros). Les taxes de creixement en el finançament 
de la R+D s’han mantingut elevades durant els darrers exercicis, amb percentatges sovint superiors 
al 10%.

Tot i les previsions inicials, que feien témer un aprofundiment de la reducció del finançament privat  
per efecte de la crisi econòmica, l’import procedent del sector empresa ha augmentat un 37,4% 
respecte de 2008, per a situar-se en 1.168.539 euros. Ara bé, aquesta quantitat encara queda lluny 
dels 1,6 milions d’euros de 2007.

La contribució de l’Administració central ha augmentat de manera important, i ateny una xifra que 
és més del doble de l’any anterior. Això ha fet que els fons procedents de l’Administració central ja 
suposen el  54% del  total,  mentre  que  l’any anterior  la  seua  contribució  era  d’un 30,47%. Cal 
matisar, respecte d’aquest augment, que el 2008 fou un exercici atípic, ja que per canvi de dates no 
s’hi pogueren incloure els projectes del Pla Nacional de la convocatòria d’aquell any. En qualsevol 
cas, la gran importància del finançament procedent de l’Administració central és una realitat que es 
consolida si analitzem la sèrie de dades dels últims cinc anys: (2005; 38,78%) (2006; 49,75%) 
(2007; 37,18%) (2008; 30,47%) (2009; 54,42%).

En contrapartida, els fons europeus han retrocedit fins a la meitat de l’import de l’any anterior i el 



finançament provinent de la Generalitat Valenciana ha disminuït un 25%. El finançament europeu, 
lligat a escassos projectes de gran import, té habitualment un comportament erràtic.

Captació de recursos pel seu origen 2009
Origen Import (euros) %

Administració central 6.801.797,25 54,55
Administració autonòmica 1.081.045,69 8,67
Administració local 164.909,92 1,32
Administració europea 647.745,00 5,19
Total públic 8.695.497,86 69,74
Empresa privada 1.092.476,22 8,76
Empresa pública 76.053,57 0,61
Total empresa 1.168.539,79 9,37
Altres 2.604.962,66 20,89
Total altres 2.604.962,66 20,89
Total general 12.469.000,31

L’import corresponent als projectes d’investigació supera la meitat dels recursos recaptats (53,73%), 
els contractes art. 83 LOU contribueixen amb quasi el 25%, i la resta d’ajuts suposa un 21%. Els 
projectes finançats per l’UJI i la Fundació Caixa Castelló–Bancaixa dins del Pla de Promoció de la 
Investigació 2009 va suposar un important esforç d’inversió en R+D, quasi el 9% dels fons totals.

Projectes
De  les  1.068  accions  d’investigació  vigents  durant  l’any  2009,  271  han  estat  projectes 
d’investigació  finançats  a  través  de  les  convocatòries  públiques  que  convoquen  les  diferents 
administracions i la mateixa UJI. Els projectes d’investigació en marxa han disminuït respecte de 
l’any anterior en un 20%, principalment com a conseqüència de la caiguda dels projectes de la 
Generalitat Valenciana, que han passat de 50 en 2008 a 18 en 2009, i que és deguda a l’eliminació 
de la convocatòria de projectes precompetitius i a la seua substitució per una convocatòria d’ajuts 
complementaris  a  projectes  ja  existents,  que  comptem  en  l’apartat  d’ajuts  d’investigació 
inespecífics.

En concret, durant l’any 2009 els investigadors de l’UJI han participat en 8 projectes d’investigació 
europeus, 123 projectes nacionals, 18 autonòmics i 122 finançats per l’UJI. 

Projectes vigents per departaments
Projecte 

d’investigació 
europeu

Projecte 
d’investigació 

estatal

Projecte 
d’investigació 

de l’UJI

Projecte 
d’investigació 

autonòmic

Total

Administració 
d’Empreses i 
Màrqueting

5 8 13

Ciències 
Agràries i del 
Medi Natural

3 5 8

Ciències 
Experimentals

4 4 8



Projecte 
d’investigació 

europeu

Projecte 
d’investigació 

estatal

Projecte 
d’investigació 

de l’UJI

Projecte 
d’investigació 

autonòmic

Total

Estudis 
Anglesos

1 3 4

Dret Privat 3 2 5
Dret Públic 4 6 11
Enginyeria i 
Ciència dels 
Computadors

1 7 8 1 19

Llenguatges i 
Sistemes 
Informàtics

3 11 5 1 18

Dret del 
Treball i 
Seguretat 
Social, 
Eclesiàstic i de 
l’Estat

1 1 1 2

Economia 6 4 10
Educació 3 3
Enginyeria 
Mecànica i 
Construcció

10 5 15

Enginyeria de 
Sistemes 
Industrials i 
Disseny

4 5 9

Filologia i 
Cultures 
Europees

1 1

Finances i 
Comptabilitat

2 5 1 8

Filosofia i 
Sociologia

1 1

Física 2 10 2 1 15
Filosofia, 
Sociologia i 
Comunicació 
Audiovisual i 
Publicitat

3 3 6

Història, 
Geografia i Art

3 4 1 8

Institut 
Universitari de 

2 2 4



Projecte 
d’investigació 

europeu

Projecte 
d’investigació 

estatal

Projecte 
d’investigació 

de l’UJI

Projecte 
d’investigació 

autonòmic

Total

Plaguicides i 
Aigües (IUPA)
Institut 
Universitari de 
Tecnologia 
Ceràmica

3 3

Matemàtiques 4 8 2 14
Psicologia 
Bàsica, Clínica 
i Psicobiologia

1 15 10 6 32

Psicologia 
Evolutiva, 
Educativa, 
Social i 
Metodologia

6 5 1 12

Química Física 
i Analítica

5 5 2 12

Química 
Inorgànica i 
Orgànica

8 13 21

Traducció i 
Comunicació

5 4 9

Total 8 123 122 18 271

Tots els projectes d’investigació tenen com a finalitat última l’obtenció de nous coneixements per a 
afegir al corpus teòric de cada disciplina. Aquests coneixements queden fixats en textos i altres tipus 
de  materials  (articles  científics,  llibres,  ponències  en  congressos)  i  conformen  l’anomenada 
producció científica, principal indicador de la qualitat de la ciència que es fa en una institució o en  
un país. En el cas de l’UJI, la producció científica  durant el curs 2009 va assolir les següents xifres:  
479 articles en revistes amb comitè de selecció, 82 llibres, 227 capítols de llibre i 813 ponències a 
congressos.

Contractes article 83
La situació dels contractes d’investigació a l’empara de l’article 83 de la LOU durant 2009 ha sofert 
una lleugera davallada respecte de l’any anterior tant en el nombre de contractes signats com en 
l’import compromès. Així, s’ha passat de 570 contractes en 2008 a 539 en 2009, i de 3,6 milions 
d’euros  a  3,1.  Les  principals  responsables  d’aquesta  minva  d’ingressos  són  les  partides 
corresponents a contractes de col·laboració i contractes de suport tecnològic. De les 1.068 accions 
d’investigació vigents durant 2009, 539 han estat contractes d’investigació que han proporcionat 
3.120.768 euros, el 25% del total.

Contractes vigents per tipus



Tipus de contracte Nombre
Contracte d’assistència tècnica (CAT) 225
Contracte d’assessorament (CA) 122
Contracte de formació (CF) 9
Contracte d’investigació (CI) 73
Contracte de col·laboració (CC) 93
Contracte de treball professional (CP) 4
Contracte de suport tecnològic (CST) 7
Contracte de transferència de tecnologia (CTT) 6
Total 539

El repartiment d’aquestes accions per departaments queda de la següent manera:

Contractes vigents per departaments
CAT CA CF CI CC CP CST CTT Total

Administració 
d’Empreses i 
Màrqueting

1 6 1 1 1 10

Ciències 
Agràries i del 
Medi Natural

13 8 1 2 24

Ciències 
Experimentals

1 1

Ciències de la 
Comunicació

18 6 1 25

Dret Privat 6 6 12
Dret Públic 3 12 2 5 22
Enginyeria i 
Ciència dels 
Computadors

1 6 1 3 11

Llenguatges i 
Sistemes 
Informàtics

7 5 6 7 5 30

Dret del Treball 
i Seguretat 
Social i 
Eclesiàstic de 
l’Estat

1 1 2

Economia 3 4 22 29
Educació 3 3
Enginyeria 
Mecànica i 

13 7 10 3 1 34



CAT CA CF CI CC CP CST CTT Total
Construcció
Enginyeria de 
Sistemes 
Industrials i 
Disseny

6 10 1 7 2 3 2 31

Filologia i 
Cultures 
Europees

7 7

Finances i 
Comptabilitat

3 7 1 10 21

Filosofia i 
Sociologia

1 2 3

Física 2 2 4
Filosofia, 
Sociologia i 
Comunicació 
Audiovisual i 
Publicitat

2 5 7

Història, 
Geografia i Art

1 2 1 2 6

Càtedra 
INCREA

1 1

Institut 
Universitari de 
Noves 
Tecnologies de 
la Imatge

1 1 2

Vicerectorat 
d’Investigació

1 3 4

Enginyeria 
Química

2 2 4

IUPA 1 20 4 2 1 28
ITC 17 17
Psicologia 
Bàsica, Clínica 
i Psicologia

50 6 5 3 1 65

Psicologia 
Evolutiva, 
Educativa, 
Social i 
Metodologia

4 2 6

Química Física 
i Analítica

1 1 2

Química 2 3 11 2 18



CAT CA CF CI CC CP CST CTT Total
Inorgànica i 
Orgànica
Càtedra 
UNESCO de 
Filosofia per a 
la Pau

1 1

Servei Central 
d’Instrumentaci
ó Científica

35 35

Tecnologia 1 1
Traducció i 
Comunicació

62 5 67

Activitats 
Extraacadèmiq
ues

1 4 5

Total 225 122 9 73 92 4 7 6 538

En la distribució del finançament a través de contractes via l’article 83 de la LOU destaquen el 
Departament  de  Llenguatges  i  Sistemes  Informàtics,  el  de  Química  Inorgànica  i  Orgànica,  el 
d’Enginyeria Química, i el de Ciències Agràries i del Medi Natural.

EBT
L’objectiu dels projectes d’investigació és la generació de nous coneixements, mètodes i productes 
un  gran  nombre  dels  quals  poden  tindre  una  aplicació  comercial  important.  La  implementació 
d’aquests  resultats  de  la  investigació  en  el  mercat  mitjançant  la  seua  integració  en  el  sistema 
productiu com a font de riquesa i ocupació constitueix la culminació del procés de investigació.

Durant  el  curs 2009/10,  la  Universitat  Jaume I va promoure i  participar  en la  creació de dues 
empreses derivades (spin-off) que, a més a més, estan dedicades a l’explotació d’una tecnologia 
desenvolupada a partir de l’activitat científica dels nostres grups d’investigació. Perquè això fóra 
possible, la Universitat Jaume I va signar amb aquestes empreses un contracte de transferència pel  
qual se’ls atorgava una llicència d’explotació. Les empreses creades son Cognitive Robots S.L. i 
Expander Tech S.L.

Beques
A banda del personal docent i investigador de plantilla, durant 2009 han estat  vigents beques i  
contractes fins a un nombre de 507. Els becaris predoctorals i  de continuïtat (postdoctorals) en 
activitat han sigut 149 i els investigadors contractats, 154. La resta correspon a becaris i personal 
contractat específicament a càrrec d’un projecte.

Personal investigador que no pertany a la plantilla durant 2009
Becaris predoctorals 135

Becaris postdoctorals 14
Becaris del Programa Santiago Grisolía 9



Becaris predoctorals 135
Becaris a càrrec de projectes o contractes art. 83 195
Contractats a càrrec de projectes  o contractes 
art. 83

154

507

Mobilitat
La mobilitat és una condició necessària en el desenvolupament professional del científic, sobretot 
durant  el  seu  període  de  formació  com investigador.  La  ciència  és  una  activitat  eminentment 
col·laborativa  i,  per  tant,  l’intercanvi  temporal  d’investigadors  entre  l’UJI  i  altres  institucions 
científiques d’arreu del món és un indicador del grau de qualitat de la ciència que es fa a la nostra 
Universitat.

Així, durant el curs 2009/2010 els grups d’investigació de l’UJI van acollir 41 professors invitats 
provinents  dels  següents països:  Alemanya,  Argentina,  Brasil,  Xile,  Cuba,  Estats  Units,  França, 
Holanda, Índia, Itàlia, Marroc, Mèxic, Nova Zelanda, Paraguai, Polònia, Rússia, Tailàndia, Taiwan, 
i Uruguai.

Durant el mateix període 97 professors de la nostra Universitat van gaudir d’una estada per fer  
investigació en altres institucions d’Espanya o de l’estranger,  com ara la  Alemanya,  Austràlia,  
Bèlgica,  Canadà,  Xile,  Cuba, Estats  Units,  Espanya,  Finlàndia,  França,  Holanda,  Índia,  Irlanda, 
Israel, Itàlica, Corea, Mèxic, Polònia, Portugal, Suïssa, Tailàndia, Regne Unit.

Servei Central d’Instrumentació Científica
Introducció
Aquesta  memòria  resumeix  les  activitats  realitzades  al  llarg  de  l’any  2009  al  Servei  Central 
d’Instrumentació Científica (SCIC) de la Universitat Jaume I, que, d’acord amb el seu reglament, 
dóna suport  als  grups investigadors de la  universitat,  així  com a altres institucions públiques  o 
privades  i  a  la  societat  en general,  i  posa a  la  seua disposició una infraestructura  instrumental 
avançada en el camp de la investigació experimental.

Pel  que  fa  a  instrumentació,  l’any  2009  s’han  obtingut  en  el  marc  de  la  Convocatòria 
d’Infraestructura Científica i Tecnològica del Ministeri de Ciència i Innovació, finançada amb fons 
FEDER, dues ajudes per la renovació d’equipament considerat ja obsolet. Així mateix, amb càrrec 
als fons propis del Servei s’ha actualitzat l’equipament de les seccions de Microscòpia i d’Anàlisi 
Tèrmic i Sòlids Porosos. 

L’any 2009 també s’ha desenvolupat i adjudicat el projecte d’equipament de nous laboratoris que 
s’executarà durant el  primer semestre de l’any 2010. Amb aquest projecte les instal·lacions del 
SCIC s’ampliaran en un total de 260 m2.

El  SCIC  també  ha  vingut  col·laborant  durant  el  curs  2009/10  en  diferents  activitats  docents, 
dirigides tant a estudiants de la Universitat Jaume I com a altres centres educatius.

A continuació es presenta un resum de totes les activitats realitzades en cadascun dels esmentats 
àmbits.

Equipament



Al llarg de l’any 2009, en el marc de la Convocatòria d’Infraestructura Científica i Tecnològica del 
Ministeri de Ciència i Innovació, finançada amb fons FEDER, s’han obtingut ajudes per al següent 
equipament:

• Espectròmetre de masses de triple quadrupol acoblat a un cromatògraf líquid d’ultra resolució. 
Ajuda concedida: 299.000 euros.

• Equip de difracció de raigs X de mostres monocristal·lines. Ajuda concedida: 309.504 euros.

Aquest equipament serà adquirit al llarg de l’any 2010 i substituirà instruments considerats obsolets.

L’any 2009 també s’ha dut a terme la renovació d’equipament de la Secció d’Anàlisi Tèrmica i 
Sòlids  Porosos  amb l’adquisició  d’un porosímetre  automàtic  per  fisisorció que permet  realitzar 
isotermes  d’adsorció-desorció  de  gasos  d’alta  qualitat  i  obtindre  mesuraments  de  superfície 
específica  i  distribució  de  la  mida  de  porus  i  caracterització  completa  de  la  mesoporositat  i  
macroporositat de la mostra, així com de part de la seua microporositat. Finalment, s’ha adquirit un 
portamostres múltiple per a completar les prestacions del microscopi electrònic de transmissió.

Resum activitats del SCIC
Els  treballs  realitzats  al  llarg  de  l’any  2009  han  estat  majoritàriament  a  petició  de  grups 
d’investigació usuaris de la mateixa Universitat Jaume I i s’han dut a terme un nombre molt més 
reduït de treballs per a altres institucions públiques i empreses privades.

En  la  següent  taula  es  presenten  les  dades  globals  corresponents  al  nombre  total  de  treballs 
realitzats, així com la comparació amb les dades d’anys anteriors.

Any 2006 Any 2007 Any 2008 Any 2009
Treballs realitzats 1166 1332 1400 1228

Pel que fa al tipus d’usuaris, seguint la mateixa línia que en anys anteriors, tan sols un 3% del total  
de treballs corresponen a usuaris externs (35 treballs). Quant als treballs per a usuaris interns, 337 
dels 1.193 s’han fet en règim d’autoservei.

La facturació total per aplicació de les tarifes vigents als treballs realitzats durant l’any 2009 ha 
sigut de 52.542,70 euros, dels quals 14.383,90 euros corresponen a treballs realitzats per a usuaris 
externs,  i  38.158,80  euros  a  usuaris  interns.  També  resulta  interessant  analitzar  les  dades  de 
cadascuna de les tècniques pel que fa a treballs realitzats per a usuaris interns i externs.

Activitats de suport a la investigació
Al llarg de l’any 2009 el SCIC ha donat suport a grups d’investigació de la Universitat Jaume I de  
diferents departaments, així com a l’Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica. A continuació es 
relacionen  tots  el  grups  d’investigació  usuaris  del  SCIC  i  s’indica  per  a  cada  un  el  codi 
d’identificació que consta a l’OCIT:

Departament de Química Física i Analítica
• Química Analítica en Salut Pública i Medi Ambient (codi 005)
• Materials Moleculars (codi 023)

Departament de Química Inorgànica i Orgànica
• Química de l’Estat Sòlid (codi 019)
• Riscs Ambientals i Laborals (codi 020)
• Química Sostenible: reactius i catalitzadors suportats. Química Supramolecular (codi 021)
• Síntesi Orgànica (grup 022)
• Química Inorgànica Mediambiental i Materials Ceràmics (codi 103)
• Química Organometàl·lica i Catàlisi Homogènia (codi 138)



• Química Orgànica Supramolecular (codi 162)
• Química Orgànica i dels Medicaments (grup 164) 

Departament de Física
• Dispositius Optoelectrònics i Fotovoltaics (codi 034)
• Grup de Recerca d’Òptica (codi 087)

Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural
• Bioquímica i Biotecnologia (codi 003)
• Mineralogia Aplicada i Ambiental (codi 031)
• Ecofisiologia i Biotecnologia (grup 122)

Departament d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny
• Enginyeria de Materials (codi 074)

Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció:
• Fluids Multifàsics (codi 166)
• Enginyeria de Residus (codi 168)

Activitats de suport a la docència
El SCIC ha col·laborat en la realització de diferents tipus d’activitats docents que van des de visites 
per part d’estudiants de la mateixa Universitat o d’altres centres educatius, fins a la utilització de 
l’equipament  disponible  per  a  la  realització  de  pràctiques  tant  en  titulacions  de  grau  com de 
postgrau. 

A continuació es relacionen les principals activitats d’aquest tipus que s’han desenvolupat. 
• Assignatura IA27 Laboratori Avançat en Química I de la llicenciatura en Química. A petició 

del professor Santiago Rodríguez s’han realitzat experiments per a elaborar un fitxer 
d’espectres en RMN amb finalitat docent.

• Assignatura IA36 Laboratori Avançat en Química IV de la llicenciatura en Química. A petició 
dels professors Mónica Martos i Vicente Esteve s’han caracteritzat mostres utilitzant la tècnica 
de difracció de raigs X en pols.

• Pràctiques de l’assignatura Tècniques Microscòpiques del màster oficial interuniversitari en 
Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica, realitzades a petició del professor Aurelio Gómez 
Cadenas, coordinador del màster.

• Caracterització de materials ceràmics per a projectes finals de carrera d’alumnes de l’Escola 
Superior de Ceràmica de l’Alcora, realitzades a petició del seu director Manuel Collado 
Lozano.

• En el marc del projecte “El gusto de investigar” organitzat per la Càtedra de Ciència 
Contemporània de la Universitat Jaume I, s’han caracteritzat a petició del professor José 
Badenes de l’IES Vila-roja d’Almassora mostres mitjançant les tècniques de difracció de raigs 
X en pols, anàlisi tèrmic diferencial i termogravimetria.

• Jornades d’Anàlisi de Materials Ceràmics. Alumnes de formació professional de l’IES Vicent 
Castell, sota la supervisió dels tècnics del SCIC han conegut el funcionament i les aplicacions 
de tècniques com ara la fluorescència de raigs X i ICP-MS. Aquesta activitat ha estat 
sol·licitada pel professor Eduardo Ochandio de l’IES Vicent Castell i finançada per la 
Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana.

• Alumnes de segon curs de C.F.G.S d’Anatomia Patològica i Citologia Ginecològica de l’IES 
Matilde Salvador han rebut formació sobre les tècniques de microscòpia electrònica (SEM i 
TEM). Aquesta activitat ha estat sol·licitada per la professora Marina Ràfols.



Assistències a usuaris externs
El nombre total de treballs que s’han realitzat per a usuaris externs l’any 2009 ha estat de 35, la qual 
cosa suposa un 3% del nombre total de treballs realitzats pel personal del SCIC.

A continuació es relacionen els usuaris externs del SCIC de l’any 2009, indicant per a cadascun 
d’ells  quines han estat  les tècniques  utilitzades.  D’un total  de 13 usuaris  externs,  sis  han sigut 
organismes públics, mentre que la resta són empreses de l’entorn socioeconòmic de la Universitat  
Jaume I.

• CONSELLERIA D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA: fluorescència de 
raigs X, ICP-MS

• C.T. ANDASOL DOS: microscòpia electrònica de rastreig, fluorescència de raigs X
• ESCOLA SUPERIOR DE CERÀMICA DE L’ALCORA: difracció de raigs X en pols
• FERRO ENAMEL ESPAÑOLA, S.A.: microscòpia electrònica de rastreig, microscòpia 

electrònica de transmissió
• INTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLOS AGRARIO: 

espectrometria de masses (relació isotòpica)
• ITACA: microscòpia electrònica de rastreig, RMN
• KERAJET S.A.: microscòpia electrònica de rastreig
• QUIMICER S.A.: fluorescència de raigs X
• SIGFRIDO ODILÓN ALLEPUZ ALBALAT: fluorescència de raigs X
• UBE CHEMICAL EUROPE, S.A.: espectrometria de masses (triple quadrupol)
• UNIVERSITAT DE BARCELONA: difracció de raigs X
• UNIVERSITAT DE VALÈNCIA: difracció de raigs X, espectrometria de masses (triple 

quadrupol i Q-TOF)
• UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA: microscòpia electrònica de transmissió

Institut de Tecnologia Ceràmica Agustín Escardino
Introducció
L’Institut  de Tecnologia  Ceràmica  és  un institut  mixt  concertat,  sorgit  gràcies  al  conveni  entre 
l’Associació  d’Investigació  de  les  Indústries  Ceràmiques  (AICE)  i  la  Universitat  Jaume  I  de 
Castelló.  Compta amb el suport  de l’Institut  de la Xicoteta i  Mitjana Indústria (IMPIVA) de la 
Conselleria  d’Indústria,  Comerç  i  Innovació  de  la  Generalitat  Valenciana  i  està  integrat  en  les 
xarxes  REDIT d’Instituts  Tecnològics  de la  Comunitat  Valenciana  i  en la  Xarxa d’Universitats 
Valencianes per al foment de la Investigació, el Desenvolupament i la Innovació (RUVID).

L’Institut de Tecnología Ceràmica Agustín Escardino (ITC) té ja 40 anys d’història. Està ubicat a 
Castelló i desenvolupa la seua activitat en dos seus, la que s’ubica al campus del Riu Sec de la 
Universitat Jaume I i la seu ALICER, Àrea de Disseny i Arquitectura de l’ITC, situada en el nucli 
urbà de Castelló.

Durant tota la  seua trajectòria l’Institut  ha estat  impulsat  per un objectiu  fonamental:  oferir  un 
suport sòlid a la indústria ceràmica espanyola —composta majoritàriament per xicotetes i mitjanes 
empreses— a fi de promoure i incrementar la seua competitivitat als mercats internacionals.

Aquest suport s’ha materialitzat en el disseny i exercici d’activitats i serveis tecnològics pensats per  
a resoldre les necessitats de les pimes que, precisament per la seua condició, no poden disposar de 
la tecnologia, l’equipament científic o els recursos humans necessaris per a dur a terme les accions 
de I+D o transferència de tecnologia que condueixen a la innovació. Per això l’ITC es constitueix 
com el soci tecnològic de les empreses del sector ceràmic.



Les empreses ceràmiques han realitzat un intens esforç per a evolucionar i aconseguir aqueix lloc 
pròxim a la cimera en el rànquing  mundial tractant de diferenciar-se de les seues competidores a 
través del disseny i desenvolupament de línies de productes sofisticats i d’altes prestacions, amb 
aplicacions  a l’arquitectura i l’urbanisme actuals, buscant obrir nous mercats dins d’un complicat 
entorn global. Precisament aqueixa complexitat global ha ocasionat a la indústria espanyola una 
sèrie d’importants amenaces a l’àmbit de la competitivitat, però la realitat és que si no s’efectuen 
canvis substancials en les estratègies d’innovació de les empreses, la indústria espanyola pot perdre 
el seu lloc de lideratge mundial que tant ha costat aconseguir i mantindre al llarg dels anys.

En aquest escenari  complexe i canviant,  l’ITC, com a entitat basada en el coneixement, posa a 
l’abast  de les  empreses  ceràmiques  els  serveis,  infraestructures,  equipament  científic  i  recursos 
humans qualificats, dotats d’alt valor, per tal que les empreses puguen recolzar-se en aquests, tenint 
accés a la informació estratègica necessària en clau de mercat, tecnologia, medi ambient, energia, 
tendències de l’hàbitat, etc., per a poder continuar decidint el seu futur amb el màxim de garanties 
possible.

 Institut de Tecnologia Ceràmica Agustín Escardino

Visió

Ser un centre preocupat per la recerca com a principal via de desenvolupament sectorial, però al 
mateix temps pròxim a les necessitats concretes de totes les empreses del sector.

Missió

Liderar  els  processos  d’innovació  tecnològica  del  sector  ceràmic  espanyol  anticipant-se  a  les 
necessitats de mercat i dels consumidors respecte als usos i utilitats de la ceràmica, per mitjà de la 
gestió professionalitzada d’un equip humà qualificat i compromés amb l’excel·lència del sector.

Política social

L’ITC ha  materialitzat  el  seu  compromís  de  responsabilitat  social  empresarial  per  mitjà  d’una 
contribució activa i voluntària a la millora social, econòmica i ambiental en relació amb tots els 



seus grups d’interés, siguen proveïdors, clients, alumnes, empreses del sector ceràmic, associacions 
empresarials,  professionals del sector ceràmic,  altres centres d’investigació o altres universitats, 
mitjans de comunicació, societat,  i  en suma, totes aquelles persones o entitats amb les quals es 
relaciona per la seua activitat.

Instal·lacions
L’ITC compta amb dues seus on desenvolupa totes les seues activitats.

La seu ubicada al campus del Riu Sec de l’ UJI compta amb 7.000 m2 i diverses dependències que 
inclouen tallers, laboratoris, sales de formació equipades i una sala de conferències amb capacitat 
per a 120 persones. A més, compta amb una planta pilot de 600 m2 de superfície dotada amb l’equip 
tècnic, a escala semi-industrial, en la qual les empreses ceràmiques poden testar els seus prototips 
per tal de detectar qualsevol problemàtica que puga suposar pèrdues econòmiques importants en 
realitzar la producció a gran escala.

L’Àrea  de  Disseny i  Arquitectura,  ALICER,  està  ubicada  a  l’avinguda del  Mar,  a  la  ciutat  de  
Castelló i allí s’exerceixen les activitats  pròpies de disseny i aplicacions arquitectòniques de la 
ceràmica. 

Empreses associades
A data 31 de desembre del 2009, l’ITC compta amb 340 socis numeraris.

Activitats.
R+D i assessorament tecnològic

L’ITC desenvolupa una àmplia sèrie d’accions orientades a solucionar la problemàtica del dia a dia 
en la producció, però també a obrir camí a les empreses del sector ceràmic, afavorint així l’augment 
de la seua competitivitat per mitjà de la creació i desenvolupament de nous productes ceràmics, la 
millora dels ja existents i l’aprofundiment en el coneixement de les etapes del procés de fabricació, 
així  com el  disseny de nous equips i  procediments de fabricació,  i  és,  en definitiva,  un centre 
generador de noves tecnologies que permeten a les empreses desenvolupar innovacions.

A través de l’assessorament tecnològic, de qualitat i gestió mediambiental personalitzat, és possible 
la  transferència  de coneixements  tècnics  i  científics  generats  gràcies  a  l’activitat  de recerca de 
l’ITC,  que facilita  a  les  empreses l’accés a les  seues  instal·lacions i  l’ús  del  seu equipament  i 
infraestructures.

Evolució de projectes 2007-2009:
2007 2008 2009

Nombre total de projectes 138 114 120
Import total
(Milions d’euros)

5.871.327 6.691.396 6.886.993

Finançament públic 71% 55% 57%
Finançament sota contracte 29% 45% 43%

Projectes públics

L’any 2009 es  desenvoluparen  un total  de  52  projectes  públics  de  R+D pròpia,  assessorament 
tecnològic i transferència de tecnologia.

Projectes privats



L’any  2009  es  desenvoluparen  un  total  de  74  projectes  amb  71  empreses  del  sector  ceràmic 
mitjançant conveni.

Serveis tecnològics

A l’ITC s’ofereixen una sèrie de serveis tecnològics que agrupen:
• Anàlisi i assaigs: l’ITC ofereix a les empreses més de 275 tipus diferents d’anàlisi i assaigs, 

dels quals l’any 2009 es van generar un total de 16.886.
• Laboratori de Producte Acabat: des de 1988 l’ITC té implantat un sistema de qualitat per a 

garantir les seues competències com a Laboratori d’Assaig acreditat per ENAC. El centre ha 
continuat ampliant l’abast de la seua oferta de serveis i compta en l’actualitat amb les següents 
acreditacions:

1. Acreditació núm. 2/LE004 de taulells ceràmics, paviments, recipients ceràmics, de vidre i 
vitroceràmics i materials d’argila cuita (revisió 8 de data 27/07/07). Per assaigs realitzats 
pels  laboratoris de producte acabat, anàlisi química i caracterització fisicoestructural.

2. Acreditació núm. 2/LE197 d’aparells sanitaris i banyeres (revisió 8 de data 27/03/09). Per 
assaigs realitzats pel laboratori de producte acabat.

3. Acreditació núm. 2/LE197 d’emissions atmosfèriques (revisió 7 de data 24/04/09). Per 
assaigs realitzats per la Unitat de Medi Ambient i el laboratori d’anàlisi química.

A més, l’ITC compta amb una certificació concedida per AENOR: certificació núm. SVT-
0004/2008 de vigilància tecnològica en tecnologia dels materials ceràmics (data 31/07/08). Per 
a les activitats de vigilància tecnològica realitzades pel Centre de Documentació i 
l’Observatori Tecnològic.

• Garantia de qualitat:  el seu objectiu fonamental és garantir la implantació i millora continuada 
del sistema de qualitat. Després de l’adaptació del sistema i els requisits de la Norma UNE-EN 
ISO/IEC170252000, que inclou tots els de la Norma ISO 9000:2000, a més d’aspectes 
científics relatius a l’activitat dels laboratoris, s’ha continuant ampliant l’aplicació del sistema 
de gestió de la qualitat a la resta d’activitats del centre. En un futur pròxim inclourà també els 
requisits definits en la sèrie de normes UNE166000 relatius a la gestió de la R+D+I. Gràcies 
als acords de reconeixement aconseguits, l’ITC col·labora amb organismes d’acreditació 
(ENAC) i certificació (CSTB-AFNOR-AENOR) en labors d’auditoria i assessorament tècnic, a 
fi de mantindre la infraestructura necessària per a fomentar el desenvolupament i manteniment 
de sistemes de certificació de qualitat (ISO 9000) i gestió mediambiental (ISO 14001) a les 
empreses del sector ceràmic.

• Informació i documentació: el Centre de Documentació de l’ITC atén i gestiona les necessitats 
d’informació i documentació que sorgeixen tant del mateix ITC com de les empreses del sector 
ceràmic i sectors relacionats. Posseeix la metodologia més adequada per a localitzar la 
informació, organitzar-la i difondre-la als usuaris, utilitzant les tècniques i eines més 
actualitzades. Al llarg de  2009 s’han registrat i catalogat 241 documents nous corresponents a 
monografies, directoris, etc., i compta amb una biblioteca de més de 9.505 volums. A més, 
s’han gestionat 260 noves normes tècniques i 334 documents de patents. Es mantenen 108 
subscripcions a publicacions especialitzades que són revisades i catalogades. El 2009 s’han 
gestionat 470  sol·licituds de distints tipus d’informació.

• Disseny i aplicacions arquitectòniques (ALICER): en resposta a la tendència actual orientada 
cap a una concepció global del disseny que proporcione una resposta coherent i sinèrgica a les 
polítiques i estratègies de les empreses, ALICER ha col·laborat amb empreses del sector en 
diverses activitats que tenen com a fi últim elevar la qualitat del producte ceràmic per a 
paviment i revestiment, a més de difondre una cultura del disseny. 

Difusió i transferència de tecnologia

La transferència de tecnologia pretén assimilar, aplicar i adaptar la tecnologia procedent d’altres 



sectors de producció industrial al sector ceràmic. La majoria de les pimes que conformen el sector 
ceràmic no poden generar per si mateixes tota la tecnologia que necessiten, per això, des de l’ITC es 
potencia aquesta activitat mitjançant la detecció de necessitats o problemàtiques sorgides durant 
l’exercici de l’activitat productiva.

Durant  l’any  2009,  l’ITC  ha  continuat  ampliant  i  dotant  la  seua  Oficina  de  Transferència  de 
Resultats de la Investigació (OTRI), conscient de la importància de la transferència dels resultats al 
sector ceràmic.

El  coneixement  obtingut  per  part  de  l’equip d’investigadors  i  investigadores  de l’ITC es  difon 
mitjançant  la  publicació  d’articles  científics  a  les  més  prestigioses  publicacions  nacionals  i 
internacionals. El 2009 s’han publicat 26 articles científics i s’han presentat 29 ponències i pòsters a 
diferents congressos de gran rellevància també als àmbits nacional i internacional.

Formació

La formació  es  considera  prioritària  a  l’ITC,  tant  per  al  personal  tècnic  i  investigador  de  les  
empreses del sector ceràmic com per al personal de l’Institut.

Mitjançant la investigació, el personal tècnic de l’ITC adquireix nous coneixements que al seu torn 
difon,  de  forma  pràctica,  entre  els  professionals  del  sector  ceràmic.  A més  a  més,  la  titulació 
superior  d’Enginyeria  Química  que  s’imparteix  a  la  Universitat  Jaume  I  és  l’única  a  Espanya 
especialitzada en tecnologia ceràmica.  El  80% de la  seua docència és  impartida per  professors 
també integrats a la plantilla de l’ITC.

D’altra banda, es duen a terme accions de formació orientades a la difusió del disseny integral i dels 
avanços que es puguen produir en aquest camp, dirigida a la continua actualització en matèria de 
disseny dels professionals de les àrees de disseny, desenvolupament i màrqueting de les empreses 
del sector ceràmic i capacitació de nous professionals.

En 2009 s’han impartit, per iniciativa de l’ITC, 23 cursos de formació als quals han assistit 302 
alumnes. D’altra banda, el personal tècnic de l’ITC ha assistit a 64 activitats formatives (seminaris, 
congressos, cursos i jornades) sobre temes centrats en les línies d’investigació del mateix centre.

Àrees d’activitat 
• Taulells ceràmics
• Teules i  rajoles
• Frites, esmalts i matèries primeres
• Pigments ceràmics
• Peces especials i tercer foc
• Maquinària
• Porcellana, majòlica i pisa
• Distribució ceràmica
• Arquitectura i interiorisme
• Atomitzadors, materials argilosos i afins
• Ceràmiques avançades

Accions especials
Mostra Trans/hitos d’Arquitectura i Interiorisme en ceràmica

Sota  la  denominació  genèrica  de  TRANS/HITOS  es  presenta  en  CEVISAMA,  un  dels  dos 
certàmens firals mundials més rellevants del sector ceràmic (l’altre és l’anomenat CERSAIE, que es 
celebra a Bolonya-Itàlia) una mostra que ofereix la variada i versàtil oferta ceràmica presentada 



originalment i de manera no convencional per part de l’equip multidisciplinari d’ALICER, l’Àrea 
de Disseny i Arquitectura de l’ITC. La Mostra, programada inicialment per al període 2005-2007, i 
ampliada en un segon període 2008-2010, ha recopilat al llarg d’aquests anys les últimes novetats 
del sector ceràmic, mostrant les potencialitats ceràmiques juntament amb la capacitat creativa des 
d’un enfocament dirigit als nous usos del material ceràmic i les seues aplicacions a l’arquitectura. 
TRANS/HITOS promou connexions entre la ceràmica i l’arquitectura, el disseny i la tecnologia, el 
producte i l’hàbitat, la fabricació i l’experimentació, posant la creativitat al servei de la millora de 
l’entorn.

L’edició de 2005 es va presentar davall el lema: “Noves sendes ceràmiques” i en ella es va comptar 
amb la col·laboració de l’arquitecte Ramón Monfort i la interiorista Lola Lago; la Mostra de 2006 
es va denominar: “Simbiosi” i va comptar amb la participació de l’arquitecta Benedetta Tagliabue 
(d’EMBT arquitectes) i l’interiorista Francesc Rifé. A l’edició de 2007, denominada “Atmosferes” 
van participar l’arquitecta Teresas Sapey i l’arquitecte Juli Capella. A 2008 varem assistir a un canvi 
de  cicle  per  a  la  Mostra  TRANS/HITOS,  que  com  totes  les  manifestacions  transgressores, 
necessiten  reinventar-se.  Va  canviar  la  seua  denominació  i  es  va  convertir  en:  “Mostra 
d’Arquitectura  i  Interiorisme  en  Ceràmica”  i  gràcies  a  l’impuls  de  la  Conselleria  d’Indústria,  
Comerç i Innovació de la Generalitat Valenciana, l’IMPIVA i els Fons FEDER europeus, el suport  
d’ASCER, la col·laboració del DDI i la mateixa organització de CEVISAMA, va recrear davall el 
lema  “Nòmades”  una  sèrie  de  microhàbitats  basats  en  els  criteris  d’adaptabilitat,  sostenibilitat,  
suport mutu, interacció, etc., com a pràctiques adoptades pels pobles nòmades al llarg de segles, que 
els ha permès sobreviure en situacions de vegades molt hostils.

A l’edició de 2008 van col·laborar a la Mostra TRANS/HITOS els equips d’arquitectes Paredes 
Pedrosa i Roldán+Berengué.

A l’edició 2009, anomenada “Xarxes” participaren l’arquitecte José Durán i l’estudi d’arquitectura 
Entresitio.

Fòrum de Disseny Ceràmic

Creat a l’abril de 2008, el Fòrum de Disseny Ceràmic (FDC) persegueix la finalitat de recolzar al  
col·lectiu de dissenyadors relacionats amb el sector ceràmic amb l’objectiu d’aglutinar inquietuds
comunes i buscar, de manera conjunta, vies de progrés i innovació en el camp del disseny i la 
creativitat associada a la ceràmica. En aquest moment existeixen més de 300 dissenyadores i 
dissenyadors de distintes empreses i centres d’estudi inscrits.

Observatori Ceràmic

L’Institut de Tecnologia Ceràmica, compromès amb la millora de la competitivitat de la indústria 
ceràmica, va crear l’Observatori Ceràmic, un sistema d’intel·ligència competitiva articulat en tres 
plataformes especialitzades: l’Observatori de Mercat, l’Observatori Tecnològic i Mediambiental i 
d’Energia i l’Observatori de Tendències de l’Hàbitat. Les principals accions desenvolupades al llarg 
de 2009 per l’Observatori Ceràmic han sigut:

Observatori Tecnològic

Al llarg de 2009 l’Observatori Tecnològic ha organitzat tres jornades dirigides al sector ceràmic: la 
primera  es  titulà:  “I  Jornada  tecnològica  d’empreses  de  maquinària  ceràmica”,  la  segona:  “La 
vigilància  tecnològica:  un  impuls  a  l’èxit”  i  la  tercera,  dirigida  al  col·lectiu  d’empreses  de 
decoració: “Efectes funcionals en peces ceràmiques de tercer foc”, on es va presentar l’informe 
elaborat per a aquestes empreses. 

Observatori de Tendències de l’Hàbitat

Durant l’any 2009 s’ha publicat el  monogràfic:  “Noves formes d’habitar”.  Aquesta investigació 



analitza les noves unitats de la llar o famílies sorgides als darrers anys, i es ressalten les necessitats  
concretes de la casa: des de les distintes solucions per a l’habitatge, fins a allò que les persones que 
composen cada  unitat  estudiada  busquen en  els  productes.  D’aquesta  manera  s’ha  generat  una 
informació vital perquè les empreses siguen capaces d’adaptar-se a les necessitats emergents. S’han 
realitzat accions de difusió, com el Seminari “Wake Up” d’actualització de tendències en el marc de 
la  Fira  Hàbitat  València.  S’ha  participat  en  diverses  activitats  de  formació  com són tallers  de 
formació, d’aplicació de tendències o seminaris de difusió de les possibilitats de la ceràmica quant a 
la seua capacitat a l’hora de plasmar aquestes tendències.

Observatori de Mercat

La seua visió és la d’erigir-se en el soci principal, encara que, evidentment  no l’únic, dels equips 
gerencials, tant de les empreses com de les associacions representatives de la ceràmica espanyola en 
els seus processos de presa de decisió a l’àmbit de mercat.

Durant 2009 l’Observatori de Mercat ha elaborat la cinquena edició de l’Informe de Posició Anual 
Competitiva a l’àmbit de màrqueting i vendes dirigit als fabricants de taulells.

L’estudi del consumidor final de ceràmica s’ha plasmat a la publicació i difusió de la tercera edició 
de l’Informe del Consumidor de Recobriments a Espanya, elaborat durant l’any passat.

Així  mateix  l’Observatori  de  Mercat  ha  treballat  amb la  patronal  de  distribució  de  ceràmica  i 
materials de construcció per a generar un sistema de recollida d’informació trimestral centrat en 
l’estudi de les vendes d’aquest sector, publicant el primer informe sobre l’evolució de les vendes al 
sector durant 2007-2009.

El Fòrum de Mercat és un altre dels projectes posats en marxa: es tracta d’un punt de divulgació 
dels informes realitzats per l’Observatori de Mercat i un punt de trobada i  intercanvi d’idees en 
àrees  de màrqueting  i  gestió  de  diferents  indústries  que formen el  sistema de  valor  del  sector 
ceràmic.  Entre  les  activitats  programades per  a 2009 destaquen les conferències  d’Àlex Rovira 
(“Confianza, compromiso y calidad”) i Alberto Artero (“Los 10 olvidos que condujeron a la crisis”). 

En  col·laboració  amb  altres  instituts  tecnològics  (AIDIMA,  AIJU  i  AITEX)  s’ha  elaborat  un 
informe hipersectorial sobre les indústries de l’habitatge.

Beques  Miguel  Carda  de  Disseny  Ceràmic  i  Beques  de  la  Càtedra  Agustín  Escardino de 
Tecnologia Ceràmica

Impulsades per ALICER, l’Àrea de Disseny i Arquitectura de l’ITC, a través del Fòrum de Disseny 
Ceràmic, la segona edició de les beques Miguel Carda de Disseny Ceràmic tingueren una dotació de 
553 euros i en varen atorgar a sis alumnes dels estudis de Disseny de Producte de l’Escola d’Art i  
Superior de Disseny de Castelló (EASD) i van quedar desertes les ajudes corresponents al cicle 
formatiu de grau superior de Paviments i Revestiments Ceràmics per no complir els requeriments 
cap dels alumnes.

D’altra banda, el Consell Directiu de la Càtedra Agustín Escardino per al seguiment de les beques 
Agustín Escardino de Tecnologia Ceràmica va resoldre per unanimitat  concedir  per a la segona 
edició de les beques de la Càtedra Agustín Escardino de Tecnologia Ceràmica un total  de cinc 
beques per a alumnes del primer curs d’Enginyeria Química de la Universitat Jaume I, amb una 
dotació  econòmica  que cobria  el  cost   total  de  la  matricula,  i  es  premiaven també els  millors 
expedients del darrer curs d’aquesta titulació. A la quantitat esmentada se suma la xifra de 350 euros 
en cas que l’alumnat supere el 80% dels crèdits matriculats. 

Actes commemoratius del 40 aniversari de la fundació de l’Institut de Tecnologia Ceràmica

Homenatge a Agustín Escardino Benlloch, fundador de l’ITC



En complir 40 anys de vida des de la fundació (que va tindre lloc a la Universitat de València l’any 
1969) L’ITC va programar diversos actes commemoratius i  activitats.  Destaquen,  especialment, 
l’acte d’homenatge al fundador de l’Institut, Agustín Escardino, que es celebrà el 16 de setembre de 
2009 a l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló. 

 Acte d’homenatge a Agustín Escardino Benlloch, fundador de l’ITC

Aquest acte es va concebre com un acte acadèmic en el qual participaren més de 300 persones.  
Moltes d’elles eren membres de diverses universitats de tot l’Estat espanyol a més de la Universitat  
Jaume  I,  sense  que  faltaren  familiars,  amics  i  amigues,  companys  i  companyes  i  personal  de 
l’Institut de Tecnologia Ceràmica. 

Acte  institucional  commemoratiu  del  40  aniversari  de  l’Institut  de  Tecnologia  Ceràmica 
presidit per Francisco Camps Ortiz, president de la Generalitat Valenciana.

El 9 de novembre de 2009, a l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló i sota la presidència del  
Molt  Honorable  President  de  la  Generalitat  Valenciana,  Francisco  Camps,  es  celebrà  l’acte 
institucional  commemoratiu  dels  40  anys  de  vida  de  l’ITC.  Juntament  amb el  president  de  la 
Generalitat es comptà amb la presència del president de l’Excma. Diputació de Castelló, Carlos 
Fabra Carreras, l’alcalde de l’Excm. Ajuntament de Castelló, Alberto Fabra Part, el president de 
l’Associació d’Investigació de les Indústries Ceràmiques (AICE),  Joaquín Piñón Gaya i el director 
de l’Institut de Tecnologia Ceràmica, José Luís Amorós Albaro. Va actuar de mantenidor de l’acte el 
director d’AICE, Carlos Feliu Mingarro.

A l’acte es destacà la tasca desenvolupada per l’ITC com a motor dinamitzador de la indústria 
taulellera espanyola, ubicada pràcticament en la seua totalitat a Castelló i província.

A l’acte, en el qual participaren al voltant de 300 persones, assistiren els membres dels consells 
rectors de l’AICE, inclosos els membres de la Junta Rectora d’ALICER, l’antiga Associació per a la 
promoció del Disseny Industrial Ceràmic, avui Àrea de Disseny i Arquitectura de l’ITC, després del  
procés de fusió d’ambdues entitats  que va tindre lloc a l’any 2006. Així mateix,  van participar 
diverses personalitats procedents de la política, l’empresa, la cultura i la docència.



Al final de l’acte se li va fer lliurament al president de la Generalitat d’un gravat commemoratiu del  
40 aniversari de l’ITC, concretament, el número 1 dels 200 exemplars realitzats per l’artista de la 
Pobla Tornesa, Amat Bellés i Roig, que també va realitzar una sèrie limitada de 300 litografies 
basades en aquest esdeveniment.

L’acte va finalitzar amb la conferència de l’analista econòmic Juan Fernández-Aceytuno que portà 
per títol: “Gestión en tiempos de crisis”. 

Acte institucional commemoratiu del 40 aniversari de l’ITC.

Cicle de conferències programades amb motiu del 40 aniversari de l’ITC.

Des  de  l’octubre  de  2009  i  durant  pràcticament  tot  2010,  l’ITC  ha  programat  un  cicle  de 
conferències que abraça els àmbits de la  ciència i tecnologia ceràmica, l’arquitectura, el disseny, la 
innovació en comunicació, màrqueting i economia.

Aquest cicle s’inicià el 27 d’octubre de 2009 amb l’escriptor, conferenciant i consultor Àlex Rovira 
com a primer invitat. “Confianza, compromiso y calidad” va ser el títol d’aquesta conferència.

A la Setmana de la Ciència, que l’ITC celebrà del 10 al 17 de novembre de 2009 i que en aquesta  
ocasió es dedicà als 40 anys d’activitat i evolució de l’ITC a favor de la innovació en ceràmica, es 
varen realitzar al centre diverses activitats divulgatives en relació amb la seua tasca de recerca i  
innovació  en  ceràmica:  visites  guiades,  exposició  d’innovacions  ceràmiques,  visualització 
d’audiovisuals, demostracions pràctiques, creació d’un microsite a Internet, van ser algunes d’elles. 

També dins del cicle de conferències del 40 aniversari de l’ITC durant la Setmana de la Ciència,  
participaren  l’expert  en  nanotecnologies  Adolfo  Fernández,  de  la  Unitat  de  Nanotecnologia  de 
l’Institut  de  Materials  d’Oviedo  (ITMA)  amb  la  conferència:  “Aplicaciones  industriales  de  la 
nanotecnología” així com Vicent Làzaro, responsable de l’Observatori Tecnològic de l’ITC, amb la 
conferència: “Aplicación de la nanotecnología a la cerámica”.

El 26 de novembre es va impartir a l’ITC la conferència: “Los 10 olvidos que llevaron a la crisis” a 



càrrec de l’analista financer Alberto Artero, més conegut pel pseudònim Sherman McCoy.

El 10 de desembre de 2009, l’ITC va rebre Pilar Aguar, membre de la Unitat de Nanotecnologies de 
la Comissió Europea i actualment membre del Grup de Materials d’Alt Valor Afegit, també a la 
Comissió. La conferència es titulà: “Los materiales nanoestructurados en la economía basada en el 
conocimiento”.

Institut Universitari de Plaguicides i Aigües de la Universitat  
Jaume I
Introducció
L’Institut Universitari de Plaguicides i Aigües (IUPA), es va crear el 2004 (Decret 260/2004, de 19 
de  novembre,  del  Consell  de  la  Generalitat  Valenciana)  sobre  la  base  dels  antecedents  de 
col·laboració  existents  entre  els  grups  de  treball  de  Química  Analítica  i  Hidrogeologia  de  la 
Universitat Jaume I de Castelló. El director de l’Institut, el catedràtic de Química Analítica, Félix 
Hernández  Hernández,  i  el  sotsdirector,  el  catedràtic  de  Geodinàmica  Externa,  Ignacio  Morell 
Evangelista, han desenvolupat una intensa activitat investigadora en les àrees de Química Analítica i 
Hidrogeologia, respectivament, amb especial èmfasi en el camp dels plaguicides.

Seccions de treball i govern
El IUPA es divideix en tres seccions de treball:

• Investigacions analítiques
• Laboratori d’Anàlisi de Residus de Plaguicides (LARP), amb certificat de compliment de 

Bones Pràctiques de Laboratori (BPL)
• Recursos hídrics 

L’òrgan  de  representació  i  govern  és  el  Consell  de  l’Institut  que  està  format  pel  director, 
sotsdirector,  secretari,  tot  el  professorat  i  personal  investigador  propi,  i  una  representació  del 
personal investigador en formació i del PAS.

Personal del IUPA
DIRECTOR: Dr. Félix Hernández Hernández, catedràtic de Química Analítica

SOTSDIRECTOR: Dr. Ignacio Morell Evangelista, catedràtic de Geodinàmica Externa

SECRETARI: Dr. Francisco López Benet, catedràtic de Química Analítica

Professorat
• Dr. Juan Vicente Sancho Llopis, catedràtic de Química Analítica
• Dr. Joaquim Beltrán Arandes, professor titular de Química Analítica
• Dr. Roque Serrano Gallego, professor titular de Química Analítica
• Dr. Antoni Francesc Roig i Navarro, professor titular de Química Analítica
• Dra. Elena Pitarch Arquimbau, professora titular de Química Analítica
• José Ramón Jiménez Salas, professor associat de Geodinàmica Externa

Personal investigador propi
• Mercedes Barreda Portalés
• Susana Grimalt Brea
• Arantzazu Peruga Mínguez
• José Manuel Marín Ramos
• María Ibáñez Martínez



• Tania Portolés Nicolau
• Alenjandra Renau Llorens
• Arianna Renau Pruñonosa
• Jaime Nácher Mestre
• Eduardo Beltrán Iturat
• Angel Castillo Tirado
• Ramón Díaz San Pedro
• Emma Gracia Lor
• Elena Serrano Ibáñez
• Lubertus Bijlsma
• Cristina Ripollés Vidal
• Inés Cervera Vidal

Personal investigador en formació
• Liliana Bandenay Egoávil
• Clara Boix Sales
• Laura Cherta Cucala
• Ana M. Botero Coy

Personal d’administració i serveis
• Carmen Hidalgo Ortiz
• Vicenta M. Salvador Daros

Línies d’investigació
Al llarg dels més de 20 anys de treball  del grup d’investigació que constitueix el  IUPA, s’han 
desenvolupat  diversos  projectes  d’investigació  en  temes  relacionats  principalment  amb  la 
problemàtica analítica, ambiental i toxicològica dels plaguicides.

Les línies d’investigació en què s’està treballant actualment són:

Secció d’investigacions analítiques
• Impacte dels plaguicides sobre la qualitat de les aigües.
• Investigació sobre nous contaminants en aigües: fàrmacs, hormones i drogues d’abús.
• Aplicacions de tècniques híbrides cromatografia/espectrometria de masses en la quantificació, 

confirmació i elucidació de contaminants orgànics en mostres d’interès ambiental, alimentari i 
toxicològic.

• Determinació de xenoestrògens en matrius biològiques humanes.
• Estudis sobre el comportament de compostos orgànics persistents en xarxes tròfiques marines, 

incloent-hi les activitats de l’aqüicultura. Toxicitat, bioacumulació i biomagnificació de 
compostos orgànics persistents en organismes marins.

Laboratori d’Anàlisi de Residus de Plaguicides
• Estudis sobre productes fitosanitaris en compliment dels principis de les bones pràctiques de 

laboratori.

Secció de recursos hídrics
• Contaminació d’aigües subterrànies
• Hidrogeologia
• Gestió de recursos hídrics



Durant el curs 2009-2010 l’activitat investigadora del IUPA s’ha desenvolupat a través de projectes 
d’investigació i contractes de col·laboració amb l’empresa privada i l’administració en temes 
relacionats prioritàriament amb la problemàtica analítica, ambiental i toxicològica dels plaguicides i 
d’altres contaminants orgànics, com ara fàrmacs, drogues d’abús o toxines, així com, amb temes 
relatius amb l’ especiació de metalls, hidrogeologia i estudis sobre aqüicultura marina, aquests 
últims en col·laboració amb l’Institut d’Aqüicultura Marina de Torrelasal, del CSIC.

Cal destacar el patrocini de la Generalitat Valenciana mitjançant l’ajuda per a grups d’investigació 
d’excel·lència  (PROMETEO),  el  conveni  amb  l’Agència  de  Salut  Pública  de  Barcelona,  el 
finançament obtingut a través de la Fundació Caixa Castelló per a la realització de projectes de 
R+D, així com els projectes d’investigació finançats pel Ministeri d’Educació. Referent a contractes 
amb l’empresa privada, destaquen tots aquells relatius a estudis realitzats sota el sistema de qualitat 
de BPL per al  registre de plaguicides i  establiment de límits  màxims de residus de plaguicides 
(LMR), així com, els establerts amb IPROMA, FACSA, RECIPLASA i Depuración de Aguas del 
Mediterráneo.

Els convenis de col·laboració, contractes amb empreses i projectes d’investigació han suposat un 
total de 409.000 €, que han permès finançar les activitats del grup al llarg de l‘últim curs.

Des del punt de vista de resultats de la investigació, es poden resumir en 25 articles en revistes 
internacionals  especialitzades,  incloses  en  el  ISI  Web  of  Knowledge,  trenta  comunicacions  en 
congressos nacionals i  internacionals,  dos capítols  de llibres internacionals, i  sis conferències o 
ponències invitades. A més a més, el IUPA ha organitzat la “IV Reunión de la Sociedad Española de 
Espectrometría de Masas”, que es va celebrar a Castelló al setembre de 2009, i que va reunir més de 
150 investigadors nacionals i estrangers. D’altra banda, el IUPA és agent investigador número 003-
PSA de la Plataforma per a la Investigació en Seguretat  Alimentaria,  Conselleria de Sanitat,  Generalitat 
Valenciana (Resolució de 4 de juliol de 2008, Director General de Salut Pública). 

El LARP és laboratori de referència del Ministeri d’Agricultura en matèria d’anàlisi de residus de 
plaguicides  per  a  la  realització  d’estudis  sota  els  principis  de  les  BPL  (Ordre  ministerial 
APA/1964/2005 de 6 de juny), des de juny de 2005. A l’abril de 2010 es va renovar el certificat de 
compliment de BPL per part de l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC).

Cal destacar, finalment, que el director del IUPA, el Dr. Félix Hernández, ha sigut guardonat amb el 
X Premi a la Trajectòria Investigadora del Consell Social de la Universitat Jaume I.

El personal del IUPA està reconegut com a grup d’investigació núm. 005 a l’UJI, Química Analítica 
en Medi Ambient, segons consta a l’OCIT http://www.uji.es/CA/ocit/e@/05304/?codi=005.

Institut Interuniversitari d’Economia Internacional
Director: Joan Antoni Martín Montaner, des de 25/04/2008.

Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Director de la Seu: Josep Roderic Guzmán Pitarch.

Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local
Les activitats  portades a terme per l’Institut  Interuniversitari  de Desenvolupament Local (IIDL) 
durant l’any acadèmic 2009/10 consoliden la trajectòria iniciada des de la seua fundació l’any 2004, 
enfortint les accions promogudes en el curs anterior i impulsant noves línies de treball en l’àmbit 
socioeconòmic i del desenvolupament sostenible.



Constituït  per  61 investigadors  de les  Universitats  Jaume I  de Castelló  (UJI)  i  València-Estudi 
General (UVEG), l’IIDL té com a objecte donar resposta a necessitats detectades en diferents àrees 
del desenvolupament local, i abasta els camps de la investigació, docència, publicació i difusió.

 

    Membres de l’IIDL a la seu de l’UJI

Investigació
L’acció investigadora dels membres de l’IIDL s’estructura entorn de quatre grans àrees, dinàmiques 
i en constant evolució segons els canvis que experimenta l’entorn:

• Àrea I: Gobernança territorial, ordenació del territori i medi ambient
• Àrea II: Desenvolupament local
• Àrea III: Turisme i economia de la cultura
• Àrea IV: Cohesió social

En aquest any la labor de l’IIDL com a partícip de l’activitat científica ha donat com fruit els 
següents projectes:

• Enfortiment i internacionalització de la cooperació al desenvolupament en l’àmbit local. 
Programa CDAL-Xile (fase II).

• Estudi explorador sobre riscos de desastre per al desenvolupament rural a l’Estat Regional 
d’Ahmara (Etiòpia).

• Estudi de prospecció de necessitats de formació per a l’ocupació a la ciutat de Castelló, dins 
del projecte Castelló Emplea.

• Desenvolupament del marc regulador del transport de viatgers per ferrocarril a Espanya 
(OPTIRED).

• Evolució dels serveis socials comunitaris al municipi de Vila-real.
• Pla estratègic de turisme per a la província de Castelló.



Conscients de la importància d’impulsar la iniciació a la investigació, l’institut ha celebrat enguany 
el Tercer Premi d’Iniciació a la Investigació Josep Maria Bernabé per a fomentar l’excel·lència 
entre estudiantes i doctorands de les Universitats membre de l’IIDL.

 
 

 Lliurament de premis en el tercer premi d’Iniciació a la Investigació Josep Maria Bernabé

Formació
Durant el curs acadèmic 2009/10 l’IIDL ha impulsat la tercera edició del “Programa de Postgrau en 
Desenvolupament  Local  i  Territori”  i  del  “Programa  de  Postgrau  en  Cooperació  al 
Desenvolupament”, i són les propostes formatives més importants el màster en Gestió i Promoció 
del Desenvolupament Local i el màster en Cooperació al Desenvolupament.

Prioritzant l’adaptació de l’oferta acadèmica a les necessitats d’aprenentatge de l’estudiantat, s’ha 
optat perquè aquests estudis incloguen diversos itineraris formatius, de manera que es pot escollir 
entre sis cursos de especialització de postgrau diferents.

Entre ambdós màsters s’ha comptat a l’UJI amb la participació de més de 81 alumnes, dels quals 
setze provenien de països com ara Cuba, Xile, Colòmbia, Alemanya, Bolívia, Argentina, Equador, 
Veneçuela, EUA i Argentina. A més, quinze estudiants han portat a terme estades de pràctiques en 
l’estranger, especialment a Amèrica Llatina i Àsia. 

En línia amb la internacionalització de la formació de postgrau cal destacar el segon any del màster 
en Gestió I Promoció de Desenvolupament Local e-learning en col·laboració amb la Universitat 
Tecnològica  Metropolitana  de  Xile  i  l’Agència  Espanyola  de  Cooperació  Internacional  per  al 
Desenvolupament (AECID). Gràcies a aquesta iniciativa, 22 estudiants xilens han començat estudis 
sobre desenvolupament local en el marc dels criteris de qualitat establits en l’EEES.



  

 Formació sobre potabilitzadora d’aigua en el màster en Cooperació al Desenvolupament

Cursos, seminaris i conferències
Al costat  de la formació de postgrau,  l’IIDL organitza periòdicament cursos,  seminaris  i  tallers 
l’objecte  dels  quals  és  oferir  formació  permanent  i  actualitzada,  tant  a  professionals  del 
desenvolupament local com a la societat en general.

Entre els portats a terme durant el curs acadèmic 2009-10 podem citar:
  

• Seminari “The importance of proximity for the start-ups? Knowledge acquisition and 
exploitation”, Castelló.

• Conferencia dels representants del Premi Príncep de Viana de Solidaritat 2010, Castelló.
• II Seminari Internacional Xarxa Universitària de Desenvolupament Local, Castelló i València.
• Curs d’estiu “Seguretat alimentària i desenvolupament sostenible”, Benicàssim.
• Curs d’estiu “Ciutats més sostenibles:rehabilitació, competitivitat i cohesió social”, Castelló.
• Cicle de conferències segona edició “Nous horitzons en cooperació i desenvolupament local”, 

Llotja del Cànem, Castelló. 
• Conferència  “Les empreses d’economia social dins del grup cooperatiu Grameen”, Castelló.
• Presentació del llibre Estudio del capital social a partir de las redes sociales y su contribución  

al desarrollo económico: el colectivo de inmigrantes rumanos en la provincia de Castelló, 
Castelló.



  

Cicle de conferències Nous horitzons en cooperació  i desenvolupament local a la Llotja del Cànem.

Programes internacionals i participació en xarxes
L’IIDL  ha  contribuït  a  la  internacionalització  de  l’UJI  mitjançant  la  coordinació  de  quatre 
programes  de  cooperació  interuniversitària  (PCI)  cofinançats  per  l’Agència  Espanyola  de 
Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID).

Mitjançant un d’aquests programes s’ha afavorit la formació especialitzada de professionals xilens 
en  la  gestió,  promoció  i  planificació  integral  del  desenvolupament  local.  En  finalitzar  l’any 
acadèmic  2009/10,  catorze  persones  van superar  amb èxit  el  màster  en  Gestió  i  Promoció  del 
Desenvolupament Local a la Universitat Autònoma Metropolitana de Xile i van obtindre el títol 
atorgat  per  ambdues  universitats.  Durant  el  curs  2009/10  s’ha  implantat  aquest  màster  en  la 
modalitat e-learning amb una gran acollida per part de l’estudiantat de l’UTEM.

Al  mateix  temps,  l’enfortiment  de  les  relacions  institucionals  amb  altres  universitats 
iberoamericanes  i  europees  va  donar  lloc  a  la  celebració  del  II  Seminari  Iberoamericà  de 
Desenvolupament Local, en el qual es va crear la Xarxa Universitària de Desenvolupament Local, 
estratègia per a la consolidació d’un nucli estable d’investigació i docència en diversos països.

Projectes de cooperació universitària al desenvolupament

Al seu torn, amb el suport de la Generalitat Valenciana i l’UJI, al maig de 2009 van donar inici els  
següents projectes de cooperació universitària al desenvolupament:

• Enfortiment de la internacionalització del Programa Oficial de Postgrau en Cooperació al 
Desenvolupament. Convocatòria 2009.

• Promoció i gestió del desenvolupament local a Bangla Desh: Els microcrèdits com a eina de 
desenvolupament.

• Promoció d’una xarxa d’investigació universitària sobre sobirania alimentària a Bolívia.
• Enfortiment dels recursos humans i docents del centre de formació i investigació sobre 

desenvolupament sostenible a la Universitat de Bahir Dar (Etiòpia).
• Inserció socioproductiva de les dones camperoles guatemalteques i el seu apoderament en 

organitzacions de desenvolupament integral comunitari.



• Enfortiment de la internacionalització del màster en Cooperació al Desenvolupament IIDL. 
Convocatòria 2010.

• Enfortiment i internacionalització de la cooperació al desenvolupament en l’àmbit local. 
Programa CDAL-Xile (fase II).

• Estudi explorador sobre riscos de desastre per al desenvolupament rural a l’Estat Regional 
d’Ahmara (Etiòpia).

• El col·lectiu colombià refugiat a Xile: desafiaments per a la interculturalitat i el reconeixement.
• Intercanvi de bones pràctiques, enfortiment institucional i creació de capacitats d’identificació i 

avaluació de projectes de cooperació internacional, inclosos els de desenvolupament local 
(Cuba).

• Enfortiment metodològic a les investigacions realitzades al Districte 9 de la ciutat de 
Cochabamba (Bolívia).

• Implementació i instal·lació de cuines millorades, de tipus planxa estalviadora de llenya 
(Guatemala).

• Creació d’una xarxa universitària de formació i investigació aplicada (Argentina).
• El rol dels microcrèdits en la reducció de la migració i la creació de relacions interculturals 

entre persones en situació de vulnerabilitat social.

Entenent la participació en xarxes com element clau per a l’excel·lència en l’EEES, es pretén que 
l’IIDL treballe amb altres centres de similars característiques, tant a Espanya com a la resta del 
món, garantint un flux de coneixements en ambdós sentits.

Concretament, les xarxes de les quals l’institut forma part són:
• Xarxa Universitària de Desenvolupament Local.
• 2H2S Consorci europeu d’investigació universitària en l’àmbit de les ciències humanes i 

socials.
• Xarxa Europea Projecte UNIC.
• Xarxa Provincial de Regeneració Territorial.
•  Xarxa del Projecte “Castellón Emplea”.

Difusió
Tot el treball dels membres de l’IIDL, o eventualment activitats relacionades amb qualsevol dels 
objectius  i  línies  de  treball  de  l’Institut,  ha  de  tenir  un  suport  específic  amb  vista  a  la  seua 
divulgació, la qual cosa es reflecteix en la presentació de comunicacions en congressos nacionals i 
internacionals.

Institut Interuniversitari de Llengües Modernes Aplicades
Direcció:  fins  el  19/01/2010  Santiago Posteguillo  Gómez  i  des  de  20/01/2010 M.  José  Esteve 
Ramos



Departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting
Jornades nacionals 
IX Jornades de Tècnics d’Investigació Quantitatives

Models d’equacions estructurals

Data

14-15 de juny de 2010

Òrgan

Departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting

Organització

Juan  Carlos  Bou  Llusar,  Departament  d’Administració  d’Empreses  i  Màrqueting,  Universitat 
Jaume I, i Albert Satorra, Departament d’Economia i Empreses, Universitat Ponpeu Fabra.

Direcció

Prof. Juan Carlos Bou Llusar

Breu descripció

L’objectiu del seminari és introduir aquesta metodologia en l’àmbit de la investigació en organització d’empreses i  
màrqueting.  El  contingut  del  seminari  s’estructura  en  dos  mòduls.  El  primer  aborda  els  conceptes  bàsics  en  la 
denominada  metodologia  SEM  (Structural  Equation  Models),  fent  especial  èmfasi  en  els  models  de  l’anàlisi  de 
regressió, l’anàlisi factorial confirmatori, els models d’equacions simultànies,  models amb errors en les variables, i  
model general  LISREL. En el  segon mòdul s’abordaran altres aspectes més avançats de la metodologia SEM fent  
especial èmfasi en l’anàlisi de dades de panell, els problemes de dades absents (missing data), la utilització de variables 
categòriques, la fusió de diferents mostres o dades complementàries, o l’estimació de models de mostra múltiple o 
nivell múltiple.

Finançament o patrocini

Universitat Jaume I, Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, Departament d’Administració 
d’Empreses i Màrqueting

Dep. de Ciències de la Comunicació
Departament de Ciències de la Comunicació
Congressos nacionals
IX Congrés de Comunicació Local (ComLoc 2009): "La comunicació local 2.0 " 

Data:

19 i 20 de novembre de 2009

Òrgan:

Departament  de  Ciències  de  la  Comunicació  i  Servei  de  Comunicació  i  Publicacions  de  la 



Universitat Jaume I.

Organització:

Universitat Jaume I 

FUE- Fundació Universitat Empresa

Diari Mediterráneo

Direcció:

Rafael López Lita

Breu descripció

La comunicació local a través d’Internet: pautes que influeixen en la seua execució i evolució.

Reflexió  sobre  els  continguts,  l’eficàcia,  els  destinataris,  la  legitimitat,  els  resultats,  etc.,  amb 
l’objectiu  de definir  la  seua comesa social  i  la seua posició en un panorama comunicatiu cada 
vegada més diversificat i segmentat. 

Patrocini

Generalitat Valenciana i AAPCV- Associació d’Agències de Publicitat de la Comunitat Valenciana.

Jornades nacionals
Jornada de Gestió d’Esdeveniments: l’esdeveniment tradicional com a generador de reputació 
per a les ciutats

Data

13 de novembre de 2009

Òrgan

Departament de Ciències de la Comunicació, FUE

Organització

Universitat Jaume I, Fundació Universitat Empresa

Direcció

Rafael López Lita

Estela Bernad Monferrer

Breu descripció

L’esdeveniment tradicional: l’esdeveniment que genera reputació i imatge, per la gran quantitat de 
factors i actors que mobilitza 

Patrocini

Eventoclick

Kosmopolita Comunicació

Mil y un eventos

Onda Cero



Eventgrup

Seminaris nacionals
Seminari Cicle de Professionals de la Comunicació Audiovisual 

Data

Del 15 de gener al 30 d’abril

Òrgan

Departament

Organització

Escola de Comunicació- UJI

Direcció:

Javier Gómez Tarín

Hugo Doménech Fabregat

Agustín Rubio Alcover

Breu descripció

15 de gener. La fotografia en els temps digitals 

19 de febrer: Taller d’anàlisi de videojocs. 

16 d’abril: Les sèries per a Internet. Xarrada- col·loqui amb els creadors de “Lo que surja”

30 d’abril: L’animació. Xarrada- col·loqui amb els responsables d’Hampa Studio 

Seminari l’ Exercici Professional de la Publicitat 

Data

Del 4 de desembre de 2009 al 19 de febrer

Òrgan

Departament

Organitza

Escola de Comunicació- UJI

Direcció

Eva Breva Franch

Rocío Blay Arraez

Cristina González

Rafael López Lita

Lorena López Font

Breu descripció

Seminari en el qual professionals de la publicitat informen l’estudiantat.



XI Seminari de Creativitat en Viu Mccann-Erickson

Data

30 d’octubre de 2009 fins el 16 d’abril de 2010

Òrgan

Departament

Organització

Escola de Comunicació- UJI

Direcció

Lorena López

Rocío Blay

Breu descripció

Aquest Seminari proposa un concurs entre l’estudiantat, organitzat en grups, per a la presentació de 
campanyes publicitàries a partir d’un briefing presentat per un anunciant de prestigi de l’agència de 
publicitat McCann-Erikson.

V  Seminari  de  Creativitat  en  Viu  de  Comunicació  Audiovisual.  “La  producció  del 
curtmetratge de ficció i del documental”

Data

Del 13 de novembre de 2009 al 21 de maig de 2010

Òrgan

Departament

Organització

Escola de Comunicació- UJI

Direcció

Javier Gómez Tarín

Agustín Rubio Alcover

Breu descripció

Aquest Seminari proposa un concurs entre l’estudiantat, organitzat en grups, per a la presentació de 
projectes de producció en un format comú. A través d’una sèrie de conferències pronunciades per 
experts en aquest camp concret, de les principals empreses de televisió i productores d’Espanya, es 
pretén oferir les claus per al desenvolupament de projectes de qualitat.

Departament de Dret Privat
Conferencies 
La Inquisició espanyola



Data

9 de desembre de 2009

Òrgan

Departament de Dret Privat

Organització

Àrea d’Història del Dret i de les Institucions. 

Departament de Dret Privat

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

Direcció

Prof. José Sarrión Gualda

Breu descripció

José Antonio Escudero va realitzar una exposició dels orígens de la Inquisició moderna espanyola 
concedida als reis Catòlics pel papa Sixt IV, i de la competència assumida per aquesta respecte al  
càstig dels heretges i altres grups de població: judaïtzants, protestants, censura de llibres en el segle 
XVIII etc.

Finançament o patrocini

Àrea d’Història del Dret i de les Institucions.

Llei aplicable als contractes internacionals

Data

16 de desembre de 2009

Òrgan

Departament de Dret Privat

Organització

 Àrea de Dret Internacional Privat.

Direcció

Prof. Francisco Zamora Cabot.

Breu descripció

En la seua conferència adornada amb múltiples exemples de la pràctica,  el  professor José Luis 
Iglesias va fer una brillant presentació del anomenat Reglament Roma (I) mostrant els seus vincles 
amb la normativa de competència de l’U.E

Finançament o patrocini

Àrea de Dret Internacional Privat.

Departament de Dret Privat



Pràctica Diplomàtica en Suïsa

Data

20 de marc de 2010

Òrgan

Departament de Dret Privat

Organització

Àrea de Dret Internacional Privat 

Direcció

Prof. Francico Javier Zamora Cabot

Breu descripció

L’ambaixador  Amadeo  Pérez  va  fer  una  extensa  i  molt  documentada  descripció  de  la  pràctica 
diplomàtica  de  la  Confederació  Helvètica,  posant  l’accent  en  casos  molt  destacats  i  de  gran 
projecció interna, com el suscitat per la crisi am Líbia.

Finançament o patrocini

Àrea de Dret Internacional Privat 

Drets humans i situació en situacions de conflicte intern: el cas de Mèxic

Data

19 de maig de 2010

Òrgan

Departament de Dret Privat

Departament de Dret públic

Organització

Àrea de Dret Internacional Privat

Àrea de Filosofia del Dret

Direcció

Prof.  Francico Javier Zamora Cabot

Prof. Jesús García Cívico

Breu descripció

El grup de treball de la Universitat Jaume i del projecte Consolider HURI-AGE (Els temps dels 
drets) a través del Centre d’Investigació de  l’Efectivitat dels Drets Humans (CIEDH), va presentar 
la conferencia C. B. Jiménez Piernas “Drets humans i situació de conflicte intern: el cas de Mèxic” 



impulsada pel professor Francisco Zamora. Es va tractar la qüestió de la delimitació conceptual de 
conflicte intern  i la seua relació amb els drets humans.

Finançament o patrocini

Proyecte Consolider HURI-AGE

Congressos internacionals
IV Congres Internacional de Transport: solucions en un entorn econòmic incert

Data

26, 27 i 28 de maig de 2010

Òrgan 

 Departament de Dret Privat

Organització

 Àrea de Dret Mercantil (CEDIT)

Direcció

Prof. Fernando Martínez Sanz

Prof. M. Victoria Petit Lavall

Breu descripció

Fòrum de reflexió i debat sobre els aspectes jurídics, socials i econòmics més actuals del transport 
en  totes  les  seues  modalitats,  prestant  especial  atenció  a  les  recents  reformes  legals,  a  les 
conseqüències  de  la  crisi  econòmica  en  les  empreses  i  infraestructures  del  transport,  a  la 
liberalització  del  transport  postal  i  de  paqueteria,  així  com  al  paper  dels  col·laboradors  dels 
transportistes.

Finançament o patrocini

Fundació Caixa Castelló-Universitat Jaume I

Ministeri de Ciència i Innovació

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

Fundació PortCastelló

Departament de Dret Públic
Jornades Internacionals
Jornades: Nova Llei d’enjudiciament criminal i sistema adversarial

Data

17 i 18 de desembre de 2009

Òrgan 

Àrea de Dret Processal. 



Organització

Juan-Luis Gómez Colomer

Direcció

Juan-Luis Gómez Colomer

Breu descripció  

L’interès del congrés és evident, ja que la reforma del nostre sistema d’enjudiciament penal serà una 
realitat; i, precisament, l’eix fonamental de la dita reforma serà l’atribució de la instrucció del nostre 
procés penal  al  Ministeri  Fiscal,  deixant  al  nostre  actual  jutge instructor  el  paper  de «jutge de 
garanties», per a aqueixes actuacions que afecten drets i llibertats fonamentals de les persones.

Finançament o patrocini

Universitat Jaume I i Fundació Caixa Castelló-Bancaixa

Jornades, seminaris, conferències i congressos nacionals
Jornades sobre el Règim de la Ciutadania Espanyola a l’Exterior

Data

9 i 10 de desembre de 2009

Òrgan 

Dret Administratiu 

Organització

José Luis Blasco Díaz

Direcció

José Luis Blasco Díaz

Breu descripció  

Les jornades es van organitzar en quatre sessions, on es va tractar: el règim jurídic del fenomen de 
la  residència  a  l’estranger  dels  espanyols  i  la  seua  protecció  consular;  els  drets  educatius  i  de 
participació de la ciutadania espanyola a l’exterior i les obligacions tributàries de les persones que 
es troben en un altre país; la protecció social dels treballadors emigrants i les mesures laborals i 
d’ocupació; i, finalment, l’execució de sentències espanyoles a l’estranger, l’euroordre i la comissió 
de delictes d’espanyols en altres països. 

Finançament o patrocini

Generalitat Valenciana i Fundació Caixa Castelló Bancaixa

Jornada XXXI Aniversari de la Constitució de 1978: Constitució i Tractat de Lisboa

Data

16 de desembre de 2009

Òrgan 



Àrea de Dret Constitucional 

Organització

Àrea de Dret Constitucional 

Direcció

Àrea de Dret Constitucional 

Breu descripció  

La Jornada commemorativa del XXXI aniversari de la Constitució espanyola de 1978 coincideix 
amb l’entrada en vigència del Tractat de Lisboa després de vuit anys de negociacions. El Tractat  
internacional implica un nou model d’organització política i jurídica i un avanç cap a un projecte 
federal.  Durant  la  jornada,  impartida pel professor Dr.  Antonio Bar Cendón, catedràtic  de Dret 
Constitucional  de  la  Universitat  de  València,  es  va  reflexionar  al  voltant  de  les  conseqüències 
constitucionals, institucionals i jurídiques que aquesta norma internacional implica.

Finançament o patrocini

Pla estratègic del Departament

Cicle de conferències commemoratives del XXXI aniversari de la Constitució

Data

16 de desembre de 2009

Òrgan 

Àrea de Dret Constitucional 

Organització

Rosario García Mahamut i Cristina Pauner Chulvi

Direcció

Rosario García Mahamut i Cristina Pauner Chulvi

Breu descripció  

Es van impartir dues conferències dins del cicle indicat. La primera, titulada “La protecció de la 
vida privada en la societat de la informació” va ser a càrrec del professor Artemi Rallo Lombarte, 
catedràtic  de Dret  Constitucional  de la  Universitat  Jaume I de Castelló  i  director  de l’Agència 
Espanyola  de  Protecció  de  Dades.  La  segona,  sota  el  títol  “Estat  autonòmic  in  fieri"  va  ser  
pronunciada pel professor Manuel Terol Becerra, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat 
Pablo de Olavide de Sevilla.

Finançament o patrocini

Projecte Democràcia i Protecció de Dades (investigadora principal: Cristina Pauner Chulvi) i Àrea 
de Dret Constitucional



III Seminari sobre l’aplicació de la Llei orgànica per a la igualtat efectiva de dones i homes en 
la participació política: les experiències a França i Suècia

Data

15 i 16 d’abril 2010

Òrgan 

Àrea de Dret Constitucional 

Organització

Asunción Ventura Franch, equip d’investigació «Dret i Gènere»

Direcció

Asunción Ventura Franch, equip d’investigació «Dret i Gènere»

Breu descripció  

El III Seminari LOI ha analitzat l’impacte del principi de presència equilibrada en els conceptes 
juridicoconstitucionals clàssics de sobirania i participació política. Es van examinar els models per a 
aconseguir la presència equilibrada de dones i homes posats en marxa per Suècia i França. També 
es van estudiar els sistemes electorals i els resultats electorals des del 2001 en els països enunciats 
amb l’avaluació del grau d’eficàcia de les mesures adoptades.

Finançament o patrocini

Aquesta  activitat  compta  amb el  finançament  del  Ministeri  d’Igualtat  (Institut  de  la  Dona),  la 
Fundació Caixa Castelló-Bancaixa i  la Universitat  Jaume I de Castelló,  BP – OIL Refineria de 
Castelló, S.A.

Activitat: Parlament Universitari

Data

Segon semestre del curs acadèmic 2009/10 

Òrgan 

Àrea de Dret Constitucional 

Organització

Beatriz Tomás Mallén i Cristina Pauner Chulvi

Direcció

Beatriz Tomás Mallén i Cristina Pauner Chulvi

Breu descripció  

L’objectiu de l’activitat és el d’aproximar els universitaris i universitàries al funcionament de la 
institució parlamentària. Per a això l’estudiantat va acudir, en una primera sessió, a les Corts al 
costat d’altres estudiants i estudiantes de la resta d’universitats de la Comunitat Valenciana: es van 
formar grups parlamentaris, triats al Consell universitari i un tema sobre el qual elaborar el projecte 
de llei. En la segona sessió, es va debatre i aprovar el projecte de llei presentat. 



Finançament o patrocini

Les Corts

Conferència: El sistema tributari de Brasil

Data

29 de setembre de 2009

Òrgan 

Àrea de Dret Financer i Tributari 

Organització

Germán Orón Moratal

Direcció

Germán Orón Moratal

Breu descripció  

Anàlisi i debat sobre el sistema tributari brasiler, amb la participació, com a ponent, del professor 
José Marcos Domingues Oliveira, que va tractar la distribució del poder tributari entre la Federació 
i els estats brasilers, la participació en la recaptació, i la seua adequació als principis constitucionals 
de justícia financera.

Finançament o patrocini

Departament de Dret Públic

Taula  redona:  Responsabilitat  tributària  d’administradors  socials.  Cessament  d’activitats, 
responsabilitat per infracció i procediment de derivació de responsabilitat

Data

2 de desembre de 2009

Òrgan 

Àrea de Dret Financer i Tributari 

Organització

Germán Orón Moratal

Direcció

Germán Orón Moratal

Breu descripció  

En un moment de crisi com l’actual, en el qual hi ha un important nombre d’empreses que estan 
cessant en la seua activitat, i altres que poden iniciar-la aprofitant oportunitats, inclòs l’àmbit del 
transport,  és  especialment  rellevant  debatre  sobre  la  responsabilitat  tributària  d’administradors 
socials que pot produir-se per diverses raons, com ara el cessament d’activitats, per la participació 
en la comissió d’infraccions, així com el procediment de derivació de responsabilitat.



Finançament o patrocini

Pla estratègic del Departament

Jornada de Defensa: ordenances militars 2009, obediència deguda i drets humans

Data

5 de novembre de 2009

Òrgan 

Àrea de Dret Internacional Públic

Organització

Mariano Aznar Gómez

Direcció

Mariano Aznar Gómez

Breu descripció  

Celebració d’una jornada per a analitzar quina interacció tindran en el marc exterior les novetats 
incorporades per les noves ordenances militars en relació a la creixent participació de les forces 
armades en exèrcits conjunts o sota la bandera d’algunes organitzacions internacionals com ara 
l’OTAN, l’ONU o la UEO, a l’exterior.

Assistència de militars  amb experiència en operacions de pau i professorat universitari  de Dret 
Internacional Públic, Dret Internacional Humanitari i Dret Internacional dels Drets Humans.

Finançament o patrocini

Ministeri de Defensa

Curs: L’acció exterior de les comunitats autònomes

Data

17 i 18 de maig de 2010

Òrgan 

Àrea de Dret Internacional Públic

Organització

UJI (Mariano Aznar Gómez ) / Corts Valencianes

Direcció

UJI (Mariano Aznar Gómez ) / Corts Valencianes

Breu descripció  

El curs es desenvolupa en el marc del conveni de col·laboració entre les Corts i l’UJI per a la 
realització de jornades formatives sobre qüestions jurídiques. Aquesta edició va tractar la qüestió de 
l’acció exterior de les comunitats autònomes, un tema tradicionalment abordat des de l’òptica del 



dret internacional, del dret constitucional i de les relacions internacionals. La reforma dels estatuts 
d’autonomia ha introduït novetats importants en la seua regulació i ha possibilitat noves formes de 
projecció.  La jornada del 17 es va celebrar a la sala de graus de l’UJI i  la del 18 al  Palau de  
Benicarló, seu de les Corts, on l’alumnat va ser guiat en una visita per la institució. Es van realitzar 
viot ponències i una taula redona impartides per persones del món acadèmic i polític.

Finançament o patrocini

Les Corts Valencianes

Seminari: Immigració i sistema penitenciari

Data

3 de novembre de 2009

Òrgan 

Àrea de Dret Penal. 

Organització

Cristina Guisasola Lerma

Direcció

Cristina Guisasola Lerma

Breu descripció  

Amb caràcter general s’ha pretès donar a conèixer el marc jurídic dels estrangers en la legislació 
penal  i  penitenciària  —partint  de la  dada de la  tendència creixent  de la  població  penitenciària 
d’origen estranger a les presons espanyoles—, valorar la suficiència o insuficiència de les reformes 
legals efectuades en relació a aquest col·lectiu i, finalment, avaluar l’aplicació igualitària dels seus 
drets fonamentals.

Finançament o patrocini

Oficina de Cooperació al Desenvolupament. Observatori Permanent de la Immigració.

Conferència: La legitimitat del sistema de justícia penal

Data

18 de desembre de 2009

Òrgan 

Àrea de Dret Penal. 

Organització

M. Luisa Cuerda Arnau

Direcció

M. Luisa Cuerda Arnau

Breu descripció  



Conferència destinada a reflexionar sobre la legitimitat / justícia de les últimes propostes de reforma 
del Codi Penal.

Finançament o patrocini

Pla estratègic del Departament

Conferència: Prevenció del delicte i tècniques policials

Data

12 de novembre de 2009

Òrgan 

Àrea de Dret Penal. 

Organització

Centre de Estudis sobre Prevenció i Seguretat

Direcció

Caty Vidales Rodríguez

Breu descripció  

En la  ponència es  van posar  de manifest  els  principals  avantatges  i  inconvenients dels  distints 
models de policia respecte de la manera més eficaç de prevenir i, si escau, d’investigar el delicte. 
Aquesta problemàtica va ser abordada des d’una perspectiva comparada. En la part final es van 
exposar les conclusions i es va obrir un debat amb un alt grau de participació, atès l’interès que la 
ponència va suscitar entre els assistents.

Finançament o patrocini

Títol propi de grau en Seguretat i Ciències Policials

Curs d’investigació i reconstrucció d’accidents de trànsit

Data

Del 2 al 5 de novembre de 2009

Òrgan 

Àrea de Dret Penal

Organització

Centre de Estudis sobre Prevenció i Seguretat

Direcció

Caty Vidales Rodríguez

Breu descripció  

En  el  curs  s’han  exposat  les  diferents  metodologies  i  tècniques  d’investigació  i  reconstrucció 
d’accidents de trànsit. S’ha prestat especial atenció a l’enfocament pràctic, per la qual cosa, a cada 



una de les sessions teòriques ha seguit un taller on els participants podien posar en pràctica els  
coneixements adquirits.

Finançament o patrocini

Ajuntament de Castelló de la Plana

Conferència: Delictes informàtics

Data

25 de març de 2010

Òrgan 

Àrea de Dret Penal. 

Organització

Caty Vidales Rodríguez

Direcció

Caty Vidales Rodríguez

Breu descripció  

En aquest s’analitzen, des d’una perspectiva operativa, les conductes delictives que es realitzen a 
través de les tecnologies de la informació i la comunicació, així com els mecanismes que els agents 
de les forces i cossos de seguretat de l’Estat utilitzen en la prevenció i repressió.

Finançament o patrocini

Títol propi de grau en Seguretat i Ciències Policials

Conferència: Necroidentificació

Data

15 d’abril de 2010

Òrgan 

Àrea de Dret Penal. 

Organització

Caty Vidales Rodríguez

Direcció

Caty Vidales Rodríguez

Breu descripció  

En el mateix s’exposen les tècniques que els agents de les forces i cossos de deguretat de l’Estat  
utilitzen en la identificació de cadàvers i investigació de delictes violents.

Finançament o patrocini



Títol propi de Graduat en Seguritat i Ciències Policials

Conferència: Documentoscòpia. Falsificació de documents, bitllets de banc i firmes

Data

22 d’abril de 2010

Òrgan 

Àrea de Dret Penal

Organització

Caty Vidales Rodríguez

Direcció

Caty Vidales Rodríguez

Breu descripció  

En aquesta conferència s’exposen les tècniques que els agents de les forces i cossos de seguretat de 
l’Estat utilitzen en la investigació dels delictes de falsedat documental i falsedat de moneda.

Finançament o patrocini

Títol propi de grau en Seguretat i Ciències Policials

Conferència: La reforma del Codi Penal

Data

29 d’abril de 2010

Òrgan 

Àrea de Dret Penal. 

Organització

Àrea de Dret Penal

Direcció

Àrea de Dret Penal

Breu descripció  

Juan Carlos Campo Moreno,  secretari  d’Estat  de Justícia,  va exposar  les  línies  directrius  de la 
reforma del Codi Penal que es troba, en aquests moments, en tràmit parlamentari.

Finançament o patrocini

Ministeri de Ciència i Innovació

Conferència: “Introduzione al diritto penale italiano”: L’actualitat del debat entorn de les 
teories de les penes



Data

6 de maig de 2010

Òrgan 

Àrea de Dret Penal. 

Organització

Cristina Guisasola Lerma 

Direcció

Cristina Guisasola Lerma 

Breu descripció  

La prevenció especial —especialment si se la vol reconduir a la perspectiva de la reeducació o 
resocialització del condemnat (a Itàlia amb rang constitucional d’acord al tercer paràgraf de l’article 
27)—, enfronta des de fa decennis una crisi de legitimació més prompte greu. A partir d’ací es va 
realitzar una visió genèrica de la legislació penitenciària italiana (Llei del26 del juliol de 1975) i, en  
general, de les normes concernents a la reeducació del condemnat.

Finançament o patrocini

Pla estratègic del Departament i projecte USE d’Innovació Educativa

Conferència: Ús d’armes no letals pels membres de les forces i cossos de seguretat

Data

13 de maig de 2010

Òrgan 

Àrea de Dret Penal

Organització

Caty Vidales Rodríguez

Direcció

Caty Vidales Rodríguez

Breu descripció  

S’exposen els aspectes jurídics, tècnics i operatius de l’ús d’armes qualificades com no letals per 
part dels membres de les forces i cossos de seguretat de l’Estat.

Finançament o patrocini

Fundació Caixa Castelló-Bancaixa i Universitat Jaume I

Conferència: La investigació preprocessal dels delictes relacionats amb les noves tecnologies

Data



19 d’abril de 2010

Òrgan

Àrea de Dret Processal. 

Organització

M. Ángeles Pérez Cebadera

Direcció

M. Ángeles Pérez Cebadera

Breu descripció

Els  ponents  van  exposar  com  es  du  a  terme,  per  part  del  Grup  Edite  (Equip  d’Investigació 
Tecnològica)  de la  Comandància de la  Guàrdia Civil  de Castelló,  la  investigació criminal  dels 
ciberdelictes. Va ser una exposició basada en la pràctica diària que realitza aquest equip com a part 
integrant de la policia judicial que assisteix els òrgans jurisdiccionals en la detecció i persecució 
dels delictes.

Finançament o patrocini

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, Pla estratègic del Departament de Dret Públic i àrea 
de Dret Processal

IV Seminari de dret de successions: Fonaments jurídics i legislació civil, comuna, autonòmica 
i europea

Data

Del 29 de setembre al 15 de desembre de 2009

Òrgan 

Àrea Dret Romà

Organització

Amparo Montañana Casaní i Carmen Lázaro Guillamón.

Direcció

Amparo Montañana Casaní i Carmen Lázaro Guillamón.

Breu descripció  

Des  d’una  perspectiva  històrica  s’han  analitzat  les  relacions  entre  els  règims  econòmics 
matrimonials i els drets successoris del cònjuge supervivent. A partir de l’anàlisi històrica, ens hem 
plantejat els projectes de futur en aquesta matèria.

Finançament o patrocini

Bancaixa

II Jornades sobre justícia econòmica «La integració dels drets humans com a variables del 
desenvolupament econòmic»



Data

31 de març de 2010

Òrgan 

Àrea de Filosofia del Dret. 

Organització

Jesús García Cívico, àrea de Filosofia del Dret i Oficina de Cooperació al Desenvolupament i la 
Solidaritat

Direcció

Jesús García Cívico, àrea de Filosofia del Dret i Oficina de Cooperació al Desenvolupament i la 
Solidaritat

Breu descripció  

Les II Jornades sobre justícia econòmica van abordar la qüestió de la possible integració dels drets 
humans com a variables del desenvolupament econòmic. Van comptar amb un enfocament triple: 
d’una  banda  la  perspectiva  moral  i  economicopolítica  sobre  la  qüestió  a  partir  de  les  tesis 
d’Amartya Sen, divulgades pel professor italià Francesco Biondo; Carmen Lázaro, de l’Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, va tractar el tema del creixement econòmic i els drets 
humans a la Xina; i Jesús García Cívico, des del Centre d’Investigació de l’Efectivitat dels Drets 
Humans (CIEDH), va tractar el tema dels indicadors. Finalment, les jornades van culminar amb un 
col·loqui amb els membres dels grups d’investigació de drets humans.  

Finançament o patrocini

Projecte Consolider HURI AGE, ajuda BP-OIL (patrocinador)

Jornada: Drets humans en situacions de conflicte intern: El cas de Mèxic

Data

19 de maig de 2010

Òrgan 

Àrea de Filosofia del Dret. Departament de Dret Públic

Àrea de Dret Internacional Privat. Departament de Dret Privat

Organització

Jesús García Cívico, àrea de Filosofia del Dret-CIEDH i àrea de Dret Internacional Privat

Direcció

Jesús García Cívico, àrea de Filosofia del Dret-CIEDH i àrea de Dret Internacional Privat

Breu descripció  

El grup de treball de la Universitat Jaume I del projecte Consolider HURI-AGE (El temps dels  
drets) a través del Centre d’Investigació de l’Efectivitat dels Drets Humans (CIEDH), va presentar 
la Conferència de C. B. Jiménez Piernas «Drets humans i situacions de conflicte intern: El cas de 
Mèxic», impulsada pel professor de dret internacional privat Francisco Zamora com a membre del 
projecte Consolider. Es va tractar la qüestió de la delimitació conceptual de conflicte intern i la 



relació d’aquest amb els drets humans.

Finançament o patrocini

Projecte Consolider HURI-AGE

Jornada: «El marc constitucional de la Llei orgànica de llibertat religiosa»

Data

14 d’abril de 2010

Òrgan 

Àrea de Filosofia del Dret. Departament de Dret Públic

Àrea de Dret Eclesiàstic. Departament de Dret del Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat

Organització

Jesús  García  Cívico,  àrea  de  Filosofia  del  Dret-CIEDH i  M.  Victoria  Camarero,  àrea  de  Dret 
Eclesiàstic-Grup d’investigació Consolider HURI-AGE) 

Direcció

Jesús  García  Cívico,  àrea  de  Filosofia  del  Dret-CIEDH i  M.  Victoria  Camarero,  àrea  de  Dret 
Eclesiàstic-Grup d’investigació Consolider HURI-AGE) 

Breu descripció  

Dins  de  les  Jornades   «El  temps  dels  drets»,  Juan  Ferreiro  Galguera,  subdirector  general  de 
Promoció i Coordinació de la Llibertat Religiosa, del Ministeri de Justícia, va tractar en la seua 
conferència  sobre  el  marc  constitucional  de  la  Llei  orgànica  de  llibertat  religiosa  i  l’actualitat 
d’aquesta com a part dels drets humans.

Finançament o patrocini

Projecte Consolider HURI-AGE

Departament de Filosofia i Sociologia
Jornades Nacionals
IV Jornada Autònomica de Bioètica de la Comunitat Valenciana i VIII Jornada de Comitès de 
Bioètica  Assistencial  de  la  Comunitat  Valenciana:  Ètica  cívica  i  bioètica:  un  enfocament 
multidisciplinari

Data

7 maig 2010

Organització

Comité  de  Bioètica  Assistencial  de  l’Hospital  General  de  Castelló,  la  Universitat  Jaume I  i  la 
Fundació ÉTNOR (per a l’ètica dels negocis i les organitzacions).



Direcció

Ricardo Abizanda Campos, Presidente CBA.

Breu descripció

L’objectiu d’aquesta jornada consisteix a presentar diferents perspectives sobre el tema de l’ètica 
cívica  i  la  bioètica.  Tot  això  entenent  la  necessitat  de  contribuir  a  una  proposta  de  bioètica 
assistencial que siga capaç de construir-se sota les exigències del món plural en què vivim.

Patrocina

Agencia Valenciana de Salut, Generalitat Valenciana, Hospital General de Castelló i Fundació Caixa 
Castelló-Bancaixa.

Cicle de Conferències Internacionals
La democràcia avui: reptes per a una nova ciutadania 

Data

22 febrer 2010, 29 de març 2010, 26 abril de 2010, 24 maig 2010 i 7 juny 2010

Organització

Departament de Filosofia i Sociologia, àrea de Filosofia Moral

Direcció

Elsa Gonzaélez , Departament de Filosofia i Sociologia, Universitat Jaume I.

Secretari:  Ramón  Feenstra  i  Joaquin  Gil,  Departament  de  Filosofia  i  Sociologia,  Universitat 
Jaume I.

Breu descripció

Amb caràcter anual, el cicle de conferències busca reflexionar sobre les democràcies actuals des de 
diferents  punts  de  vista.  A través  de  cinc  seminaris  impartits  per  conferenciants  de  reconegut 
prestigi nacional i internacional, s’intenta dur a terme una reflexió conjunta al voltant de temes 
relacionats amb la filosofia política. Aquest any el cicle de conferencies ha portat com a títol “La 
democràcia avui: reptes per a una nova ciutadania”.

Patrocina

Universitat  Jaume  I  (Projecte  P1  1A2007-08),  Ministeri  de  Ciència  i  Innovació  (Projecte 
HUM2007-66847-C2-02/FISO), Fundació ÉTNOR (Castelló) i Fundació Caixa Castelló-Bancaixa.

Departament de Finances i Comptabilitat
Jornades nacionals 
II Jornades de Responsabilitat Social de la Universitat

Data

24 i 25 de maig de 2010

Òrgan

Departament de Finances i Comptabilitat



Organització

Grup  SoGResS:  María  Jesús  Muñoz  Torres,  María  Ángeles  Fernández  Izquierdo,  Juana  María 
Rivera Lirio, Raúl León Soriano, Idoya Ferrero Ferrero i Elena Escrig Olmedo

Direcció

María Jesús Muñoz Torres

Breu descripció

Els objectius són:
• Fer un diagnòstic de la situació en què es troba la universitat, a partir de l’anàlisi dels canvis 

que estan tenint lloc en el context que l’envolta.
• Debatre sobre les implicacions que comporta la RSC i el paper que la universitat ha d’ocupar 

davant aquesta.
• Definir com ha de ser un projecte de RSU i la metodologia per a implantar-lo, amb especial 

referència als mecanismes d’informació i comunicació de la RSC com són les memòries de 
sostenibilitat.

Finançament o patrocini

Universitat Jaume I, Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, Departament de Finances i 
Comptabilitat, Màster en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa i BP.

Departament de Física
Seminari nacional
Anàlisi teòrica de la maquinària molecular: motors, canals i bombes

Data

23 de setembre de 2010 

Òrgan

Professor: Antonio Alcaraz González

Organització

Laboratori de Biofísica Molecular, Departament de Física, UJI

Direcció

Professor: Vicente Manuel Aguilella Fernández

Breu descripció

Es van tractar els últims avanços en el camp dels canals iònics i bombes iòniques, així com l’estat 
de les investigacions en motors moleculars d’interès per la seua funció fisiològica.

Finançament i/o patrocini

Departament de Física, UJI.

Congressos Internacionals



Dispositius a  nanoescala per a aplicacions mediambientals i energètiques

Data

26 i 27 d’abril de 2010

Òrgan

George Malliaras (Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne, France)

Maria Lucia Curri (CNR IPCF Institute for Physical and Chemical Processes, Italy)

Organització

Grup de Dispositius Fotovoltaics i Optoelectrònics, Departament de Física, UJI.

CIDETEC

Direcció

Professor Juan Bisquert Mascarell

Breu Descripció

Actualment hi ha un enorme interès a trobar solucions innovadores per als problemes relacionats 
amb el procés de producció, l’emmagatzematge i els mètodes d’estalvi d’energia neta. En aquest 
sentit, s’usen mètodes a nanoescala per a crear dispositius viables. Aquesta conferència, organitzada 
pel  projecte  Consolider  HOPE  en  col·laboració  amb  CIDETEC,  Consolider  Molecular 
Nanoscience, el projecte CIC Nanogune i el centre CIC Energigune, va analitzar els avenços recents 
que s’han produït a la península Ibèrica en recerca de dispositius a nanoescala per a aplicacions 
mediambientals i energètiques.

Finançament i/o patrocini

Ministeri de Ciència i Innovació. Projecte Consolider Hope

Congressos internacionals
“Sensibilització de cèl·lules fotovoltaiques basades en semiconductors”

Data

del 7 al 10 de febrer de 2010

Òrgan

David Cahen (Weizman Institute of Science, Israel)

Thomas Dittrich (Helmholtz Centre Berlin for Materials and Energy, Germany)

Iván Mora-Seró (Universitat Jaume I, Espanya)

Andrei Rogach (City University of Hong Kong)

Taro Toyoda (University of Electro-Communications, Japan)

Daniel Vanmaekelbergh (Debye Institute for NanoMaterials Science, The Netherlands)

Alex Zunger (National Renewable Energy Laboratory, USA)

Organització



Grup de Dispositius Fotovoltaics i Optoelectrònics, Departament de Física, UJI. 

Universitat Bar-Ilan, Israel.

Direcció

Professor Juan Bisquert Mascarell

Breu descripció

Els sensibilitzadors de cèl·lules solars basades en semiconductors a nanoescala, com ara els punts 
quàntics i les capes absorbents ultrafines, han estat objecte de gran interès últimament. Aquest taller  
tenia com a objectiu dur a terme una àmplia discussió al voltant dels sensibilitzadors inorgànics 
alternatius de cèl·lules solars sensibilitzades amb colorants. La trobada, que va durar tres dies, es va 
dedicar exclusivament a aquest tema i va comptar amb una llista escollida de ponents i una gran 
quantitat de temps per al debat i la col·laboració.

Finançament i/o patrocini

ESF

Congressos internacionals
 Energia fotovoltaica híbrida i orgànica

Data

Del 23 al 27 de maig de 2010

Òrgan

Michael Graetzel (Ecole Polytechique Fédérale de Lausanne, Switzerland)

James Durrant (Imperial College, London)

Arthur Nozik (U.S DOE National Renewable Energy Laboratory, United States)

Organització

Grup de Dispositius Fotovoltaics i Optoelectrònics, Departament de Física, UJI

Direcció

Professor Juan Bisquert Mascarell

Breu descripció

Els temes principals incloïen les cèl·lules fotovoltaiques sensibilitzades amb colorants, les cèl·lules 
fotovoltaiques  orgàniques  i  altres  conceptes  avançats  relacionats  amb  l’energia  fotovoltaica 
nanoestructurada,  híbrida  i  orgànica.  Amb la  reunió  de  científics  dels  àmbits  acadèmic  i  de la  
indústria experts en materials i dispositius híbrids i orgànics per a la conversió de l’energia solar es  
pretenia explorar l’estat de la qüestió de la recerca i estimular el debat al voltant de les línies futures 
d’aquest camp, que està experimentant un desenvolupament molt important.

Finançament i/o patrocini

ESF, Dyeso, ENI



Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

5è Taller de Sistemes Distribuïts
De l’1 al 2 de febrer de 2010,  Grau de Castelló

Organització

Grup de Comunicacions: Vicent Cholvi i Juan Echagüe

Breu descripció

El  Taller  de  Sistemes  Distribuïts  és  un  fòrum de  trobada  per  a  la  gent  que  treballa  en  temes 
relacionats amb els sistemes distribuïts. En aquests moments va per la 5a edició i, des dels inicis, ha 
estat  organitzat  pel  Grup de Xarxes de la  Universitat  Jaume I  i  s’ha celebrat,  amb periodicitat 
bianual,  a  Castelló.  Al  taller  han  assistit  ponents  (professorat  i  investigadors)  de  més  de  20 
universitats espanyoles. El format dels temes que es tracten és obert, amb un especial interès per a 
fomentar el debat i promoure noves col·laboracions entre els assistents.

Finançament o patrocini

Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors

Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

X Jornada d’Informàtica Gràfica i Videojocs
1 de juliol de 2010,  Castelló de la Plana

Organització

INIT

Breu descripció

S’ha realitzat la X Jornada d’Informàtica Gràfica i Videojocs.La Jornada consta de dues parts,

 
1- Un concurs de treballs de l’assignatura II59 (Informàtica Gràfica II) amb el tema "Creació d’un 
videojoc".

2- Presentació de tres conferències:

• "Videojuegos e innovación desde la UJI" ,  ponent: Eloy J. Ribera Pastor de l’empresa Ninja 
Fever

• "Second Life: Una realidad económica" , ponent: Pedro Torres Martí, alumne de la ITIG
• "Aprender con juegos de Realidad Aumentada", ponent:  Dra. Carmen Juan de la Universitat 

Politècnica de València

Finançament o patrocini

Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors

Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics



Congressos internacionals
AERFAI Summer School 2010 (AERFAISS ’2010)

Data

Del 7 a l’11 de juny, Benicàssim

Òrgan

Organitzat per l’Associació Espanyola de Reconeixement de Patrons (AERFAI), en col·laboració 
amb l’Institut de Noves Tecnologies de la Imatge de la Universitat Jaume I de Castelló.

Organització

Departament  de  Llenguatges  i  Sistemes  Informàtics  i  Departament  d’Enginyeria  i  Ciència  dels 
Computadors

Breu descripció

L’objectiu  d’enguany de  la  Summer  School  és  l’estudi  dels  enfocaments  més  rellevants  per  al 
reconeixement de formes i aprenentatge automàtic en sistemes multimèdia. Aquest esdeveniment 
està obert a qualsevol investigador o a l’estudiantat de doctorat que estiguen interessats a aprendre o 
a actualitzar els seus coneixements sobre els enfocaments més reeixits en els camps de l’objecte i 
l’acció humana-detecció/classificació i el reconeixement.

La Summer School 2010 està organitzada com un curs intensiu de cinc dies. Els principals experts 
en el camp presentaran cada tutorial, seguit per una sessió de pràctica amb un programari específic 
perquè els participants adquirisquen una millor comprensió de la teoria. Una sessió de cartells, no 
formal, també s’organitzarà per als participants perquè hi presenten les seues investigacions en curs 
i interactuen amb els seus col·legues científics

Finançament o patrocini
• UJI
• Ajuntament de Benicàssim
• Comitè Espanyol d’Automàtica
• Generalitat Valenciana
• MIPRCV
• INIT

Curs GUIFI.NET
De l’1 al 3 de juliol de 2010,  Castelló i Vistabella del Maestrat. 

Organització

Universitat Jaume I

Breu descripció

Guifi.net és una xarxa de telecomunicacions lliure, oberta i neutral, majoritàriament sense fils,  amb 
més de 13.000 nodes. 

Els nodes de la xarxa són de particulars, empreses i administracions que lliurement es connecten a 
aquesta per tal de poder accedir a una autèntica xarxa oberta de telecomunicacions i fer-la arribar 



allà on els calga la infraestructura i els continguts que d’una altra manera no serien accessibles. 

En aquest curs s’abordaran les xarxes lliures i les seues possibilitats actuals i futures, centrant-se en 
el model de Guifi.net. 

El curs compta amb un taller pràctic d’instal·lació de nodes a Vistabella del Maestrat. 

Finançament o patrocini

Universitat Jaume I ,  Ajuntament de Vistavella i Bancaixa. 

Conferència de Richard M. Stallman: «El programari lliure i la teua llibertat» 
30 de juny de 2010,  Castelló

Organització

Grup Solicom

Breu descripció

En  aquesta  xarrada  Richard  Stallman  va  exposar  les  metes  i  la  filosofia  del  moviment  del 
Programari Lliure i per què és important fer-lo servir enfront del programari privatiu. Va comentar 
quin és l’estat de la qüestió i la història del sistema operatiu GNU, el qual conjuntament amb el 
nucli Linux actualment és utilitzat per desenes de milions de persones en tot el món. 

Finançament o patrocini

Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors

Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i 
Psicobiologia

Jornades
IV Jornades de Psicologia Experimental. Educació i Formació en la Societat 
Actual
Data:

21, 22 i 23 d’abril de 2010

Òrgan:

Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia (àrea de Psicologia Bàsica)

Organització:

Equip d’investigació de Psicologia de la Motivació i Emoció

Direcció:



Francisco Palmero Cantero

Descripció:

La importància del procés d’educació i de formació de les persones al llarg del cicle vital i en els 
diferents  àmbits  on  viuen  contribueix  al  fet  que  siguen  considerades  les  distintes  variables 
psicològiques i socials per a poder intervenir de manera més efectiva en aquest procés tan complex. 
Les  conferències  van  ser  impartides  per  professionals  que  tenien  una  àmplia  trajectòria  en 
investigació i intervenció en aquesta problemàtica.

Finançament i/o patrocini.
• Fundació Caixa Castelló-Universitat Jaume I
• Conselleria d’Educació (Generalitat Valenciana)
• Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Jaume I de Castelló

I Jornades de Joves Investigadors en Genètica de la Conducta
Data:

13 de maig de 2010

Òrgan:

Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia

Organització:

Organitzades pel Grup d’investigació de Personalitat  i  Psicopatologia,  s’emmarquen dins de les 
accions del Pla estratègic del Departament de Psicologia, Bàsica, Clínica i Psicobiologia.

Direcció:

M. Ignacio Ibáñez Ribes

Descripció:

Els ponents de la jornada tenen en comú el fet de ser joves investigadors en l’àmbit de la genètica  
de la conducta. L’estudi del factors genètics de la personalitat i dels trastorns psicològics és una 
línia d’investigació que està assolint una gran rellevància en el coneixement de les causes de les 
conductes patològiques i no patològiques.

Finançament i/o patrocini:

Pla estratègic del Departament de Psicologia, Bàsica, Clínica i Psicobiologia.

Seminaris internacionals
Trobada Internacional sobre Investigació en Addiccions
Data:

21 al 23 de setembre de 2009

Òrgan:

Institut de Neurociències de la Universitat de Guadalajara, Mèxic

Àrea de Psicobiologia, Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia



Organització:

Institut de Neurociències de la Universitat de Guadalajara, Mèxic

Direcció:

Institut de Neurociències de la Universitat de Guadalajara, Mèxic

Descripció:

Ponències en les quals es van presentar les últimes tendències en la investigació sobre les bases 
neurobiològiques  de  les  addiccions  des  de  diferents  nivells  d’anàlisi:  molecular  i  cel·lular, 
neuropsicofarmacològic i neuropsicològic.

Finançament i/o patrocini:

Institut de Neurociències de la Universitat de Guadalajara, Mèxic

Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social 
i Metodologia

Congressos nacionals
IV Seminari  Científic  del  Grup GREI:  La  promoció  de  l’amistat  dels  escolars  rebutjats. 
Últimes aportacions de les investigacions

Data

Del 25 al 28 de gener 2010

Òrgan

Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia

Organització

Grup d’Investigació GREI

Màster en Intervenció i Mediació Familiar 

Direcció

Francisco-Juan García Bacete 

Breu descripció

L’objectiu del seminari és l’intercanvi d’idees i propostes entre persones expertes per a promoure el 
disseny  d’intervencions  que  optimitzen  la  qualitat  de  les  amistats  entre  els  escolars  i  la  seua 
satisfacció. També es van donar conferències dirigides al professorat i al personal investigador - 
sessions  teòriques  i  sessions  de  treball-  ja  que  els  especialistes  necessiten  incorporar  destreses 
bàsiques per a implementar programes d’intervenció i avaluar-ne els resultats.

Finançament o patrocini

Finançament: Grup GREI

Patrocini: Grup d’Investigació GREI, Màster en Intervenció i Mediació Familiar, Departament de 
Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia de l’UJI, Ministeri de Ciència i Innovació, 
Bancaixa, Fundació Dávalos-Fletcher. 



Departament de Química Inorgànica i Orgànica
Seminari internacional
Títol

Cicle de Conferències i Seminaris sobre Perspectives Actuals de la Química Inorgànica i Orgànica 

Data

Curs acadèmic 2009/2010.

Organització

Departament de Química Inorgànica i Orgànica.

Direcció
• Dr. Miguel Carda Usó, catedràtic de Química Orgànica del Departament de Química 

Inorgànica i Orgànica de la Universitat Jaume I
• Dr. Vicente Esteve Cano, professor de Química Inorgànica del Departament de Química 

Inorgànica i Orgànica de la Universitat Jaume I

Breu descripció

El  seminari  consta  de conferències  impartides  per  professors,  investigadors  i  investigadores  de 
reconegut prestigi enfocades a explicar les tendències actuals de la química inorgànica i orgànica al 
món de la indústria i la investigació:

DATA CONFERENCIANT TÍTOL
Dia: 22/09/09
Hora: 16:00 
Lloc: Sem TC1432DS

Prof. Dr. Arnulfo Poveda. Univ. 
Nacional de Colòmbia, seu de 
Bogotà

Química de coordinació i 
simetria en Internet

Dia: 23/10/09
Hora: 12:00
Lloc: Sala de GrausESTCE

Prof. Dra. Montserrat Gómez Nanopartícules metàl·liques 
immobilitzades en líquid iònic: 
síntesi i catàlisi

Dia: 29/10/09
Hora: 12:00
Lloc: TD2105AA 

Prof. Dr. Fernando Latre David L’ensenyament: una eixida 
professional per als llicenciats i 
llicenciades en Química

Dia: 19/11/09
Hora: 15:00
Lloc: TD2205AA

Prof. Jordi Payá Bernabeu. 
Catedràtic d’Enginyeria de la 
Construcció, Univ. Politècnica 
de València 

Té la química una resposta a la 
fabricació de formigons 
sostenibles?

Dia: 26/11/09
Hora: 12:00
Lloc: Sala de Graus ESTCE

Dr. Ignacio Alfonso. 
Supramolecular Chemistry 
Group (IQAC), CSIC, 
Barcelona

Química constitucional 
dinàmica amb pseudopèptids: 
aplicacions en síntesi i en la 
preparació de nanoestructures 
autoacoblades

Dia: 27/11/09
Hora: 12:00
Lloc: Sala de Graus ESTCE

Prof. Maribel Matheu. Dept. Q. 
Analítica i Orgànica. Univ. 
Rovira i Virgili

Síntesi de Glicoesfingolípids

Dia: 02/12/09 Daniel Escrig, exdirector de  El químic i la indústria química



DATA CONFERENCIANT TÍTOL
Hora: 12:00
Lloc: TD2202AA 

R+D de l’empresa UBE

Dia: 11/12/09
Hora: 12:00
Lloc: Sala de graus ESTCE

Juan Sanz Cervera. Dep. de 
Química Univ. València

Síntesi fluorosa: una alternativa 
a la síntesi en fase sòlida

Dia: 03/01/10
Hora: 11:00
Lloc: TD1103AA 

Prof. P. Domínguez. Inst. für 
Technische und 
Makromolekulare Chemie. 
RWTH Aachen

Integrant biocatàlisi a nivell 
industrial

Dia: 21/01/10
Hora: 10:30
Lloc: TD1103AA

Prof. Benghalem Abderrazzak. 
Univ. Djilali Liabes. Algèria

Raw Materials for 
removal/degradation of POPs

Dia: 05/02/10
Hora: 11:30
Lloc: Sala de graus ESTCE

Dr. David Amabilino.  Inst. 
Ciència dels Materials 
Barcelona (CSIC)

Rutes moleculars a materials 
nanoestructurats

Dia: 04/03/10
Hora: 12:00
Lloc: TD1203AA 

Dr. Manuel García Basallote Estudis cinètics sobre 
reorganitzacions estructurals i 
moviments moleculars en 
complexos metàl·lics amb 
lligands macrocíclics

Dia: 16/04/10
Hora: 17:00
Lloc: Sala de graus ESTCE

Dr. Livio Ferrazza. Investigador 
Inst. Valencià de Conservació i 
Restauració de Béns Culturals

Els estudis científics aplicats a 
la conservació, i restauració de 
patrimoni cultural

Dia: 29/04/10
Hora: 11:30
Lloc: Sala de graus ESTCE

Prof. Martin Albrecht Metal carbene chemistry: 
challenging the norm

Dia: 07/05/10
Hora: 12:00
Lloc: Sala de graus ESTCE

Dr. Rubén Martín. Inst. Català 
d’Investigació Química

Pd-catalyzed Nucleophilic 
Addition Reactions to Carbonyl 
Compounds

Dia: 11/05/10
Hora: 15:00
Lloc: TD2106AA

Dr. Ángel Vegas. Inst. Química-
Física "Rocasolano", CSIC

Inorgànica, orgànica: només 
una química. Estructures 
ressonants en bixbites: Li3AlN2 

Dia: 17/05/10
Hora: 12:00
Lloc: Sala de Graus ESTCE

Prof. Uday Maitra. Dpt. of 
Organic Chemistry Indian Inst. 
of Science, Bangalore, Índia

Soft Materials from Bile Acids

Dia: 20/05/10
Hora: 12:00
Lloc: Sala de graus ESTCE

Prof. Jean-Pierre Desvergne. 
Univ. de Bordeaux, CNRS, Inst. 
des Sciences Moléculaires

Photophysical properties of 
self-assembled soluble linear 
acenes

Dia: 27/05/10
Hora: 15:00
Lloc:TD2106AA

Dra. María Luisa Rojas, 
Vicedegana de Ciències 
Químiques UNED

Disseny i síntesi de materials «a 
mida» mitjançant el mètode 
Sol-Gel

Dia: 28/05/09
Hora: 12:00
Lloc:TD2102AA

Prof. J.L. Marco-Contelles. 
Inst. de Química Orgànica 
CSIC (Madrid)

Química i farmacologia de 
tacripirines, els primers híbrids 
tacrinadihidropiridina, com a 
nous fàrmacs multipotents per 



DATA CONFERENCIANT TÍTOL
al possible tractament de la 
malaltia d’Alzheimer

Finançament

Pla estratègic.

Seminari nacional
Títol

X Escola Sobre el Mètode de Rietveld

Data

Del 6 al 9 de juliol 2010

Organització
• Departament de Química Inorgànica i Orgànica de la Universitat Jaume I
• Departament de Química Inorgànica i Cristal·lografia de la Universitat de Màlaga

Direcció
• Dr. Vicente Esteve Cano, professor de Química Inorgànica del Departament de Química 

Inorgànica i Orgànica de la Universitat Jaume I.
• Dr. Miguel Ángel García Aranda, professor de Química Inorgànica del Departament de 

Química Inorgànica i Cristal·lografia de la Universitat de Màlaga.
• Dra. María Ángeles Tena Gómez, professora de Química Inorgànica del Departament de 

Química Inorgànica i Orgànica de la Universitat Jaume I.

Breu descripció

El mètode de Rietveld és una potent eina per a l’obtenció d’informació estructural, microestructural 
i l’anàlisi quantitativa de fases a partir de difractogrames de pols. Durant els últims quinze anys el 
mètode de Rietveld ha jugat  un paper crucial  en quasi totes les àrees  més capdavanteres de la 
investigació en nous materials. En la present edició de l’Escola, a més dels ajusts bàsics, es realitzen 
estudis detallats d’anàlisi de fases quantitatives pel mètode de Rietveld. 

DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
MATI

Introduction to the 
Rietveld method

The impact of the 
Rietveld Method in 
modern powder 
diffraction

Descripció dels índexs 
residuals, extracció 
d’intensitats i 
introducció als mètodes 
de determinació 
d’estructures ad initio 

Biblioteques de 
programes i 
d’estructures. 
Bibliografia. 

Aplicacions 
cristal·logràfiques de la 
difracció de pols

Fonaments del mètode 
de Rietveld

Preparació de mostres i 
condicions de 
mesurament

Anàlisi polifàsica 
centrat en la 
quantificació del 
material no difractant



DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
Indexació de 
difractogrames de pols

Estratègies de 
afinament i descripció 
detallada del perfil. 
Introducció al 
programa Fullprof

Anàlisi de Rietveld 
polifàsica X.A.

Anàlisi 
microestructural a 
partir de dades de 
difracció d’alta 
resolució
Anàlisi polifàsica 
complexa.

VESPRADA
Pràctica d’indexació 
amb DICVOL, TREOR 
i ITO inclosos en 
WinPLOTR/Fullprof

Pràctiques amb 
ordinador i programa 
Fullprof:

Part (1) Pattern 
matching i extracció 
d’intensitats.

Part (2) Afinament 
monofàsic simple 
(Al2O3)

Pràctiques amb 
ordinador. Anàlisi 
polifàsica simple

Anàlisi polifàsica 
complexa incloent-hi la 
quantitat de material no 
difractant utilitzant un 
estàndard intern.

Entrega de beques i 
certificats

Patrocini.
• Grup Especialitzat de Cristal·lografia
• Grup Especialitzat de Química de l’Estat Sòlid i Materials 
• Panalytical, S.A.

Seminari nacional
Títol

Riscos en Treballs amb Nanomaterials

Data

Del 15 al 18 de juny 2010

Organització
• Departament de Química Inorgànica i Orgànica de la Universitat Jaume I

Direcció
• Dr. Vicente Esteve Cano, professor de Química Inorgànica del Departament de Química 

Inorgànica i Orgànica de la Universitat Jaume I.

Breu descripció:

Jornades  sobre  Prevenció  de  Riscos  Laborals.  Màster  Universitari  en  Prevenció  de  Riscos 
Laborals
• Dimarts 15 i dimecres 16. 

9:00-19:00 h Vestíbul ESTCE. Sessió de pòsters. Professors externs del MPRL.
• Dijous 17. 

9:00-17:00 h Vestíbul ESTCE. Sessió de pòsters. Professors externs del MPRL



17:00-17:45 h  Sala de graus. Missió i funcions de l’INVASSAT.  Miguel Ángel 
Tarín Remohí, director de l’INVASSAT.
17:45-18:15 h Sala de graus. Utilització de nanomaterials. Terminologia 
utilitzada.  María José Zafra Barranco, tècnica d’Anàlisi Instrumental. Centre 
Territorial de l’INVASSAT de Burjassot.
18:15-18:45 h Sala de graus. Riscos associats al treball amb nanomaterials. 
Miguel Á, Martín Perella, professor del MPRL, cap del Laboratori d’Higiene 
Industrial. Centre Territorial de l’INVASSAT de Burjassot.
18:45-19:00 h Sala de graus. El màster universitari en Prevenció de Riscos 
Laborals. Oportunitats. Vicente Esteve Cano, director del MPRL. Departament de 
Química Inorgànica i Orgànica.
19:00-19:30 h Sala de graus. Col·loqui.

• Divendres 17.
9:00-14:00 h Vestíbul ESTCE. Sessió de pòsters. Professorat extern del MPRL.

Patrocini.
• Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals.

Departament de Traducció i Comunicació
Congressos nacionals 
Títol del congrés internacional: 

X Jornades de Traducció i Interpretació. Interpreting Naturally. International Symposium in 
Honour of Brian Harris.

Data

12 i 13 de novembre de 2009

Òrgan

Departament de Traducció i Comunicació

Organització

Departament de Traducció i Comunicació

Direcció

María Jesús Blasco Mayor i Amparo Jiménez Ivars

Finançament o patrocini

Ministeri de Ciència i Innovació

Diputació de Castelló

AVIC. Associació Valenciana d’Intèrprets de Conferència 

Cambridge University Press 

UJI-BANCAIXA



 

Departament d’Educació
Congressos internacionals
II Congrés Internacional d’Orientació i Intervenció Educativa

Data

24, 25 i 26 de juny de 2010

Òrgan

Departament d’Educació

Organització

M. Luisa Sanchiz Ruiz

Direcció
• M. Luisa Sanchiz Ruiz (Didàctica i Organització Escolar)

Breu descripció

En aquest congrés, en què han participat professionals de diverses parts del món, s’han exposat 
ponències, comunicacions i un taller informàtic per a ensenyar a manejar als orientadors l’eina "E-
portfolio". L’assistència al congrés ha estat d’aproximadament de 200 persones, entre les quals hi 
ha, principalment, orientadors, logopedes, mestres d’educació especial, metges, estudiants i famílies 
interessades en aquesta temàtica. La qualitat de les intervencions ha sigut alta i s’ha generat un 
clima molt participatiu i agradable. 

Finançament o patrocini

Departament d’Educació, Generalitat Valenciana, Fundació Bancaixa-Universitat Jaume I, Servei de 
Llengües i Terminologia, COPOE i inscripcions. 



I Congrés Internacional sobre Aprenentatge al Llarg de la Vida

Data

17, 18 i 19 de juny de 2010

Òrgan

Departament d’Educació

Organització

Àrea de Teoria i Història de l’Educació i la Fundació Universitat-Empresa.

Direcció
• Manuel Martí Puig (Teoria i Història de l’Educació)

Breu descripció

El I Congrés Internacional sobre Aprenentatge al Llarg de la Vida pretén oferir un àmbit de reflexió 
i de presa de contacte sobre la situació actual i les perspectives de futur de l’aprenentatge al llarg de 
la vida, centrant-se en la formació de les persones adultes com a element integrant d’aquell.

Finançament o patrocini

Cefire,  Departament  d’Educació,  Fundació  Caixa  Castelló-Bancaixa,  Ministeri  d’Educació, 
Ajuntament  de  Castelló  de  la  Plana-Turisme,  Diputació  de  València,  Servei  de  Llengües  i  
Terminologia i Ajuntament de Morella.

Jornades nacionals
Jornades d’Iniciació a la Llengua i Cultura Romaneses

Data

Del 22 al 25 de febrer de 2010

Òrgan

Departament d’Educació

Organització

Departament d’Educació

Direcció
• Isabel Ríos García (Didàctica de la Llengua i la Literatura)
• Manuel Rosas Artola (Didàctica de les Ciències Socials)

Breu descripció

Breu  recorregut  per  la  història  de  Romania  i  els  orígens  de  la  llengua  i  cultura  romaneses. 
Similituds i diferències entre romanès i castellà. La situació social i lingüística dels romanesos a 
Castelló. Taller sobre la integració dels xiquets romanesos en el sistema educatiu espanyol.

Finançament i/o patrocini

Pla estratègic del Departament d’Educació i Pla d’acció de la titulació de Mestre.



II Jornades sobre l’Aprenentatge-Servei: Experiències sobre Ciutadania

Data

1 de març de 2010

Òrgan

Departament d’Educació

Organització

Departament d’Educació

Direcció
• Andrea Francisco Amat (Teoria i Història de l’Educació)
• Lidón Moliner Miravet (Didàctica i Organització Escolar)
• Jesús Gil Gómez (Didàctica de l’Expressió Corporal)

Breu descripció

L’objectiu d’aquestes jornades era apropar l’estudiantat  a la proposta metodològica denominada 
Aprenentatge Servei. L’expert Jesús Gil va realitzar una ponència sobre la conceptualització. Va 
deixar pas a l’estudiantat de diferents assignatures que van presentar els seus treballs. La sessió va 
finalitzar  amb una reflexió final  on es va valorar  la  importància  d’aquest  aprenentatge dins de 
l’EEES.

Finançament i/o patrocini

Projecte  de  Millora  Educativa:  Experiència  d’Aprenentatge-Servei  amb  grups  interdisciplinaris 
d’Educació i Comunicació en temes de ciutadania i cultura de pau.

I Jornades “Experiències compartides d’alumnat i professorat de Didàctica General”

Data

6 de maig de 2010

Òrgan

Departament d’Educació

Organització

Departament d’Educació

Direcció
• Manel Collado Vergara (Didàctica i Organització Escolar)

Breu descripció

L’objectiu  d’aquestes  jornades  era  compartir  experiències  i  bones pràctiques de l’estudiantat  de 
Didàctica General i del professorat en actiu. A partir de cinc ponències es van presentar vivències 
que van fer reflexionar l’estudiantat sobre diferents iniciatives d’èxit en el context escolar.

Finançament i/o patrocini

Projecte  de  Millora  Educativa:  Experiències  compartides  d’alumnat  i  professorat  de  Didàctica 
General.



Jornades internacionals
Jornades  “Posttrobada investigadora:  la  banda sonora de la  televisió  infantil  i  juvenil  en 
l’àmbit llatinoamericà. Variables, impacte i influència en el patrimoni sonor”

Data

De l’1 al 4 de desembre de 2009

Òrgan

Ministeri d’Assumptes Exteriors d’Espanya

Organització

Departament d’Educació

Direcció
• Amparo Porta Navarro (Didàctica de l’Expressió Musical)

Breu descripció

La finalitat d’aquesta trobada ha estat mostrar el treball realitzat durant aquests mesos per a cada un 
dels grups, mostrar l’estudi quantitatiu i les conclusions d’aquest treball. De la mateixa manera, 
estudiarem la millor manera d’enfocar la difusió dels diferents treballs, així com la creació de nous 
projectes per a continuar profunditzant en la temàtica del projecte.

Finançament i/o patrocini

Projecte AECID (codi A/018075/08).

Jornades “IV trobada del grup investigador del projecte: La música i l’escolta de la televisió 
infantil en l’àmbit iberoamericà”

Data

Del 14 al 18 de juny de 2010

Òrgan

Universidade Federal do Estado de Rio de Janeiro. Brasil UNIRIO. Brasil

Organització

Departament d’Educació (Amparo Porta), Mónica Duarte i UNIRIO

Direcció
• Amparo Porta Navarro (Didàctica de l’Expressió Musical)

Breu descripció

La finalitat d’aquesta trobada ha estat la distribució del DVD amb una selecció de mitja hora de 
cada una de les nou programacions televisives. Mostra i debat sobre l’esborrany d’una enquesta 
pilot,  passada a un grup de sis  xiquets,  entre 11 i  13 anys,  sobre l’escolta  de la televisió i  els 
resultats d’aquesta. Difusió del treball i publicacions dels resultats del llibre en impremta. Cicle de 
conferències dels investigadors del projecte.

Finançament i/o patrocini

Universidade Federal do Estado de Rio de Janeiro. Brasil UNIRIO. Brasil.



Seminaris internacionals
Seminari de formació Mèxic-Espanya

Data

Del 28 de juny al 2 de juliol de 2010

Òrgan

Departament d’Educació

Organització

M. Luisa Sanchiz Ruiz

Direcció
• M. Luisa Sanchiz Ruiz  (Didàctica i Organització Escolar)

Breu descripció

Al llarg d’aquest  seminari,  el  professorat  de Mèxic que ha  assistit  a  l’UJI  i  el  professorat  del  
Departament  d’Educació  implicat  en  el  projecte  d’investigació  d’educació  comparada  entre 
Espanya i Mèxic, han reflexionat sobre la idoneïtat i possibilitat de dur a terme tal projecte, han 
planificat les tasques que s’han de realitzar i han establit les línies per a un futur treball de camp.

Finançament o patrocini

Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.

Seminari  Internacional  “Research  on  Inclusive  Practices:  Experiences,  Networks  and 
Projects”

Data

26 i 27 d’octubre de 2009

Òrgan

Departament d’Educació

Organització

Grup MEICRI (Millora Educativa i Ciutadania Crítica)

Direcció
• Odet Moliner García (Didàctica i Organització Escolar)

Breu descripció

En aquest seminari han participat dos professors invitats de la Universitat de  Moncton (Canadà), 
set  professors  del  Departament  d’Educació,  dos  professors  d’ESO  membres  del  Seminari  de 
Ciutadania  Crítica  i  tres  becaris  i  alumnes  de  doctorat.  Els  objectius  han  estat  compartir 
coneixements i experiències sobre models i xarxes d’inclusió, associacions comunitàries, criteris i 
indicadors  de  bones  pràctiques,  transformació  de  centres  i  processos  de  millora,  formació  de 
mestres i psicopedagogs en inclusió, anàlisi de pràctiques inclusives. 

Finançament o patrocini

Comissió  d’Investigació  i  Doctorat  del  Departament  d’Educació  (allotjament  de  professors 
canadencs) i Ajudes BP Oil (publicació).



Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors
Durant el curs 2009/10 el Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors ha participat en 
diversos congressos d’àmbit nacional i internacional. Entre aquests, cal citar el cinquè Taller de 
Sistemes Distribuïts, la Summer School AERFAISS 2010 o la Robotics School on Robot Grasping.  
A més, el Departament ha col·laborat en distintes activitats extraacadèmiques, com ara la trobada 
TICnologia, el cicle de conferències Proyéctate, l’onzena edició de la iParty o la segona edició del  
Repte Robot. D’altra banda, el departament, en el marc del seu pla estratègic, ha col·laborat també 
en distints tallers, cursos i seminaris dirigits tant a alumnat com a professorat. 

Congressos nacionals 

5è Taller de Sistemes Distribuïts

Dies 1 i 2 de febrer de 2010, Grau de Castelló

Organització

Grup de Comunicacions: Vicent Cholvi i Juan Echagüe

Breu descripció

El  Taller  de  Sistemes  Distribuïts  és  un  fòrum de  trobada  per  a  la  gent  que  treballa  en  temes 
relacionats amb els sistemes distribuïts. En aquests moments, va per la cinquena edició i, des dels  
inicis,  ha  estat  organitzat  pel  Grup  de  Xarxes  de  la  Universitat  Jaume  I  i  s’ha  celebrat,  amb 
periodicitat bianual, a Castelló. Al taller han assistit ponents (professorat i investigadors) de més de 
vint universitats espanyoles. El format dels temes que es tracten és obert, amb un especial interès 
per a fomentar el debat i promoure noves col·laboracions entre els assistents.

Finançament o patrocini

Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors

Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Desafiament robot

21 de maig de 2010

Òrgan

Fundació Ciutat de les Arts i les Ciències.

Grup de Robòtica Intel·ligent de l’UJI (col·laborador)

Organització

Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors

Direcció

Enric Cervera Mateu

Breu descripció

Experiència en la qual és pretén implicar el professorat i l’estudiantat perquè duguen a terme un 
projecte tecnològic relacionat amb el món de la robòtica i promoure la difusió i l’ús de les noves 
tecnologies entre els joves, mitjançant la participació en una competició de robots. Paral·lelament a 



la competició se celebra una fira amb la participació de diverses entitats com ara la Universitat 
Jaume  I,  la  Universitat  Politècnica  de  València,  la  Universitat  de  València-Estudi  General  i 
empreses relacionades amb la robòtica, com ara Omron, en la qual s’exposen les novetats en aquest  
àmbit.

Finançament o patrocini
• Generalitat Valenciana
• Omron
• Bancaixa
• Telefónica

Proyéctate

10 i 24 de novembre de 2009, 15 de desembre de 2009, 2 de març de 2010, 20 d’abril de 2010 i 4 de 
maig de 2010.

Organització

Directors de les titulacions en Enginyeria Informàtica, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió 
i Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes

Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de la Comunitat Valenciana

Breu descripció

Cicle de conferències organitzat per a  orientar  professionalment a l’estudiantat  d’Enginyeria  en 
Informàtica, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, i Enginyeria Tècnica en Informàtica de 
Sistemes de l’UJI. Les conferències seran impartides per professionals d’empreses d’informàtica 
que tractaran de donar als futurs titulats i titulades informació útil per a la seua incorporació al món 
laboral.

Finançament o patrocini

DICC, DLSI i l’ESTCE

TICnologia

Dimecres 20 de gener de 2010

Organització

Totes les universitats de la Comunitat Valenciana i els col·legis oficials d’Enginyeria en Informàtica 
i d’Enginyeria de Telecomunicació de la Comunitat Valenciana 

Breu descripció

Esdeveniment on activitats formatives, informatives i lúdiques, combinades, donaran a conèixer a 
l’estudiantat  i  el  professorat  de  diversos  instituts  d’ensenyament  secundari  de  la  Comunitat 
Valenciana,  d’una  manera  divertida  i  diferent,  les  activitats  i  eixides  professionals  de  l’àrea 
professional de les tecnologies de la informació.

iParty 11

8, 9, 10 i 11 d’abril de 2010

Organització

Aditel, amb la cooperació de Gulcas i de Sofistic

Breu descripció



La iParty és una reunió de persones aficionades a Gnu/Linux i al programari lliure que pretén oferir 
informació i divulgació sobre el seu ús. Durant l’esdeveniment, es realitzen conferències i seminaris 
als quals es pot assistir lliurement. En aquesta edició s’han realitzat els següents:

•  Programant amb .NET en GNU/Linux (per Juan Carlos Amengual).
•  Test Driven Development amb Python. Un cas d’ús: la llibreria Algoritmia (per Andrés 

Marzal).
•  Organització d’un equip en una engegada (per Luis Peralta de 11870.com).
•  MokArdu, vehicle i robot controlats amb OpenMoko (per Miguel Ángel Vílchez López).
•  Game Engine, de Blender, per al prototipatge ràpid de videojocs (per Emilio José Molina 

Cazorla, de Ninja Fever).

Finançament o patrocini

UJI (Dep. ICC i Dep. LSI) i Fundación Balaguer-Gonell Hermanos

Congressos internacionals
AERFAI Summer School 2010 (AERFAISS ’2010)

Data

Del 7 a l’11 de juny, Benicàssim (Espanya)

Òrgan

Organitzat per l’Associació Espanyola de Reconeixement de Patrons (AERFAI), en col·laboració 
amb l’Institut de Noves Tecnologies de la Imatge de la Universitat Jaume I de Castelló

Organització

Departament  de  Llenguatges  i  Sistemes  Informàtics  i  Departament  d’Enginyeria  i  Ciència  dels 
Computadors

Breu descripció

L’enfocament d’enguany de la Summer School és l’estudi dels enfocaments més rellevants per al 
reconeixement de formes i aprenentatge automàtic en sistemes multimèdia. Aquest esdeveniment 
està obert a qualsevol investigador o estudiantat de doctorat que estiguen interessats a aprendre o a 
actualitzar els seus coneixements sobre els enfocaments més reeixits en els camps de l’objecte i 
l’acció humana-detecció/classificació i el reconeixement.

La Summer School 2010 està organitzada com a un curs intensiu de cinc dies. Els principals experts 
en el camp presentaran cada guia d’ús seguit d’una sessió de pràctica amb un programari específic 
perquè els participants adquirisquen una millor comprensió de la teoria. Una sessió de cartells, no 
formal, també s’organitzarà per als participants perquè hi presenten les seues investigacions en curs 
i interactuen amb els seus col·legues científics

Finançament o patrocini
• UJI
• Ajuntament de Benicàssim
• Comitè Espanyol d’Automàtica
• Generalitat Valenciana
• MIPRCV
• INIT



10th International UJI Robotics School on Robot Grasping (IURS-2010)

Del 27 de setembre  a l’11 d’octubre de 2010

Òrgan

Grup de Robòtica Intel·ligent

Organització 

General Chair: Antonio Morales i Tamim Asfour (Karlsruhe Institute of Technology)

Breu descripció

Simposi anual sobre robòtica, orientat a estudiantat de màster i doctorat, amb la participació com a 
ponents  d’investigadors  de  prestigi  internacional.  Aquesta  edició  tracta  sobre  la  manipulació 
robòtica en tots les seues vessants tant mecàniques com cognitives.

Finançament i/o patrocini
• Fundació Caixa Castelló-Bancaixa
• Generalitat Valenciana
• Unió Europea (FP7 Project GRASP)

Departament d’Enginyeria Química
Conferències del Pla estratègic
Títol: Materials nanoestructurats d’aplicació en la indústria del plàstic

Ponent: Enrique Giménez Torres

Entitat: Departament d’Enginyeria Mecànica i de Materials. Universitat Politècnica de València

Data: 10/12/2009

Títol: Materials compostos ceràmica-metall pera aplicacions multifuncionals

Ponent: J. S. Moya

Entitat: Institut de Ciència de Materials de Madrid

Data: 15/03/2010

Títol: Materials superdurs ceràmica-nanometall

Ponent: J. S. Moya

Entitat: Institut de Ciència de Materials de Madrid

Data: 15/03/2010

Departament d’Estudis Anglesos
Congressos internacionals 
Títol del congrés internacional 

Discourse  and Language  Learning  in  Different  Contexts  (III  International  Seminar  on  Applied 
Linguistics)



Data

10 i 11 de novembre de 2009

Òrgan

Universitat Jaume I

Organització

Grup de recerca LAELA (Lingüística Aplicada a l’Ensenyament de la Llengua Anglesa)

Finançament o patrocini

Pla de Direcció Estratègica del Departament d’Estudis Anglesos.

Departament d’Història, Geografia i Art
Congressos internacionals
III Simposi Internacional: «Iconografia i forma: visions hispàniques d’altres mons»

Data

12,13 i 14 de maig de 2010

Òrgan

Universitat Jaume I

Organització

Departament d’Histporia, Geografia i Art -Àrea d’Història de l’Art

Comitè organitzador: Joan Feliu, Juan Chiva, Pablo González Tornel, Víctor Mínguez, Inmaculada 
Rodríguez, Vicent Zuriaga.

Comitè científic: Cristóbal Belda, Rafael García Mahíques, Ramón Gutiérrez i Rafael López.

Secretari: Juan Chiva.

Direcció

Víctor Mínguez, Inmaculada Rodríguez

Breu descripció

Un dels elements determinants de la monarquia espanyola des del segle XVI al XIX va ser la gran 
amplitud del seu imperi i aquest aspecte va condicionar en gran mesura els seus processos polítics, 
econòmics,  socials  i  culturals.  Aquest  simposi  analitzarà  la  producció artística  relacionada amb 
aquesta gran amplitud espacial.

Finançament o patrocini

Generalitat Valenciana, Ministeri de Ciència i Innovació, Bancaixa, Fundación, BP Oil Refinería de 
Castellón, S.A.

Congressos internacionals
VIII Col·loqui  Internacional  del  Grup Europeu d’Investigació  Històrica POTESTAS: «La 



transmissió del poder: canvis i transicions»

Data

2 i 3 de novembre de 2009

Òrgan

Universitat Jaume I i Universität Potsdam

Organització

POTESTAS Grup Europeu d’Investigació Històrica ”Religió, Poder i Monarquia”.

Direcció

Pedro Barceló -Universität Potsdam- i Juan José Ferrer Maestro -Universitat Jaume I-.

Finançament o patrocini

Generalitat Valenciana, Ministeri d’Educació, Ajuntament de Vinaròs, Caixa Vinaròs.

Unitat Predepartamental de Dret del Treball i Seguretat 
Social i Eclesiàstic de l’Estat

Jornades nacionals
I Jornades d’actualització jurisprudencial, Sala Quarta (Social) del Tribunal Suprem

Data

28 i 29/01/2010

Òrgan

Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat.

Organització

Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat.

Direcció

 Amparo Garrigues Giménez i  Carmen Agut García

Breu descripció

Jornades  dirigides  als  professionals  del  Dret  del  Treball  i  de  la  Seguretat  Social  (també  a 
l’estudiantat) i concebudes com un fòrum de trobada i d’actualització anual del coneixement de la 
jurisprudència i doctrina judicial de la Sala Quarta (Social) del Tribunal Suprem. Van intervindre 
com a ponents, de manera simultània, quatre magistrats i magistrades de l’alt tribunal (M. Lourdes 
Arastey Sahún i Rosa María Virolés Piñol; Jordi Agustí Julià i José Luis Gilolmo López), que van 
impartir distintes ponències on es van destacar les seues últimes tendències interpretatives a l’entorn 
de temes clau de la matèria juridicolaboral.

Finançament o patrocini

Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat, Col·legi de 
Graduats Socials de Castelló i Editorial Tirant lo Blanch



El marc constitucional de la llei orgànica de llibertat religiosa

Data

14 d’abril de 2010

Òrgan

Àrea de Filosofia del Dret, Departament de Dret Públic

Àrea de Dret Eclesiàstic,  Departament de Dret del Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat

Organització

Jesús García Cívico (Àrea de Filosofia del Dret – CIEDH) i M. Victoria Camarero (Àrea de Dret 
Eclesiàstic- Grup d’Investigació Consolider HURI-AGE) 

Direcció

Jesús García Cívico (Àrea de Filosofia del Dret – CIEDH) i M. Victoria Camarero (Àrea de Dret 
Eclesiàstic- Grup d’investigació Consolider HURI-AGE) 

Breu descripció

Dins de les Jornades «El temps dels drets» Juan Ferreiro Galguera, subdirector general de Promoció 
i Coordinació de la Llibertat Religiosa del Ministeri de Justícia va tractar en la seua conferència  
sobre el marc constitucional de la llei orgànica de llibertat religiosa i la seua actualitat com a part 
dels drets humans.

Finançament o patrocini

Projecte Consolider HURI-AGE

Jornada sobre la reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. Reial decret 
33/2010

Data

11/05/2010

Òrgan

Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat

Organització

Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social

Direcció

Amparo Garrigues Giménez 

Breu descripció

Jornada on es van abordar els importants canvis introduïts en la normativa de prevenció de riscos 
laborals per la Llei 25/2009 (Llei òmnibus) i, sobretot, pel RD 337/2010. Van participar-hi el 
director provincial de l’INVASSAT (Ricardo Ferrer Montagud), el cap de la Inspecció Provincial de 
Treball i Seguretat Social de Castelló, (Juan José Camino Frías) i uns altres cinc ponents dels àmbits 
acadèmic i professional.



Finançament o patrocini

Grup OTP (Oficina Tècnica de Prevenció) i Col·legi de Graduats Socials de Castelló

Jornada sobre treball marítim. Situació del treball marítim quatre anys després de l’adopció 
del Conveni OIT sobre el treball marítim (2006). Condicions laborals i de seguretat social en  
el treball marítim i el previsible control d’aquestes per l’Estat del port. Regulació comunitària

Data

18 de maig de 2010

Òrgan

Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat.

Organització

Grup d’Investigació sobre Treball Marítim (UPD de Dret del Treball i de la Seguretat Social)

Direcció

Professora doctora Arántzazu Vicente Palacio 

Breu descripció

L’aprovació, l’any 2006, del Conveni OIT treball marítim (CTM) constitueix un fita en la protecció 
dels treballadors de la mar. El transport marítim, altament globalitzat, havia estat fins llavors objecte 
de diferent  regulació  internacional,  fins  i  tot  en l’àmbit  de l’OIT,  però  l’articulació d’autèntics 
mecanismes d’inspecció i control es limitava fins llavors, en el marc d’altres organitzacions (Paris-
MOU  i  organitzacions  regionals  equivalents;  Organització  Marítima  Internacional)  a  qüestions 
relacionades amb la seguretat de la vida humana en el mar (en el marc del Conveni SOLAS) i amb 
la prevenció de la contaminació pels vaixells (en el marc del Conveni MARPOL) i només molt 
escassament en el control del compliment del Conveni OIT núm.147 de normes mínimes de marina 
mercant (1976). Bona part del transport marítim internacional es realitza per vaixells abanderats en 
estats  on  la  normativa  en  matèria  de  protecció  social  i  condicions  de  treball  és  pràcticament 
inexistent. Atès que els vaixells es regeixen per les normes de l’Estat del pavelló, la protecció social 
dels  treballadors  i  les  condicions  en  les  quals  exerceixen la  seua activitat  laboral  pot  ser  molt 
deficient, tret de la previsió de normes internacionals en el marc de l’Organització Internacional del 
Treball,  la major o menor eficiència del qual estarà en funció del fet que siguen ratificades pel 
nombre més gran d’estats possible i, sobretot, per aqueixos estats que dominen quantitativament el  
transport marítim mundial. El CTM 2006 parteix de la realitat del sector i de les molt diferents 
situacions nacionals dels distints estats, ha configurat un text innovador i flexible que, a més de 
consolidar i actualitzar pràcticament tots els instruments marítims existents, adoptats al si de l’OIT, 
preveu un sistema per al compliment i l’aplicació  d’aquests a través de la inspecció i la certificació 
dels vaixells per part de l’Estat d’abanderament i de controls per part de l’Estat rector del port. El 
sistema combina  les  facultats  atribuïdes  a  l’Estat  del  pavelló,  del  qual  és  competència  emetre 
certificats  que  acrediten  el  compliment  pels  vaixells  de  determinades  condicions  laborals  i  de 
seguretat social, amb el control per l’Estat del port, que han de realitzar-lo tots els estats sobre els 
vaixells estrangers que visiten els seus ports, incloent-hi els vaixells de països que no han ratificat el 
CTM (2006), tot entenent que els vaixells dels estats que no l’han ratificat no poden rebre millor  
tracte que els vaixells dels estats que l’han ratificat (principi de tracte no més favorable). D’altra  
banda, la Unió Europea desenvolupa, des de fa anys, una important activitat normativa en matèria 
de transport  marítim i  també, en menor grau,  pel  que fa a les condicions  de treball,  però amb 
caràcter molt limitat. No obstant això, aquesta situació ha canviat recentment a conseqüència de 



l’adopció de la Directiva 2009/13/CE del Consell, de 16 de febrer del 2009, per la qual s’aplica  
l’acord celebrat entre les associacions d’armadors de la Comunitat Europea (ECSA) i la Federació 
Europea de Treballadors del Transport (ETF), relatiu al conveni sobre el treball marítim 2006 que 
ha de suposar l’aplicació immediata, per a tots els països de la Unió Europea, de bona part del 
contingut  del  CTM  2006  tan  bon  punt  aquest  entre  en  vigor  per  mandat  de  la  normativa 
comunitària. 

Finançament o patrocini

Bancaixa (Pla de Promoció de la Investigació UJI-Bancaixa) (2008-10)

Seminaris nacionals
Mesures de foment d’ocupació en el marc del Pacte Mundial per a l’Ocupació. Propostes des 
de l’Organització Internacional del Treball; per Natan Elkin, alt funcionari del Departament 
de Normes de l’Organització Internacional del Treball

Data

13 de maig de 2010

Òrgan

Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat. Universitat Jaume I.

Organització

Arántzazu Vicente Palacio

Direcció

Arántzazu Vicente Palacio

Breu descripció

Anàlisi del document de l’OIT «Pacte Mundial per a l’Ocupació» que recull les diverses mesures 
implementades des de l’Organització Internacional del Treball, tendents a contribuir a superar la 
crisi d’ocupació.

Finançament o patrocini

Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social

Conferències nacionals
La responsabilitat penal per accident de treball, a càrrec de Juan María Terradillos Basoco, 
catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Cadis.

Data

30/10/2009 

Òrgan

Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat.

Organització

Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social

Direcció



Amparo Garrigues Giménez

Breu descripció

Es van tractar els aspectes penals (substantius i processals) de l’accident de treball; les denominades 
«resistències  extrapenals»  (descentralització  productiva,  consideració  de  «criminalitat  de  coll 
blanc»),  les  intrapenals  (la  tendència  al  rescabalament  davant  de  l’exigència  de  responsabilitat 
criminal),  i  les  dificultats  procedimentals  (concurs de delictes),  així  com les  penes  aplicables  i 
l’adequació d’aquestes (especial referència a la inhabilitació).

Finançament o patrocini

Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social

La funció del Fons de Garantia Salarial en la crisi econòmica, a càrrec de Remedios Roqueta 
Buj, catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de València-
Estudi General

Data

13/11/2009

Òrgan

Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat.

Organització

Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social

Direcció

Amparo Garrigues Giménez

Breu descripció

Es  va  tractar  la  qüestió  del  paper  del  Fons  de  Garantia  Salarial  en  l’actual  situació  de  crisi 
econòmica, amb referència a la funció asseguradora (limitada) d’aquest dels deutes salarials i del 
pagament de les indemnitzacions per acomiadaments i expedients de regulació d’ocupació extintius 
(ERE), i de les dificultats que la dita actuació planteja.

Finançament o patrocini

Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social

Crisi i negociació col·lectiva, a càrrec de Carolina Martínez Moreno, catedràtica de Dret del 
Treball  i  de  la  Seguretat  Social  de  la  Universitat  d’Oviedo  i  presidenta  de  la  Comissió 
Consultiva Nacional de Convenis Col·lectius (Ministeri de Treball i Immigració)

Data

26/11/2009 

Òrgan

Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat.

Organització

Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social

Direcció



Amparo Garrigues Giménez 

Breu descripció

Es va tractar la qüestió del paper de la negociació col·lectiva en l’actual situació de crisi econòmica, 
amb referència tant a les dificultats entorn del pacte d’una possible reforma laboral, com a la posada 
en tela de judici, per part de les associacions patronals, de la conveniència i operativitat d’aquesta.

Finançament o patrocini

Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social

Això que anomenem «reforma laboral», a càrrec de Luis Enrique de la Villa Gil, advocat i 
catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Madrid

Data

12/02/2010 

Òrgan

Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat.

Organització

Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social

Direcció

Amparo Garrigues Giménez 

Breu descripció

Es van abordar, d’una manera crítica i científica, les diferents propostes (patronal, governamental, 
dels  partits polítics de l’oposició) de reforma laboral,  així  com la resistència sindical a aquesta 
reforma. Finalment, es van esbossar les línies clau que, des del punt de vista doctrinal i professional, 
sí que han d’inspirar qualsevol actuació de reforma.

Finançament o patrocini

Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social

Llotja del Cànem. Seu de la Ciutat
La Seu de la Ciutat de la Universitat Jaume I ha continuat afermant, al llarg d’aquest curs acadèmic, 
la seua programació i els seus serveis que, juntament amb l’oferta de les sales d’exposicions, fan de 
la Llotja del Cànem un dels espais culturals de referència a Castelló. 

Durant el curs 2009/10 han passat per la Seu de la Ciutat més de 20.300 persones, tant per les sales 
d’exposicions, com per assistir a cursos, jornades, conferències o simplement a preguntar sobre 
informació de la Universitat. 

Aquest curs ha comptat amb la realització de dues activitats culturals periòdiques: El Club de Debat 
Jaume i  el  Cicle de Conferències a la Seu de la Ciutat.  Aquestes dues activitats se sumarien a 
l’oferta formativa dels Cursos d’Estiu i els Cursos a les Seus, organitzats per la Jaume I. A més,  
aquesta oferta es veu complementada amb els cursos i seminaris que la Societat d’Amics i Antics 
Alumnes, SAUJI, imparteix a l’edifici. 

Al mes de febrer va tindre lloc el tercer aniversari de la Seu de la Ciutat. Coincidint amb aquesta 
data es van organitzar disset visites guiades per tal de conèixer l’historia de l’edifici a les quals van 



assistir prop de 100 persones. 

A més a més, a l’abril es va celebrar a l’edifici l’acte de desè aniversari del Programa Campus 
Obert, on es van reunir els responsables i col·laboradors del programa.

Programa d’activitats
Club de Debat Jaume I

El Club de Debat Jaume I és un espai de reflexió on protagonistes de primera línia debaten sobre  
algun tema d’actualitat. La composició de la taula de debat és: dues persones relacionades amb el 
tema a tractar, dos membres de la comunitat universitària, i  una persona relacionada amb algun 
mitjà de comunicació local, que modera el debat. 

Els temes tractats han estat:
•  L’astronomia, avui
•  La crisi econòmica, avui
•  Evolució i biodiversitat, avui
•  Espanya a la Unió Europea, avui
•  La TDT, avui
•  Les independències d’Amèrica, avui
•  El turisme, avui



Cicle de Conferències

Al llarg del curs 2009-20010 s’han realitzat tres cicles de conferències

II Jornades de Comunicació i Salut (novembre)
• Comunicació i innovació en salut
• Publicitat, estètica i malaltia. Parlem de vigorèxia, anorèxia i bulímia 
• El cas de la grip A. Anàlisi de la comunicació i actuació sanitària enfront d’una nova pandèmia 

del segle XX

La conservació de l’obra d’art. Col·leccionisme, museologia i restauració (febrer)
• Col·leccionisme en l’antiguitat, l’antiguitat en el col·leccionisme
• Problemes i límits en la restauració arquitectònica en l’actualitat
• Lectures contemporànies de museologia

El primer franquisme: estudis i perspectives (abril)
• Polítiques de revenja i construcció del franquisme
• Les formes de la violència franquista
• Polítiques de consens i actituds polítiques en el primer franquisme

Cursos a les Seus 
• Taller d’escriptura de guió cinematogràfic
• La comunicació, una manera de trobada entre les persones. Una visió des de la teràpia Gestalt  
• L’imperi daurat: napoleònides, rebels i heroïnes (1808-1814)
• Guifi.net 

Cursos d’Estiu
• La reforma educativa: què hi ha del gènere en el model de les competències?
• Creació d’ocupació en temps de crisi
• República, repressió i transició postfranquista: els obstacles de la memòria històrica
• Els residus sòlids com a font de matèries primeres i d’energia
• Ciutats més sostenibles: rehabilitació, competitivitat i cohesió social

 

Exposicions

Durant aquest curs acadèmic s’han realitzat  a la Llotja del Cànem un total  de vuit  exposicions 
coordinades des de l’Aula de Fotografia del Servei d’Activitats Socioculturals.

• La reforma educativa: què hi ha del gènere en el model de les competències?
• Oliveres. Més de 1.000 anys d’històries 
• El Castelló dels anys 20 i 30. Fotografies de l’àlbum familiar
• Sueños. Nuevas natures mortes, de Rafa Martín 
• Castelló. Silencis, de Joan Antoni Vicent.
• Haiga, de Mike Steel. 
• Fuera de quicio, d’Alberto Adsuara.
• CòmiCS 10: VI Jornades de Còmics de Castelló: 100% Freak Show
• Visto y no visto. de Javier Campano



Altres

A més del programa d’activitats abans comentant més de deu entitats externes han fet ús de la sala 
de conferències per a comunicar o presentar les seues activitats. Així com també altres organismes 
universitaris han realitzat diverses activitats culturals com ara signatures de convenis, conferències, 
jornades i presentacions de llibres o projectes.

Paranimf
Paranimf
El Paranimf és un espai únic, un equipament cultural de gran format que naix amb autèntica vocació 
de servei públic a la ciutadania de Castelló. Una infraestructura polivalent, atractiva, moderna i amb 
una dotació tècnica de les més importats del País Valencià que ha de ser un contenidor cultural de 
referència, tant dins de l’àmbit universitari com en la resta de la població. 

L’espai, a més d’acollir actes acadèmics, ha oferit una programació estable i periòdica cultural, amb 
exposicions,  música,  cinema i  arts  escèniques  durant  l’any acadèmic,  en  el  qual  s’han fet  tres 
temporades de tres mesos, que han aplegat un total de 58 activitats diferents amb més de tretze mil 
espectadors. 

Cal destacar que la Universitat Jaume I, amb la posada en funcionament del Paranimf, ha recuperat 
la cantata L’adéu de Lucrècia Borja de Carles Santos, un obra simfònica i coral composta sobre un 
text de Joan Francesc Mira per a la commemoració del 500 aniversari de la butlla papal atorgada 
per Alexandre VI a la Universitat  de València. Aquest projecte s’ha dut a terme amb el treball 
conjunt de la Jove Orquestra de Castelló amb 86 músics, sota la direcció de Sergio Alapont, Cor 
amb 60 cantants format expressament per la batuta de Xavi Piquer junt a 4 solistes i 2 dolçainers.

Prova de so amb la Big Band UJI.

Inauguració del Paranimf amb la cantata L’adéu de Lucrècia Borja de Carles Santos.



  

Actuació de Sol Picó en El llac de les mosques

Imatge del públic en l’actuació de Goran Bregovic, “Alkohol”



Actuació de Goran Bregovic, “Alkohol”

Primera actuació de la gira de l’obra La casa de Bernarda Alba, d’Atalaya Teatro



 Actuació de Xavi Castillo en  Històries de reis i bufons

Inauguració de l’exposició «Viento del pueblo, els espais poètics de Miguel Hernández» a la sala d’exposicions del 
Paranimf, amb la vicerectora de Cultura, Margarita Porcar, acompanyada d’Aitor Larrabide de la Fundación Cultural 
Miguel Hernández i Miguel Ángel Martín, comissari de l’exposició. 



 
Actuació de Mara Aranda & Solatge

Actuació del The Wale Watching Tour, amb Sam Amidon, Ben Frost, Nico Mubly i Valgeir Sirgurosson

Títol de l’activitat Entitat organitzadora Dates Participants
Prova de so de la Big Band UJI SASC-Universitat 

Jaume I 
9 de desembre de 650



2009 

L’adéu de Lucrècia Borgia SASC-Universitat 
Jaume I 

16 i 17 d’octubre 
de 2009 

1275 

Nou cinema. Chacun son cinema (A 
cada uno su cine) 

SASC-Universitat 
Jaume I 

24 i 25 d’octubre 
de 2009 

242

El llac de les mosques. Companyia 
Sol Picó 

SASC-Universitat 
Jaume I 

30 d’octubre de 
2009 

485 

En pantalla gran. 50 aniversari. Los 
cuatrocientos golpes (Les quatre  
cents coups) 

SASC-Universitat 
Jaume I 

31 d’octubre i 1 de 
novembre de 2009 

86

Reclam. Exposició Biblioteca de 
Manuscrits sense publicar. De José 
Antonio Portillo 

SASC-Universitat 
Jaume I 

5, 9, 11 i 13 de 
novembre de 2009 

788

Reclam. OUA Umplute. De teatre 
Che y Moche 

SASC-Universitat 
Jaume I Exposició 
Biblioteca de 
Manuscrits sense 
publicar.De José 
Antonio Portillo

5 de novembre de 
2009 

418 

Festa de presentació del Tanned Tin SASC - Universitat 
Jaume I

6 de novembre de 
2009 

180

Nou cinema. Paranoid Park SASC-Universitat 
Jaume I 

7 i 8 de novembre 
de 2009 

158

Reclam. Buenrollitina. De Kike 
López 

SASC-Universitat 
Jaume I 

12 de novembre de 
2010 

385 

Reclam. Alkohol. Goran Bregovic SASC-Universitat 
Jaume I

15 de novembre de 
2009 

650

Reclam. El maravilloso mundo de los 
animales, los corderos. De Histrón 
Teatro 

SASC-Universitat 
Jaume I 

19 de novembre de 
2009 

166 

Nou cinema. La sombra del iceberg SASC-Universitat 
Jaume I 

20, 21 i 22 de 
novembre de 2009 

237

Reclam. Fum. De Teatre de Guerrilla SASC-Universitat 
Jaume I 

26 de novembre de 
2009 

325 

En pantalla gran. 25 aniversari. This 
is Spinal Tap 

SASC-Universitat 
Jaume I 

27 i 28 de 
novembre de 2009 

51

Concert Nou de Tàrrega. Per Manel 
Brancal 

SASC-Universitat 
Jaume I 

3 de desembre de 
2009 

200 

Nou cinema. Mad Detective (Sun  
Taam) 

SASC-Universitat 
Jaume I 

4, 5 i 6 de 
desembre de 2009 

47

Concert Big Band UJI SASC-Universitat 
Jaume I 

10 de desembre de 240



2009 

En pantalla gran. 30 aniversari. La 
vida de Brian (Life of Brian) 

SASC-Universitat 
Jaume I 

12 i 13 de 
desembre de 2009 

142

Concert de Nadal SASC-Universitat 
Jaume I 

17 de desembre de 
2009

380

Nou cinema. La caja de pandora 
(Pandoranin Kutusu) 

SASC-Universitat 
Jaume I 

18, 19 i 20 de 
desembre de 2009 

88

Concert De Mahagonny a Youkali, un 
viatge amb Kurt Weill. Vicky Peña i 
Jordi Camell 

SASC-Universitat 
Jaume I 

22 de gener de 
2010 

184 

En pantalla gran: Cicle de comèdia 
clàssica americana. Ninotchka

SASC-Universitat 
Jaume I. IVAC-La 
Filmoteca

23 i 24 de gener de 
2010 

50

Nou cinema. Mi vecino Totoro SASC-Universitat 
Jaume I. IVAC-La 
Filmoteca

29, 30 i 31 de 
gener de 2010 

180

Ganes de Mus. Companyia Petita 
Pàtria 

SASC-Universitat 
Jaume I 

5 de febrer de 2010 101 

En pantalla gran: Cicle de comèdia 
clàssica americana. Arsénico por 
compasión 

SASC-Universitat 
Jaume I. IVAC-La 
Filmoteca

6 i 7 de febrer de 
2010

81

La casa de Bernarda Alba. Atalaya 
Teatro 

SASC-Universitat 
Jaume I 

11 de febrer de 
2010 

496 

Divinas Palabras. Companyia 
Atalaya Teatro 

SASC-Universitat 
Jaume I 

12 de febrer de 
2010 

197 

Nou cinema. Petit indi SASC-Universitat 
Jaume I. IVAC-La 
Filmoteca

13 i 14 de febrer 
de 2010 

101

Ye Yi & Co. SASC-Universitat 
Jaume I 

21 de febrer de 
2010 

114 

En pantalla gran: Cicle de comèdia 
clàssica americana. Los viajes de  
Sullivan 

SASC-Universitat 
Jaume I. IVAC-La 
Filmoteca

27 i 28 de febrer 
de 2010 

49

Històries de Reis i Bufons. 
Companyia Pot de Plom 

SASC-Universitat 
Jaume I 

28 de gener de 
2010 

655 

Festival Internacional de l’Oralitat. El 
ombligo de la luna. Per Jermán 
Argueta 

SASC-Universitat 
Jaume I 

2 de març de 2010 37

Festival Internacional de l’Oralitat. 
Partir el pan. Per Herbe Rosell 

SASC-Universitat 
Jaume I

3 de març de 2010 41 



Festival Internacional de l’Oralitat. A 
quien corresponda. Per Adrian i José 
Manuel Grazón.  Benedetti: el poeta,  
el amigo. Per Dahd Sfeir

SASC-Universitat 
Jaume I

4 de març de 2010 48

Exposició «Viento del pueblo, els 
espais poètics de Miguel Hernández» 

SASC-Universitat 
Jaume I 

Del 16 de març al 
15 d’abril de 2010 

737

Nou cinema. Moon SASC-Universitat 
Jaume I. IVAC-La 
Filmoteca

19, 20 i 21 de març 
de 2010 

135

L’art de la fuga. Companyia 
Dramatúrgia 2000 

SASC-Universitat 
Jaume I 

28 de març de 
2010 

120

Mara Aranda & Solatge SASC-Universitat 
Jaume I 

30 de març de 
2010 

105

En pantalla gran: Cicle de comèdia 
clàssica americana. Adam’s Rib (La 
costilla de Adán) 

SASC-Universitat 
Jaume I. IVAC-La 
Filmoteca

2, 3 i 4 d’abril de 
2010 

27

En pantalla gran: Cicle de comèdia 
clàssica americana. Gentlemen Prefer  
Blondes (Los caballeros las prefieren 
rubias) 

SASC-Universitat 
Jaume I. IVAC-La 
Filmoteca

9, 10 i 11 d’abril 
de 2010 

40

Nou Cinema. Singularidades de Uma 
Rapariga Loura (Singularidades de  
una chica rubia). Mudanza

SASC-Universitat 
Jaume I. IVAC-La 
Filmoteca

15 i 16 d’abril de 
2010 

61

i Companyia Juja Teatre SASC-Universitat 
Jaume I.

16 d’abril de 2010 167 

Nou Cinema. Garbo l’espia (L’home 
que va salvar el món) 

SASC-Universitat 
Jaume I. IVAC-La 
Filmoteca

17 i 18 d’abril de 
2010 

91

Èrik, història d’un fracàs. Companyia 
Alumnes IES Violant de Casalduch 
de Benicàssim 

SASC-Universitat 
Jaume I. IES Violant de 
Casalduch de 
Benicàssim 

29 d’abril de 2010 539 

Concert The Whale Watching Tour. 
Sam Amidon, Ben Frost, Nico Mubly 
i Valgeir Sigurosson 

SASC-Universitat 
Jaume I

30 d’abril de 2010 180 

En pantalla gran: Cicle de comèdia 
clàssica americana. Designing 
Woman (Mi desconfiada esposa)

SASC-Universitat 
Jaume I. IVAC-La 
Filmoteca

1 i 2 de maig de 
2010 

45

Concert de Primavera. Ensemble 
Instrumental del Conservatori 
Superior de Castelló amb Gregorio 

SASC-Universitat 
Jaume I

5 de maig de 2010 35 



Jiménez 

Volem anar al Tibidabo. Companyia 
Flyhard Productions 

SASC-Universitat 
Jaume I

7 de maig de 2010 94 

En pantalla gran: Cicle de comèdia 
clàssica americana. One, Two, Three 
(Uno, dos, tres) 

SASC-Universitat 
Jaume I. IVAC-La 
Filmoteca

8 i 9 de maig de 
2010

69

En pantalla gran: Cicle de comèdia 
clàssica americana. The party (El  
guateque) 

SASC-Universitat 
Jaume I. IVAC-La 
Filmoteca

11, 12 i 13 de maig 
de 2010 

88

Ciclorama. Somnis. Percepció: una 
ficció sobre la realitat. Aula de Teatre 
Carles Pons

SASC-Universitat 
Jaume I

14 de maig de 
2010 

400 

Ciclorama. De veres?. Aula de Teatre 
Carles Pons 

SASC-Universitat 
Jaume I

21 de maig de 
2010 

250 

Concert Petjades, VerdCel canta 
Raimon 

SASC-Universitat 
Jaume I

28 de maig de 
2010 

60 

En pantalla gran: Cicle de comèdia 
clàssica americana. Annie Hall 

SASC-Universitat 
Jaume I. IVAC-La 
Filmoteca

22 i 23 de maig de 
2010 

67

En pantalla gran: Cicle de comèdia 
clàssica americana. The Front Page 
(Primera plana) 

SASC-Universitat 
Jaume I. IVAC-La 
Filmoteca

29 i 30 de maig de 
2010 

44

Nou Cinema. Un prophète SASC-Universitat 
Jaume I. IVAC-La 
Filmoteca

4, 5 i 6 de juny de 
2010 

97

Ciclorama. La danza del séptimo arte. 
Taller de dansa de la UJI 

SASC-Universitat 
Jaume I

24 de juny de 2010 436 

TOTAL 13414

  

Programa Campus Obert
El programa Campus Obert, a través dels respectius consells assessors de cada una de les seus, ha  
establert  per  al   curs  acadèmic  2009/10  un  programa  d’activitats  culturals  i  de  formació  que 
complementen els  serveis  permanent que ofereixen cada una de les seus i  que tenen l’objectiu 
d’apropar la Universitat a la província de Castelló per tal que els ciutadans de les comarques més 
llunyanes tinguen les mateixes oportunitats d’accedir a l’UJI que els estudiants de Castelló de la 
Plana.

El més destacable d’aquest curs ha estat la celebració del desè aniversari del Programa Campus 
Obert,  que va tindre lloc el  29 d’abril  de 2010 i al qual es va convidar,  per primera vegada,  a  
participar en un únic acte, a tots els agents que participen i han participat al llarg d’aquests deu anys  



en el Programa Campus Obert. L’acte va consistir en un breu resum dels deu anys i de la progressió  
del programa i una conferència a càrrec del catedràtic de la UCM i consultor, Justo Villafañe. En 
acabar l’acte va tindre lloc un dinar amb tots els assistents. 

En total, aquest curs acadèmic han passat per les seus  a realitzar diferents consultes o a utilitzar els  
ordinadors i més material o a visitar les exposicions, fins al mes de juliol, 31.667 persones.

• Seu del Nord: 3586
• Sede del Interior: 3060
• Seu dels Ports: 2159
• Seu de la Ciutat: 20.300   
• Seu del Penyagolosa:305
• Seu del Camp de Morvedre: 2257

Programa d’activitats
Cursos de formació, jornades congressos:

• VIII Col·loqui Internacional del Grup Europeu d’Investigació Històrica POTESTAS, 2 i 3 de 
novembre de 200, Vinaròs

• Últimes tendències en el disseny del moble i il·luminació,  11 de desembre de 2009, Vinaròs. 
• Curs: Gestió de grups: coordinació i resolució de conflictes inerpersonals (15 hores), Sogorb
• Curs: Arquitectura de pedra seca, (20 hores), Vistabella del Maestrat
• Curs: Formador de formadors, (15 hores), Port de Sagunt
• Curs: Les presentacions multimèdia com a recurs didàctic (20 hores), Port de Sagunt
• Curs: El retoc fotogràfic (20 hores). Port de Sagunt
• Curs: Gestió de grups: coordinació i resolució de conflictes interpersonals (15 hores). Port de 

Sagunt.
• Curs de coneixements grau elemental (80 hores). Vilafranca. 
• Curs: Guifi.net (20 hores). Seu de la Ciutat. 
• Jornades Micològiques a Vistabella (15 hores). Seu del Penyagolosa
• Curs d’arquitectura de pedra seca  (15 hores) Seu del Penyagolosa.



• Jornades de la tòfona 2010. Seu del Penyagolosa

Cicles de Conferències a les Seus: 
• Moriscos a la fuga. Evasions, corsaris i condemnes al regne de València. 12 de gener de 2010, 

Vinaròs
• Les conspiracions morisques al Regne de València. 13 de gener de 2010, Vinaròs
• Cultura, art i territori: els museus com a referent del nostre entorn
• El bicentenari de la Guerra de la Independència. 29 de març de 2010, Vinaròs
• El mestre Rodrigo i la seua obra per a guitarra. Didàctica musical. 26 d’abril de 2010, Vinaròs
• Apropament al coneixement astronòmic. 24 de maig de 2010, Vinaròs
• Com es pot afrontar de forma saludable la crisis econòmica. El repte de l’endemà, Vicente 

Budí (UJI), 9 de desembre de 2009 , Sogorb
• Pobles abandonats: els paisatges de l’oblit. 4 de febrer de 2010, Sogorb
• Dona i dependència. 9 de març de 2010, Sogorb
• Té futur l’euro? 13 d’abril de 2010, Sogorb
• Energies renovables: una oportunitat local. 11 de maig de 2010, Sogorb
• I després de la crisis què? 8 de juny de 2010, Sogorb
• Apropament al coneixement astronòmic, 2 de juliol de 2010, Morella
• Majors i noves tecnologies: reptes i desafiaments en la societat de la informació i comunicació, 

27 d’octubre de 200, Sagunt
• Aprendre a analitzar una obra d’art. 24 de novembre de 2009, Sagunt
• La recessió econòmica. 15 de desembre de 2009. Sagunt
• Cultura , art i territori: els museus com a referent del nostre entorn. 26 de gener 2010. Sagunt
• El mestre Rodrigo i la seua obra per a guitarra. Didàctica musical. 23 de febrer de 2010. Sagunt
• Història de la ceràmica valenciana. 30 de març de 2010. Sagunt
• 400 anys de l’expulsió de la població morisca al nostre territori. 27 d’abril de 2010, Sagunt
• Apropament al coneixement astronòmic. 25 de maig de 2010. Sagunt
• Guifi Install Party. 24 d’abril de 2010. Vistabella 

Cursos d’estiu:
• El futur dels diaris. Seu dels Ports
• La reforma educativa: què hi ha del gènere en el model de les competències?. Seu de la Ciutat
• Creació d’ocupació en temps de crisi . Seu de la Ciutat
• Reptes i hibridacions discursives en la nova cultura visual digital . Seu dels Ports
• República, repressió i transició postfranquista: els obstacles de la memòria històrica. Seu de la 

Ciutat
• Els residus sòlids com a font de matèries primeres i d’energia. Seu de la Ciutat
• Ciutats més sostenibles: rehabilitació, competitivitat i cohesió social. Seu de la Ciutat

Aula per a Majors: 

L’Aula per  a Majors,  s’ha impartit  en sis  municipis:  Vinaròs,  Sant  Mateu,  Morella,  Vilafranca, 
Sogorb i Sagunt, amb un total de 271 alumnes. 

Aula de Fotografia:

Totes les seus han participat en el projecte IMAGINARIA 2010 amb exposicions durant el mes de  
maig.



Aula de Cinema:

Un total de nou cicles s’han oferit a les seus, que s’han anat projectant al llarg del curs acadèmic. 

Altres: 

A l’octubre de 2009 la Seu del Nord va col·laborar a la videoinstal·lació SEBASTIÀ BEIJING, de 
l’1 al 31 d’octubre 2009, per la qual van passar 3.921 persones.

Activitats esportives
 Introducció
La Universitat  Jaume  I  disposa  des  dels  seus  inicis  d’un  servei  preocupat  per  donar  l’atenció 
necessària a la comunitat universitària en matèria d’activitat física i esportiva. 

La creació d’aquest servei té una finalitat múltiple: d’una banda, la funció compensatòria a la vida 
acadèmica que es viu en el quefer quotidià de la nostra comunitat i,  d’altra banda, els aspectes 
referents al foment d’hàbits higiènics i de salut, on la seua funció està centrada en la millora, el 
manteniment i el desenvolupament d’una major qualitat de vida. 

Dins del conjunt d’activitats que s’ofereixen hi ha un grup que estan orientades des del punt de vista 
de l’enfrontament esportiu on les persones de la comunitat  universitària que ho desitgen poden 
participar  en  tot  un programa de  competicions  intrauniversitàries  i  interuniversitàries.  Aquestes 
competicions  arriben  al  màxim  exponent  amb  la  participació  en  els  campionats  d’Espanya 
universitaris i en la participació en els campionats d’Europa universitaris i participació al campionat 
del món universitari i Universiada.

Un altre aspecte important és la necessitat de formar els nostres usuaris i usuàries, formació que va 
des de la iniciació en alguna activitat física fins a la tecnificació en altres. A més a més, dins de la 
funció  formadora  cal  destacar  els  cursos,  debats  i  assessoraments  que  es  realitzen  de  forma 
quotidiana amb la finalitat d’augmentar la cultura física i esportiva i el coneixement d’aquests temes 
per part de la comunitat universitària. És important esmentar l’oferta de crèdits de lliure elecció que 
es generen per cursos de formació o participació en activitats organitzades pel Servei d’Esports.

El  Servei  d’Esports  de  la  Universitat  Jaume I  es  manté  com un  referent  imprescindible  en  la 
comunitat universitària així com en el panorama nacional universitari.

Dins de la seua comesa aposta per una orientació al servei de qualitat, fet que es demostra en la  
continuïtat de l’aplicació de la norma ISO 9001:2008 i manteniment d’una carta de serveis adreçada 
a tot el col·lectiu que fa ús d’aquest servei.

Aquest curs, i com a mostra de l’interès de la comunitat universitària per l’activitat física i esport,  
s’ha arribat a 15.306 inscripcions; l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals amb un 
25,32% ha  sigut  la  que  més  inscripcions  ha  realitzat.  A més,  el  58% d’aquestes  inscripcions 
pertanyen  al  col·lectiu  d’estudiantat,  mentre  que  un  6%  i  4%  correspon  al  PDI  i  al  PAS, 
respectivament.

A més,  el  Servei  d’Esports  continua  desenvolupant  un  conjunt  d’accions  per  a  potenciar  la 
participació de les dones en les activitats que ofereix per tal d’augmentar la participació femenina 
en aquest àmbit. Des de l’inici d’aquest objectiu l’increment de dones que fan esport ha estat d’un 
17,26%, i és un 7,99% l’increment aconseguit aquest últim curs. 

Respecte a les accions orientades cap a l’exterior, la Universitat Jaume I ha sigut representada per 
primera vegada en un campionat del món universitari per l’alumna María Palacios, de la titulació 
d’Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial. Aquest campionat del món de golf ha sigut organitzat 
per la Federació Internacional d’Esport Universitària (FISU) a Antequera (Màlaga). Igualment s’ha 



participat  en  el  desè  Fòrum FISU  organitzat  per  la  Universitat  de  Vigo  i  al  qual  van  assistir 
participants de 71 països diferents.

Cal destacar també les medalles obtingudes en els campionats d’Espanya universitaris: dues d’or, 
una en la prova de triple salt (atletisme) i una altra en golf, i quatre bronzes, una en la prova de 
triple salt (atletisme), una en futbol, una altra en tennis parella femení i una quarta en tennis parella 
mixt.

Finalment, volem destacar que enguany la Universitat Jaume I ha posat en marxa la piscina coberta 
i les instal·lacions esportives a l’aire lliure, instal·lacions que estaven dissenyades en el pla director 
d’instal·lacions esportives de la Universitat Jaume I aprovades per la Junta de Govern el 6 de febrer 
de 2002. Les noves instal·lacions van ser inaugurades el 19 de maig i suposen una important aposta 
de futur per a tota la comunitat universitària, així com per a la societat de Castelló. Aposta que 
s’inicia amb una gran il·lusió i garanties de treball per part de tot el personal que treballa al Servei  
d’Esports. 

Dades estadístiques del Servei d’Esports
Activitats organitzades durant el curs acadèmic 2009/2010
Tipus d’activitats Nombre d’activitats Nombre d’inscripcions
Activitats de 
manteniment i millora 
de la salut

Activitats esportives i 
activitats d’ús lliure

41 4640

Activitats de salut i 
socis del Servei 
d’Esports

26 7027

Activitats de natura 6 427
Activitats de 
competició

Competició interna i 
jornades 
interuniversitàries

31 1932

Competició externa i 
esportistes d’elit 

54 866

Activitats de formació 
esportiva

Cursos i assajos 22 414

Totals 180 15306

Percentatge d’inscrits  segons el  seu vincle a les activitats organitzades al Servei d’Esports 
durant el curs acadèmic 2009/2010

Vincle %
Estudiants universitaris 58 %
PAS 4%
PDI 6%
SAUJI 32 %



  

Percentatge d’inscrits per sexe al Servei d’Esports durant el curs acadèmic 2009/10
Vincle Homes Dones

% %
Estudiantat universitari 33 % 25 %
PAS 2 % 2 %
PDI 2 % 4 %
SAUJI 21 % 11 %

  



Percentatge inscrits per sexe al Servei d’Esports respecte al total UJI durant el curs 2009/10

Estudiantat PAS PDI Comunitat 
universitària

Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home
15,94 27,82 33,61 38,96 26,97 27,79 17,16 28,14

20,74 35,69 27,46 21,71

Percentatge d’estudiants inscrits segons facultat a les activitats esportives organitzades durant 
el curs acadèmic 2009/10

Facultat %
Facultat de Ciències Humanes i Socials 19,85 %
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 17,86 %
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 25,32 %
Estudiantat d’intercanvi 18,35 %



Percentatge de reserves d’instal·lacions esportives durant el curs acadèmic 2009/2010
Hores Nombre de 

reserves pavelló
Percentatge de 
reserves pavelló

Nombre de 
reserves zona 

raquetes

Percentatge de 
reserves zona 

raquetes
De 8 a 13 10.757,75 22,51 % 5.810,50 12,16 % 
De 13 a 17 7.700,00 16,12 % 5.834,50 12,21 % 
De 17 a 21:30 9.315,50 19,50 % 8.363,00 17,50 % 
Totals 27.773,25 58,13 % 20.008,00 41,87 % 

Evolució de les inscripcions
Curs acadèmic Sectors universitaris Inscripcions Servei 

d’Esports
Nombre d’activitats

91-92 6.105 981 29
92-93 6.930 1.954 32
93-94 7.892 2.251 34
94-95 8.837 2.544 42
95-96 9.296 2.867 38
96-97 10.322 3.262 38
97-98 11.384 3.488 41
98-99 12.373 3.794 48
99-00 12.609 3.866 45
00-01 13.456 4.313 43
01-02 14.777 4.390 45
02-03 15.551 5.839 62
03-04 15.733 5.762 69
04-05 16.460 9.150 86
05-06 17.489 10.633 88
06-07 17.788 13.050 125
07-08* 16.556 13.032 155
08-09* 17.393 15.260 162
09-10* 16.168 15.306 180

 * Dades extretes de l’aplicació informàtica Discoverer 





 

Fotografies

 



  



 

Activitats socioculturals
SERVEI D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS (SASC)
El SASC elabora, coordina, gestiona i avalua els programes que porta a terme la Universitat per a la  
difusió i creació de la cultura, i proporciona a la comunitat universitària en particular i a la societat 
en general activitats de caràcter sociocultural. 

• AULA DE MÚSICA
• AULA DE CINEMA I CREACIÓ JUVENIL
• AULA DE FOTOGRAFIA
• AULA DE TEATRE
• ALTRES ACTIVITATS

Aula de Música 
L’Aula de Música és l’espai dedicat a la difusió, la formació i la creació de l’art de la música. És un  
espai  obert  a  la  comunitat  universitària  en  particular  i  a  la  societat  en  general  que  actualment 
disposa dels grups estables següents: 

• La Big Band
• L’Orfeó Universitari
• L’Orquestra de Cambra
• Combos de l’Espai de Jazz



S’ha dut a terme la producció del disc  la gravació del disc 5 anys de Big Band amb la col·laboració 
de BLLACUSTIC, Jazz Jove Produccions, i Mat Music. 

Aquest any, s’ha mantingut el concurs de jazz a Castelló, convocat per la Universitat.

Destaca aquest any la visita del periodista Juan Claudio Cifuentes, presentador del programa A Todo 
Jazz de Ràdio 3, RNE.

A més, l’Aula de Música manté programacions estables de música que van des del ja consolidat 
Universijazz fins als cicles de música independent organitzats en col·laboració amb altres entitats. 



Concert de Nadal, al Paranimf. Concert amb els alumnes del cor de magisteri musical i l’Orfeó universitari.



Concurs de jazz. Casino Antic de Castelló.



Concert de la BIG BAND UJI de final de curs al Casino Antic de Castelló

 Conferència de Juan Claudio Cifuentes al Casino Antic de Castelló

Títol de 
l’activitat 

Lloc Entitat 
organitzadora 

Dates Participants Hores

Espai de Jazz 
(Formació)

Aula 2123 
FCHS - 
Universitat 
Jaume I

SASC - Universitat 
Jaume I

D´octubre de 2009 
a maig de 2010 

26 93

Curs de 
formació en 
Tècnica Vocal. 
1r semestre 
2009-10 

Aula 2106 de la 
FCHS - 
Universitat 
Jaume I

SASC - Universitat 
Jaume I

20 i 27 d’octubre, 
3, 10, 17 i 24 de 
novembre, 1 i 8 de 
desembre de 2009, 
i 12, 19 i 26 de 
gener de 2010 

23 30

Jam Session. 
Espai de Jazz 
(Difusió)

Veneno Stereo SASC- Universitat 
Jaume I

11 de novembre de 
2009 i 3 de febrer, 
24 de març, 28 
d’abril i 5 de maig 
de 2010. 

200

Taller I. 
Llenguatge i 
improvisació 
del Jazz 

Aula 2123 
FCHS - 
Universitat 
Jaume I

SASC - Universitat 
Jaume I

2, 9, 10, 11, 14, 15 
de desembre de 
2009 

12 30

Vè Seminari 
Internacional 
de Jazz 

Hotel El Palasiet 
, Benicàssim

Cafè del Mar 5, 6, 7 i 8 de 
desembre de 2009 

22 32

Taller 
d’aplicacions 
pedagògiques 
del mètode 
Alexander 

Conservatori 
Superior de 
Música 
"Salvador 
Seguí" 

SASC- Universitat 
Jaume I

12, 18, 19 i 22 de 
febrer de 2010 

12 30



Curs de 
formació en 
Tècnica Vocal. 
2n semestre 
2009-10 

Aula 2106 de la 
FCHS - 
Universitat 
Jaume I

SASC-Universitat 
Jaume I

dies 2, 16, 23, 30 
de març; 13, 20, 
27 d’abril, i 4, 11, 
18 i 25 de maig de 
2010 

20 30

Universijazz 
2010. Marc 
Fosset Quartet 
(Difusió) 

Casino antic 
Castelló 

SASC-Universitat 
Jaume I 

18 de març de 
2010

160

Universijazz 
2010. Sheila 
Cooper 
(Difusió) 

Casino antic 
Castelló 

SASC-Universitat 
Jaume I 

19 de març de 
2010

140

Universijazz 
2010. Adam 
Kolker Quartet 
(Difusió) 

Casino antic 
Castelló 

SASC-Universitat 
Jaume I 

26 de març de 
2010

180

Concert Big 
Band UJI 
(Difusió)

Teatre 
Municipal 
Carmen Tur de 
la Vall d’Uixó 

SASC-Universitat 
Jaume I 

26 de març de 
2010 

130 

Taller creatiu 
’La música 
actual un pont 
a l’expressió 
humana’ 

Aula HA2123, 
de la FCHS - 
Universitat 
Jaume I

SASC-Universitat 
Jaume I 

27 de març, 10 i 
24 d’abril i 8 de 
maig de 2010 

4 30

+ Jazz. 
CS2010 JZZ. 
Concurs de 
Jazz a Castelló 
(Difusió) 

Casino Antic 
Castelló, sala 
Xemeneia 

SASC- Universitat 
Jaume I

21 i 22 d’abril de 
2010 

13

+ Jazz. 
Conferència de 
Juan Claudio 
Cifuentes, 
Cifu. Història 
del Jazz 1 
(Difusió) 

Casino Antic. 
Saló Principal. 
Castelló 

SASC-Universitat 
Jaume I 

21 i 22 d’abril de 
2010 

30

+ Jazz. 
CS2010 JZZ. 
Concurs de 
Jazz a Castelló. 
Concerts dels 
grups finalistes 
(Difusió) 

Casino antic 
Castelló 

SASC-Universitat 
Jaume I 

21 i 22 d’abril de 
2010 

300

+ Jazz. Jam-
session 
(Difusió) 

Pub Veneno 
Stereo. Castelló

SASC-Universitat 
Jaume I 

28 d’abril de 2010 35



+ Jazz. Gildo 
Ferreri’s. Band 
(Difusió) 

Pub Terra. 
Castelló

SASC-Universitat 
Jaume I 

2 de maig de 2010 80

+ Jazz. Jam-
session 
(Difusió) 

Pub Veneno 
Stereo. Castelló

SASC-Universitat 
Jaume I 

5 de maig de 2010 40

+ Jazz. Concert 
Toni Belenguer 
Quartet 
(Difusió) 

Casino Antic 
Castelló, sala 
Xemeneia 

SASC-Universitat 
Jaume I 

6 de maig de 2010 90

Curs de 
Música Antiga. 
Interpretació 
musical de 
viola de mà i 
cant 

Aula 2106 de la 
FCHS - 
Universitat 
Jaume I

SASC-Universitat 
Jaume I 

7, 8 i 9 de maig de 
2010 

30 15

+ Jazz. Concert 
Diego Barberá 
(Difusió) 

Pub Terra. 
Castelló

SASC-Universitat 
Jaume I 

9 de maig de 2010 85

+ Jazz. Concert 
Jordi Rossy i 
Albert Sanz 
Trio (Difusió) 

Casino antic. 
Castelló 

SASC-Universitat 
Jaume I 

13 de maig de 
2010 

75

+ 
Jazz.Imaginari
a. Nit de l’Art. 
Concert 
Ramón Cardo 
Quartet 
(Difusió)

Llotja del 
Cànem. Castelló

SASC-Universitat 
Jaume I . 
Ajuntament de 
Castelló

14 de maig de 
2010 

300

+ Jazz. Concert 
Saxaes 
(Difusió) 

Pub Terra. 
Castelló

SASC-Universitat 
Jaume I 

16 de maig de 
2010 

30

+ Jazz. Concert 
Paul Evans 
Quartet 
(Difusió) 

Casino Antic 
Castelló, sala 
Xemeneia 

SASC-Universitat 
Jaume I 

20 de maig de 
2010 

85

+ Jazz. Four on 
Six  (Difusió) 

Pub Terra. 
Castelló

SASC-Universitat 
Jaume I 

23 de maig de 
2010 

80

Concert de 
final de curs de 
l’Orfeó 
Universitari 
Jaume I 
(Difusió)

Sala d’actes 
Alfons el 
Magnànim 
FCJE  - 
Universitat 
Jaume I

SASC-Universitat 
Jaume I 

26 de maig de 
2010 

20



+ Jazz. Concert 
Big Band Uji 
amb Jesús 
Santandreu 
(Difusió) 

Casino antic. 
Castelló 

SASC-Universitat 
Jaume I 

27 de maig de 
2010 

300

+ Jazz. Jam 
Session 
Cloenda 
(Difusió) 

Pub Veneno 
Stereo. Castelló

SASC-Universitat 
Jaume I 

27 de maig de 
2010 

60

NOMBRE TOTAL D’ASSISTENTS 2582
NOMBRE TOTAL D´HORES 290



 

Imatge de la portada del CD “5 anys de Big Band UJI”

PRODUCCIÓ ESPECIAL
Activitats Lloc Entitats 

organitzadores
Data Assistents

Producció del CD “5 
anys de Big Band Uji”.

Universitat Jaume I. 
Jazz Jove Produccions. 
BLL Acustic

24

Presentació del CD Paranimf - 
Universitat Jaume I 

SASC-Universitat 
Jaume I 

10 de 
desembre 
de 2009

240



Aula de Cinema i Creació Juvenil 
L’Aula de Cinema i Creació Juvenil té com a elements centrals de la seua acció l’organització de 
cicles de cinema, dos tallers de vídeo amb la producció estable d’un DVD amb creacions pròpies, i 
suport als festivals d’aquest caire que hi ha en distintes poblacions de les comarques de Castelló.

Es consolida també el taller formatiu de Còmics, del qual es realitza una edició cada semestre, amb 
la publicació de caràcter anual, d’un còmic amb tots el treballs que han realitzats els alumnes.

D’altra banda, l’Aula organitza altres activitats relacionades amb el còmic, com són les Jornades de 
Còmic a Castelló, en col·laboració amb els col·lectius Fanzone i Freaks in Black i que aquest any 
han arribat a la sisena edició amb una molt bona acollida per part del public amb a la col·laboració  
de diverses institucions i empreses de Castelló.

A  més,  Cinemascore,  Mostra  de  Música  i  Cinema organitzada  conjuntament  per  l’Aula, 
l’Associació Cultural Septiembre Recuerdos i el Teatre Municipal de Benicàssim, continua oferint 
una programació variada, original i internacional 

 Es mantenen les projeccions dels cicles de cinema al pubs Distriz i el Four Seassons.

Imatge de l’actuació en CINEMASCORE de RAUELSSON i GRUP D’AUTOAJUDA interpretant la banda sonora 
From river to the sea, de Susan Fink (2009) al Teatre Municipal de Benicàssim. 



 CÒMICS10, VI Jornades de còmic a Castelló,  exposició “100 % FREAK SHOW” a la llotja del cànem i conferència 
de Mark Buchingham, dibuixant anglès.

Títol de l’activitat Lloc Entitat 
organitzadora 

Dates Participants Hores

Cicle Four Films. 
La matanza de 
Texas 

Four Seasons 
Sixties Club. C/ 
Castelldefels, 
14. CS 

SASC - 
Universitat 
Jaume I, Four 
Seasons Sixties 
Club

6 d’octubre de 
2009 

25

Taller d’Escriptura Aules 
HA1005AA i 
HA0105AA - 
Universitat 
Jaume I

SASC - 
Universitat 
Jaume I

del 8 d’octubre 
de 2009 al 27 
de maig de 
2010 

30 80

Cicle Four Films. 
El resplandor 

Four Seasons 
Sixties Club. C/ 
Castelldefels, 
14. CS 

SASC - 
Universitat 
Jaume I, Four 
Seasons Sixties 
Club

13 d’octubre 
de 2009 

25

Taller de Video 
Trastorn visual. 1r 
semestre 2009-10 

Sala multimèdia 
del CENT 

SASC - 
Universitat 
Jaume I

19, 20, 21, 22, 
26, 27, 28, 29 
d’octubre; 2, 3, 
4 de 
novembre; del 
5 al 8 de 
desembre, 9, 
10, 11, 14, 15, 
16, 17, 18 de 
desembre de 
2009 

13 82

Setmana de Sala de graus Consell de 19 d’octubre 80



Benvinguda 2009. 
Cicle de cinema 
Clint East Wood. 
Gran Torino i 
Million dollar baby 

FCJE - 
Universitat 
Jaume I

l’Estudiantat - 
Universitat 
Jaume I

de 2009 

Cicle Four Films. 
Tesis 

Four Seasons 
Sixties Club. C/ 
Castelldefels, 
14. CS

SASC- 
Universitat 
Jaume I, Four 
Seasons Sixties 
Club

20 d’octubre 
de 2009 

5

Setmana de 
Benvinguda 2009. 
Cicle de cinema 
Tim Burton. 
Charlie y la fábrica  
de chocolate i 
Sleepy hollow 

Aula Magna 
FCHS - 
Universitat 
Jaume I

Consell de 
l’Estudiantat - 
Universitat 
Jaume I

20 d’octubre 
de 2009 

70

Setmana de 
Benvinguda 2009. 
Cicle de cinema 
Woody Allen. 
Melinda y Melinda i 
Annie Hall 

Aula Magna 
FCHS - 
Universitat 
Jaume I

Consell de 
l’Estudiantat - 
Universitat 
Jaume I

21 d’octubre 
de 2009 

80

Cicle Four Films. 
Hostel 

Four Seasons 
Sixties Club. C/ 
Castelldefels, 
14. CS 

SASC- 
Universitat 
Jaume I, Four 
Seasons Sixties 
Club

27 d’octubre 
de 2009 

23

Taller de Còmics. 1r 
semestre 

Aules 
TD2204AA, 
TD2302AA i 
TD2303AA, de 
l’ESTCE - 
Universitat 
Jaume I

SASC - 
Universitat 
Jaume I

del 2 de 
novembre al 
17 de 
desembre de 
2009 

15 32

Taller d’artista. 
Conflictes de la 
imatge. Ignasi 
Aballí 

EACC. Carrer 
Prim, s/n 
Castelló

EACC 2, 3, 4, 5 i 6 de 
novembre de 
2009 

15 20

Cicle Four Films. 
Girl, you’ll be my 
woman soon!. Juno 

Four Seasons 
Sixties Club. C/ 
Castelldefels, 
14. CS 

SASC- 
Universitat 
Jaume I, Four 
Seasons Sixties 
Club

3 de novembre 
de 2009 

25

Taller d’Escriptura 
Creativa. Escriure el 
que imagine 

SASC 
-Universitat 
Jaume I 

del 3 de 
novembre al 
23 de febrer 

43 39

Cinema en el Distriz Café SASC - 4 de novembre 20



Distriz. Nova 
comèdia americana. 
Tropic Thunder.  
¡Una guerra muy 
perra 

Rock Universitat 
Jaume I, Distriz 
Café Rock

de 2009 

Cinema en el 
Distriz. Nova 
comèdia americana. 
Supersalidos 

Distriz Café 
Rock 

SASC - 
Universitat 
Jaume I, Distriz 
Café Rock

11 de 
novembre de 
2009 

20

Cicle Four Films. 
Girl, you’ll be my 
woman soon! Ghost  
World 

Four Seasons 
Sixties Club. C/ 
Castelldefels, 
14. CS 

SASC- 
Universitat 
Jaume I, Four 
Seasons Sixties 
Club

17 de 
novembre de 
2009 

25

Cinema en el 
Distriz. Nova 
comèdia americana. 
Superfumados 

Distriz Café 
Rock 

SASC - 
Universitat 
Jaume I, Distriz 
Café Rock

18 de 
novembre de 
2009 

17

Accessos indirectes 
a la cultura 
contemporània. 
Pepe Rivas / Javier 
Labrador Méndez 

EACC. Carrer 
Prim, s/n 
Castelló

EACC 20, 21, 27 i 28 
de novembre 
de 2009 

16 24

Cicle Four Films. 
Girl, you’ll be my 
woman soon! Las  
vírgenes suicidas 

Four Seasons 
Sixties Club. C/ 
Castelldefels, 
14. CS 

SASC- 
Universitat 
Jaume I, Four 
Seasons Sixties 
Club

24 de 
novembre de 
2009 

25

Cinema en el 
Distriz. Nova 
comèdia americana. 
Napoleon Dynamite 

Distriz Café 
Rock 

SASC - 
Universitat 
Jaume I, Distriz 
Café Rock

25 de 
novembre de 
2009 

15

Conferència-taller A 
ritmo de clip! 3 
dècades del 
videoclip a la 
Comunitat 
Valenciana 

Llotja del 
Cànem 

Fundación Autor 26 de 
novembre de 
2009 

55

Cicle Four Films. 
Animació. 
Vampiros en la  
Habana 

Four Seasons 
Sixties Club. C/ 
Castelldefels, 
14. CS 

SASC- 
Universitat 
Jaume I, Four 
Seasons Sixties 
Club

1 de desembre 
de 2009 

15

Cinema en el 
Distriz. 
Anarquisme. La 
estrategia del  
caracol 

Distriz Café 
Rock 

SASC - 
Universitat 
Jaume I, Distriz 
Café Rock

2 de desembre 
de 2009 

22



Cinema en el 
Distriz. 
Anarquisme. La 
Patagonia Rebelde 

Distriz Café 
Rock 

SASC - 
Universitat 
Jaume I, Distriz 
Café Rock

9 de desembre 
de 2009 

20

Cicle Four Films. 
Animació. 
American pop 

Four Seasons 
Sixties Club. C/ 
Castelldefels, 
14. CS 

SASC- 
Universitat 
Jaume I, Four 
Seasons Sixties 
Club

15 de 
desembre de 
2009 

18

Cinema en el 
Distriz. 
Anarquisme. Lucio 

Distriz Café 
Rock 

SASC - 
Universitat 
Jaume I, Distriz 
Café Rock

16 de 
desembre de 
2009 

21

Cicle Four Films. 
Animació. 
Pesadilla antes de  
Navidad 

Four Seasons 
Sixties Club. C/ 
Castelldefels, 
14. CS 

SASC- 
Universitat 
Jaume I, Four 
Seasons Sixties 
Club

22 de 
desembre de 
2009 

25

Cicle Four Films. 
Animació. Wall-e 

Four Seasons 
Sixties Club. C/ 
Castelldefels, 
14. CS 

SASC- 
Universitat 
Jaume I, Four 
Seasons Sixties 
Club

29 de 
desembre de 
2009 

35

Cinema en el 
Distriz. 
Anarquisme. La 
cuadrilla 

Distriz Café 
Rock 

SASC - 
Universitat 
Jaume I, Distriz 
Café Rock

30 de 
desembre de 
2009 

20

Cicle Four Films. 
Una de quinquis. 
Perros callejeros 

Four Seasons 
Sixties Club. C/ 
Castelldefels, 
14. CS 

SASC- 
Universitat 
Jaume I, Four 
Seasons Sixties 
Club

12 de gener de 
2010 

21

Cinema en el 
Distriz. Relacions 
humanes. 
Happiness 

Distriz Café 
Rock 

SASC - 
Universitat 
Jaume I, Distriz 
Café Rock

13 de gener de 
2010 

18

Cicle Four Films. 
Una de quinquis. 
Navajeros 

Four Seasons 
Sixties Club. C/ 
Castelldefels, 
14. CS 

SASC- 
Universitat 
Jaume I, Four 
Seasons Sixties 
Club

19 de gener de 
2010 

25

Cinema en el 
Distriz. Relacions 
humanes. Hierro 3 

Distriz Café 
Rock 

SASC - 
Universitat 
Jaume I, Distriz 
Café Rock

20 de gener de 
2010 

20

Cicle Four Films. 
Una de quinquis. 
Deprisa, deprisa 

Four Seasons 
Sixties Club. C/ 
Castelldefels, 

SASC- 
Universitat 
Jaume I, Four 

26 de gener de 
2010 

27



14. CS Seasons Sixties 
Club

Cinema en el 
Distriz. Relacions 
humanes. La 
pianista 

Distriz Café 
Rock

SASC - 
Universitat 
Jaume I, Distriz 
Café Rock

27 de gener de 
2010 

19

Cicle Four Films. 
Bells Monstres. 
Dentro del  
laberinto 

Four Seasons 
Sixties Club. C/ 
Castelldefels, 
14. CS 

SASC- 
Universitat 
Jaume I, Four 
Seasons Sixties 
Club

2 de febrer de 
2010 

31

Cinema en el 
Distriz. Música i 
cinema. 
Quadrophenia 

Distriz Café 
Rock

SASC - 
Universitat 
Jaume I, Distriz 
Café Rock

3 de febrer de 
2010 

23

Cicle Four Films. 
Bells Monstres. 
Jóvenes ocultos

Four Seasons 
Sixties Club. C/ 
Castelldefels, 
14. CS 

SASC- 
Universitat 
Jaume I, Four 
Seasons Sixties 
Club

9 de febrer de 
2010 

27

Cinema en el 
Distriz. Música i 
cinema. Granujas a 
todo ritmo 

Distriz Café 
Rock

SASC - 
Universitat 
Jaume I, Distriz 
Café Rock

10 de febrer de 
2010

18

Trastorn Visual. 
Projecció de 10 
curtmetratges dels 
alumnes 

Aula Magna 
FCHS - 
Universitat 
Jaume I

SASC-
Universitat 
Jaume 

11 de febrer de 
2010 

90

Taller de vídeo 
Trastorn Visual. 2n 
semestre 

Sala multimèdia 
de l’antic CENT 

SASC - 
Universitat 
Jaume I

del 15 de 
febrer al 23 
d’abril de 2010 

13 82

Cicle Four Films. 
Bells Monstres. 
Teen Wolf, de pelo  
en pecho 

Four Seasons 
Sixties Club. C/ 
Castelldefels, 
14. CS 

SASC- 
Universitat 
Jaume I, Four 
Seasons Sixties 
Club

16 de febrer de 
2010 

20

Cicle de cine 
espanyol comentat 
per estudiantat 
internacional. Un 
novio para 
Yaasmina 

Sala de Graus, 
de la FCJE - 
Universitat 
Jaume I

SASC, SLT, 
CAL, OCIE 

16 de febrer de 
2010 

70

Cinema en el 
Distriz. Música i 
cinema. The 
Commitments 

Distriz Café 
Rock

SASC - 
Universitat 
Jaume I, Distriz 
Café Rock

17 de febrer de 
2010 

15

Taller de còmics. 2n Aula de Dibuix SASC - del 22 de 15 32



semestre HC2113AA 
FCHS - 
Universitat 
Jaume I

Universitat 
Jaume I

febrer al 27 
d’abril de 2010 

Cicle Four Films. 
Bells Monstres. 
Eduardo 
manostijeras 

Four Seasons 
Sixties Club. C/ 
Castelldefels, 
14. CS 

SASC- 
Universitat 
Jaume I, Four 
Seasons Sixties 
Club

23 de febrer de 
2010 

25

Cinema en el 
Distriz. Música i 
cinema. Hour party 
people 

Distriz Café 
Rock

SASC - 
Universitat 
Jaume I, Distriz 
Café Rock

24 de febrer de 
2010 

28

Cicle Four Films. 
Vides musicals. 
Gran bola de fuego 

Four Seasons 
Sixties Club. C/ 
Castelldefels, 
14. CS 

SASC- 
Universitat 
Jaume I, Four 
Seasons Sixties 
Club

2 de març de 
2010 

25

Cinema en el 
Distriz. Fincher vs.  
Ritchie. Seven 

Distriz Café 
Rock

SASC - 
Universitat 
Jaume I, Distriz 
Café Rock

3 de març de 
2010 

25

Cicle Four Films. 
Vides musicals. i

Four Seasons 
Sixties Club. C/ 
Castelldefels, 
14. CS 

SASC- 
Universitat 
Jaume I, Four 
Seasons Sixties 
Club

16 de març de 
2010 

27

Cinema en el 
Distriz. Fincher vs.  
Ritchie.  
Lock&Stock 

Distriz Café 
Rock

SASC - 
Universitat 
Jaume I, Distriz 
Café Rock

17 de març de 
2010 

19

Cicle Four Films. 
Vides musicals. En 
la cuerda floja 

Four Seasons 
Sixties Club. C/ 
Castelldefels, 
14. CS 

SASC- 
Universitat 
Jaume I, Four 
Seasons Sixties 
Club

23 de març de 
2010 

30

Cinema en el 
Distriz. Fincher vs. 
Ritchie. El club de 
la lucha 

Distriz Café 
Rock

SASC - 
Universitat 
Jaume I, Distriz 
Café Rock

24 de març de 
2010 

27

Comics10. Cinema. 
Peur(s) du noir 

EACC. Carrer 
Prim, s/n 
Castelló

SASC (UJI), 
Fanzone, FiB, 
UJI, Ajuntament 
de Castelló, 
EACC

24 de març de 
2010 

35

Comics10. Trobada 
amb Mark 
Buckingham 

Escola d´Arts i 
Superior de 
Disseny 

SASC (UJI), 
Fanzone, FiB, 
UJI, Ajuntament 

25 de març de 
2010 

140



de Castelló, 
EACC

Comics10. 
Exposició 100% 
freak show i 
documental 

Llotja del 
Cànem

SASC (UJI), 
Fanzone, FiB, 
UJI, Ajuntament 
de Castelló, 
Escola d’Arts i 
superior de 
disseny

del 26 de març 
al 2 de maig de 
2010  

587

Comics10. 
Conferència sobre 
l’exposició 100% 
freak show a càrrec 
de Jordi Costa i 
Luan Mart 

Llotja del 
Cànem 

SASC (UJI), 
Fanzone, FiB, 
UJI, Ajuntament 
de Castelló

26 de març de 
2010 

40

Comics10. Sessió 
de firmes amb Jordi 
Costa, Felipe 
Hernández Caba i 
Bartolomé Seguí 

Llibreria Argot SASC (UJI), 
Fanzone, FiB, 
UJI, Ajuntament 
de Castelló, 
Lliberia Argot

27 de març de 
2010 

40

Comics10. 
Presentació de la 2a 
Publicació del 
Taller de Còmic 
08/09 de l’Aula de 
Cinema 

Centre Social 
Sant Isidre 

SASC (UJI), 
Fanzone, FiB, 
UJI, Ajuntament 
de Castelló, 
Fundación San 
Isidro

27 de març de 
2010

50

Comics10. 
Exposició d’El Keto 

Centre Social 
Sant Isidre 

SASC (UJI), 
Fanzone, FiB, 
UJI, Ajuntament 
de Castelló, 
Fundación San 
Isidro 

27 de març de 
2010 

50

Comics10. Trobada 
amb Felipe 
Hernández Cava i 
Bartolomé Seguí, 
guanyadors del 
Premi Nacional del 
Còmic 2009 

Centre Social 
Sant Isidre 

SASC (UJI), 
Fanzone, FiB, 
UJI, Ajuntament 
de Castelló, 
Fundación San 
Isidro

27 de març de 
2010 

40

Comics10. 
Conferència de Raúl 
Minchinela: Atentos 
a los cruces. El 
tebeo y los mapas 
de la ficción 

Centre Social 
Sant Isidre 

SASC (UJI), 
Fanzone, FiB, 
UJI, Ajuntament 
de Castelló, 
Fundación San 
Isidro

27 de març de 
2010 

60

Cicle Four Films. 
Vides musicals. 
Control 

Four Seasons 
Sixties Club. C/ 
Castelldefels, 
14. CS 

SASC- 
Universitat 
Jaume I, Four 
Seasons Sixties 

30 de març de 
2010 

35



Club
Cinema en el 
Distriz. Fincher vs.  
Ritchie. Snatch.  
Cerdos y Diamantes 

Distriz Café 
Rock

SASC - 
Universitat 
Jaume I, Distriz 
Café Rock

31 de març de 
2010 

20

Cicle Four Films. 
Sexplotation. Vixen 

Four Seasons 
Sixties Club. C/ 
Castelldefels, 
14. CS 

SASC- 
Universitat 
Jaume I, Four 
Seasons Sixties 
Club

6 d’abril de 
2010 

25

Cinema en el 
Distriz. Cinema i 
centres 
penitenciaris. El 
expreso de  
medianoche 

Distriz Café 
Rock

SASC - 
Universitat 
Jaume I, Distriz 
Café Rock

7 d’abril de 
2010 

16

Cicle Four Films. 
Sexplotation.  
Supervixens 

Four Seasons 
Sixties Club. C/ 
Castelldefels, 
14. CS 

SASC- 
Universitat 
Jaume I, Four 
Seasons Sixties 
Club

13 d’abril de 
2010 

25

Cinema en el 
Distriz. Cinema i 
centres 
penitenciaris. En el  
nombre del padre 

Distriz Café 
Rock

SASC - 
Universitat 
Jaume I, Distriz 
Café Rock

14 d’abril de 
2010 

20

Cicle Four Films. 
Sexplotation.  
Megavixens 

Four Seasons 
Sixties Club. C/ 
Castelldefels, 
14. CS 

SASC- 
Universitat 
Jaume I, Four 
Seasons Sixties 
Club

20 d’abril de 
2010 

25

Cinema en el 
Distriz. Cinema i 
centres 
penitenciaris. 
Cadena perpetua 

Distriz Café 
Rock

SASC - 
Universitat 
Jaume I, Distriz 
Café Rock

21 d’abril de 
2010 

30

Cicle Four Films. 
Sexplotation. Más 
allá del Valle de las  
Ultravixens 

Four Seasons 
Sixties Club. C/ 
Castelldefels, 
14. CS 

SASC- 
Universitat 
Jaume I, Four 
Seasons Sixties 
Club

21 d’abril de 
2010 

25

Cinema en el 
Distriz. Cinema i 
centres 
penitenciaris. 
Salvador (Puig  
Antich) 

Distriz Café 
Rock

SASC - 
Universitat 
Jaume I, Distriz 
Café Rock

28 d’abril de 
2010 

17

Cicle Four Films. Four Seasons SASC- 4 de maig de 14



Cine i pintura. 
Klimt 

Sixties Club. C/ 
Castelldefels, 
14. CS 

Universitat 
Jaume I, Four 
Seasons Sixties 
Club

2010 

Cinema en el 
Distriz. Comèdia 
europea. 
Mediterráneo 

Distriz Café 
Rock

SASC - 
Universitat 
Jaume I, Distriz 
Café Rock

5 de maig de 
2010 

17

Cicle Four Films. 
Cine i pintura. 
Frida 

Four Seasons 
Sixties Club. C/ 
Castelldefels, 
14. CS 

SASC- 
Universitat 
Jaume I, Four 
Seasons Sixties 
Club

11 de maig de 
2010 

18

Cinema en el 
Distriz. Comèdia 
europea. 
Bienvenidos al  
Norte 

Distriz Café 
Rock

SASC - 
Universitat 
Jaume I, Distriz 
Café Rock

12 de maig de 
2010 

20

Cicle Four Films. 
Cine i pintura. 
Basquiat 

Four Seasons 
Sixties Club. C/ 
Castelldefels, 
14. CS 

SASC- 
Universitat 
Jaume I, Four 
Seasons Sixties 
Club

18 de maig de 
2010 

16

Trastorn Visual. 
Projecció de 13 
curtmetratges dels 
alumnes 

Aula Magna 
FCHS - 
Universitat 
Jaume I

SASC-
Universitat 
Jaume I 

19 de maig de 
2010 

120

Cinema en el 
Distriz. Comèdia 
europea. Un funeral  
de muerte 

Distriz Café 
Rock

SASC - 
Universitat 
Jaume I, Distriz 
Café Rock

19 de maig de 
2010 

18

Cicle Four Films. 
Cine i pintura. 
Fraude 

Four Seasons 
Sixties Club. C/ 
Castelldefels, 
14. CS 

SASC- 
Universitat 
Jaume I, Four 
Seasons Sixties 
Club

25 de maig de 
2010 

20

Cinema en el 
Distriz. Comèdia 
europea. Johnny 
Palillo 

Distriz Café 
Rock

SASC - 
Universitat 
Jaume I, Distriz 
Café Rock

26 de maig de 
2010 

20

Cicle Four Films. 
The Time of Your 
Life. Dirty Dancing 

Four Seasons 
Sixties Club. C/ 
Castelldefels, 
14. CS 

SASC- 
Universitat 
Jaume I, Four 
Seasons Sixties 
Club

1 de juny de 
2010 

14

Cinema en el 
Distriz. Ciència 
ficció. Ultimátum a 

Distriz Café 
Rock

SASC - 
Universitat 
Jaume I, Distriz 

2 de juny de 
2010 

12



la Tierra Café Rock
Cicle Four Films. 
The Time of Your 
Life. Cuenta 
conmigo 

Four Seasons 
Sixties Club. C/ 
Castelldefels, 
14. CS 

SASC- 
Universitat 
Jaume I, Four 
Seasons Sixties 
Club

8 de juny de 
2010 

16

Cinema en el 
Distriz. Ciència 
ficció. La guerra de 
los mundos 

Distriz Café 
Rock

SASC - 
Universitat 
Jaume I, Distriz 
Café Rock

9 de juny de 
2010 

14

Cinema en el 
Distriz.Ciència 
ficció. Fahrenheit  
451 

Distriz Café 
Rock

SASC - 
Universitat 
Jaume I, Distriz 
Café Rock

16 de juny de 
2010 

12

Cinema en el 
Distriz. Ciència 
ficció. 2001, Una 
odisea del espacio 

Distriz Café 
Rock

SASC - 
Universitat 
Jaume I, Distriz 
Café Rock

23 de juny de 
2010 

18

Cinema en el 
Distriz. Ciència 
ficció. Brazil 

Distriz Café 
Rock

SASC - 
Universitat 
Jaume I, Distriz 
Café Rock

30 de juny de 
2010 

17

NOMBRE TOTAL D’ASSISTENTS 3122
NOMBRE TOTAL D´HORES 391



COL·LABORACIONS 
Títol de l´activitat Lloc Entitat

    organitzadora
Dates Participants

Cicle de Cinema 
amb Campus Obert 
2009. Consumeix 
cinema 

Vistabella Campus Obert i Aula 
de Cinema i Creació 
Juvenil - SASC - 
Universitat Jaume I

2, 16, 23 d’octubre 
de 2009 

2

Cicle de Cinema 
amb Campus Obert 
2009. Terror 

Morella Campus Obert i Aula 
de Cinema i Creació 
Juvenil - SASC - 
Universitat Jaume I

16, 23, 30 
d’octubre de 2009 

Cicle de cine 
espanyol comentat 
per estudiantat 
internacional. Una 
casa de locos 

Sala de Graus, de 
la FCJE - 
Universitat Jaume 
I

OCIE, SLT, SASC - 
Universitat Jaume I

20 d’octubre de 
2009 

70

Cicle de Cinema 
amb Campus Obert 
2009. Germans 
Coen 

Vistabella Campus Obert i Aula 
de Cinema i Creació 
Juvenil - SASC - 
Universitat Jaume I

30 d’octubre i 6, 
13, 20 i 27 de 
novembre de 2009 

14

Cicle de cine 
espanyol comentat 
per estudiantat 
internacional. 
Salvador (Puig 
Antich) 

Sala de Graus, de 
la FCJE - 
Universitat Jaume 
I

OCIE, SLT, SASC - 
Universitat Jaume I

3 de novembre de 
2009 

70

Cicle de Cinema 
amb Campus Obert 
2009. Desarrelats 
cinema 
llatinoamericà 

Vinaròs Campus Obert i Aula 
de Cinema i Creació 
Juvenil - SASC - 
Universitat Jaume I

5, 12, 19, 26 de 
novembre de 2009 

S.D

Cicle de Cinema 
amb Campus Obert 
2009. Paul Newman 

Morella Campus Obert i Aula 
de Cinema i Creació 
Juvenil - SASC - 
Universitat Jaume I

6, 13, 20, 27 de 
novembre i 4 de 
desembre de 2009 

S.D

V cicle de cinema 
per a la pau. Home 

Pròtesi 
Institucional, al 
costat de l’EACC. 
C/Prim, s/n. 

Màster en Estudis de 
Pau, Conflictes i 
Desenvolupament 

13 de novembre de 
2009 

25

Cicle de cine 
espanyol comentat 
per estudiantat 
internacional. 1 
Franco, 14 pesetas 

Sala de Graus, de 
la FCJE - 
Universitat Jaume 
I

OCIE, SLT, SASC - 
Universitat Jaume I

17 de novembre de 
2009 

70

V cicle de cinema 
per a la pau. Trade 

Pròtesi 
Institucional, al 

Màster en Estudis de 
Pau, Conflictes i 

20 de novembre de 
2009 

28



costat de l’EACC. 
C/Prim, s/n. 

Desenvolupament 

Cicle de cine 
espanyol comentat 
per estudiantat 
internacional. La 
lengua de las 
mariposas 

Sala de Graus, de 
la FCJE - 
Universitat Jaume 
I

OCIE, SLT, SASC - 
Universitat Jaume I

24 de novembre de 
2009 

70

V cicle de cinema 
per a la pau. La 
casa de las 
alondras 

Pròtesi 
Institucional, al 
costat de l’EACC. 
C/Prim, s/n. 

Màster en Estudis de 
Pau, Conflictes i 
Desenvolupament 

27 de novembre de 
2009 

25

V cicle de cinema 
per a la pau. 
Occupation 101 

Pròtesi 
Institucional, al 
costat de l’EACC. 
C/Prim, s/n. 

Màster en Estudis de 
Pau, Conflictes i 
Desenvolupament 

4 de desembre de 
2009 

26

Cicle de Cinema 
amb Campus Obert 
2009. Rodant en 
valencià 

Vistabella Campus Obert i Aula 
de Cinema i Creació 
Juvenil - SASC - 
Universitat Jaume I

4, 11, 18 de 
desembre de 2009 

15

Concert Solidari: 
Haití en el corazón 

Sala Japan, Vila-
real 

Panollo rock, Tureion 
Rock Records 

12 de febrer de 
2010 

150

VI Cicle de Cinema 
per a la Pau. Un 
toque de canela 

Pròtesi 
Institucional, al 
costat de l’EACC. 
C/Prim, s/n. 

Màster en Estudis de 
Pau, Conflictes i 
Desenvolupament 

19 de febrer de 
2010 

27

VI Cicle de Cinema 
per a la Pau. Cómo 
cocinar tu vida 

Pròtesi 
Institucional, al 
costat de l’EACC. 
C/Prim, s/n. 

Màster en Estudis de 
Pau, Conflictes i 
Desenvolupament 

26 de febrer de 
2010 

26

VI Cicle de Cinema 
per a la Pau. Agua 

Pròtesi 
Institucional, al 
costat de l´EACC. 
C/Prim, s/n. 

Màster en Estudis de 
Pau, Conflictes i 
Desenvolupament 

5 de març de 2010 25

Cicle de cine 
espanyol comentat 
per estudiantat 
internacional. La 
buena nueva

Sala de Graus, de 
la FCJE - 
Universitat Jaume 
I

OCIE, SLT, SASC - 
Universitat Jaume I

17 de març de 2010 70

Cicle de cine 
espanyol comentat 
per estudiantat 
internacional. 
Smoking room 

Sala de Graus, de 
la FCJE - 
Universitat Jaume 
I

OCIE, SLT, SASC - 
Universitat Jaume I

24 de març de 2010 70

Cicle de cine 
espanyol comentat 
per estudiantat 

Sala de Graus, de 
la FCJE - 
Universitat Jaume 

OCIE, SLT, SASC - 
Universitat Jaume I

21 d’abril de 2010 70



internacional. Tres 
dies amb la família

I

Cinema-score. 
Cinema i música: 
Rauelsson i el Grup 
d’Autoajuda. 
Documental From 
River to Sea 

Teatre Municipal 
de Benicàssim 

SASC-Universitat 
Jaume I 

22 d’abril de 2010 114

Cinema-score. 
Cinema i música: 
Úrsula. Pel·lícula 
La Hora del Lobo 

Teatre Municipal 
de Benicàssim 

SASC-Universitat 
Jaume I 

23 d’abril de 2010 99

Cinema-score. 
Cinema i música: 
Hunstsville banda 
sonora per a Juha 

Teatre Municipal 
de Benicàssim 

SASC-Universitat 
Jaume I 

24 d’abril de 2010 125

Cinema-score. 
Cinema i música: 
Nancy Elizabeth. 
Kamikaze 1999 

Teatre Municipal 
de Benicàssim 

SASC-Universitat 
Jaume I 

25 d’abril de 2010 78

NOMBRE TOTAL D’ASSISTENTS 1269



Aula de Fotografia
L’Aula  de  Fotografia  realitza  les  seues  activitats  sobre  dos  eixos  fonamentals:  l’organització 
d’exposicions de fotografia des d’una concepció eclèctica, apostant sempre per noves propostes i el 
fet de ser un espai convergent de debat sobre la fotografia com a fenomen sociocultural obert a 
agrupacions o associacions fotogràfiques. 

En el marc d’Imaginària 2010, Fotografia a la Primavera, partint de la Llotja del Cànem com a espai 
principal expositiu, ha pogut ser vista en altres espais distribuïts al llarg de la ciutat de Castelló. 
Així mateix, Imaginària 2010 ha destacat per la seua territorialitat i les seues activitats han arribat a: 
Benicarló,  Benicàssim,  Grau  de  Castelló,  Morella,  Llucena,  Orpesa  del  Mar,  Port  de  Sagunt, 
Sogorb, Vilafranca, Vinaròs i Vistabella. Aquesta aposta és possible gràcies a la col·laboració amb 
altres institucions com ara l’Ajuntament de Castelló, Diputació,  Museu de Belles Arts, Castelló 
Cultural, Conselleria de Cultura i Esport i la Fundació Dávalos-Fletcher.

Aquest  any hem participat  en  la  IV Nit  de  l’Art,  proposta  de  l’Ajuntament  de  Castelló  per  a 
l’obertura dels espais expositius fins a la una de la matinada. L’exposició «Visto y no visto» de 
Javier Campano, va dur a la Llotja del Cànem més de mil persones. 

Imatge de la inauguració de l’exposició “Fotografia a Castelló als anys 20 i 30”

Imatge de la inauguració de l’exposició “Castelló, Silencis” de Joan Antoni Vicent



Imatge de la inauguració de l’exposició “Visto y no visto” de Javier Campano

Títol de l’activitat Lloc Entitat 
organitzadora 

Dates Participants Hores

Exposició de 
fotografia: Oliveres 

Llotja del Cànem SASC- 
Universitat Jaume 
I

Del 17 al 30 de 
setembre de 
2009 

575

Exposició de 
fotografia: El 
Castelló dels anys 
20 i 30 

Llotja del Cànem SASC- 
Universitat Jaume 
I

Del 6 ‘octubre a 
l´1 de novembre 
de 2009 

1400

Exposició de 
fotografia: Sueños: 
Nuevas Natures 
Mortes 

Llotja del Cànem SASC- 
Universitat Jaume 
I

Del 13 de 
novembre al 6 
de desembre de 
2009 

450

Exposició de 
fotografia 
"Castelló, Silencis" 
de Joan Antoni 
Vicent 

Llotja del Cànem SASC- 
Universitat Jaume 
I

De l’11 de 
desembre al 6 de 
gener de 2009 

990

Exposició de 
fotografia "Haiga" 
de Mike Steel 

Llotja del Cànem SASC- 
Universitat Jaume 
I

del 14 de gener 
al 14 de febrer 

447

Microtallers de 
llenguatges 
fotogràfics 2010 

Sala d’Actes del 
Centre Rural Sant 
Isidre de la Caixa 
Rural de 

SASC- 
Universitat Jaume 
I

16 de gener, 6 
de febrer, 20 de 
març i 10 d’abril 
de 2010 

26 16



Castelló. C/ 
Enmig, 49. CS 

Exposició de 
fotografia "Fuera de 
Quicio" d’Alberto 
Adsuara 

Llotja del Cànem SASC- 
Universitat Jaume 
I

del 25 de febrer 
al 21 de març de 
2010 

413

Imaginaria. 
Exposició Collages. 
Fotografies d’Iñigo 
Aragón 

Museu de Belles 
Arts 

SASC- 
Universitat Jaume 
I

de l’11 de maig 
al 20 de juny de 
2010 

4317

Imaginaria. 
Exposició Una 
mirada al voltant. 
Fotografies de 
Vinaròs 
Photobloggers 

MUCBE-Centre 
Cultural Ciutat de 
Benicarló 

SASC- 
Universitat Jaume 
I

del 6 al 16 de 
maig de 2010 

1380

Imaginaria. 
Exposició Visto y 
no visto. 
Fotografies de 
Javier Campano 

Llotja del Cànem SASC- 
Universitat Jaume 
I

del 6 de maig al 
13 de juny de 
2010 

1553

Imaginaria. 
Conferència/projec
ció. José Ramón 
Lluna de Ossa, 
Francesc Vera 
Casas i Juan 
Plasencia 

Edifici Hucha SASC- 
Universitat Jaume 
I

7 de maig de 
2010

34

Imaginaria. 
Exposició L’altre 
costat. Fotografies 
de Jordi Cervera 

Ajuntament de 
Benicàssim

SASC- 
Universitat Jaume 
I

del 7 al 26 de 
maig de 2010 

120

Imaginaria. 
Exposició 
col·lectiva de 
fotografia Anuari 
Blank Paper 

Museu de Belles 
Arts. Castelló

SASC- 
Universitat Jaume 
I

del 7 al 30 de 
maig de 2010 

2676

Imaginaria. 
Exposició Reînt 
Tâlniri. Fotografies 
de Juan Plasencia 

Museu Etnològic 
i Centre de 
Cultura de 
Llucena del Cid

SASC- 
Universitat Jaume 
I

del 12 de maig 
al 12 de juny de 
2010 

35

Imaginaria. 
Exposició 
col·lectiva 
fotográfica 
Fotoprensa 

Casa de Cultura SASC- 
Universitat Jaume 
I

del 14 al 29 de 
maig de 2010 

980

Imaginaria. 4+1 
Projecte multimèdia 

ZAV Zona d’Arts SASC- 
Universitat Jaume 

del 14 de maig 
al 30 de 

1100



interactiu de Maya-
Marja Jankovic 

Visuals. Castelló I novembre de 
2010 

Imaginaria. 
Disparos 
Sincopados. 
Projecció 
audiovisual 
col·lectiva 

Museu de Belles 
Arts 

SASC- 
Universitat Jaume 
I

22 de maig de 
2010 

180

Imaginaria. Taller 
L’edició impresa. 
Per Natalia Troitiño 

Escola de Blank 
Paper. Castelló

SASC- 
Universitat Jaume 
I

22 de maig de 
2010 

20 8

Imaginaria. Fira 
fotogràfica 

Plaça Tetuán de 
Castelló

SASC- 
Universitat Jaume 
I

22 de maig de 
2010 

350

Imaginaria. 
Autoacusació. 
Projecció de Iñaki 
Álvarez Ortiz 

Museu de Belles 
Arts 

SASC- 
Universitat Jaume 
I

22 de maig de 
2010 

180

Imaginaria. Taller 
La edición digital. 
Per Víctor Garrido 

Centre Social 
Sant Isidre. 
Castelló

SASC- 
Universitat Jaume 
I i Fundació Sant 
Isidre de la Caixa 
Rural de Castelló

26 de maig de 
2010 

18 4

Imaginaria. 
Exposició 
col·lectiva 
fotogràfica Viatge 
submarí 

Naturhiscope. 
Oropesa del Mar

SASC- 
Universitat Jaume 
I

del 28 de maig 
al 30 de juny de 
2010 

130

Imaginaria. Festa 
de clausura 

Museu de Belles 
Arts

SASC- 
Universitat Jaume 
I

4 de juny de 
2010

160

NOMBRE TOTAL D’ASSISTENTS 17534
NOMBRE TOTAL D´HORES 28

COL·LABORACIONS 
Títol de l’activitat Lloc Entitat 

organitzadora 
Dates Assistents 

Imaginària. Exposició La 
Eme Cúbica. Fotografíes de 
Jonas D. García 

Castalia Iuris. 
Castelló

SASC- Universitat 
Jaume I. Castalia 
Iuris

del 6 al 26 de 
maig de 2010 

S.D

Imaginària. Exposició 
Paisajes de Islandia. 
Fotografies de Pablo Sanz 
Kock 

Pub Terra. 
Castelló

SASC- Universitat 
Jaume I. Pub Terra

del 7 de maig al 6 
de juny de 2010 

520



Imaginària. Exposició El 
meu jersei de llana. 
Fotografies de Reis 
Lliberós 

Café 9 
novisimos. 
Castelló

SASC- Universitat 
Jaume I. Café 9 
novisimos 

del 8 de maig al 6 
de juny de 2010 

80

Imaginària. Exposició 
Marcos comparables. 
Fotografies de Pablo Breva 

Café de 
Flandes. 
Castelló

SASC- Universitat 
Jaume I. Café de 
Flandes 

del 9 de maig al 6 
de juny de 2010 

420

Imaginària. Nit de l’Art. Llotja del 
Cànem. 
Castelló

SASC-Universitat 
Jaume I . Ajuntament 
de Castelló

14 de maig de 
2010 

1300

Imaginària. Exposició El 
batec dels indrets. 
Fotografies de Nacho 
Gómez Sales 

Galeria 
Pictograma 

SASC- Universitat 
Jaume I. Galeria 
Pictograma 

del 14 de maig al 
15 de juny de 
2010 

410

Imaginària. Exposició 
col·lectiva fotográfica 
Delfines

Club Escorpa SASC- Universitat 
Jaume I. Club 
Escorpa

del 14 de maig al 
30 de juny de 
2010

75

Imaginaria. Exposició 
Haiga. Fotografies de Mike 
Steel 

Sales gòtiques 
de 
l’Ajuntament 
de Morella

Campus Obert i 
SASC- Universitat 
Jaume I

del 15 de maig al 
15 de juny de 
2010 

3890

Imaginària. Exposició 
col·lectiva fotogràfica 
Rayogramas 

Escola d’Arts i 
Superior de 
Disseny

SASC- Universitat 
Jaume I. Escola 
d’Arts i Superior de 
Disseny 

del 18 de maig al 
6 de juny de 2010 

630

Imaginària. Exposició El 
cuerpo de la fotografía. 
Col·lecció Alberto Adsuara 
Vehi 

Fundació 
Caixa Vinaròs 

Campus Obert i 
SASC- Universitat 
Jaume I

del 20 de maig al 
4 de juny de 2010

56

Imaginària. Exposició 
col·lectiva fotogràfica Gran 
Format 2009 

Sales gòtiques 
de 
l’Ajuntament 
de Vilafranca 

Campus Obert i 
SASC- Universitat 
Jaume I

del 21 de maig al 
6 de juny de 2010 

156

Imaginària. Marató 
fotogràfica 

Llotja del 
Cànem 

Ajuntament de 
Castelló, Agrupació 
Fotográfica AFOC i 
SASC- Universitat 
Jaume I

del 22 de maig de 
2010 

44

Imaginària. La herència del 
paisatge. Fotografies de 
Jesús Prats 

Centre Cívic 
del Port de 
Sagunt 

Campus Obert i 
SASC- Universitat 
Jaume I

del 24 de maig al 
4 de juny de 2010 

630

Imaginària. Exposició 
col·lectiva fotogràfica 
Castellón en los años 20 y 

Edifici 
Glorieta. 
Segorbe

Campus Obert i 
SASC- Universitat 
Jaume I

del 25 de maig al 
25 de juny de 
2010 

180



30. El álbum familiar 
Imaginària. Estudi 
fotogràfic. Perfomance a 
carrec d’AFOC 

Plaça Santa 
Clara de 
Castelló

Agrupació 
Fotográfica AFOC i 
SASC- Universitat 
Jaume I

29 de maig de 
2010 

280

Imaginària. Exposició Re-
tazos. Fotografies de Vania 
Breghelli 

Cafeteria 
Arajovic. 
Castelló

SASC-Universitat 
Jaume I. Cafeteria 
Arajovic

de l’1 al 30 de 
juny 

160

Imaginària. Exposició 
Transhumància. Fotografies 
de Gracia Barrue 

Edifici cultural 
polifuncional. 
Vistabella del 
Maestrat 

Campus Obert i 
SASC- Universitat 
Jaume I

del 2 de juny al 2 
de juliol de 2010 

120

Imaginària. Exposició 
col·lectiva fotogràfica 
Concurso fotográfico CP 
EPA Miguel Hernández 

CP del EPA 
Miguel 
Hernández. 
Port de Sagunt 

CP del EPA Miguel 
Hernández. 
Ajuntament de 
Sagunt i Campus 
Obert

del 3 al 26 de 
juny de 2010 

920

TOTALS ASSISTENTS 9871



Aula de Teatre

L’Aula de Teatre Carles Pons es configura com un àmbit formatiu i de creació escènica. 

Durant el curs passat es van realitzar un total de 432 hores de formació amb la participació d’un 
total de 49 persones. 

Cal esmentar la mostra de teatre professional Reclam que durant el  mes de novembre al  si del  
campus universitari, a Castelló (Pub Terra, Centre Penitenciari i Plaça Santa Clara), i als teatres de 
diversos pobles i ciutats (Almassora, Benicarló, Benicàssim, Betxí, Borriana, Morella, Onda, Vall 
d’Uixó,  Vilafranca,  Vila-real  i  Vinaròs)  aquest  any  ha  dut  a  terme  37  funcions  teatrals,  una 
exposició i una concert de música.. Tots aquests espectacles han reunit 9.169 assistents.

S’ha continuat un altre any amb la col·laboració del projecte Alcover i la participació del Festival 
Internacional de l’Oralitat.

 Imatge de l’obra de teatre Había una vez... ¡dos pies! de TEATRINO DEI PIEDI. Mostra Reclam
Imatge obra de teatre Plagio a mi misma ,de Teatro en el Aire. Mostra Reclam



Imatge obra de teatre 1,2,3, poma de Daromai. Mostra Reclam

Títol de l’activitat Lloc Entitat 
organitzadora 

Dates Participants Hores

Campanya "Anem al 
teatre" 

SASC. Edifici 
Rectorat. 
Universitat 
Jaume I 

SASC- 
Universitat 
Jaume I

De l’1 al 31 
d‘octubre de 
2009 

22

Curs d’Iniciació al 
Teatre 

Aula de Teatre 
Carles Pons- 
FCJE (UJI)

SASC- 
Universitat 
Jaume I

Del 15 
d’octubre de 
2009 al 14 de 
maig de 2010. 

20 144

Taller d’Interpretació 
Teatral 

Aula de Teatre 
Carles Pons- 
FCJE (UJI)

SASC- 
Universitat 
Jaume I

Del 15 
d’octubre de 
2009 al 14 de 
maig de 2010. 

20 144

Taller d’Escenes 
Teatrals 

Aula de Teatre 
Carles Pons- 
FCJE (UJI)

SASC- 
Universitat 
Jaume I

Del 15 
d’octubre de 
2009 al 21 de 
maig del 
2010. 

9 144



Reclam ´09. 
XVII Mostra de Teatre.
ACTUACIONS:  
TEATRE CHE Y MOCHE: 
OUA Umplute.
BALLET ESPAÑOL FUSIÓN: 
Efektos.
A TEMPO DANSA: Obert 
Booking.
TÀBATA TEATRE: Tina, la 
bruixa fina.
SAGA TEATRE: La muerte y la 
doncella.
COMPANYIA POCA CONYA: 
Optimisme global.
TEATRINO DEI PIEDI: Había 
una vez... ¡dos pies!.
MANFARRUGA TEATRE: 
Sospechosas.
CIRCUSTÀNCIA: 
Extra...Extra...Extraaaa!!!!.
RIKI LÓPEZ: Buenrollitina.
PERE HOSTA: Out!.
DARAOMAI. 1, 2, 3 Poma
GORAN BREGOVIC: Alkohol.
HISTRIÓN TEATRO: El 
maravilloso mundo de los 
animales, los corderos.
BAMBALINA: Kraft.
TEATRO EN EL AIRE: Plagio 
a mí misma.
TEATRE DE GUERRILLA: 
Fum.
VEU A DINS: Convocatoria de 
casting.
MONTI&CIA: Classix-Klowns.
*RESUM RECLAM: 
Espectacles de teatre: 18
Funcions de teatre: 37
Música: 1
Exposicions: 1
TOTAL ACTES: 39
Assistents totals, amb Paranimf: 
9169 

Auditori les Boqueres 
(Almassora), Auditori 
Municipal 
(Benicarló), Teatre 
Municipal 
(Benicàssim), Teatre 
Municipal (Betxí), 
Centre Municipal de 
Cultura la Mercé 
(Borriana), Pub Terra, 
Campus Universitari, 
Centre penitenciari i 
Plaça Santa Clara 
(Castelló), Teatre 
Municipal Carmen 
Tur (Vall d´Uixó), 
Teatre Municipal 
(Morella), Teatre 
Mònaco (Onda), Casa 
de la Cultura 
(Vilafranca), Auditori 
Municipal (Vila-real), 
Auditori Municipal 
W.Ayguals de Izco 
(Vinaròs), Aula de 
Teatre Carles Pons 
(UJI) 

Aula de teatre 
Carles Pons de la 
Universitat 
Jaume I.
Regidories de 
cultura dels 
Ajuntaments d
´Almassora, 
Benicarló, 
Benicàssim, 
Betxí, Borriana, 
Castelló de la 
Plana, la Vall d
´Uixò, Morella, 
Onda, 
Vilafranca, Vila-
real i Vinaròs.

Del 5 al 29 de 
novembre de 
2009 

6437

Festival Internacional 
de l‘Oralitat. Narradoras 
de la noche. Per Ana 
Cristina Herreros 

Terra Cafè-
Teatre 

SASC-
Universitat 
Jaume I 

2 de març de 
2010 

50

Festival Internacional 
de l’Oralitat. Vocación: 
Princesa. Per Hanna 
Cuenca 

Terra Cafè-
Teatre 

SASC-
Universitat 
Jaume I 

2 de març de 
2010 

50

Festival Internacional 
de l’Oralitat. Todo lo 
que se nombra existe. 
Per Josemari Carrere 

Terra Cafè-
Teatre 

SASC-
Universitat 
Jaume I 

3 de març de 
2010 

47

Festival Internacional 
de l’Oralitat. El conjuro 
de las palabras. Per 
Mario Martínez 

Terra Cafè-
Teatre 

SASC-
Universitat 
Jaume I 

3 de març de 
2010 

47

Punt de Llibre. Dia SASC- 27 de març de Públic 



Mundial del Teatre Universitat 
Jaume I 

2010 referencial

NOMBRE TOTAL D’ASSISTENTS 6702
NOMBRE TOTAL D´HORES 432

Galeria Octubre
Galeria Octubre
Enguany s’hi han realitzat quatre exposicions, amb un total de 1592 visitants.

«Tejer  historias,  vertirse  de  palabras»,  una  selecció  de  projectes  realitzats  des  de  1994 fins  a 
l’actualitat. La seua obra és una hibridació que recull els ensenyaments rebuts pels seus pares. El 
seu pare era escultor i la mare, modista. Per a Maribel en els seus projectes artístics també hi ha un  
qüestionament  del  rol  de  la  dona,  la  dona  és  guardiana  del  record  i  teixir  és  un  procés 
tradicionalment  femení  que  necessita  créixer  dia  a  dia  perquè  l’acció  de  teixir  representa 
fonamentalment la creació i la vida. Per a ella és molt important traure a l’esfera pública una labor  
invisible que han realitzat les dones durant segles en l’espai privat, entre els murs de la casa, traure-
la de la marginalitat i insignificança oficial i situar-la en l’espai de la visibilitat i l’espai públic per  
mitjà dels seus treballs artístics.



 
Inauguració de l’exposició «Tejer historias, vertirse de palabras». Amb la vicerectora de cultura, Margarita Porcar, 
l’autora, Maribel Doménech i la comissària Julia Galán.

«Vint-i-cinc per vint-i-cinc», exposició col·lectiva de 45 professors de l’Escola d’Art i Superior de 
Disseny de Castelló. Entre aquests trobem una gran varietat de professionals, arquitectes, escultors, 
pintors, dissenyadors, ceramistes i creadors en general. L’exposició és un mostrari heterogeni que 
ens va fer  gaudir  amb suports  i  tècniques  diferents  i  llenguatges  icònics distints.  Expressar  els 
nostres  petits  mons  a  través  d’imatges,  però  la  ideació  d’aquesta  mostra  és  realment  un 
divertimento, una celebració del 25 aniversari de l’EASD de Castelló. 





Imatge dels autors de l’exposició «Vint-i-cinc per vint-i-cinc»

 Imatge d’una obra de l’exposició «Vint-i-cinc per vint-i-cinc»



«La otra cara del hombre», exposició antalògica d’escultura de l’artista valencià Fermin de Bedoya 
(1944).  L’obra  de  Fermín de  Bedoya,  tan  completa,  significativa  i  laboriosa és  un reflex de si 
mateix,  sense  contaminar,  i  cerca  el  seu  món  expressiu  real:  el  seu  alliberament.  Les  seues 
escultures són expressions de l’ànima, amb una càrrega humana que es manifesta despullada. Amb 
gran  subtilesa,  comprèn la  grandesa  i  la  misèria  de  l’ésser  humà,  passant  pels  sentiments  més 
arrelats. 

Vista general de la galeria amb l’exposició «La otra cara del hombre»

«Dustproof de Trash/Treasure» , Exposició basada en el Mop Art , o art de la pols, s’ha convertit en 
el punt neuràlgic dels treballs artístics de Trash/Treasure. Ens obri la porta a un univers que cada 
vegada  coneixem més,  però  que  al  mateix  temps  comprenem menys.  En Dustproof  la  pols  es 
fotografiada per a processar-se digitalment com en un dibuix, unint-se per a formar imatges que es  
pareixen a papallones i que després s’imprimeixen en un paper absorbent i es col·loca en la paret a  
manera de paper pintat. La seua intenció és espolsar l’art i desplegar la màgia de la pols en tots els 
seus treballs. 



Inauguració de l’exposició, amb la presència de la vicerectora de cultura, Margarita Porcar, el rector, Francisco Toledo 
Lobo, i l’autora, Ina Tziperman.

Títol de l’activitat Lloc Entitat 
Organitzadora 

Dates Participants 

Exposició "Tejer 
historias, vestirse de 
palabras" 

Galeria 
Octubre

SASC – 
Universitat 
Jaume I

Del 15 d´octubre al 
13 de novembre de 
2009 

449

Exposició 
"Vinticincpervinticinc" 

Galeria 
Octubre

SASC – 
Universitat 
Jaume I

Del 19 de novembre 
al 16 de desembre de 
2009 

439

Exposició "La otra cara 
del hombre" de Fermín de 
Bedoya 

Galeria 
Octubre

SASC – 
Universitat 
Jaume I

del 25 de febrer al 30 
de març de 2010 

352

Exposició Dustproof de 
Trash/Treasure 

Galeria 
Octubre 

SASC – 
Universitat 
Jaume I

del 5 al 31 de maig 
de 2010 

352

TOTAL PERSONES ASSISTENTS 1592

Convenis signats

CONVENIS INSTITUCIONALS



• Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Complutense de Madrid i la Universitat 
Jaume I de Castelló relatiu a la distribució de la tercera anualitat dels fons del projecte “Malta” 
de referència CSD2007-00045 CONSOLIDER-INGENIO 2010. (01/10/2009)

• Conveni de col·laboració entre la Diputació de Castelló i la Universitat Jaume I de Castelló per 
a la concessió d’una beca de doctorat a la Càtedra Unesco de Filosofia per a la Pau. 
(1/10/2009)

• Conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Educació i la Universitat Jaume I per a la gestió 
d’ajudes en el marc de les convocatòries de mobilitat de postgrau, postdoctorat i estades de 
mobilitat de professors i investigadors en centres estrangers i professors i investigadors 
estrangers en centres espanyols. (1//10/2009)

• Conveni per a la divulgació dels continguts de vídeo i àudio de les universitats a través de 
www.universia.tv, http://www.youtube.com/universia i www.fundacionuniversia.tv. (8/10/09)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Intercultural de les nacionalitats i pobles 
indígenes “Amawtay Wasi” i la Universitat Jaume I de Castelló. (14/10/2009)

• Conveni Marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat privada 
Del Valle (Univalle) – Bolívia. (14/10/2009)

• Conveni entre la Fundació “la Caixa” i la Universitat Jaume I de Castelló. (20/10/2009)
• Contracte de cessió d’exposició entre la Fundació ”La Caixa” i la Universitat Jaume I. 

(20/10/2009)
• Protocol núm. 2. Annex al conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de 

Castelló-UJI (Espanya) i la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León. (20/10/2009)
• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I i l’Institut Joan Lluís Vives. (20/10/2009)
• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Generalitat, per al 

reconeixement de crèdits de lliure configuració. (20/10/09)
• Conveni de col·laboració entre la Secretaria General d’Institucions Penitenciàries i la 

Universitat Jaume I de Castelló per al compliment de penes de treball en benefici de la 
comunitat. (21/10/09)

• Acord marc per a la creació del Col·legi Doctoral Tordesillas (CDT). (27/10/2009)
• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I, la Universitat de València i la 

Universitat Nacional de Colòmbia-Facultat de Ciències Humanes. (30/10/2009)
• Contracte relatiu al servei de realització del curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud 

pedagògica 2008/2009. (6/11/2009)
• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’Ajuntament de les 

Alcubles. (11/11/2009)
• Addenda al Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Societat 

d’Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I per a la gestió d’estudis propis, de 
formació continuada i formació específica. (11/11/2009)

• Conveni regulador del projecte de cooperació per a la gestió d’ajudes previstes en l’ordre 
CIN/1862/2008, de 7 de juliol, per la qual s’estableixen les bases reguladores i la convocatòria 
de la línia instrumental d’actuació d’infraestructures cientificotecnològiques, del Pla nacional 
d’investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica, 2008-2011-subprograma 
d’actuacions científiques i tecnològiques en parcs científics i tecnològics entre el Parc Científic 
Tecnològic Empresarial de la Universitat Jaume I, S.L. i la Universitat Jaume I de Castelló. 
(17/11/2009)

• Protocol que desenvolupa el conveni-marc entre la Universitat Jaume I (UJI) i la Fundació 
Isonomia de L’UJI per a la participació i suport en el disseny i elaboració del Pla d’Igualtat 
entre dones i homes de L’UJI. (17/11/2009)



• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i la Universidad Ricardo Palma de 
Perú. (19/11/2009)

• Protocol 1. Annex al conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la 
Universidad Ricardo Palma de Perú. (19/11/2009)

• Acord marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i l’Observatori d’Economia Solidària. 
(23/11/2009)

• Acord marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i l’Observatori d’Economia Solidària 
per a la impartició del postgrau “Relacions interculturals i gestió de la diversitat”. (23/11/2009)

• Conveni entre la Fundació Red Deporte y Cooperación i la Universitat Jaume I de Castelló 
(23/11/2009)

• Annex al conveni marc de col·laboració entre l’Observatori d’Economia Solidària i la 
Universitat per a la impartició del postgrau “Atenció integral a malalts avançats i els seus 
familiars”. (23/11/2009)

• Protocol de desenvolupament del conveni entre la Universitat Jaume I de Castelló i BP Oil, per 
a l’any 2009. (25/11/2009)

• Conveni marc de col·laboració entre l’Associació Mundial d’Advocats Aeroportuaris i el 
Centre de Dret del Transport Internacional (CEDIT) de la Universitat Jaume I. (1/12/2009)

• Addenda al conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i l’Associació 
d’Investigació de les Indústries Ceràmiques. (1/12/2009)

• Conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Educació i la Universitat Jaume I per a la gestió i 
desenvolupament d’un sistema integrat d’informació. (01/12/2009)

• Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Onda i la Universitat Jaume I per a la concessió 
de beques per a estudiants procedents de països en vies de desenvolupament del programa 
oficial de postgrau “Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament ( Màster i 
Doctorat). (1/12/2009)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i ASPAS-Castelló 
(Associació de pares i amics del sord de la província de Castelló). (9/12/2009)

• Protocol de col·laboració entre la Diputació Provincial de Castelló i l’Institut Interuniversitari 
de Desenvolupament Local, de la Universitat Jaume I per a la participació en la Xarxa 
Provincial de Regeneració Territorial. (10/12/2009)

• Acord marc de col·laboració entre l’Associació d’Empreses de Consultoria terciari avançat de 
la Comunitat Valenciana i la Universitat Jaume I de Castelló. (14/12/2009)

• Renovació de conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I, el Consorci per a la 
Formació de Persones Adultes i la Fundació Bancaixa subscrit el 24 de setembre de 2001. 
(21/12/2009)

• Conveni entre l’Ajuntament de Benicàssim i la Universitat Jaume I de Castelló. (29/12/2009)
• Conveni entre l’Ajuntament de Benicàssim i la Universitat Jaume I de Castelló. (30/12/2009)
• Addenda al conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I i el Banco Santander. 

(01/01/2010)
• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Fundació Tots Units per a 

la col·locació de contenidors de recollida de roba usada. (04/01/2010)
• Protocol núm. 2. annex al conveni de col·laboració entre la Universitat d’Oriente (Cuba) i la 

Universitat Jaume I. (18/01/2010)
• Conveni general de cooperació acadèmica entre la Universitat Catòlica de l’Uruguai i la 

Universitat Jaume I de Castelló. (18/01/2010)
• Acord de contraprestació entre la Universitat Jaume I, l’Associació “Societat d’Amics i Antics 

Alumnes de la Universitat Jaume I” i Castelló Cultural. (27/01/2010)
• Pròrroga del conveni de cooperació entre l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries i la 



Universitat Jaume I de Castelló per al reconeixement del grup d’investigació Gestió integrada 
de plagues agrícoles de la dita universitat com a unitat associada a l’IVIA a través de la seua 
Unitat d’Entomologia pertanyent al centre de Protecció Vegetal i Biotecnologia. (29/01/2010)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i Actualweb solucions 
informàtiques. (01/02/2010)

• Protocol de desenvolupament del conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de 
Castelló i la Universitat de l’Estat de Rio de Janeiro (Brasil). (05/02/2010)

• Protocol que desenvolupa el conveni marc entre la Universitat Jaume I de Castelló i la 
Fundació Isonomia de l’UJI per al sosteniment econòmic de la Fundació i les seues actuacions 
per a l’any 2010. (05/02/2010)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’empresa Enginyeria i 
Solucions de Mobilitat S.L. (INGESOM S.L.). (05/02/2010)

• Conveni marc de col·laboració entre la Societat Espanyola de Psicotraumatologia, Estrès 
Traumàtic i Dissociació i la Universitat Jaume I de Castelló. (15/02/2010)

• Acords socis UJI-EXPANDER TECH, S.L. (22/02/2010)
• Conveni de col·laboració entre Keiretsu Forum Spain i la Universitat Jaume I de Castelló. 

(23/02/2010)
• Conveni singular de cooperació entre l’Associació Síndrome de Down de Castelló i la 

Universitat Jaume I en matèria de voluntariat vinculat al Programa “UJI-Voluntària”. 
(24/02/2010)

• Conveni singular de cooperació entre l’Associació d’Esclerosi Múltiple de Castelló i la 
Universitat Jaume I de Castelló en matèria de voluntariat vinculat al Programa “UJI- 
Voluntària”(24/02/2010)

• Conveni singular de cooperació entre l’Associació de Voluntaris d’Acolliment Familiar 
“AVAF” i la Universitat Jaume I en matèria de voluntariat vinculat al Programa “UJI-
Voluntària”. (24/02/2010)

• Document administratiu de cessió gratuïta a l’Ajuntament de Castelló de la Plana i afectació a 
la Universitat Jaume I de l’immoble siti a la plaça de l’Hort dels Corders núm. 4 de Castelló de 
la Plana, amb destinació a activitats culturals, formatives i associatives. (01/03/2010)

• Protocol núm. 1 d’aplicació del conveni marc de col·laboració entre la Bahir Dar University i 
la Universitat Jaume I de Castelló. (01/03/2010)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Federació d’Esports 
de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana. (03/03/2010)

• Acord de pròrroga del conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i 
la Fundació General de la Universitat Jaume I. (12/03/2010)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’Institut Valencià de 
l’Audiovisual i de la Cinematografia Ricardo Muñoz Suay. (15/03/2010)

• Tràmit de denúncia del conveni de cooperació entre l’Ajuntament de Castelló de la Plana i la 
Universitat Jaume I en matèria d’estudi de la contaminació mediambiental. (05/03/2010)

• Conveni marc entre la Universitat Catòlica de Santa Maria i la Universitat Jaume I de Castelló. 
(20/03/2010)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I, la Fundació Universitat Jaume I- 
Empresa i Microbank. (26/03/2010)

• Acord de pròrroga del Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Jaume I de 
Castelló i la Fundació General de l’UJI que regula l’encàrrec de gestió d’activitats 
encaminades a agilitzar la comunicació i facilitar els contactes entre la Universitat Jaume I i els 
organismes i entitats públiques i privades. (31/03/2010)

• Conveni específic de col·laboració pel qual la Universitat Jaume I de Castelló encarrega la 



gestió i desenvolupament de l’Escola d’Estiu dels Xiquets i les Xiquetes a la Fundació General 
de la Universitat Jaume I. (01/04/2010)

• Encàrrec de gestió de la Universitat Jaume I de Castelló a la Fundació Isonomia, com a mitjà 
propi de la Universitat, per a la fase 3: treballs d’elaboració final, redacció definitiva i posada 
en marxa del Pla d’Igualtat entre Dones i Homes de la Universitat Jaume I. (15/04/2010)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i Apadahcas 
(Associació de Pares Afectats per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat de la Pprovíncia de 
Castelló). (21/04/2010) 

• Conveni marc  de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’Associació 
Ukhupacha. (27/04/2010)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat Politècnica de Madrid i la Universitat Jaume I de 
Castelló. (28/04/2010)

• Addenda al conveni de col•laboració per a la promoció d’activitats culturals de caràcter 
acadèmic entre la Universitat Jaume I i la Fundació Ausiàs March. (30/04/2010)

• Addenda al conveni / contracte subscrit entre la Universitat Jaume I de Castelló i Radio 
Castellón. (03/05/2010)

• Protocol de desenvolupament per a l’any  2010 de BP Oil, Refineria de Castellón S.A. Anexo 
VII. (21/05/2010)

• Protocol de desenvolupament per a l’any 2010-2011 de Borax España, SA. Annex II. 
(24/05/2010)

Societat d’Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I
Durant el curs 2009-2010 la Societat d’Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I (SAUJI) 
ha tornat a incrementar el seu nombre de socis, que ja arriba a 5.700 associats, i a millorar els seus 
serveis d’atenció amb l’objectiu que els associats troben en l’Associació un canal efectiu i afectiu 
per a mantenir el seu vincle amb el món universitari, la formació continuada i la inserció laboral. 

Destaca  també  l’obtenció  del  Premi  Alumni  2009  pel  projecte  “Si  no  estàs  en  la  Xarxa,  no 
existeixes”  atorgar  pel  Banco  Santander  Universidades  i  la  Federació  nacional  d’associacions 
d’amics i antics alumnes de les universitats espanyoles.

Objectius
La trajectòria de la SAUJI durant el període 2009/10 ha estat marcada per l’increment progressiu de 
socis i la fidelització dels existents, l’augment dels serveis i activitats que l’associació ofereix als 
associats, la millora dels canals de comunicació i la celebració del XI aniversari  amb activitats 
concretes.

Durant aquest curs les línies de treball s’han centrat en:
• Increment i consolidació de la fidelització i captació de socis
• Millora de la qualificació professional dels socis mitjançant la formació continuada amb 

activitats pròpies i acords externs, que els permet una millor inserció laboral.
• Increment i millora de les relacions amb altres entitats amb signatura de convenis i acords de 

col·laboració
• Consolidació de la imatge corporativa de la SAUJI i reconeixement institucional.
• Creació del Pla de Comunicació de la SAUJI







 

El soci “Sènior”
La Universitat Jaume I cada any ret un homenatge als jubilats de l’any anterior en l’acte acadèmic, 
que en aquesta ocasió va tenir lloc el dia 27 de febrer de 2009, dia de l’aniversari del naixement de 
l’UJI. En aquest acte es lliura als jubilats de l’any anterior un guardó, un diploma, l’estatut del 
personal jubilat de l’UJI i l’alta en la SAUJI. 

Des de l’any 2005, el personal jubilat de la Universitat Jaume I passa a ser membre de la SAUJI 
amb la denominació de “soci sènior”. Gràcies a un acord de col·laboració entre l’UJI i la SAUJI el 
personal jubilat de l’UJI, tant PAS com PDI, gaudeix de la condició de soci durant temps indefinit i 
gratuïtament, amb la qual cosa manté el vincle amb la Universitat Jaume I.

Comunicació amb els socis
La  Secretaria  Tècnica  de  la  SAUJI  va  atendre  durant  l’any  2009  més  de  14.000  consultes.  
D’aquestes, el 37% han emprat correu electrònic com a via de contacte amb l’associació, el 33% 
l’atenció personal, el 20% l’atenció telefònica i el 13% el correu ordinari.

Pel que fa a la difusió d’informació, els socis reben directament de l’UJI la informació d’interès de 
la institució; així mateix la SAUJI els envia una mitjana de 50 informacions al mes, incloent-hi 
informació d’activitats de la SAUJI, informacions d’interès general d’àmbit sociocultural i ofertes 
de treball.

SAUJI - Evolució socis per anys
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SAUJI - Atenció als socis per mesos

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Nombre consultes ateses 1595 1950 843 704 723 450 777 0 3839 1342 1307 918
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Atenció consultes per canal de comunicació

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Att. Correu electrònic Att. Personal Att. Telefònica Att. Correu ordinari



 

Altres vies de comunicació amb els socis són:

Rodadors, la nova eina d’informació de l’UJI

Rodadors és una eina d’informació que permet rebre, per correu electrònic o missatge de telèfon 
mòbil,  tot  tipus  d’informació  (convocatòria  de  beques,  informació  de  cursos,  seminaris, 
exposicions...) que envia la Universitat Jaume I a tota la comunitat universitària. 

Aquest  nou  sistema  permet  els  socis  de  la  SAUJI  seleccionar  aquelles  àrees  temàtiques  que 
vertaderament els interessen i rebutjar aquella informació que no els interessa.

Aquest sistema d’informació permet l’usuari seleccionar el tipus d’informació que vol rebre, en 
quin format (correu electrònic o missatge de telèfon mòbil) i en quin horari. A més, l’usuari pot  
modificar  el  tipus  i  el  format  de  la  informació  tantes  vegades  com  vulga.
 
Informa’t 

Informa’t és una nova secció de la pàgina web de la SAUJI (www.sauji.uji.es) on els socis poden 
consultar  totes  les  informacions  (actes,  seminaris,  cursos,  congressos...)  i  ofertes  de treball  que 
envia la SAUJI a tots els seus associats.

Informa’t permet consultar tots els comunicats que la SAUJI emet als seus socis i sòcies sense 
periodicitat ni cap filtre, en el moment i en el lloc que l’associat vulga.

Inserció laboral
La millora  dels  serveis  per  a  la  inserció  laboral  i  millora  de  l’ocupació  continua  sent  un dels  
principals objectius de l’associació.

La SAUJI  forma part del comité tècnic de la Plataforma CRUE de certificació universitària que 
promou  la  formació  i  certificació  de  les  competències  transversals  (informàtica,  idiomes  i 
competències personals) en les universitats i que redundarà en una millora a l’hora de la recerca 
d’ocupació. 

Els socis de SAUJI reben setmanalment ofertes de treball segons el seu perfil acadèmic que ens 
facilita l’Àrea d’Inserció Professional de l’OCIE, SERVEF, entitats amb les quals hi ha convenis de 
col·laboració,  com  ara  la  Cambra  de  Comerç,  Indústria  i  Navegació  de  Castelló  i  diverses 
consultories  de  Recursos  Humans  de  Castelló,  així  com  d’empreses  del  nostre  entorn 
socioeconòmic. Aquest s’ha convertit en un dels serveis millor valorats pels socis. 

La SAUJI també pertany al Consell d’Inserció Professional de l’UJI i ha col·laborat activament amb 
l’Àrea d’Inserció Professional de l’OCIE en les Accions d’Orientació per a l’Ocupació (OPEA).

Formació
Durant  el  curs  2009/10,  prop  de  250  persones  han  gaudit  dels  diversos  cursos  que  organitza 
l’associació per a millorar la qualificació professional dels associats: 

• Cursos d’idiomes: anglès (On line Course Business English. Written Communication) i 
valencià (Valencià C1 Mitjà i Valencià C2 Superior).

• Cursos d’ofimàtica: Creació de pàgines web; Excel: explota les teues dades; Tractament 
d’imatges, i el seminari: Seguretat a la xarxa  

• Cursos d’habilitats socials: Parlar en públic, Gestió de grups: coordinació i resolució de 



conflictes interpersonals, resolució creativa de problemes, Curs a la Seu de Morvedre: 
habilitats socials, destreses per a parlar en públic.

• Curs de cuina: Mil i una maneres de gaudir de l’arròs 

 

Tots  compten amb la  col·laboració  i  suport  de:  Servei  de  Llengües  i  Terminologia,  Centre  de 
Postgrau i Formació Continuada, Unisexsida, Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental de l’UJI 
i Càtedra de Gastronomia i Nutrició.

En l’àmbit esportiu la SAUJI ha finançat l’ampliació de grups i horaris d’aquelles activitats més 
sol·licitades pels socis com ara: aeròbic, ioga, spinning, pàdel nivell 1, 2 i 3, tennis iniciació i tennis 
perfeccionament. 

La SAUJI també organitza i patrocina l’Obert de Pàdel UJI-SAUJI, que compta amb la participació 
de més de 200 esportistes de la Comunitat Valenciana, i el Campionat de Pilota Valenciana Amics 
de l’UJI.

A més,  la SAUJI ha fet  difusió de tots  els  cursos organitzats  per l’UJI,  com són els cursos de 
postgrau, màsters, formació superior, extensió universitària, cursos d’estiu, etc.,  així com cursos 
d’altres institucions amb les quals es col·labora.

Activitats socioculturals
La SAUJI va celebrar el seu onzè aniversari amb una setmana cursos de tasts de formatges, vi, oli i 
cervesa.

L’associació també va celebrar enguany el Dia de l’Arbre, en el marc de voluntariat mediambiental  
de UJI-Voluntària, amb unes jornades de repoblació forestal al paratge de la Talaia (l’Alcalatén)

Com a  activitats  pròpies  l’associació  va  organitzar  visites  a  la  universitat,  l’acte  acadèmic  de 
diverses promocions de titulats de l’UJI i va col·laborar en les visites a la Llotja en la celebració del 
seu aniversari.

SAUJI - Inscrits a cursos 2009
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La SAUJI ha participat amb la Universitat Jaume I en totes aquelles activitats programades com 
“Perifèrics 2009” o el “VI Trobada de portes Obertes a la Societat - Viu la teua Universitat”. 

La SAUJI també ha fet difusió de totes les activitats culturals que ha organitzat la Universitat Jaume 
I a  través  del  Servei  d’Activitats  Socioculturals  ha fomentat l’accés dels socis a totes aquestes 
activitats i cursos (Aula de Cinema, Aula de Fotografia, Aula de Teatre, etc.), per tots els canals de 
comunicació de què actualment disposa.

Així mateix, la SAUJI difon entre els socis informació de totes aquelles activitats socioculturals que 
ens arriben i que es porten a terme a la província de Castelló pensant que puguen ser del seu interès.

Col·laboració amb altres entitats
La SAUJI ha signat convenis i acords de col·laboració amb diverses entitats per a fer realitat els  
objectius establerts en els Estatuts i aconseguir uns bons serveis per als associats.

Actualment, hi ha acords de col·laboració amb:
• Universitat Jaume I
• Federació d’Associacions d’Amics i Antics Alumnes de les Universitats Espanyoles
• Fundació Universitat Jaume I-Empresa
• Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló
• Universia
• Col·legi Oficial d’Economistes de Castelló
• Associació d’Alumnes i Antics Alumnes del Departament d’Enginyeria Química de Castelló
• Puzzle Consultores
• Mamare. Associació de suport a la lactància materna

I acords d’avantatges econòmics amb:

Allotjament 
• Casa Rural Arte Rústico 
• Casa Rural Jardín de Mediterráneo 
• Casa Rural Nuri de Rei 
• Casa Rural Turisme i Cases Rurals Penyagolosa 
• Gran Hotel Peñíscola
• Grupo HG 
• High Tech Hoteles, SA
• Hostal Antiguo Hospital de Linares 
• Hoteles HUSA
• Hotel & Spa Aragón Hills

Comerç
• Tienda Deportiva 42 y pico

Cultura 
• Auditori i Palau de Congressos de Castelló 
• Palau de Congressos de Peníscola 
• Teatre Municipal de Benicàssim
• Teatre Principal de Castelló



Formació 
• Aula de Formació Virtual FUE-UJI
• Campus Obert
• EADE-Consulting 
• EOI Escuela de Negocios
• Fundación ECA Global
• Inlingua Castelló 
• Skill Centro de idiomas

Informàtica 
• Empresa Mercado Actual
• (Programa Athenea Universia)

Oci
• Aquarama
• Dinópolis Teruel 
• Circuit d’Aventures Saltapins
• Game
• New Park Bowling
• Terra Natura Benidorm 
• Terra Natura Murcia
• Port Aventura
• Ven y Volverás 
• Videoclub Original Vídeo Universidad 

Papereria 
• Bookshop
• Librería Argot
• Office 1
• Papereria Quiosc Àgora
• Plácido Gómez Librería-Papelería

Productes financers
• Bancaixa
• Banco Santander
• Openbank

Restauració 
• Bodegas y destilerías Vidal 
• Frommagerie Au Piano Vert 
• Le Carte des Vins
• Restaurante brasileño Iguazú
• Restaurant L’Amanida
• Restaurante La Judería 
• Restaurante La Judería Vegetal 
• Restaurant La Marina
• Restaurante Sorribes



Salut 
• ASISA
• Balneario de Archena
• Centros Podológicos
• Clínica Baviera 
• Clínica Dental Carmen Sos
• Clínica Londres
• Clínicas Unidental Castellón
• Gimnasio Fitness Castellón
• Institutos Odontológicos 
• Instituto Odontológico de Castellón
• Mapfre Caja Salud
• Mosaico Intervención Psicológica 
• NeuroActiva’t
• Òptica Universitària
• Solà Institut (Centre d’Estètica i Cura de la Pell)

Transport 
• Ruraltaxi 
• Servei de transport urbà de Castelló

Altres 
• Alicia López Estilistas Caninos

Extensió SAUJI – XIV Trobada nacional d’associacions d’amics i antics alumnes 
de les universitats espanyoles
Després de ser l’amfitriona, l’any passat, enguany la trobada nacional ha tingut lloc a Almadén 
(Ciudad Real) organitzada per la seua associació d’antics alumnes. 

Més de cinquanta representants d’associacions d’amics i d’antics alumnes van poder gaudir d’unes 
ponències de qualitat centrades principalment en la internacionalització de la universitat espanyola. 

La taula redona “La projecció internacional de la universitat a través dels seus antics alumnes” va 
tractar els diversos aspectes d’aquest tema. 

La taula va estar moderada per Ángela Calvo Redondo (Presidenta de l’Associació d’Amics i Antics 
Alumnes  de  la  Universitat  de  Salamanca)  i  secretaria  iberoamericana  de  la  Federació 
d’Associacions  d’Antics  Alumnes.  Va  comptar  amb  la  participació  de  José  María  Menéndez 
Martínez, vicerector de Relacions Internacionals i Cooperació al Desenvolupament de la Universitat 
de  Castella-la  Manxa;  Ángeles  Alegre  Sánchez,  subdirectora  general  d’Atenció  a  l’Estudiant, 
Formació  i  Orientació  Professional  del  Ministeri  d’Educació;  Juan Antonio  Briano Ormaechea, 
director de la Divisió Internacional de l’Escola d’Organització Industrial.

La Trobada també va comptar amb la ponència: Projecció Social de la Universitat impartida per 
Eliseo Cuadrao de la Guía, director de la Fundación General de la Universitat de Castella-la Manxa,

Dins de la programació es va presentar la “Plataforma de Certificació Universitària”, per Ernesto 
Martínez  Ataz  (rector  de  la  Universitat  de  Castella-la  Manxa),  i  president  del  comitè  tècnic 
d’aquesta plataforma.



La SAUJI també ha tingut una presència activa en les diverses jornades formatives convocades en 
distintes ciutats espanyoles atès el seu càrrec de vicepresidència en la junta directiva de la Federació 
Nacional.

Fundació PortCastelló
El Consell de Govern del dia 7 de novembre de 2006 va aprovar la proposta per a formar part com a patró de  
la  Fundación Aproa Portcastelló amb una dotació inicial de 10.000 euros. Així mateix, es va traslladar la 
proposta al Consell Social de la Universitat, que la va aprovar el dia 9 de novembre de 2006. Amb data 30 de  
novembre  de  2007 va  ser  aprovada  la  resolució  administrativa  per  al  canvi  de  denominació  per  la  de  
Fundació PortCastelló. 

Fundació d’Alzheimer Salomé Moliner de la Comunitat  
Valenciana
El Consell de Govern del dia 7 de novembre de 2006 va aprovar la proposta de formar part com a 
patró de la Fundació d’Alzheimer Salomé Moliner i el rector, Francisco Toledo Lobo, representarà 
la Universitat en el Patronat de l’esmentada Fundació; així mateix es va traslladar la proposta al  
Consell Social de la Universitat, que la va aprovar el dia 9 de novembre de 2006.

Xarxa Vives d’Universitats

7 de setembre de 2009. Universitat de València. Inauguració del curs 2008/09 
dels estudis de llengua catalana a les universitats de l’exterior
El Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València va acollir l’acte inaugural del curs 
2009/10 dels estudis de llengua catalana a les universitats  de l’exterior,  organitzat per la Xarxa 
Vives d’Universitats i l’Institut Ramon Llull (IRL). Robert Archer, catedràtic del King’s College de 
Londres, va llegir la lliçó inaugural, titulada «Ausiàs March i nosaltres». També hi intervingueren el 
president de la Xarxa Vives i rector de la UV, Francisco Tomás, i Josep Bargalló, director de l’IRL, 
a més d’Andreu Bosch, cap de l’àrea de Llengua de l’IRL, i Ignasi Casadesús, secretari executiu de 
la Xarxa Vives d’Universitats. L’acte va tenir lloc al Palau Ducal dels Borja de Gandia i es va poder 
seguir en directe a través del web www.uv.es. 

Setembre de 2009. Convocatòria del premi de comunicació científica «Joan Lluís 
Vives»
El mes de setembre de 2009 es va convocar la XI edició del premi de comunicació científica «Joan 
Lluís Vives», amb l’objectiu de fomentar les habilitats comunicatives de l’estudiantat de doctorat de 
les universitats de la Xarxa Vives. Per a participar calia presentar un article la temàtica del qual fóra 
la mateixa que la de la tesi doctoral, en la modalitat de ciències socials i de l’educació i humanitats, 
o en la de ciències bàsiques, de la salut, enginyeries i arquitectures. El premi va estar dotat amb 
1.500 € per a cada modalitat i la publicació dels articles guanyadors a les revistes El Temps, L’Espill 
i Mètode.

Octubre de 2009. Publicació del número 4 de la revista ‘BUC. Universitat. 
Cultura. Llibres’. Tardor de 2009



BUC. Universitat. Cultura. Llibres és el nom de la  publicació de la Xarxa Vives, que substitueix a 
l’antic  butlletí  de  novetats  editorials  NEU,  nascut  l’any  1995.  La  nova  revista  té  periodicitat 
semestral  i  agrupa  les  novetats  editorials  de  les  universitats,  incloent-hi  també  reportatges  i 
entrevistes, tractant temes d’interès general des d’una perspectiva rigorosa i alhora atractiva. Una 
nova eina de divulgació amb la qual es tracta de respondre al repte de fer possible la transferència 
de coneixement.

En  aquest  quart  número  de  la  BUC,  es  van  presentar  116  novetats  editorials.  La  revista  es 
distribueix gratuïtament a tot el professorat de la Xarxa. Amb una difusió de 30.000 exemplars, 
s’adreça també a l’estudiantat universitari i es distribueix a llibreries i centres culturals de referència 
dels territoris de parla catalana.

2 d’octubre de 2009. XXI Debat Universitari de la Xarxa Vives, «Serveis per als 
estudiants internacionals », a la Universitat Autònoma de Barcelona 
La Universitat Autònoma de Barcelona ha acollit avui la XXI edició del Debat Universitari de la 
Xarxa  Vives,  que  en  aquesta  ocasió  va  analitzar  els  serveis  que  s’ofereixen  als  estudiants 
internacionals. Mercedes Unzeta, vicerectora de Relacions Internacionals de la UAB, va inaugurar 
la jornada, que va comptar amb una assistència de 80 persones i la participació d’administracions 
públiques i representants de les universitats de la Xarxa. 

7 al 9 d’octubre de 2009. Participació a la fira internacional del llibre Liber 2009
La Xarxa Vives d’Universitats va participar com a entitat coexpositora a la Fira Internacional del 
Llibre Liber 2009, que va tenir lloc al recinte firal Ifema de Madrid entre els dies 7 i 9 d’octubre de  
2009. La Xarxa va participar a la fira a través de l’estand de la Unió d’Editorials Universitàries 
Espanyoles. 

12 de desembre de 2009. Jornada sobre aigua i paisatges fluvials a la Universitat 
Rovira i Virgili
El Campus de les Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili va acollir una jornada sobre 
aigua i paisatges fluvials, impulsada per la Xarxa Vives d’Universitats. Azael Fabregat, director del 
Campus de les Terres de l’Ebre de la URV, va ser l’encarregat d’inaugurar la jornada.

15 de gener de 2010. Reunió del Consell General a la Universitat de València
El Consell General de la Xarxa Vives d’Universitats, reunit a la Universitat de València sota la 
presidència del rector Francisco Tomás, va aprovar el pressupost i el pla d’actuació de la Xarxa per 
a l’exercici 2010. Entre altres qüestions, en la reunió es va tractar la posada en marxa per al curs 
acadèmic  2010/11  d’un  programa  específic  d’ajuts  a  la  mobilitat  per  a  cursar  màsters  a  les 
universitats  de  la  Xarxa.  Els  rectors  van  recolzar  també  la  participació  de  la  Xarxa  a  la  fira 
internacional  de llengües  Expolangues  de París  (del  3 al  6  de febrer),  juntament  amb l’Institut 
Ramon Llull. Finalment, el Consell General es va adherir a la iniciativa legislativa popular Televisió  
sense fronteres , impulsada per Acció Cultural del País Valencià. A la reunió també es va aprovar 
l’elecció del rector de la Universitat de Lleida, Joan Viñas i Salas, com a president de la Xarxa per 
al semestre que va del mes de gener al mes de juliol de 2010. 



3 al 6 de febrer de 2010. Presentació de la regió Vives a la fira Expolangues Paris 
2010
Les  universitats  de  la  Xarxa  Vives  van  presentar  la  regió  universitària  dels  territoris  de  parla 
catalana  a  la  fira  internacional  d’idiomes i  cultures  Expolangues  París  2010.  En el  marc de la 
mostra, que enguany ha tingut com a convidada d’honor la llengua catalana, la Xarxa Vives va 
mostrar als visitants els atractius de la regió universitària a través de diverses activitats. 

26 al 30 d’abril de 2010. VI Lliga de Debat Universitari
La Universitat de Lleida va acollir la VI Lliga de Debat Universitari, una competició que es realitza 
amb l’objectiu  fomentar  l’ús  de la  paraula entre  l’estudiantat  sota  el  format  d’un enfrontament 
dialèctic entre diversos equips.

10 universitats de la Xarxa van participar en aquesta cinquena convocatòria de la Lliga de Debat 
Universitari:  la  Universitat  d’Alacant,  la  Universitat  de  Barcelona,  la  Universitat  Autònoma de 
Barcelona, la Universitat de Lleida, la Universitat Internacional de Catalunya, la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya, la 
Universitat Politècnica de València i, finalment, la Universitat Pompeu Fabra.

En cada debat de la Lliga, els equips van haver de defensar una posició —a favor o en contra— 
sobre el tema proposat per tal que els jutges pogueren valorar capacitats com el treball en equip, la 
solidesa de les argumentacions,  la  fluïdesa en la  intervenció,  i  la correcció tant semàntica com 
formal. El tema escollit per al debat d’enguany va ser «Si volem la pau, cal estar preparat per a la  
guerra?».

Entre els membres del jurat de les eliminatòries i de les semifinals van figurar els enginyers Carmel 
Mòdol i Josep M. Alba, a més de José Joaquín Parra, Assumpta Costafreda, Angelina Escolies i 
Glòria Peret del camp de l’ensenyament; i els metges Bonaventura Lladonosa, Joan Gausi i Gabriel 
Alonso. Els caps de jutges són la metgessa Anna Albó i el periodista Pere Miquel Campos. 

Pel que fa al jurat d’honor –que va judicar l’actuació dels dos equips finalistes– va ser presidit per  
Joan Viñas,  rector  de la  universitat  amfitriona.  Hi  van participar  el  director  de  la  Casa  de les 
Llengües-Linguamón,  Antoni  Mir;  el  periodista  i  exdirector  de  La  Vanguardia,  Lluís  Foix,  i 
l’escriptora Rosa Fabregat. La metgessa Anna Albó i el periodista Pere Miquel Campos actuaren 
com a caps de jutges a la final, així com durant tota la competició. 

L’equip de la Universitat d’Alacant va ser el guanyador. Segons les deliberacions del jurat, els seus 
membres van demostrar major capacitat de treball en equip i habilitats dialèctiques, especialment a 
l’hora d’integrar nous coneixements i estratègies per debatre a favor o en contra del tema proposat.  
L’equip subcampió va ser el de la Universitat de Lleida, del qual els jutges van destacar l’evolució 
demostrada durant els quatre dies de competició.

L’alumne de  la  UB Marc Grifell  Guàrdia ha  estat  guanyador  del  trofeu al  millor  orador  de  la  
competició, atorgat pel jurat, mentre que el seu equip, de la Universitat de Barcelona, va obtenir el 
premi al millor equip, que és seleccionat per votació dels participants. 



Abril de 2010. Publicació del número 5 de la revista «BUC. Universitat. Cultura. 
Llibres». Primavera de 2010
La revista BUC. Universitat. Cultura. Llibres va incorporar en el seu tercer número un total de 121 
novetats editorials. En paral·lel,  la publicació va convocar el segon Premi de Fotografia Digital 
Xarxa Vives, FotoBUC, adreçat als estudiants de totes les universitats de la Xarxa i dotat amb 600 
euros  i  la  publicació  de  la  imatge  guanyadora  a  la  revista  mateixa.  A la  convocatòria  es  van 
presentar més de 50 imatges d’estudiants de tots els territoris de parla catalana. El jurat, presidit pel  
director  de la  publicació,  Josep Terradellas,  i  compost  per Macià Blàzquez,  president  del  Grup 
Ornitològic Balear i professor de la Universitat de les Illes Balears; Sandra Balsells, fotoperiodista i 
professora de la Universitat Ramon Llull, reunit el 30 de juny de 2010, va decidir atorgar el guardó 
a  l’estudiant  de la  Universitat  d’Alacant  Andreu Sentí  i  Pons,  per  la  fotografia  «Bicidiversitat: 
preservant la biodiversitat en bicicleta». 

Amb una difusió de 30.000 exemplars, la revista es distribueix gratuïtament a tot el professorat de la 
Xarxa, a més de adreçar-se a l’estudiantat universitari i es distribueix a llibreries i centres culturals 
de referència dels territoris de parla catalana.

Del 17 al 21 de maig de 2010. XV Mostra de Teatre Universitari
La Universitat de Perpinyà Via Domitia ha estat enguany l’amfitriona de la trobada de grups teatrals 
de les universitats de la Xarxa Vives. Diferents espais de la universitat i de les ciutats de Perpinyà,  
Ceret  i Toluges van acollir els espectacles dels grups de la Universitat de València, la Universitat de 
Girona, la Universitat d’Alacant, la Universitat de Lleida, la Universitat Autònoma de Barcelona, la 
Universitat de les Illes Balears, la Universitat Miguel Hernández d’Elx, la Universitat de Vic, la 
Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la 
Universitat Abat Oliba CEU i la Universitat Politècnica de València . 

5 de maig de 2010. Edició de la Guia de cursos d’estiu 2010
Per setzè any consecutiu la Xarxa Vives va publicar la Guia de cursos d’estiu 2010, on es recull tota 
la informació per àrees temàtiques, localitats, dates i marcs organitzatius dels 812 cursos que les 
universitats  de  la  Xarxa  i  altres  centres  vinculats  a  les  universitats  imparteixen  aquest  estiu. 
Enguany  la  Guia  s’ha  publicat  exclusivament  en  format  electrònic,  a  través  del  portal 
www.estiu.info, on es poden fer consultes sobre el contingut de la guia; cerques ràpides per àrees 
temàtiques,  per  localitats  de  realització  dels  cursos,  per  setmana  d’inici  del  curs  i  per  marcs 
organitzatius; i, en molts casos, matricular-se en algun dels cursos que s’ofereixen.

La Guia de cursos d’estiu 2010 s’adreça als més de 500.000 membres de les 21 universitats de la 
Xarxa Vives, i a totes aquelles persones que desitgen ampliar els seus coneixements universitaris. 
Enguany s’ha previst una participació d’unes 25.000 persones a les 93 localitats que acullen cursos 
d’estiu.

Per catorzè any consecutiu s’ha realitzat també un destacat procés per tal que els cursos siguen 
reconeguts com a crèdits de lliure elecció entre totes les universitats membres de la Xarxa Vives, de 
forma multilateral.  La Xarxa ha enviat els cursos que figuren a la guia, prèvia selecció, a cada 
universitat perquè reconeguen els cursos que consideren oportuns, d’acord amb els seus criteris 
interns. Es tracta d’una acció orientada a afavorir la mobilitat d’estudiants entre les universitats que 
formen part de la Xarxa. Per recolzar aquesta actuació, tretze universitats han convocat un any més 
el programa d’ajuts a la mobilitat DRAC Estiu.



7 de maig de 2010. Intervenció del president de la Xarxa Vives a l’acte pel 
reconeixement europeu de l’arc mediterrani 
El  president  de  la  Xarxa  Vives  i  rector  de  la  Universitat  de  Lleida  va  presentar  al  Palau  de 
Congressos de València les dades d’un informe sobre l’impacte socioeconòmic de les universitats a 
la societat, segons el qual les universitats dels territoris de parla catalana apleguen més de la meitat  
de patents universitàries de l’Estat espanyol. En el marc d’un acte pel reconeixement europeu de 
l’arc mediterrani, organitzat per l’Institut Ignasi Villalonga. Joan Viñas va explicar que l’any 2008, 
el 54,67% de les patents en explotació per la universitat espanyola corresponia a la regió Vives. 

12 i 13 de maig de 2010. Jornades sobre gestió cultural universitària a la 
Universitat Rovira i Virgili
La Universitat Rovira i Virgili va acollir les jornades «La Xarxa, un espai per a la cultura», que 
organitza la Xarxa Vives d’Universitats. L’activitat neix en el marc de la Comissió d’Activitats 
Culturals de la Xarxa com a resposta a la necessitat de les universitats de generar un model cultural  
basat en la col·laboració estratègica. Amb aquesta finalitat,  les jornades faciliten un espai per a 
l’encontre,  l’intercanvi  d’experiències  dels  experts  en  gestió  cultural  i  compartir,  així, 
aprenentatges. 

17 de maig de 2010. Presentació del programa Interreg Cultur Pro a la 
Universitat de Perpinyà Via Domitia
La Universitat de Perpinyà Via Domitia va acollir dilluns la presentació del programa  Cultur Pro, 
un  programa  de  formació  adreçat  a  professionals  per  reforçar  la  integració  transfronterera  i  
fomentar la mobilitat interregional. El projecte s’emmarca en el Programa Espanya-França-Andorra 
de Cooperació Territorial Europea i està impulsat per la Universitat de Girona (cap de files), la  
Universitat de Perpinyà Via Domitia, la Universitat de Lleida i la Xarxa Vives d’Universitats. En la 
presentació van participar el  rector de la Universitat  de Perpinyà Via Domitia,  Jean Benkhelil i 
l’adjunt  de  cooperació  i  de  serveis  culturals  de  l’ambaixada  de  França  a  Barcelona,  Alain 
Sarragosse, entre altres. 

1 de juny de 2010. Un projecte de recerca de la Universitat Jaume I guanya el 5è 
Premi de Recerca Universitària de la Premsa Comarcal
El públic jove davant la premsa comarcal i local: diagnòstic i propostes d’actuació  és el títol del 
projecte guanyador del 5è Premi de Recerca Universitària de la Premsa Comarcal, convocat per 
l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) amb la col·laboració de la Xarxa Vives. 
Presentat per l’UJI, el treball està coordinat pel professor Andreu Casero, i també han col·laborat en 
el projecte els professors Hugo Doménech i Pablo López. 

9 de juliol de 2010. Universitat Miguel Hernández d’Elx. Trobada de síndics i 
defensors universitaris de la Xarxa Vives
La Universitat Miguel Hernández d’Elx va acollir la trobada que per segon any consecutiu forma 
part del programa d’activitats de la Xarxa. A la jornada van participar Joan Viñas, president de la 
Xarxa Vives i rector de la Universitat de Lleida, Rafael Ribó, síndic de Greuges de Catalunya i José  
Cholbi, síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, a més del rector de la Universitat Miguel 



Hernández d’Elx, Jesús Rodríguez. A la finalització de la trobada, que per primera vegada es va 
realitzar en el marc del Fòrum Vives, es va signar un conveni de col·laboració entre el síndic de la 
Comunitat Valenciana i les universitats públiques valencianes.

Programa Algèria Universitats (PAU)
La Xarxa Vives i la Conferència Regional d’Universitats de l’Oest (CRUO) d’Algèria van donar 
continuïtat a la segona fase del Programa Algèria Universitats, durant el curs 2009/10. El PAU va 
intensificar, durant el curs 2008/09, les relacions entre les comunitats universitàries de la Xarxa 
Vives i la CRUO, a través de múltiples accions de PDI i alumnat de les universitats. En paral·lel,  
l’exposició  de  sensibilització  «Algèria,  un  país  també  denominat  Al-Jaza’ir»  va  tancar  el  seu 
recorregut per les universitats de la Xarxa a la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives
Les prop de 1.000 obres digitalitzades mostren bona part del llegat cultural dels territoris que aplega 
la  Xarxa.  La Biblioteca  és  fruit  d’un conveni  entre  la  Fundación Biblioteca Virtual  Miguel  de 
Cervantes i la Xarxa Vives d’Universitats.  Amb aquest portal  es pretén,  d’una banda,  aprofitar, 
potenciar i  difondre els fons digitalitzats existents i,  d’una altra, proposar i  fer efectiva l’edició 
digital de les obres més representatives de la cultura catalana, valenciana i balear.

El web de recursos lingüístics www.llengua.info     
Llengua.info és la pàgina de referència d’informació dels serveis lingüístics de la Xarxa i té com a 
objectiu cobrir  les necessitats  en matèria de llengua de tota la societat,  a través d’un servei de 
qualitat: els serveis lingüístics universitaris.

Càtedra d’Innovació i Aprenentatge
Les activitats desenvolupades per la Càtedra d’Innovació, Creativitat i Aprenentatge, al llarg del 
curs 2009/10, són les següents: 

Modificacions de personal
Nomenament:
S’ha produït el nomenament de María Ripollés Meliá com a subdirectora de la Càtedra INCREA.

Incorporacions:
En aquest curs s’ha incorporat a l’equip de treball el becari Ángel del Castillo Rodríguez.

Baixes:
S’ha produït la baixa de José Ruiz López com a coordinador de la Càtedra INCREA. Igualment, 
s’han produït les baixes de Jordi Olucha Soler i David Cebrián Tarrasón com a becaris.

SENSIBILITZACIÓ I DIVULGACIÓ
VIII Premi d’Innovació i Creativitat
Aquest concurs ha celebrat la vuitena edició, continuant les bases definides l’any anterior, amb la 
modificació que es va planificar a l’inici del curs acadèmic amb l’objectiu d’acollir les propostes de 
Pràctiques Creatives, desenvolupades fins a març.

Fins el 18 de març es va presentar un total de setze projectes: cinc d’idees creatives i onze en la  

http://www.llengua.info/


categoria d’experiències innovadores.

Revisats i confirmats tots els projectes pel jurat oficial es va decidir atorgar els següents premis:

Millor Experiència Innovadora a la Facultat de Ciències Humanes i Socials: «Elaboración de 
subtítulos en español para óperas extranjeras».
S’atorga  a  l’estudianta  Alba  Moreno  Poveda,  amb  una  dotació  de  1.000  euros.  Tutoritzat  per 
Frederic Chaume Varela, amb una dotació de 500 euros.

Millor Experiència Innovadora a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals: 
«Luminaria ALAS-Luz, energía y medio ambiente».
S’atorga a l’estudiant Carlos Fortea Catalán amb una dotació de 1.000 euros. Tutoritzat per Enrique 
Francisco Belenguer Balaguer, amb una dotació de 500 euros.

Millor  Experiència  Innovadora  de  la  Facultat  de  Ciències  Jurídiques  i  Econòmiques: 
«CosmopoliTEA».
S’atorga a l’estudiant Adrián Sánchez Górriz amb una dotació de 1.000 euros. Tutoritzat per Juan 
Carlos Palmer Silveira, amb una dotació de 500 euros.

El jurat oficial també va decidir els guanyadors de les dues categories del Premi a les Millors Idees 
Creatives:

Millor Idea Creativa per a l’entorn socioempresarial de l’UJI: «e-cart».
S’atorga als autors Santiago Martín Martín, Carlos Folch Clausell i Cinta Torres Pastor amb una 
dotació de 333 euros per a cadascun dels autors.

Millor Idea Creativa per a l’UJI: «Flower Power»
S’atorga als autors Tarsicio Valero Ventura, Javier Joaquín Gascó Laborda, Javier Vicente Bastán 
Drago i Javier Bellido Bonet amb una dotació de 250 euros per a cadascun dels autors.

L’acte d’entrega dels premis va tindre lloc el 4 de juny a la sala de premsa de l’edifici de Rectorat i 
Serveis Centrals i va estar presidit pel rector, Francisco Toledo Lobo, que va fer l’entrega de premis, 
conjuntament amb Leonor Lapeña, vicerectora d’Estudiants i Ocupació, Rosa Grau, vicerectora de 
Qualitat Educativa i Harmonització Europea, Eva Alcón, vicerectora de Cooperació Internacional i 
Solidaritat,  i  María  Ripollés,  subdirectora  de  la  Càtedra  INCREA d’Innovació,  Creativitat  i 
aprenentatge.

Presència de la Càtedra INCREA
S’ha consolidat la presència de la Càtedra INCREA en el Fòrum d’Ocupació Universitària (FOCU), 
que es va celebrar a l’abril de 2010.

A més,  i  per  primera vegada,  la Càtedra INCREA ha participat  activament en el  disseny de la 
jornada del Mini-Dia de la Persona Emprenedora, que es va celebrar a la Universitat Jaume I, el dia 
22 d’abril de 2010. A més, María Ripollés va moderar la taula redona «Casos d’èxit empresarial» on 
es van exposar experiències de les següents empreses:

• Sofistic 
• Cognitive Robots 
• Iskiam Jara 
• Pinchaaqui.es 

També s’ha consolidat la presència de la Càtedra INCREA en el Dia de la Persona Emprenedora de 
la  Comunitat  Valenciana.  Concretament,  aquest  any «Pinchaaqui.es» va  participar  en  una  taula 
redona en la qual es van relatar experiències de creació d’empreses per part de l’estudiantat. A més, 
María  Ripollés  va  participar  com  a  membre  del  jurat  en  els  Premis  del  Dia  de  la  Persona 



Emprenedora en la categoria d’Empresari Autònom.

La  Càtedra  INCREA també  participà  en  la  taula  redona  sobre  les  eixides  professionals  en 
l’enginyeria tècnica en Disseny Industrial, on María Ripollés va exposar a les persones assistents les 
diferents  accions  que s’organitzen des  de la  Càtedra INCREA per  a afavorir  l’autoocupació de 
l’estudiantat.

Divulgació en línia
La Càtedra INCREA és  l’encarregada de  portar  a  terme la  gestió  de la  xarxa social  Facebook 
d’amics de la Càtedra INCREA. A més, també té presència en Tuenti, Twitter i LinkedIn.

INVESTIGACIÓ
Projecte d’investigació: EntreIntentio 
El  grup d’investigació  Creació  d’Empreses  de  la  Universitat  Jaume I,  en  col·laboració  amb la 
Càtedra INCREA i el Fòrum Jovellanos, ha portat a terme un estudi per a conèixer les actituds i  
intencions de l’estudiantat universitari de primer any del curs 2009/10, relacionades amb l’activitat 
emprenedora.

Dels resultats obtinguts, cal destacar una dada: en la qüestió, entre d’altres, on es preguntava si una 
vegada  finalitzaren  els  seus  estudis  serien  treballadors  assalariats  o  si  crearien  la  seua  pròpia 
empresa, sobre 7 punts, van puntuar 5,19 de mitjana que serien assalariats, i 3,12 que crearien la 
seua pròpia empresa.

Ecosistema Emprenedor a l’UJI
L’objectiu d’aquest projecte es reforçar els llaços existents i establir noves vies de col·laboració 
entre els diferents projectes que des de diferents perspectives es dediquen a donar suport la creació 
d’empreses a la Universitat Jaume I.

Network Glocal per a la innovació i la creació d’empreses de Castelló
L’objectiu  d’aquest  projecte  és  identificar  els  distints  agents  per  a  la  innovació  i  la  creació 
d’empreses  a  la  província  de  Castelló,  així  com les  xarxes  internacionals  en  les  quals  aquests 
participen.  Amb açò es  pretén crear  una plataforma que facilite  la  creació  internacional  de les 
empreses de Castelló.

I després de Bolonya… UJI, la universitat que aprèn
Aquesta investigació es desenvolupa en col·laboració amb el Gabinet de Prospectiva de l’UJI i la 
Càtedra UNESCO de Política i Gestió Universitària de la Universitat Politècnica de Madrid. Amb 
aquesta investigació es pretén identificar les principals repercussions que l’entorn universitari post-
Bolonya va a tindre en l’activitat universitària, especialment pel que fa al procés de transferència i 
valoració del coneixement generat a la Universitat Jaume I.

Aquesta investigació es porta a terme en tres fases: 

• Estudi Delphi (any 2010) 
• Comparativa entre universitats espanyoles (anys 2011-2012) 
• Comparativa internacional (any 2013) 

FORMACIÓ DE GRAU
Curs «Identificació de noves oportunitats»
Organitzat pel Fòrum Jovellanos i amb la col·laboració de la Càtedra INCREA, que va participar 
impartint  docència  en  matèria  de  creativitat.  Els  curs  va  tindre  una  durada  de  40  hores,  amb 
l’objectiu  de  familiaritzar  l’estudiant  amb  les  diferents  tècniques  que  es  poden  utilitzar  per  a 



potenciar la creativitat i el desenvolupament de noves idees de negoci, així com les tècniques que 
poden ajudar a analitzar el potencial empresarial d’aqueixes idees de negoci.

El curs es va celebrar del 15 al 25 de febrer de 2010 en horari de 16 a 21 hores, i s’hi van matricular  
24 persones.

Curs de creativitat «Jo creatiu, tu creatiu»
Aquest  curs  es  dirigia  a  l’estudiantat  universitari  de  totes  les  titulacions  i  als  professionals 
interessats  en  temes  de  creativitat  i  innovació.  Els  objectius  van  ser:  identificar  els  principals 
bloquejos a la creativitat i aprendre a superar-los, desenvolupar la capacitat de crear mecanismes per 
a  generar  idees  de  manera  eficaç,  tant  individual  com en  grup,  conèixer  la  pròpia  creativitat, 
adquirir  coneixements  pràctics  sobre  diferents  tècniques  de  generació  d’idees  i  resolució  de 
problemes i aprendre aspectes bàsics per a elegir i seleccionar idees.

Va ser un curs eminentment pràctic en el  qual el professorat:  Jordi Olucha (Càtedra INCREA), 
David Cebrián (Càtedra INCREA), Carlos Muñoz (Grup GID), Marta Royo (Grup GID), M. José 
Bellés (Grup GID) i Vicent Chulvi (Grup GID), va treballar amb diferents activitats a l’aula tant 
individualment com en grup, jocs de rol, etc.

El curs va tindre lloc els dies 19, 20, 21, 26 i 27 d’abril, i va tindre una durada de vint hores en total 
i amb una assistència màxima de quaranta persones.

Amb aquesta activitat, INCREA promou el valor de la creativitat entre l’estudiantat.

Participació  en  el  Curs  d’estiu  «Ciutats  més  sostenibles,  rehabilitació, 
competitivitat i cohesió social».
Curs organitzat per l’IIDL i realitzat els dies 20 i 21 de juliol de 2010. Concretament, la participació 
de la Càtedra INCREA va estar en l’organització, el dia 21 de juliol, d’una taula redona on el tema a 
tractar va ser les «Experiències de negoci en rehabilitació i renovació urbanes».

FORMACIÓ DE POSTGRAU
Curs «De la idea a l’empresa: creació i desenvolupament estratègic d’empreses 
innovadores»
En  aquest  curs  d’especialització  de  postgrau,  la  Càtedra  INCREA ha  participat  com a  entitat 
col·laboradora, juntament amb el Fòrum Jovellanos, Ruralcaixa, el CEEI de Castelló i Espaitec. El  
curs ha estat organitzat pel Departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting i està dirigit a 
persones amb inquietud empresarial, amb idees noves de negoci o productes innovadors.

Aquest any es van presentar 18 projectes de creació d’empreses.

Curs «Estratègies per a la creació d’empreses innovadores (ECEI)»
Amb aquest curs es pretén incentivar i familiaritzar l’estudiantat de postgrau amb les possibilitats 
que ofereix la creació d’empreses com a alternativa viable al treball com a assalariats. Facilita una 
metodologia perquè els estudiants dels diferents postgraus puguen analitzar la viabilitat empresarial 
d’una idea de negoci relacionada amb la seua formació especialitzada de postgrau.

El curs es va portar a terme els dies 15, 16, 18, 22 i 23 de febrer de 2010 i es van matricular dotze  
persones.

FORMACIÓ EN LÍNIA
Dins dels projectes que la RUNAE desenvolupa, en matèria de creació d’empreses i autoocupació, 
es  troba  l’elaboració  d’una  guia  en  línia  en  creació  d’empreses.  La  Càtedra  INCREA també 



participa en aquesta guia i ha elaborat el material corresponent al resum executiu del pla de negoci.

ALTRES
Conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de Madrid
El rector  de la  Universitat  Jaume I de Castelló,  Francisco Toledo,  i  el  rector  de la  Universitat 
Politècnica  de  Madrid,  Javier  Uceda,  van  firmar  un  conveni  de  col·laboració  per  al 
desenvolupament  d’activitats  conjuntes  entre  l’UJI  i  la  Càtedra  Unesco  de  Gestió  i  Política 
Universitària de l’UPM, dirigida pel professor Francesc Michavila, director també de la Càtedra 
INCREA.

Aquest conveni pretén fomentar les relacions entre les dues institucions i fixa tres principals línies 
de treball. En primer lloc, es desenvoluparà una sèrie d’activitats, estudis i cursos de formació sobre 
Creativitat  i  Innovació  a  l’Educació  Superior,  en  col·laboració  amb la  Càtedra  INCREA de  la 
Universitat Jaume I.

En segon lloc, es formalitzarà una línia de treball sobre la internacionalització i el multilingüisme en 
l’educació superior, iniciada ja des de 2004 amb la realització de diferents cursos d’estiu, tallers i 
publicacions.

Per  últim,  s’obrirà  una  nova línia  d’investigació  sobre el  paper  de les  noves  tecnologies  en la  
formació universitària, en col·laboració amb el Centre d’Educació i Noves Tecnologies (CENT) de 
la Universitat Jaume I.

Projecte UNIC
El projecte UNIC (Urban Network for Innovation in Ceramics – Xarxa Urbana per a la Innovació 
en  Ceràmica)  està  dirigit  per  la  ciutat  de  Llemotges  i  aplega  nou  ciutats  europees  que  estan 
intrínsecament  relacionades  amb  la  indústria  ceràmica:  la  citada  Llemotges  (França),  Aveiro 
(Portugal),  Delft  (Holanda),  Stoke-on-Trent  (Regne Unit),  Faenza  (Itàlia),  Pécs  (Hongria),  Cluj 
Napoca (Romania), Sevilla i Castelló de la Plana. Es pot ressaltar el fet que el projecte UNIC està 
considerat amb l’etiqueta Fast Track. Castelló, com a part del projecte UNIC, conforma un Grup de 
Suport Local (Local Support Group) que s’encarrega de l’organització d’un pla d’acció local per al 
desenvolupament paral·lel  d’aquestes ciutats al voltant de la indústria, cultura i patrimoni de la 
ceràmica. Cada Grup de Suport Local agrupa representants del govern local de la ciutat, indústria 
ceràmica, museus i universitats. 

En  aquest  projecte,  liderat  per  l’Ajuntament  de  Castelló  de  la  Plana,  dins  de  l’àmbit  de  la 
Universitat Jaume I, la Càtedra INCREA col·labora amb l’Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC) i 
l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IDL), formant part del Grup de Suport Local, 
on també participen la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació, ASCER (Associació Espanyola 
de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics), ATC (Associació Espanyola de Tècnics Ceràmics), 
el  Museu  de  Belles  Arts  de  Castelló,  l’Institut  de  Promoció  Ceràmica  i  ASEBEC (Associació 
Espanyola de Fabricants de Maquinària i Béns d’Equip per a la Indústria Ceràmica).

El projecte, que ha començat aquest any, té una durada de tres anys, fins al maig de 2011.

Tasques de logística i difusió
• Pàgina  web:  des  de  www.increa.uji.es la  Càtedra  INCREA dóna  difusió  a  totes  les  seues 

activitats: cursos, seminaris, publicacions, projectes en els que participa, etc. De la mateixa 
manera, es col·labora amb altres entitats de la nostra universitat en la promoció de les activitats 
que organitzen. 

http://www.increa.uji.es/


• Premsa: les diverses activitats portades a terme per part de la Càtedra INCREA s’han difós als 
diferents periòdics: Levante El Mercantil Valenciano, Mediterráneo, El Mundo, Las Provincias  
i El País. També s’han publicitat en mitjans telemàtics com ara la Revista d’actualitat de la 
Universitat Jaume I, Universia i Neuronilla. 

• Xarxes socials: la Càtedra INCREA està present en Facebook, Tuenti, Twitter i LinkedIn. 

Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau
El curs acadèmic 2009-2010 ha estat marcat per molts esdeveniments i activitats importants.

El Consell de Universitats ha procedit a aprovar la verificació favorable per al màster universitari de 
la Càtedra a partir del curso 2009/10 (Reial decret 1393/2007) que havia estat prèviament avaluat 
positivament per l’ANECA. 

El doctorat en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i  Desenvolupament que va obtindre la 
menció de qualitat per al 2008/09 reflecteix el compromís i esforç intel·lectual i acadèmic en la 
defensa de cinc noves tesis doctorals:  Alejandro Pozo Marín (Espanya),  Fabian Mayr (Àustria), 
Albert Arrufat Prades (Espanya), Jenny Murphy (Estats Units), Jordi Calvo Rufanges (Espanya) i 
David  Suze  Manda  (República  Democràtica  del  Congo).  Els  dos  primers  obtindran  la  menció 
europea del seu doctorat. 

Aquest any ha estat ple de esdeveniments amb un profund significat per a nosaltres. 

El tres de desembre de 2009  la Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau de la Universitat 
Jaume I, participà en l’acte d’investidura com a doctor honoris causa de Federico Mayor Zaragoza 
mitjançant la  laudatio de Vicent Martínez Guzmán fundador de l’esmentada Càtedra i del màster 
universitari internacional en Estudis de Pau Conflictes i Desenvolupament, a la creació del qual va 
contribuir el mateix Federico Mayor quan va ser director general de la UNESCO.

El 15 de desembre de 2009 Vicent Martínez Guzmán, director honorífic de la Càtedra UNESCO de 
Filosofia per a la Pau de l’UJI, ha estat guardonat amb el premi Memorial Joan XXIII d’aquest any 
que atorga la Universitat Internacional de la Pau per promoure els estudis de pau per tot el món i per 
crear una escola pacifista que investiga sobre la resolució dels conflictes mundials.

L’1 de febrer de 2010 a les 19:00 a la sala de juntes de l’edifici històric de la Nau de la Universitat  
de València es va lliurar el I premi Manuel Castillo de cooperació internacional i cultura de pau al  
llibre Migraciones, conflictos y cultura de paz promogut per la Càtedra UNESCO de Filosofia per a 
la Pau de la Universitat Jaume I i editat per Vicent Martínez Guzmán i Eduardo Sandoval (doctor de 
la Universidad Autónoma de México, Toluca, i professor convidat de la Càtedra).

La celebració del I Congrés Internacional de Filosofia per a la Pau el dies 24 i 25 de febrer a la sala  
d’actes de l’edifici de Postgrau de la Universitat Jaume I, on la Càtedra UNESCO de Filosofia per a 
la  Pau  organitza  aquest  congrés  per  a  celebrar  el  quinzè  aniversari  de  la  creació  del  màster 
universitari  internacional  d’Estudis  de  Pau  Conflictes  i  Desenvolupament.  Després  d`una 
considerable  afluència  de  públic  i  la  participació  d’eminents  conferenciants  nacionals  i 
internacionals que es pot catalogar d’èxit en aquesta primera edició que esperem poder repetir en la 
celebració de futurs aniversaris.

Aprovació de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau integrat per la Universitat 
d’Alacant i la Universitat Jaume I de Castelló en el Decret 88/2010 del 21 de maig de la Conselleria 
d’Educació.

Es va cloure la XV edició del màster universitari  internacional en Estudis de Pau, Conflictes i  
Desenvolupament, que va comptar amb la participació de 81 estudiants de 36 nacionalitats, entre els 
estudiants de segon any (bienni 2008-2010) i de primer any (bienni 2009-2011). D’una banda, la 



participació d’estudiants procedents de països en via de desenvolupament va ser possible gràcies a 
les beques concedides per la Generalitat Valenciana, Bancaixa-Fundació Caixa Castelló, de l’UJI, 
Fundació Carolina, Programa Alban, OCIE de l’UJI, AECID, Fundació General, MEC i Associació 
Azahar. De l’altra, tres estudiants dels Estats Units van aconseguir préstecs patrocinats pel govern 
del seu país. També hi van participar quaranta professors de disset nacionalitats diferents procedents 
d’universitats i institucions de reconegut prestigi internacional tant del Nord com del Sud. 

S’han defensat dotze tesis de màster en les convocatòries d’abril i juny. Es preveu la defensa de 
setze més en la convocatòria de setembre. La via professional del màster, i la matèria Estada en 
Pràctiques ha permès a sis estudiants experimentar pràctiques en pau, conflictes i desenvolupament 
en diversos organismes internacionals. També hem comptat amb estudiants del Pràcticum de les 
carreres  de  Filologia  Anglesa,  Traducció  i  Interpretació,  Turisme,  Humanitats  i  una  estudiant 
d`Erasmus procedent d’Alemanya que va fer el pràcticum en Comunicació, que han realitzat les 
seues pràctiques en el marc de les nostres activitats.

El màster és possible gràcies a la inestimable ajuda que ens brinden la Generalitat  Valenciana, 
Bancaixa-Fundació Caixa Castelló, Diputació de Castelló i ajuntaments d’Almassora, les Alqueries, 
Benicàssim, Castelló de la Plana, Onda, la Vall d’Uixó i Xilxes.

Finalment,  es  van  exercir  activitats  de  solidaritat  com “Menjar  del  Món”  en  la  seua  quarta  i  
cinquena edició amb solidaritat amb les víctimes dels terratrèmols de Xile i Haití i el V i VI Cicle  
de Cine per la Pau, organitzats per l’alumnat i promocionat per la Càtedra, per a recaptar fons per a 
organitzacions no governamentals de diferents àmbits. 



Estudiants  del  màster  internacional  en  Estudis  de  Pau,  Conflictes  i  Desenvolupament  en  una 
activitat per a la pau entre. Fotògraf: Fabricio Borges Carrijo.

En els seminaris interculturals han participat importants conferenciants de l’àmbit dels estudis per la 
pau:  Octavio  Salazar  Benítez  (professor  titular  doctor  de  la  Universitat  de  Còrdova),  Vicente 
Sánchez Biosca, (catedràtic de la Universitat de València, dins del marc de col·laboració amb el I 
Congrés Cultura i Exili celebrat en aquella universitat), Concha Pinós López (directora de l’ONG 
Birmania por la Paz), Tomás Domingo Moratalla, (doctor de la Universitat Pontifícia de Comillas, 
Madrid, Espanya). 

A més, hi va haver temps per a realitzar un viatge a Gernika, on l’alumnat del màster va participar  
en les Jornades  Internacionals  de Cultura i  Pau organitzades  pel  Centre  d’Investigació Gernika 
Gogoratuz.  En  l’àmbit  cultural  també  recordem les  iniciatives  de  l’alumnat  en  la  creació  del 
programa de ràdio de l’UJI “Mosaics de Pau” que va nàixer amb la finalitat de donar a conèixer les  
activitats i temes treballats per professionals de la pau dels més diversos països. 

Quant a la producció literària cap destacar que es va publicar el llibre Filosofia en acció reptes per  
a la pau en el segle XXI, dins de la col·lecció «Cooperació i solidaritat» d’aquesta universitat.

Càtedra UJI-AstraZéneca
La Càtedra es va constituir al febrer del 2006 i des de llavors els professors responsables de la 
Càtedra són el doctor Vicente Orts Ríos i el doctor Luis Lizán Tudela. La Càtedra té com a objectius 
prioritaris la formació, debat, reflexió i investigació en activitats relacionades amb la investigació 
de resultats en salut i farmacoeconomia

El 24 de setembre de 2007 es dicta la resolució per la qual es disposa la publicació del 
conveni de col·laboració entre l’Agència Valenciana de Salut i la Universitat Jaume I de Castelló, 
per a la realització d’activitats de tipus formatiu i d’investigació en ciències de la salut en el marc de 
la Càtedra UJI-AstraZénecea d’Investigació de Resultats en Salut (Diari Oficial de la Comunitat  
Valenciana núm. 5609 del 18.09.2007). 

• L’objecte del conveni es resumeix en els punts següents:
Docent



1. Promoure i facilitar la màxima utilització dels recursos sanitaris hospitalaris i extrahospitalaris, 
humans i materials per a la docència universitària dels diversos ensenyaments en ciències de la salut 
a nivell de postgrau, afavorint l’actualització d’aquelles i la seua contínua millora de qualitat.
2. La col·laboració s’estableix per a la formació clínica i sanitària dels estudis de postgraduat en 
aquelles titulacions o matèries relacionades amb les ciències de la salut. En el cas d’estudis de tercer 
cicle, aquesta formació s’estendrà a la metodologia i a la tècnica d’investigació sanitària.
3. Cooperar en el manteniment de la qualificació dels professionals de la salut al seu més alt nivell, 
tenint cura de la seua actualització i reciclatge i afavorint la seua incorporació a la docència 
universitària.

Assistencial
Cooperar perquè les investigacions i ensenyaments universitaris en medicina i la resta de 
professions sanitàries, puguen ser utilitzades per a la millora constant de l’atenció sanitària.

Investigació
Potenciar la investigació de les ciències de la salut, coordinant l’Agència Valenciana de Salut amb 
les activitats de l’UJI, per a una millor utilització dels recursos humans i materials.

En el curs 2009/10 s’ha celebrat la tercera edició del màster d’Investigació en Atenció Primària de 
forma conjunta amb la Universitat Miguel Hernández. Aquest màster continua suposant un èxit de 
participació ja que arribem a un nombre total de 42 alumnes. A més, des de la Càtedra estem 
coordinant i dirigint els projectes d’investigació i tesis doctorals  que sorgeixen com a iniciativa 
dels alumnes del màster.

 El dia 4 de maig de 2010 es va celebrar la jornada «Disseny dels nous plans d’estudi 
de medicina en el context de l’espai europeu d’educació superior», organitzada, conjuntament per la 
Càtedra i la Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valenciana. Aquesta trobada va comptar 
amb la participació dels deganats de les Facultats de Medicina de València i Miguel Hernández 
d’Elx, així com amb el president de la Conferència Nacional de Degans d’Espanya, professor 
Joaquín García Estañ, el subsecretari de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana (Dr. 
Alfonso Bataller) i el representant de la Conselleria d’Educació de la Comunitat Valenciana.

 
• Participació el 13 de maig de 2010 en el I Congrés obert i virtual Castelló 2020 organitzat 
per la Universitat Jaume I. Intervenció en la taula redona titulada «Oportunitats de la sanitat: horitzó 
Castelló 2020», moderada per José Antonio Herranz, president del Col·legi de Metges de Castelló i 
que va comptar amb els ponents següents: Dr. Juan Ricart, director de serveis mèdics de Marina 
d’Or; Luis Lizán , professor de l’UJI i director de la Càtedra UJI-AstraZéneca d’Investigació de 
Resultats en Salut; Miguel Llorens, director econòmic del Consorci Hospitalari Provincial de 
Castelló; Joaquín Farnós, gerent del Palasiet (centre d’hidroteràpia)

• Els dies 15 i 16 de juliol de 2010 es va implementar el curs d’estiu Gestió de serveis 
sanitaris i avaluació de medicaments i tecnologies sanitàries,  la direcció del qual va estar a càrrec 
de la Càtedra. Comptem amb especialistes de reconegut prestigi com ara el Dr. Luis Prieto de 
l’Agència Europea del Medicament o el Dr. Salvador Peiró del Centre Superior d’Investigació en 
Salut Pública de la Comunitat Valenciana.

Càtedra LUBASA de Canvi Climàtic
Durant el curs 2009/10 s’ha volgut insistir en activitats que tenien com a objectiu estimular la 
societat de Castelló perquè la seua contribució a la mitigació dels efectes de l’escalfament global 
siga cada vegada més decidida i responsable. 

Com a principals activitats de sensibilització es van plantejar dues conferències, una de l’escriptor i 
periodista Javier Reverte i una altra, impartida a la Seu de Vistabella de la Universitat Jaume I, pel 
tècnic del projecte Ukhupacha Salvador Guinot, que ens van donar dues visions dels fenòmens de 



deteriorament ambiental en diferents zones del planeta i van estimular tots els assistents a 
reaccionar enfront dels abusos ambientals.

D’altra banda, s’han exercit activitats d’educació ambiental que enguany es van realitzar en la zona 
dels Ports, la marjal d’Almenara i el Parc Natural de Penyagolosa. Així mateix es va col·laborar 
amb el curs d’estiu organitzat per la Universitat Jaume I i la Fundació Caixa Castelló, “Els rius i les 
rambles com a recursos educatius i ambientals al medi rural”.

La direcció de la Càtedra va ser invitada a participar en el congrés virtual Castelló 2020 i en el Club 
de Debat impartint ponències sobre responsabilitat ambiental, agricultura i biodiversitat, i així 
mateix s’ha implicat en el desenvolupament d’un màster a la Universitat de l’Havana sobre canvi 
climàtic i agricultura sostenible.

Entre altres activitats  es va participar en la Fira de Sostenibilitat , coincidint amb la Setmana de 
Benvinguda, en els tallers d’educació ambiental de la Trobada de Portes Obertes a la Societat de 
l’UJI i es va donar suport als estudiants guanyadors de les olimpíades locals i nacionals de Biologia.

Estudiants ixents
En la taula 1 apareixen els resultats de tots els programes inclosos en l’oferta de mobilitat per a 
l’estudiantat de l’UJI i una comparativa amb el curs anterior. Del total de l’estudiantat ixent, un 
78% participa en el programa Erasmus, que continua sent el de major participació. 

Taula 1: Participació d’estudiantat ixent en programes d’intercanvi per titulacions i programes.

  
Total Total Total Titulats Total

Titulació 2008/09 2009/10 Increment 2009 Ixents/titulats
Llicenciatura en Filologia Anglesa 20 24 20,00% 38 63,16%
Llicenciatura en Humanitats 4 9 125,00% 30 30,00%
Diplomatura en Mestre/a 7 10 42,86% 350 2,86%
Llicenciatura en Psicologia 22 21 -4,55% 96 21,88%
Llicenciatura en Psicopedagogia 2 3 50,00% 21 14,29%
Llicenciatura en Traducció i 
Interpretació

57 52 -8,77% 76 68,42%

Llicenciatura en Publicitat i 
Relacions Públiques

31 25 -19,35% 85 29,41%

Llicenciatura en Comunicació 
Audiovisual

27 28 3,70% 24 116,67%

Facultat de Ciències Humanes i 
Socials

170 172 1,18% 720 23,89%

Llicenciatura en Administració i 
Direcció d’Empreses

30 34 13,33% 123 27,64%

Diplomatura en Ciències 
Empresarials

9 5 -44,44% 143 3,50%

Llicenciatura en Dret 12 12 0,00% 56 21,43%



Diplomatura en Turisme 9 14 55,56% 47 29,79%
Diplomatura en Relacions Laborals 2 1 -50% 40 2,50%
Llicenciatura en Ciències del 
Treball

1 1 0,00% 16 6,25%

Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques

63 67 6,35% 456 14,69%

Enginyeria Industrial 28 23 -17,86% 59 38,98%
Enginyeria Informàtica 12 13 8,33% 45 28,89%
Enginyeria Química 13 15 15,38% 25 60,00%
Enginyeria Tècnica en Disseny 
Industrial

18 25 38,89% 61 40,98%

Enginyeria Tècnica en Informàtica 
de Gestió

3 4 33,33% 49 8,16%

Enginyeria Tècnica en Informàtica 
de Sistemes

3 5 66,67% 34 14,71%

Enginyeria Tècnica Mecànica 15 8 -46,67% 50 16,00%
Llicenciatura en Química 17 19 11,76% 55 34,55%
Arquitectura Tècnica 10 9 -10,00% 16 56,25%
Enginyeria Tècnica Agrícola 2 1 -50,00% 28 3,57%
Escola Superior de Tecnologia i 
Ciències Experimentals

121 122 0,83% 422 28,91%

Erasmus Màster (Tots) 6 6 0,00%
TOTAL TITULACIONS 360 367 1,94% 1598 22,97%

    
Total Erasmus Amèrica 

del Nord
SICUE Amèrica 

Llatina
Titulació 2009/10 2009/10 2009/10 2009/10 2009/10
Llicenciatura en Filologia 
Anglesa

24 19 5

Llicenciatura en Humanitats 9 6 3
Diplomatura en Mestre/a 10 2 1 4 3
Llicenciatura en Psicologia 21 11 1 4 5
Llicenciatura en 
Psicopedagogia

3 3

Llicenciatura en Traducció i 
Interpretació

52 47 4 1

Llicenciatura en Publicitat i 
Relacions Públiques

25 17 1 5 2

Llicenciatura en 28 21 5 2



Comunicació Audiovisual
Facultat de Ciències 
Humanes i Socials

172 123 12 22 15

Llicenciatura en 
Administració i Direcció 
d’Empreses

34 32 2

Diplomatura en Ciències 
Empresarials

5 5

Llicenciatura en Dret 12 9 2 1
Diplomatura en Turisme 14 14
Diplomatura en Relacions 
Laborals

1 1

Llicenciatura en Ciències del 
Treball

1 1

Facultat de Ciències 
Jurídiques i Econòmiques

67 61 2 0 4

Enginyeria Industrial 23 19 1 3
Enginyeria Informàtica 13 10 2 1
Enginyeria Química 15 11 2 1 1
Enginyeria Tècnica en 
Disseny Industrial

25 19 1 4 1

Enginyeria Tècnica en 
Informàtica de Gestió

4 3 1

Enginyeria Tècnica en 
Informàtica de Sistemes

5 3 1 15

Enginyeria Tècnica Mecànica 8 5 3
Llicenciatura en Química 19 18 1
Arquitectura Tècnica 9 8 1
Enginyeria Tècnica Agrícola 1 1
Escola Superior de 
Tecnologia i Ciències 
Experimentals

122 96 6 16 4

Erasmus Màster (Tots) 6
TOTAL TITULACIONS 367 286 20 38 23

 

L’augment  de  participació  d’un  quasi  2% respecte  a  l’any anterior  és  degut  a  l’increment  de 
participació en el programa Erasmus i en el programa d’Amèrica Llatina.  

Aquest curs la Universitat Jaume I ha enviat 367 estudiants en els diferents programes d’intercanvi 
a  l’estranger.  La  xifra  d’estudiantat  d’aquesta  Universitat  que  ha  participat  en  programes 
d’intercanvi ha representat el 22,97% dels titulats. 

Taula 2: realització per mesos dels programes d’intercanvi per a estudiantat ixent



Total 
estudiantat 
2009/2010

Total mesos 
2009/2010

Mitjana 
mesos 

2009/2010

Increment 
total mesos

Llicenciatura en Filologia Anglesa 24 155 6,5
Llicenciatura en Humanitats 9 58 6,4
Diplomatura en Mestre/a 10 77 7,7
Llicenciatura en Psicologia 21 146 7,0
Llicenciatura en Psicopedagogia 3 27 9,0
Llicenciatura en Traducció i 
Interpretació

52 408 7,8

Llicenciatura en Publicitat i Relacions 
Públiques

25 200 8,0

Llicenciatura en Comunicació 
Audiovisual

28 214 7,6

Facultat de Ciències Humanes i Socials 172 1285 7,5 5%
Llicenciatura en Administració i 
Direcció d’Empreses

34 251 7,4

Diplomatura en Ciències Empresarials 5 25 5,0
Llicenciatura en Dret 12 97 8,1
Diplomatura en Turisme 14 94 6,7
Diplomatura en Relacions Laborals 1 6 6,0
Llicenciatura en Ciències del Treball 1 9 9,0
Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques

67 482 7,2 3%

Enginyeria Industrial 23 191 8,3
Enginyeria Informàtica 13 101 7,8
Enginyeria Química 15 108 7,2
Enginyeria Tècnica en Disseny 
Industrial

25 150 6,0

Enginyeria Tècnica en Informàtica de 
Gestió

4 27 6,8

Enginyeria Tècnica en Informàtica de 
Sistemes

5 41 8,2

Enginyeria Tècnica Mecànica 8 63 7,9
Llicenciatura en Química 19 156 8,2
Arquitectura Tècnica 9 53 5,9
Enginyeria Tècnica Agrícola 1 9 9,0
Escola Superior de Tecnologia i 
Ciències Experimentals

122 890 7,3 -1%

Erasmus Màster  (Tots) 6 25 4,2



TOTAL 367 2682 7,3 2%

La durada mitjana de les estades de l’estudiantat a l’estranger es manté respecte de l’any anterior en 
7,3 mesos estada per estudiant.  
Taula 3: estudiantat ixent per programes i centres.

Erasmus Amèrica 
del Nord

Amèrica 
Llatina

SICUE-
Sèneca

TOTAL Increment 
curs 

anterior
Facultat de Ciències Humanes i 
Socials

123 12 15 22 172 1,18%

Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques

61 2 4 0 67 6,35%

Escola Superior de Tecnologia i 
Ciències Experimentals

96 6 4 16 122 0,83%

Erasmus Màster (Tots) 6 6 0,00%
TOTAL 286 20 23 38 367 1,94%

La FCHS continua sent el  centre de major participació i la FCJE és la que ha tingut un major  
increment  respecte al  curs anterior.  Destaca per  primera vegada la  participació d’estudiantat  de 
màster, gràcies a les convocatòries centralitzades que es fan per al programa Erasmus on participen 
de moment cinc màsters.  

Programa Erasmus
La Universitat Jaume I participa en el programa Erasmus des del curs 1993/94 i a partir de 2007 
forma  part  del  nou  programa  d’aprenentatge  permanent  de  la  Unió  Europea  que  substitueix 
l’anterior Sòcrates.

En el curs 2009/10, l’oferta de places ha decrescut un 15,6% respecte a l’any anterior.

Taula 4: progressió dels convenis Sòcrates. 

Progressió del convenis 
Sòcrates 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

Nombre de convenis 96 107 141 175 207 229 270 290 317
Nombre 
d’universitats 71 82 95 117 135 141 167 177 190

Nombre de 
titulacions 19 21 23 23 23 24 26 26 26

Nombre de places 
oferides 234 269 336 426 455 521 581 653 551

Nombre de països 15 15 16 19 20 21 21 21 22

Creixement de places -4% 15% 25% 27% 6,8% 14,5% 13,18% 12,4%

-

15,6

%

El termini per a la presentació de sol·licituds va quedar fixat entre el 2 i el 16 de desembre de 2008  



per  tal  de  seleccionar  l’estudiantat  amb  antelació  suficient.  Es  van  oferir  551  places  en  26 
titulacions i hi va haver 432 sol·licituds aptes per a participar en el programa Erasmus.

Els  requisits  de  participació  eren  haver  superat  45  crèdits  per  a  estudiants  de  diplomatures  i  
enginyeries tècniques i 55 per als de llicenciatures i enginyeries superiors, i tindre coneixements de 
llengües. Aquesta última condició es va valorar fins a 4 punts dels 24 punts possibles totals de la 
baremació. Com a novetat en la selecció en 2009/2010 s’ha inclòs una prova d’idioma italià per als 
sol·licitants  d’aquesta  destinació,  que  s’ha  afegit  a  les  proves  ja  existents  d’anglès,  francès  i 
alemany.

La selecció la va realitzar una comissió de professorat coordinador i tutors d’intercanvi en cada 
titulació. Després de les renúncies, hi han participat 280 estudiants, que han realitzat estades amb 
una mitjana de durada de més de set mesos. 

Erasmus-Màster

S’han publicat quatre convocatòries (duess en cada semestre) per a realitzar estudis durant el curs 
2009/10. Es van oferir 13 places en 5 màsters al primer semestre, i 15 places en 6 màsters al segon 
semestre. No obstant això, la realització no ha sigut molt alta, en total 7 estudiants, encara que 
millor que l’any passat que van ser 4.  Tots han rebut ajuda econòmica, dels quals 3 amb ajuda UJI i 
4 amb ajuda Erasmus   

MÀSTER DESTINACIÓ ESTUDIANTAT
Màster en Ensenyament i Adquisició de la Llengua 
Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM) 

CH LUGANO01 1

Màster en Estudis Contemporanis i Investigació 
Avançada

F BESANCO01 1

Màster en Formació en Comunicació Intercultural 
i en Ensenyament de Llengües (CIEL) 

F LILLE03 1

Màster Universitari en Tecnologies Geoespacials D MUNSTER01 2
Màster Universitari en Traducció Medicosanitària UK LONDON015 2
TOTAL 7

D’altra banda, durant el curs acadèmic 2009/10 s’han signat 27 nous convenis següents amb 25 
universitats:

Taula 5: nous convenis signats durant el curs 2009/10

Universitat País Titulació

Bourgas Prof.Assen Zlatorov 
University

Bulgària Enginyeria Química

Cracow Uniwersity of 
Economics

Polònia Llicenciatura en 
Psicopedagogia

Cyprus University of 
Technology

Xipre Llicenciatura en Comunicació 
Audiovisual



Fachhochschule Darmstadt Alemanya  

Fachhochschule Köln Alemanya Llicenciatura en Traducció i 
Interpretació

Gazi University Turquia Enginyeria Química

Gazi University Turquia Enginyeria Tècnica en Disseny 
Industrial

Gazi University Turquia Enginyeria Tècnica Industrial 
Mecànica

Georg-August Universität 
Göttingen

Alemanya Llicenciatura en Administració i 
Direcció d’Empreses

HAMK University of Applied 
Sciences

Finlàndia Arquitectura Tècnica

ISIT Institut Catholique de 
Paris

França Llicenciatura en Traducció i 
Interpretació

Karel de Grote-Hogeschool Bèlgica Llicenciatura en Administració i 
Direcció d’Empreses

Lazarski School of Commerce 
and Law

Polònia Llicenciatura en Administració i 
Direcció d’Empreses

Leeds Metropolitan University Regne Unit Llicenciatura en 
Psicopedagogia

Nyregyhazi Foiskola Hongria Enginyeria Informàtica

Panepistimio Patron (University 
of Patras)

Grècia Enginyeria Informàtica

Università Degli Studi di parma Itàlia Llicenciatura en Traducció i 
Interpretació

Università degli Studi di Verona Itàlia Llicenciatura en Filologia 
Anglesa

Universitatea Din Bucuresti Polònia Llicenciatura en Psicologia

Universitatea Tibiscus din 
Timisoara

Polònia Llicenciatura en Humanitats

Université Stendhal (Grenoble 
III)

França Llicenciatura en Comunicació 
Audiovisual

University of Cambridge Regne Unit Llicenciatura en Filologia 



Anglesa

University of Hamburg Alemanya Llicenciatura en Filologia 
Anglesa

University of Lodz Polònia Llicenciatura en Humanitats

University of Wales Institute, 
Cardiff

Regne Unit Llicenciatura en Dret

University Politehnica of 
Bucharest

Polònia Enginyeria Informàtica

West University of Timisoara Polònia Llicenciatura en Humanitats

 

El finançament rebut per a les ajudes Erasmus ha sigut el següent:

Taula 6: Finançament de les ajudes Erasmus.

Ajudes Erasmus 2009/2010

Agència Nacional Erasmus  (OAPEE) 271350

Fundació Caixa Castelló - Bancaixa 87000

Universitat Jaume I 99000

Generalitat Valenciana 24177

Ministeri d’Educació 364863

Ministeri d’Educació (ajuda extra) 239820

euros TOTAL 1116225

L’OAPEE ha disminuït l’ajuda considerablement respecte de l’any anterior, de 184,67 euros/mes 
per alumne a 135 euros/mes. El Ministeri d’Educació ha incrementat lleugerament la seua aportació 
de 190 a 193 euros/mes, en total els fons externs sumen 328 euros/mes per a l’estudiantat.  La resta 
fins arribar a 350 euros/mes com a ajuda bàsica és a càrrec de fons de l’UJI i de Bancaixa.   No 
obstant això, l’ajuda del Ministeri d’Educació només arriba fins als vuit mesos d’estada. A més a 
més,  hi  ha  68  estudiants,  14  més  que  el  curs  anterior,  els  quals  reben 420 euros/mes  d’ajuda 
complementària del Ministeri d’Educació. La resta d’estudiantat rep ajudes complementàries per 
part de la Generalitat Valenciana entre 60 i 90 euros/mes segons país de destinació, i de l’UJI i 
Bancaixa  d’entre  30  i  60  euros/mes.  Enguany  s’ha  fet  un  esforç  per  millorar  les  condicions 
econòmiques de l’estudiantat i s’ha pagat l’ajuda bàsica també a l’estudiantat que prorroga.

Programa d’ajudes de l’UJI amb Amèrica del Nord



El curs 2009/2010 va ser la dotzena edició de la publicació de la convocatòria. Les universitats 
participants  són: University of Oklahoma,  Shawnee State University,  Alfred University,  Murray 
State University, University of Texas at Dallas, Coe College  i l’Université de Montreal.  El termini  
per a la presentació de sol·licituds va quedar fixat entre el 2 i el 16 de desembre de 2008. Aquest  
programa s’ofereix a tot l’estudiantat de l’UJI dels últims cursos de carrera. 

Els criteris de selecció són el resultat de la prova d’idioma, que ha de ser superior a 7, l’expedient  
acadèmic (nota i  crèdits  superats)  i  la  carta  de motivació de l’estudiantat.  Es  van presentar  49 
sol·licituds, de les quals 26 van ser aptes en l’idioma.

Van obtindre plaça vint estudiants de deu titulacions diferents, els quals han rebut la quantitat de 
2.500 € per semestre d’ajuda econòmica, a excepció de quatre estudiants que ja van ser Erasmus, els 
quals van rebre 1.750 euros. El total de la despesa arriba a 47.000 €, de la qual l’aportació de la  
Universitat representa el 44% del total. 

Taula 7: ajudes de l’UJI als Estats Units (curs 2009/2010). 

Ajudes Quantia

Universitat Jaume I 31.100 €

BP Oil 15.900 €

TOTAL 47.000,00 €

A més,  s’han  signat  nous  convenis  amb,  Florida  Atlantic  University,  Madonna  University  i 
University of North Carolina at Charlotte, als Estats Units, que s’oferiran l’any següent

Programa d’ajudes de l’UJI per a Amèrica Llatina

Durant el curs 2009/10 s’han posat en marxa dos programes d’intercanvi amb Amèrica Llatina. El 
primer, el programa d’intercanvi d’estudiants amb Amèrica Llatina, ha permès que un total de 23 
alumnes hagen viatjat a diferents universitats d’Amèrica Llatina amb beca de 1.800 euros, la qual 
cosa suposa sis places més que el curs anterior i 300 euros més d’ajuda per beneficiari. Cal destacar 
que  en  els  darrers  anys  el  programa  ha  anat  ampliant  el  nombre  de  sol·licituds:  45  en  la 
convocatòria del curs 2006/07, 60 en la del 2007/08,  62 en la del curs 2008/09, 63 en la del curs 
2009/10 i 89 en la convocatòria que s’ha tret enguany per al curs 2010/11. 

D’altra banda, a l’octubre de 2009 i gràcies a un conveni signat entre la CRUE i el Banco Santander  
s’ha llançat una altra convocatòria de places d’intercanvi amb la universitat de Brasília a Brasil que 
dotava de 3.000 euros a cinc estudiants per a cursar el segon semestre acadèmic del curs a aquesta 
universitat. 

En la convocatòria del curs 2010/11, i amb nova imatge fruit de la posada en marxa d’un concurs de 
cartells dirigit a l’alumnat de l’UJI, amb termini de presentació de sol·licituds del 26 d’abril al 10 de 
maig, s’han oferit 28 places (cinc més que al curs anterior) i s’han cobert totes. Així mateix, s’han 
oferit  places  a  dues  noves  universitats  amb  les  quals  s’han  signat  els  respectius  convenis 
d’intercanvi:  Universitat  Diego Portales (Xile),  Universitat  Nacional  del Sur (Argentina),  i  s’ha 
integrat la convocatòria que oferia places a Brasília en la convocatòria general d’ixents. 

Cal destacar també que a la convocatòria per al curs 2010/11 s’ha integrat també un nou programa 



patrocinat pel Banco Santander, el programa “Fórmula Santander”, inspirat en l’equip de Fórmula 
1, que dota una de les places amb 5.000 euros, per al beneficiari amb més puntuació que obtinga 
plaça en alguna de les universitats llatinoamericanes oferides amb les quals el Banco Santander 
mantinga conveni de col·laboració. D’aquesta manera, les ajudes econòmiques que s’han oferit en 
aquesta convocatòria han sigut de tres tipus: 5.000 euros per al primer beneficiari, 3.000 euros per 
als cinc següents i 2.000 euros per a la resta, augmentant així també l’ajuda pròpia de l’UJI per a 
aquest programa en 200 euros per beneficiari respecte a la convocatòria anterior 

Programa d’Erasmus Pràctiques
Ha sigut traslladat a l’àrea d’inserció professional de l’OCIE.

Programa d’ajudes de l’UJI per a Rússia i Austràlia
La convocatòria d’aquest programa d’intercanvis s’ha publicat per primera vegada a l’any 2009/10 
per a permetre estades durant el curs 2010/11. La seua creació és el començament de cooperació en 
la mobilitat amb Àsia i Oceania.

L’any 2009 s’han signat dos convenis, ambdós amb docència en anglès:

Universitat País Titulació
La Trobe University Austràlia 21 titulacions
Tomsk Polytechnic University Rússia 9 titulacions

S’han oferit  un total  de vuit  places  d’un semestre,  quatre  per  a  cada destinació.  El  període de 
sol·licituds va ser entre el 9 i el 18 de desembre de 2009. S’han presentat 53 sol·licitants, dels quals  
només dotze n’eren aptes segons els criteris de selecció, que són, principalment: haver cursat 50 
crèdits  per  a  estudiants  de diplomatures  i  enginyeries  tècniques  i  60 per  als  de llicenciatures i 
enginyeries superiors, tindre una nota mínima d’expedient acadèmic d’1,2 i 1,5 respectivament, i  
tindre coneixements d’anglès adequats. Finalitzada l’adjudicació de places, finalment s’han atorgat 
quatre beques per a Austràlia i tres per a Rússia.

L’ajuda econòmica és de 3.000 € per un semestre i està cofinançada pel Banco Santander.

Programa SICUE
En els deu anys de funcionament del programa SICUE (Sistema d’Intercanvi d’Estudiants entre 
Centres  Universitaris  Espanyols)  a  la  Universitat  Jaume  I  l’oferta  de  places  i  el  nombre  de 
sol·licituds ha crescut considerablement.

Taula 8: comparativa oferta/demanda/participació.

CONVOCATÒRIA 2010/
2011

2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 2001/02

Oferta 344 322 309 283 168 99 85 72 63 53

Sol·licituds 137 108 115 102 60 34 29 22 14 30

Places adjudicades 81 77 85 78 43 32 24 20 12 22

Així mateix, el nombre de convenis signat ha passat a 178 en l’última convocatòria 2010/11, 18 més 
que en la convocatòria 2009/2010, 



Estudiants entrants
El nombre d’estudiants entrants ha baixat lleugerament respecte a l’any anterior, especialment pel 
descens en estudiantat del programa SICUE i del programa Erasmus. L’any anterior es va donar un 
esdeveniment excepcional entre l’estudiant entrant. Oklahoma ens va enviar més de deu estudiants 
que  van  venir  com  a  estudiants  visitants.  Les  titulacions  que  més  estudiants  reben  són  la 
llicenciatura  en  Traducció  i  Interpretació  i  la  llicenciatura  en  Adminsitració  d’Empreses  i 
Màrqueting.  Hem rebut set  estudiants  de doble diploma de les  universitats  de D BOCHUM02, 
flyon12 i I MODENA01.

Taula 9: estudiantat entrant per titulacions.

Titulació
Total

estudiantat
2008/09

Total
mesos

2008/09

Mitjana
mesos

2008/09

Total 
estudiant 

2009/
2010

Total 
mesos 
2009/
2010

Mitjana 
2009/
2010

Increment 
total mesos

Llicenciatura en Filologia 
Anglesa 10 58 5,80 15 90 6,00

Llicenciatura en Humanitats 19 95 5 22 126 5,73
Diplomatura en Mestre/a 10 74 7,40 6 30 5,00
Llicenciatura en Psicologia 15 95 6,33 14 106 7,67
Llicenciatura en Traducció i 
Interpretació 53 313 5,91 38 242 --

Llicenciatura en Publicitat i 
Relacions Públiques 6 30 5,00 11 71 6,37

Llicenciatura en 
Comunicació Audiovisual 3 19 6,33 11 63 6,45

Subtotal Fac. Ciències 
Humanes i Socials 116 684 5,90 117 554 5,73 0,00%

Llicenciatura en 
Administració i Direcció 
d’Empreses

34 218 6,41 40 232 4,74

Diplomatura en Ciències 
Empresarials 4 36 9,00 6 54 5,80

Llicenciatura en Dret 17 129 7,59 19 72 9,00
Diplomatura en Turisme 14 86 6,14 7 35 3,79
Diplomatura en Relacions 
Laborals 0 0 0 -- -- 5,00

Llicenciatura en Ciències 
del Treball 0 0 0 -- -- --

Diplomatura en Gestió i 
Administració Pública 1 9 9,00 -- -- --

Subtotal Facultat de 
Ciències Jurídiques i 
Econòmiques

70 478 6,83 72 393 5,46 0,03%

Enginyeria Industrial 5 41 8,20 5 41 8,20



Enginyeria Informàtica 5 25 5,00 47 24 6,00
Enginyeria Química 14 86 6,14 9 57 6,33
Enginyeria Tècnica en 
Disseny Industrial 8 52 6,50 8 48 6,00

Enginyeria Tècnica en 
Informàtica de Gestió 1 9 9,00 -- -- --

Enginyeria Tècnica en 
Informàtica de Sistemes -- 0 0 -- -- --

Enginyeria Tècnica 
Mecànica 3 15 5,00 1 9 9,00

Llicenciatura en Química 11 67 6,09 7 35 5,00
Arquitectura Tècnica 3 19 6,33 2 18 9,00
Subtotal Escola Superior de 
Tecnologia i Ciències 
Experimentals

50 314 6,28 36 113 3,14 -0,28%

Erasmus màster 2008/2009 6 34 5,67 5 25 5,00 -0,17
TOTAL TITULACIONS 242 1510 6,24 229 1080 10,60 -0,05

Del total d’estudiantat entrant un 75 % correspon al programa Erasmus, com es desprèn de la taula 
10.  Entre  l’estudiantat  entrant  hi  ha  tres  estudiants  que  cursen  Euruji  d’enginyeria  Industrial 
provinents de l’Insa de Lió, i l’Insa de Tolosa.

Taula 10: estudiantat entrant per programes i centres.

 Erasmus Nord 
Amèrica

Amèrica 
Llatina

SICUE-
Sèneca Visitants EURUJI TOTAL

Facultat de Ciències 
Humanes i Socials 79 18 5 12 2 -- 116

Facultat de Ciències 
Jurídiques i 
Econòmiques

62 3 3 2 2 -- 72

Escola Superior de 
Tecnologia i Ciències 
Experimentals

28 1 1 2 1 3 36

Erasmus màster (tots) 2 -- -- -- 3 -- 5
TOTAL 171 22 9 16 8 3 229





 
                    Erasmus entrants. Visita guiada pel centre de Castelló, febrer de 2010.

Pel  que fa  a  l’estudiantat  visitant  que  procedeix  d’universitats  estrangeres  fora  dels  programes 
d’intercanvi, enguany han vingut vuit estudiants, tres d’Alemanya de la Fachhochschule Bochum; 
un d’Alemanya de la  Ruprecht-Karls  Universität  Heidelberg,  un de França de la  Université  de 
Nancy; un d’Itàlia de la Università degli Studi di Padova, 1 de Finlandia de la Haaga Institutin 
Ammarttikorkeakoulu;  un  de  la  República  Txeca  de  la  University  of  West  Bohemia.  Aquests 
estudiants  paguen taxes  de matrícula,  la qual cosa els  dóna dret a examinar-se i  a obtindre un 
certificat de notes oficial al final de l’estada.

Programa SICUE 
En els deu anys de funcionament del programa SICUE (Sistema d’Intercanvi d’Estudiants entre 
Centres  Universitaris  Espanyols)  a  la  Universitat  Jaume  I  l’oferta  de  places  i  el  nombre  de 
sol·licituds ha crescut considerablement.

Taula 11: comparativa oferta/demanda/participació.

CONVOCATÒRIA 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04
Oferta 344 322 309 283 168 99 85 72
Sol·licituds 137 108 115 102 60 34 29 22
Places 
adjudicades

81 77 85 78 43 32 24 20



Així mateix, el nombre de convenis signat ha passat a 178 en l’última convocatòria 2010/11, 18 més 
que en la convocatòria 2009/10  últims anys.

Total estudiants ixents i entrants
Ve menys estudiantat que el que ix en una proporció d’1,6. És a dir, per cada estudiant entrant 
n’enviem 1,6. El centre que presenta un major desequilibri és l’ESTCE, d’on n’ixen 3,4 vegades 
més estudiants que n’entren. La FCJE és el centre que està més equilibrat entre estudiantat entrant i 
ixent. A més a més, és l’únic on la tendència està invertida, n’entren més estudiants que n’ixen 

Taula 12: comparació d’estudiantat ixent i entrant.

 Titulació 
Estudiantat

ixent
2009/10 

Ixent
mesos

2009/10

Mitjana
mesos

2009/10

Estudiantat
entrant
2009/10

Entrant
mesos

2009/10

Mitjana
mesos

2009/10

Relació
ixents

entrants

Llicenciatura en 
Filologia Anglesa 24 155 6,5 15 90 6,00 1,6

Llicenciatura en 
Humanitats 9 58 6,4 22 126 5,73 0,4

Diplomatura en 
Mestre/a 10 77 7,7 9 53 5,89 1,1

Llicenciatura en 
Psicologia 21 146 7,0 11 83 7,55 1,9

Llicenciatura en 
Psicopedagogia 3 27 9,0

Llicenciatura en 
Traducció i 
Interpretació

52 408 7,8 38 242 6,37 1,4

Llicenciatura en 
Publicitat i Relacions 
Públiques

25 200 8,0 11 71 6,45 2,3

Llicenciatura en 
Comunicació 
Audiovisual

28 214 7,6 11 63 5,73 2,5

TOTALS Facultat de 
Ciències Humanes i 
Socials

172 1285 7,5 117 554 4,74 1,5

Llicenciatura en 
Administració i 
Direcció d’Empreses

34 251 7,4 40 232 5,80 0,9

Diplomatura en 
Ciències Empresarials 5 25 5,0 6 54 9,00 0,8

Llicenciatura en Dret 12 97 8,1 19 72 3,79 0,6
Diplomatura en 
Turisme 14 94 6,7 7 35 5,00 2,0

Diplomatura en 1 6 6,0



Relacions Laborals
Ciències del Treball 1 9 9,0

TOTALS Facultat de 
Ciències Jurídiques i 
Econòmiques

67 482 7,2 72 393 5,46 0,9

Enginyeria Industrial 23 191 8,3 5 41 8,20 4,6
Enginyeria 
Informàtica 13 101 7,8 4 24 6,00 3,3

Enginyeria Química 15 108 7,2 9 57 6,33 1,7
Enginyeria Tècnica en 
Disseny Industrial 25 150 6,0 8 48 6,00 3,1

Enginyeria Tècnica en 
Informàtica de Gestió 4 27 6,8

Enginyeria Tècnica en 
Informàtica de 
Sistemes

5 41 8,2

Enginyeria Tècnica 
Mecànica 8 63 7,9 1 9 9,00 8,00

Llicenciatura en 
Química 19 156 8,2 7 35 5,00 2,7

Arquitectura Tècnica 9 53 5,9 2 18 9,00 4,5
Enginyeria Tècnica 
Agrícola 1 9 9,0

TOTALS Escola 
Superior de 
Tecnologia i Ciències 
Experimentals

122 890 7,3 36 113 3,14 3,4

Erasmus màster(tots) 6 25 4,2 5 25 5,00 1,2

TOTALS 367 2682 7,3 230 2438 10,83 1,6

Per països, destaquen els següents: Itàlia, Alemanya, França, i Regne Unit com a principals socis de 
l’UJI.  Pel  que fa  als  països  de l’Europa de l’Est  es  pot  dir  que no hi  ha reciprocitat  entre  els 
estudiants ixents i  els entrants.  Entre països no europeus destaquen els  Estats Units com a soci 
principal.  Quant a la relació entre estudiantat ixent i entrant, en la gran part de països tenim més 
estudiants que n’ixen que n’entren, amb l’excepció d’Alemanya, on n’entren més dels que enviem. 







 

Finalment, en el següent gràfic es pot veure l’evolució dels programes d’intercanvi amb el lleuger 
augment aquest curs de l’estudiantat ixent:

 

Satisfacció de l’estudiantat participant en programes d’intercanvi
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Tant  els  alumnes ixents com els entrants  donen a la  satisfacció general amb el  programa una 
puntuació molt  alta. El 89% està satisfet o molt satisfet.  L’estudiantat ixent UJI està molt més 
satisfet  amb l’UJI  que amb la  universitat  de destinació (4,08 i  3,81).  I  el  mateix  ocorre per  a 
l’estudiant entrant, el qual està més satisfet amb l’UJI  (4,41 que amb la seua universitat d’origen, 
3,65,  el  valor  més  baix  de  tots.  En  ambdós  casos,  l’estudiantat  recomanaria  la  universitat  de 
destinació. 

Projectes propis curriculars amb universitats 
estrangeres

EURUJI  2009.  És  el  nové  any  de  funcionament  del  projecte  EURUJI,  primer  cicle  europeu 
d’enginyeria, resultat de l’estreta i llarga col·laboració amb l’INSA de Lió i amb l’INSA de Tolosa 
(França). 

En primer d’EURUJI s’han matriculat dos estudiantes de l’INSA de Lió. No ha continuat cap al 
segon any. La Universitat concedeix ajudes de manutenció i allotjament a l’estudiantat entrant com 
a compensació de la diferència de nivell de vida en les seues universitats d’origen. Concretament, es 
tracta de 150 €/mes per a l’estudiantat de Lió.

Una nota positiva ha sigut l’arribada de dos estudiants de l’INSA de Lió per a fer el cinquè any  
d’enginyeria Industrial i obtindre el doble diploma, un dels quals va ser estudiant d’EURUJI fa tres 
anys. 

EURINSA, 2009.  Dos estudiants de Castelló han marxat a fer el primer curs d’EURINSA i han 
obtingut una ajuda econòmica de l’UJI de 300 euros/mes.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA I HOCHSCUHULE BOCHUM

En el segon any de convocatòria del programa de doble diploma s’han seleccionat dos estudiants, 



d’entre set sol·licitants de diplomatura en Ciències Empresarials en dues convocatòries per a l’any 
2010/11.   També hem rebut dos estudiantes per a fer la doble diplomatura.  És un dels convenis de 
doble diploma que millor reciprocitat té.

De  la  Hochschule  Bochum també  han  vingut  tres  estudiants  matriculats  en  la  diplomatura  de 
Ciències Empresarials.  El conveni s’ha renovat introduint novetats com ara una nova proposta 
d’assignatures  i  el  canvi  de  titulació  a  Bochum que ara  es  diu  BA International  Business  and 
Management.

PROGRAMA INTENSIU DE TURISME

El tercer any de desenvolupament d’aquest programa coordinat per la Universitat de Salford sobre 
anàlisis  de destinacions turístiques europees s’ha desenvolupat entre els  dies 22 de març i  el  3 
d’abril.  60 estudiants, 20 de l’UJI, 20 de Salford i 20 de Pirkanmaa Polytechinc, Finlàndia, s’han  
trobat en aquesta última universitat i han han treballat junts sota la supervisió de sis professors de 
les tres institucions analitzant aqueixa regió com a destinació turística.  El projecte s’ha emmarcat a 
l’UJI dins de l’assignatura de pràctiques de la diplomatura de Turisme. Gran part de les despeses de 
viatge i manutenció  són finançats pel programa intensiu Erasmus. 

Mobilitat de professorat i de personal d’administració i 
serveis

Dins de la convocatòria de missions docents en universitats sòcies europees que participen en el 
programa Erasmus enguany s’han realitzat 21 missions docents a països europeus. La beca atorgada 
és de 850 € per cada una de les missions realitzades. 

Taula 12: Distribució de les missions docents del curs 2009/2010.

COGNOMS, NOM CENTRE DEPARTAMENT DESTINACIÓ (CODI 
Erasmus)

Agulleiro Moreno, 
Emilio

FCHS Departament de 
Traducció i 
Comunicació

F AMIENS01

Moliner Tena, Miguel 
Angel

FCJE Departament 
d’Administració 
d’Empreses i 
Màrqueting

F CERGY07

Bellés Fortuño, Begoña FCHS Departament d’Estudis 
Anglesos

S MIDSWED01

Borja Albi, Anabel FCHS Departament de 
Traducció i 
Comunicació

B ANTWERP60

Civera García, Pilar FCHS Departament de 
Traducció i 
Comunicació

F LYON02

Costas Trascasas, FCJE Departament de Dret I MILANO01

http://www.uji.es/serveis/otci/dir/convenis.thtml


Milena Públic

Fernández Barrueco, 
Reina

FCHS Departament 
d’Educació

PL KRAKOW04

Gallego Navarro, 
Teresa

ESTCE Departament 
d’Enginyeria Mecànica 
i Construcció

DK RISSKOV06

García Esparza, Juan A. ESTCE Departament 
d’Enginyeria Mecànica 
i Construcció

I POTENZA01

Gimeno Agost, 
Francisco

FCHS Departament 
d’Educació

I PALERMO01

Lafuente Luengo, Juan 
Ángel

FCJE Departament de 
Finances i 
Comptabilitat

F LYON02

Lapiedra Alcamí, 
Rafael

FCJE Departament 
d’Administració 
d’Empreses i 
Màrqueting

SF TAMPERE06

Monfort Gimeno, 
Eliseu

ESTCE Departament 
d’Enginyeria Química

SF KOKKOLA05

Montalt i Resurrecció, 
Vicent

FCHS Departament de 
Traducció i 
Comunicació

UK LONDON015

Montañana Casani, 
Amparo

FCJE Departament de Dret 
Públic

PL OLSTYN01

Navarro i Ferrando, 
Ignacio

FCHS Departament d’Estudis 
Anglesos

D HAMBURG01

Ordóñez López, María 
Pilar

FCHS Departament de 
Traducció i 
Comunicació

B ANTWERP60

Palau Pellicer, Paloma FCHS Departament 
d’Educació

F PARIS003

Sánchez García, Javier FCJE Departament 
d’Administració 
d’Empreses i 
Màrqueting

F CERGY07

Sanz Rozalén, Vicent FCHS Departament 
d’Història, Gegografia 
i Art

F BESANCO01



Sanz Rozalén, Vicent FCHS Departament 
d’Història, Gegografia 
i Art

F BESANCO01

Taula 13: Missions docents Erasmus (TS) per centre.

 
2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05

Facultat de Ciències Humanes 
i Socials

12 12 12 16 21 16

Facultat de Ciències 
Jurídiques i Econòmiques

6 7 6 8 6 3

Escola Superior de Tecnologia 
i Ciències Experimentals

3 3 3 3 2 1

TOTAL 21 22 21 27 29 20

A banda  d’aquesta  possibilitat  d’intercanvi  de  professorat  esmentada,  l’Àrea  de  Cooperació 
Interuniversitària,  gràcies  al  patrocini  del  Banco Santander,  va  inaugurar  el  2008 un programa 
d’ajudes per a realitzar estades breus de docents en universitats llatinoamericanes, per a afavorir la 
creació  i  consolidació  de  lligams  entre  l’UJI  i  altres  universitats  d’Amèrica  Llatina.  A  la 
convocatòria per a 2009, que es va avançar a gener, el programa va repartir 30.000 euros entre 
catorze  places  d’una  a  dues  setmanes  de  durada  entre  el  professorat  de  l’UJI  que  va  resultat 
seleccionat per la comissió de selecció. El termini per a presentar la sol·licitud va comprendre des 
del 26 de gener fins al  16 de febrer de 2009 i  les estades s’havien de realitzar-se abans de la  
finalització de l’exercici  econòmic 2009. Només dues persones renunciaren per causes de força 
major i les ajudes no van poder cobrir-se per la data de les renúncies. En aquesta convocatòria 
l’import de l’ajuda ha sigut únic, 2.100 € i s’ha afavorit la creació i el desenvolupament de projectes 
de màster amb els països llatinoamericans.

Taula 14: Distribució d’ajudes per a estades docents a Amèrica Llatina 2009.

Nom Universitat Ajuda

Piqueras Arenas, José Antonio Universidad de Sao Paulo 
(Brasil)

2100 €

Guzman Pitarch, Josep R. Universidade de Brasilia 2100 €

Gómez Cadenas, Aurelio Universidad de Talca (Xile) 2100 €

Agut García, Carmen Universidad de Buenos Aires 
(Argentina)

2100 €

Palacios Garoz, José Luis Universidad Federal do Estado 
do Rio de Janeiro (Brasil)

2100 €

Balaguer Herrero, Pedro Universidad de Costa Rica 2100 €

Boldó Roda, Carmen Universidad de Monterrey 
(Mèxic)

2100 €



Belmonte Fernández, Óscar Universidad de Mendoza 
(Argentina)

2100 €

Corona Marzol, Carmen Universidad de Panamá 2100 €

Matallín Sáez, Juan Carlos Universidad de Santiago de 
Chile

2100 €

Salvador Liern, Vicent Universidad Nacional 
Autónoma de México

2100 €

Luis Lafuente, Santiago V, Universidad de Oriente (Cuba) 2100 €

Aznar Gómez, Mariano J. Universidad Nacional 
Autónoma de México

2100 €

Fuertes Eugenio, Ana M. Universidad Autónoma de Chile 2100 €

També  al  2009,  per  a  ampliar  possibilitats  de  realitzar  estades  de  docents  en  altres  zones 
geogràfiques, es va desenvolupar un nou programa de mobilitat, amb ajudes per a estades docents a 
Amèrica  del  Nord,  Àsia  i  Oceania,  amb  l’objecte,  d’una  banda,  de  conèixer  pràctiques 
d’excel·lència  i  de  millorar  el  currículum acadèmic  i,  d’altra  banda,  d’establir  noves  relacions 
institucionals per a la Universitat Jaume I de les quals puguen derivar-se altres accions d’intercanvi.  
En la primera convocatòria s’oferiren un total de vuit places per a estades a Amèrica del Nord (amb 
una  ajuda  de  2.300  euros)  i  un  total  de  tres  per  a  universitats  a  Àsia  o  Oceania  (amb ajuda 
econòmica de 2.800 euros). El total de sol·licitants va ser de nou i finalment es van adjudicar set 
ajudes.

 

Taula 15: Distribució d’ajudes per a estades docents a Amèrica del Nord, Àsia i Oceania 2009.

Nom Universitat Ajuda

Chalmeta Rosaleñ, Ricardo Griffith University, Australia 2.800 €

Correa Sanz, Mercè University of Connecticut, USA 2.300 €

Esteve Romero, Josep University of Sagar, India 2.800 €

Fernández Montoro, Vidal Universidad de Ottawa, Canadà 2.300 €

Girbau Massana, M. Dolors Columbia University, USA 2.300 €

González Adelantado, Florenci Northwestern University, USA 2.300 €

Navarro i Ferrando, Ignasi Universidad de Mie, Japó 2.800 €

Per al curs 2010/11 la convocatòria s’ha llançat conjuntament amb les ajudes per a estades docents a 
Llatinoamèrica. En aquesta convocatòria poden finançar-se un màxim de 14 places per a estades a 
Amèrica Llatina (amb una ajuda de 1.800 euros), set places per a estades a Amèrica del Nord (2.000 
euros) i set places per a estades a Àsia o Oceania (2.300 euros). 



El  termini  de  presentació  de  sol·licituds  acaba  de  finalitzar  i  hi  ha  hagut  un  total  de  trenta  
sol·licitants per a estades per al pròxim curs acadèmic.

Pel que fa al programa d’ajudes de mobilitat per al personal d’administració i serveis, l’any 2010 (la 
quarta convocatòria del programa) hi ha hagut dotze sol·licitants i s’han concedit vuit de les ajudes 
sol·licitades. De les deu places concedides, cinc sol·licitaven assistència a cursos de llengües i les 
altres cinc sol·licitaven estades de formació en serveis d’altres universitats.

 Taula 16: Distribució d’ajudes de mobilitat per al personal d’administració i serveis 2010.

Sol·licitant Institució País Ajuda

Aleixandre Baeza, 
Elvira

University of Vaasa Finlàndia 1200 €

Borillo Doménech, 
Ricardo

University of Patras Grècia 1800 €

Doñate Miguel, María 
Teresa

Universita de Milano Itàlia 1800 €

Gonell Ibáñez, Marga University of Salford Regne Unit 1200 €

González Ibáñez, 
Víctor

Ascenseurs et 
automatismes de 
Gascogne

França 1800 €

Herrero Rico, Sofía Universita de Pisa Itàlia 1800 €

Marín Capdevila, Katia Universidade de Lisboa Portugal 1800 €

Pascual García, Óscar University of 
Edinburgh

Regne Unit 1800 €

Tolós Cuartiella, Ester University of 
Edinburgh

Regne Unit 1800 €

Viúdez i Beltran, Cèsar University of 
Edinburgh

Regne Unit 1800 €

Cal  destacar  que  l’any  2009/2010  hem  gestionat  també  el  programa  de  treball  de  personal 
d’administració i serveis d’altres universitats europees des de la nostra oficina, de PAS d’Holanda i 
de Polònia.

Gestió dels intercanvis
Pel que fa al finançament europeu concedit per l’OAPEE Erasmus  per a gestionar els intercanvis, 
les dades són les reflectides en la taula següent: 

 



Taula 17: finançament de les activitats Erasmus (dades en euros).

Finançament Erasmus 

Finançament concedit: 2009/2010

OM (gestió mobilitat) 38250

TS (missions docents) 15640

OM PRÀCTIQUES 3305

FORMACIÓ PDI/PAS  9988

PRÀCTIQUES EMPRESA 36000

EILC (llengües minoritàries) 2250

Total 105433

El finançament s’ha estabilitzat a pesar que tenim nous projectes com ara la formació PDI i PAS i  
les pràctiques en empresa. El finançament d’OM es dedica a: 

• Publicació i gestió de la convocatòria
• Visites preparatòries a noves universitats
• Visites de coordinació de les titulacions
• Recepció de socis 
• Contractació de personal administratiu (International Student Assistant)
• Preparació i avaluació lingüística  i de l’estudiantat seleccionat
• Reunions informatives i trobades de l’estudiantat seleccionat
• Suport a l’associació d’estudiants AEGEE
• Complementar missions docents del professorat
• Avaluació de la satisfacció de les persones usuàries
• Despeses d’oficina

Ajudes per als estudiants estrangers
(a) Beques per ampliació d’estudis

BEQUES MAEC-AECID
Pel conveni signat amb l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional, la Universitat Jaume I es 
compromet a oferir matrícula gratuïta als becaris MAE i l’AECID a pagar durant dos anys una beca 
mensual, assegurança mèdica i ajuda de viatge a estudiantat que realitze estudis de postgrau en 
universitats espanyoles. 

En la convocatòria per al curs 2009/10 hi ha hagut 32 sol∙licituds per a la Universitat Jaume I  
fonamentalment de països llatinoamericans i de l’Orient Mitjà. 

BEQUES ALBAN



El programa Alban és el programa de la Unió Europea que dóna beques a estudiantat de postgrau i 
doctorat d’Amèrica Llatina. Durant el curs 2009/10 hi ha hagut dos becaris del programa Alban a la 
Universitat, cursant estudis de postgrau a l’UJI.

III PROGRAMA D’AJUDES PER A CURSAR ESTUDIS DE MÀSTER PER A 
ESTUDIANTAT LLATINOAMERICÀ
Gràcies al patrocini del Banco Santander es va inaugurar aquest programa al curs 2007/08. Durant 
el curs 2008/09 han cursat estudis el 25 becats de la segona convocatòria d’aquestes beques, que 
van  tindre  una  gran  acceptació  entre  els  estudiants  llatinoamericans,  amb  un  total  de  159 
sol·licituds. 

En la convocatòria 2009/10 el nombre de sol·licituds ha sigut de 153 per al mateix nombre de 
beques oferides, és a dir, 25 en total. L’adjudicació definitiva contempla una distribució entre dinou 
màsters de l’UJI i onze nacionalitats.

En la convocatòria 2010/11 que acaba de tancar-se, el nombre de sol·licituds ha sigut de 148 i les 
ajudes s’han repartit entre  quinze màsters i deu nacionalitats.

Des de la convocatòria de 2009 les ajudes que s’han oferit són un total de 25 distribuïdes en dos 
tipus,  les  beques  tipus  1,  per  a  matrícula  (20  en  total)  i  les  beques  tipus  2,  que  inclouen tant 
pagament de matricula com ajuda econòmica de 5.000 euros per a cinc beneficiaris.

I PROGRAMA DE BEQUES DE DOCTORAT PER A ESTUDIANTS 
LLATINOAMERICANS PER AL CURS 2010/11
Al maig de 2010 i amb el patrocini del Banco Santander s’ha inaugurat un nou programa d’ajudes 
per a estudiants llatinoamericans que pretén fomentar que els alumnes llatinoamericans que han 
cursat estudis de màster a l’UJI puguen continuar els seus estudis de doctorat ací. S’ofereixen un 
total  de cinc beques de 5.000 euros cadascuna que pretenen cobrir  despeses del  curs acadèmic 
2010/11.

S’han presentat un total de 35 sol·licituds i s’ha de resoldre abans de començar el curs acadèmic 
següent.

 (b) Integració d’estudiantat estranger 

Com a  nova  iniciativa  per  tal  de  contribuir  a  la  integració  de  l’estudiantat  entrant,  l’Àrea  de 
Cooperació  Interuniversitària  de  l’OCIE  ha  posat  en  marxa  un  programa  de  mentors  per  a 
estudiantat d’intercanvi durant el segon semestre del curs 2009/10. El programa ha tingut molt bona 
acollida per part de l’estudiantat UJI, ja que seixanta estudiants s’han inscrit al programa durant el 
segon semestre de 2009/10. Finalment, 22 mentors i mentores ens van enviar un informe amb tot el 
que el  programa de mentors els  ha aportat,  tant  la  part  intercultural  com la part  més personal. 
Alguns estudiants estrangers d’intercanvi que han participat en aquest programa han enviat també 
les seues impressions i han sigut molt satisfactòries. Algunes de les activitats que s’han organitzat  
per  a  aquest  programa  són  una  trobada  al  Pinar,  una  primera  trobada  en  una  sala  del  Servei 
d’Esports i una gimcana fotogràfica per la ciutat de Castelló, entre d’altres. A més, s’han entregat 
sis diplomes d’honor a les millors parelles de mentor i mentorats.

 



 
Trobada de mentors i mentorats, maig de 2010

A l’any 2009/2010 s’ha continuat emetent programa de ràdio creat l’any anterior a VoxUji Ràdio: 
“El  món  a  l’UJI”,  amb  noves  intervencions,  per  tal  d’aconseguir  una  major  participació  dels 
estudiants entrants en les activitats universitàries i la seua interacció amb estudiants espanyols. El 
programa aporta informació sobre els programes d’intercanvi existents a la nostra universitat que 
gestiona l’Àrea de Cooperació Interuniversitària de l’OCIE, i cada dimarts de 12.45 h a 13 h es 
parla d’un país dels trenta als quals l’UJI ofereix places.

 

 

   Vox Uji Ràdio-Programa sobre Itàlia

Enguany s’ha seguit coordinant el programa d’allotjament en famílies per als estudiants d’intercanvi 
entrants. Durant el primer semestre de 2009/10 es van allotjar deu estudiants amb famílies i durant 
el segon semestre, es van allotjar deu estudiants més. A banda d’aquests estudiants, al mes d’abril es 
va allotjar els quatre estudiants futurs del programa Euruji que van vindre a fer una mini estada a la 
nostra  universitat,  per  veure  com són  les  instal·lacions.  Enguany,  com a  novetat,  s’ha  buscat 
allotjament en famílies a una estudianta del Japó i a una estudiant italiana que vénen a fer un curs 
intensiu d’espanyol que ofereix el Servei de Llengües i Terminologia per a estudiantat estranger. En 
total,  26  estudiants  de  diferents  països:  Estats  Units,  Xile,  Argentina,  Regne  Unit,  Finlàndia, 
Alemanya, Dinamarca, França, Itàlia i Japó. S’ha fet alguna millora en la pàgina web del programa, 



on ara es poden veure més relats dels estudiants en relació amb el programa i també fotografies dels  
diferents actes realitzats durant el curs. Com a novetat, s’ha començat a elaborar unes bases per a 
regular la gestió del programa. A més, al començament de cada semestre, s’ha fet una reunió amb 
els estudiants que s’allotgen en famílies per a explicar què suposa conviure amb una família de 
Castelló i  fer  difusió del suport que ens dóna l’Ajuntament de Castelló per a aquest programa.  
També s’expliquen uns consells bàsics per a conviure amb una família a Castelló.

 Trobada amb les famílies al Casino Antic, octubre 2009

Durant el primer semestre de 2009/10 es va celebrar una trobada entre els estudiants i les famílies al 
Restaurant Casino Antic de Castelló. Al segon semestre es va celebrar una altra trobada al Pinar del 
Grau, on es va realitzar una barbacoa i algunes activitats lúdiques amb els estudiants i les famílies.

Al gener es va realitzar l’entrega dels xecs als estudiants participants del programa durant el primer 
semestre i en juliol es repartiran els xecs per als participants en el segon semestre.

El  curs  2009/10  s’ha  seguit  oferint  el  Cicle  de  Cinema  Espanyol  comentat  per  alumnat 
internacional, amb la projecció de vuit pel∙lícules en espanyol amb subtítols en espanyol sempre que 
va ser possible (quatre en cada semestre). A les projeccions va anar una mitjana d’unes quaranta 
persones per dia i entre els assistents hi havia tant estudiantat dels diferents programes d’intercanvi 
com estudiantat espanyol, encara que aquests en menor proporció. Aquestes projeccions tenen la 
peculiaritat  d’estar  comentades per  alumnat internacional entrant  de programes d’intercanvi.  En 
aquest  curs,  tres  estudiants entrants  en el  primer semestre  i  una estudianta entrant  en el  segon 
semestre van col·laborar en el cicle, organitzat juntament amb el SLT i el SASC. Les projeccions es 
fan  sobre  pel·lícules  que  els  estudiants  fan  a  classe  i  per  tant  la  coordinació  dels  professors 
d’espanyol, del SLT, han triat les pel·lícules que consideraven més adients per a l’aprenentatge de 
l’espanyol. D’altra banda, el SASC s’ha encarregat de fer difusió de les projeccions i d’adquirir 
algunes de les pel·lícules més difícils de trobar.

 



 
Cicle de cinema espanyol comentat per alumnat internacional

Com a novetat d’enguany, el programa d’activitats per als estudiants estrangers s’ha penjar al web i 
s’ha  creat  una  pàgina  web  anomenada  www.incoming.uji.es  per  a  facilitat  la  informació  a 
l’estudiantat entrant, on hi ha una secció de notícies i després uns enllaços útils per a trobar tot el 
necessari per a arribar a la Universitat Jaume I. El programa d’acollida als estudiants entrants s’ha 
ampliat en el curs actual, de manera que ara durant el curs es fan sis excursions amb autobús d’un 
dia i una excursió a peu pel Desert de les Palmes. També s’ha realitzat un curs de cuina espanyola i  
castellonenca en l’Escola d’Hoteleria del Grau de Castelló, entre moltes altres activitats. Hi ha una 
gran  participació  en  les  activitats  proposades.  També  s’ha  creat  un  àlies  nou  anomenat 
incoming@uji.es perquè puguen contactar els estudiants estrangers i les universitats estrangeres en 
anglès o en un altre idioma. En aquest lloc web també es pot trobar un nou vídeo que ha elaborat el 
Servei de Comunicació i Publicacions amb la coordinació de l’OCIE. També es poden veure vídeos 
d’estudiants amb entrevistes o excursions per a la informació dels estudiants entrants vinents.

 



 
Visita al campus, setembre de 2009

L’Oficina té un perfil en Facebook que està servint els estudiants tant ixents com entrants per a estar 
en contacte entre ells i amb l’Oficina ja abans de la seua estada. De moment el perfil Intercanviat 
OCIE ja compta amb 620 amics, la major part d’ells internacionals. En aquest perfil els estudiants 
tenen una via més per estar ben atesos per l’OCIE i per quedar i comunicar-se entre ells, així com 
poden trobar-hi fotos de les excursions i activitats que es realitzen durant el curs. També hem creat 
un grup que es diu Intercanviat OCIE: pisos, apartaments i habitacions, on els estudiants poden 
intercanviar els seus pisos i oferir alguna habitació lliure.

També continuen realitzant-se accions com ara la gestió informatitzada de la inscripció i matrícula 
de l’estudiantat entrant de màster, i especialment enguany s’ha actualitzat i redissenyat juntament 
amb el Servei de Comunicació i Publicacions la International Student Guide, i s’ha fet la versió en 
castellà, per la qual cosa aquesta guia s’ha convertit en un instrument no només informatiu sinó 
també de màrqueting.  A més, la gestió de la sol∙licitud del carnet de l’UJI, etc., han sigut també part 
de les accions que s’han realitzat per tal d’integrar els estudiants entrants en l’àmbit universitari.

El qüestionari de satisfacció d’estudiantat entrant ha donat els següents resultats rellevants: 

L’estudiantat entrant és, amb diferència, el més satisfet amb el programa d’intercanvi (4,51). Hi ha 
una gran diferència de satisfacció en favor de l’UJI (4,41) i la satisfacció amb la seua universitat  
d’origen (3,65). 

El  que  més  valoren  de  la  seua  estada  són  les  instal·lacions  del  campus,  l’acollida  a  l’UJI, 
l’allotjament, la utilitat acadèmica i el cost de la vida, el que no valoren tant és la integració amb els 
estudiants espanyols i la ciutat de Castelló. Dels seus resultats d’aprenentatge estan molt satisfets 
amb els  coneixements  d’espanyol  adquirits  i  d’aprenentatges  personals,  com ara  el  fet  d’haver 
conegut amb profunditat un nou país i una nova cultura, de manejar-se en entorns internacionals, de 
tindre major capacitat  de resoldre problemes i  tenen molt  clar que tornarien a fer una estada a 
Castelló.  

Dins  de  les  activitats  informatives  de  l’Àrea  de  Cooperació  Interuniversitària  cal  destacar  la 
celebració al Casino Antic de Castelló de dues trobades d’estudiantat Erasmus a l’abril i a l’octubre 
en les quals han participat uns 200 estudiants entrants i ixents. Aquestes trobades serveixen per a 
propiciar un primer contacte entre l’estudiantat de l’UJI i l’entrant. En aquesta trobada es fa una rifa 
d’un abonament de viatge i es reparteixen samarretes als voluntaris que fan de dinamitzadors.

 



 
Trobada Internacional d’estudiants al Casino Antic, abril 2010

També  com  a  novetat  enguany  s’ha  fet  una  foto  de  final  d’estada  als  estudiants  d’intercanvi 
entrants, que es va fer en el mes de maig. Ens vam coordinar amb el Servei de Comunicació i  
Publicacions per fer una sessió de fotos a banda de la foto oficial als estudiants estrangers, per a 
poder tenir més material per a futures publicacions.

 

 
Foto oficial entrants maig 2010

Finalment, s’han sol·licitat i obtingut dues ajudes, una de 15.343,84 euros concedida pel programa 
Salari Jove del SERVEF i una altra de 4.046,64 euros del programa EMORGA, per a la contractació 
d’International  Student  Assistants  entre  els  mesos  de  octubre  i  setembre,  per  a  la  millora  de 
l’orientació i la integració de l’estudiantat entrant.

Altres activitats
XARXES UNIVERSITÀRIES   

La Universitat Jaume I forma part de diverses xarxes universitàries, en les quals participa de manera 



activa. Les activitats que es gestionen directament des del Vicerectorat de Cooperació Internacional 
i Solidaritat són les següents:

(a) Grup Compostel·la d’Universitats: s’ha assistit a XV General Council, Universidad de EMUNI, 
Portoroz (Eslovènia, 24-26 de setembre, 2009). S’ha assistit també a les reunions de la Comissió 
Executiva  a  Portoroz  (Eslovènia,  23  setembre  2009),  Brussel·les  (Bèlgica,  25  febrer  2010)  i 
Nyenrode Business University (Breukelen, Països Baixos, 9-10 juny 2010).

(b) CEURI (Comité Espanyol Universitari de Relacions Internacionals): assistència als plenaris del 
CEURI que van tindre lloc a Las Palmas de Gran Canària, Plenari del CEURI (9-10 de novembre  
2009) i Toledo, Plenari del CEURI (14-15 de juny 2010).

A més, l’UJI ha assistit a les reunions de la Comissió de Cooperació del CEURI, les quals 
s’expliquen en l’apartat corresponent a l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.

(c) CUVRIC (Comité Universitari Valencià de Relacions Internacionals i Cooperació): assistència a 
les reunions convocades pel CUVRIC que van tindre lloc a la Universitat d’Alacant (12 de setembre 
de  2009),  Universitat  de  València  (29  d’octubre  de  2009),  Universitat  de  València.  Assemblea 
General del CUVRIC (21 de gener de 2010) i Universitat Miguel Hernàndez (4 de març de 2010).

• CONVOCATÒRIA DE BEQUES DEL PROGRAMA DRAC. Des del Vicerectorat es gestionen 
beques i ajuts del programa de mobilitat DRAC, de la Xarxa Vives d’Universitats, on s’ha resolt 
concedir les següents ajudes:

• Drac-formació avançada: 4  estudiants de doctorat.
• Drac-PDI: 4  personal de docència e investigació.
• Drac-estiu: 29 estudiants.
• Drac-Pas: 1 membre del PAS.

Programa d’informació i atenció al públic. Racó de la  
Solidaritat

Programa d’Informació i Atenció al Públic. Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament i Solidaritat (OCDS)
En els Estatuts de la Universitat Jaume I es defineixen les següents línies generals d’actuació en 
l’àmbit de la solidaritat i la cooperació:

• Els universitaris hem de col·laborar en el benestar de la societat des de l’àmbit local. 
• La sensibilització de la comunitat universitària i la incorporació en els currículums dels 

estudiants de programes i assignatures sobre aquests temes. 
• Participació activa en la cooperació internacional.
• Millora que es reflecteix tant en els aspectes científics i tecnològics, d’una banda, i en 

l’educació i formació, d’una altra, com en altres qüestions de caràcter bàsic per al 
desenvolupament humà, com ara: la salut, la cultura, l’ús adequat dels recursos, la protecció del 
medi ambient, el reconeixement del paper que ocupa la dona, etc.



Aquestes qüestions són absolutament imprescindibles per a la construcció d’una societat més justa, 
participativa i solidària i en la qual les universitats han d’assumir un paper protagonista. 

La  cooperació  universitària  al  desenvolupament  s’hauria  d’emmarcar  en  aquest  objectiu 
fonamental:  «La  recerca  de  millores  socials,  mitjançant  la  modificació  d’estructures  injustes, 
ineficients  i  irracionals  a  través  de  programes  que  incideixen  en  la  generació  i  difusió  de 
coneixements, en la formació de les persones i en la potenciació de projectes aplicats».

En aquest sentit, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS), que depèn del 
Vicerectorat de Cooperació Internacional i Solidaritat,  és fruit del compromís institucional de la 
Universitat  Jaume  I  per  articular  i  organitzar  eficaçment  accions  dirigides  a  promoure  la 
sensibilització, formació, investigació i transferència de coneixement en l’àmbit de la cooperació 
universitària al desenvolupament, la solidaritat i la justícia. L’OCDS és un referent en aquest camp 
per  a  tota  la  comunitat  universitària  i,  al  mateix temps,  està  oberta  a la  cooperació amb altres 
entitats, organismes i col·lectius.

L’OCDS és, a més, un punt de trobada per a escoltar, rebre i acollir tots aquells suggeriments que,  
en aquest sentit, l’alumnat, el professorat i el personal d’administració i serveis vulguen fer-nos 
arribar.

Les seues funcions són:
Cooperació universitària al desenvolupament
Solidaritat i voluntariat
Recursos en l’àmbit psicosocial en emergències i desastres
Migracions i interculturalitat

Les àrees tècniques de l’OCDS són les següents:

Coordinació i gestió de programes de cooperació universitària al desenvolupament.

Coordinació i gestió de programes de solidaritat i voluntariat.

Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre (OPSIDE)

Observatori Permanent de la Immigració-UJI (OPI-UJI)

Per  tant,  l’OCDS  pretén  vehicular  les  inquietuds  de  la  comunitat  universitària  en  matèria  de 
cooperació  al  desenvolupament,  dinamitzar  la  conscienciació  social  d’aquesta  i  fomentar  la 
promoció  i  l’educació  en  els  valors  solidaris.  L’OCDS  us  ofereix  informació,  formació  i  la 
possibilitat de contactar amb grups d’investigació a les àrees que tracten les qüestions relatives al 
desenvolupament i la solidaritat

Per al  desenvolupament d’aquestes activitats  es disposa de tots  els  mitjans amb què compta la 
Universitat Jaume I, entre altres, Ràdio Vox UJI, Periòdic Vox UJI, Agenda del dia UJI, i tambè la 
pàgina web de l’OCDS:

• www.uji.es/serveis/ocds   

Per últim i com a novetat d’aquest curs 2009/10 cal esmentar l’elaboració i publicació de la carta de 
serveis de l’OCDS. Aquest document informa detalladament la comunitat universitària del serveis 
que presta l’OCDS, dels  drets dels usuàries i usuaris i del seu compromís de qualitat i millora 
continuada. Per tant, amb la publicació de la carta de serveis l’OCDS fa un pas més enllà perquè les 
seues activitats gaudisquen de la màxima transparència i difusió.

http://www.uji.es/serveis/ocds


Accions de voluntariat
Llançament d’un programa de voluntariat propi: Programa UJI-Voluntària
Al gener del 2010 és va presentar el programa de voluntariat propi de la Universitat Jaume I que 
ofereix la possibilitat a tots el membres de la comunitat universitària: l’estudiantat, el PAS i el PDI, 
de poder participar activament en la consecució d’una societat més justa, i poder ajudar aquelles 
persones o col·lectius més necessitats.

Subprogrames i formació vinculada:

• Curs bàsic de formació per al voluntariat.
• Curs de suport a estudiants amb necessitats educatives.
• Curs de suport i integració escolar.
• Curs de suport a persones majors i dependents.
• Curs de voluntariat esportiu.
• Curs de voluntariat al Centre Penitenciari I de 

Castelló.
• Curs de voluntariat mediambiental.
• Curs de voluntariat “Coneix l’UJI”.
• Curs de voluntariat en activitats recreatives i 

animació sociocultural.
• Programa UJI-Voluntària Sènior, que incorpora 

programes de voluntariat cultural, voluntariat en 
noves tecnologies,  programa ¿En què puc ajudar-te?

Traieu nota en solidaritat!

S’ha firmat conveni amb: 
 

• Associació Síndrome de Down Castelló.
• Associació de Voluntaris d’Acolliment Familiar – AVAF
• Associació de Dany Cerebral Adquirit ATENEO-Castellón
• Associació d’Esclerosi Múltiple de Castelló - AEMC
• Associació Servei de Suport i Orientació al Menor - SSOM 
• Associació de Pares Afectats per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat de la Província de Castelló - 

APADAHCAS
• Centre penitenciari Castelló I 
• ONG Treballant per un Món Diferent – TRAMUNDI
• Fundació Secretariat Gitano
• Centre Social Marillac – Filles de la Caritat de Sant Vicent de Paul.

Els primers resultats del programa han sigut:

• Participació en les Jornades de Portes Obertes: 60 voluntaris aproximadament.
• Començament del programa en Centre Penitenciari Castelló I: 7 voluntàries.
• Voluntaris de la Universitat per a Majors que col·laboren amb voluntariat cultura en arxiu 

virtual Jaume I.
• Procés de selecció d’altres voluntaris vinculats als diferents programes.



• Grup d’intervenció en la UNAN-León de Nicaragua vinculat al projecte de cooperació finançat 
per AECID (vegeu accions OPSIDE) format per 23 voluntaris que de forma honorífica 
pertanyen al programa UJI-Voluntària.

• Incorporació als dos observatoris de l’OCDS de quatre voluntaris que col·laboren en els 
distints projectes. 

• Voluntariat mediambiental:

Curs de formació de voluntariat forestal (9, 10, 15 i 16 de desembre de 2009). Els 24 participants  
han hagut de completar la seua formació amb l’experiència d’una eixida a reforestar la zona elegida 
aquest curs. El professor responsable del curs és Ramón Saborit Arnau.

Els objectius del curs de formació han sigut:
• Contribuir a la preservació i millora del nostre entorn natural més immediat.
• Reforçar el paper del voluntariat i de la societat civil en la protecció del medi ambient.
• Promoure el coneixement del nostre patrimoni natural i implicar-nos en la seua defensa
• Reforçar la vigilància preventiva, formació i el voluntariat en els nostres boscos i paratges 

naturals susceptibles de patir agressions. 

Continguts del curs:

Referència  sobretot  a  l’educació  ambiental  com  a  procés  permanent  on  l’estudiant  prenga 
consciència  del  seu  medi.  S’ha  fet  insistència  en  l’adquisició  de  coneixements,  valors  i 
competències per a actuar  en favor del medi  ambient,  així  com també s’ha donat informació i 
formació bàsica sobre aquelles accions individuals i col·lectives respectuoses amb el nostre entorn. 

Al llarg d’aquest curs s’ha intentat posar en relleu la importància del paper del voluntariat ambiental 
així com la potenciació del compromís de l’alumnat amb la protecció del nostre entorn i la reflexió 
sobre els diferents valors mediambientals i la responsabilitat de cada subjecte.

Eixides repoblació forestal 

Aquest curs acadèmic, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat en col·laboració 
amb el Vicerectorat d’Estudiants,  han organitzat quatre eixides per a la reforestació en la zona 
devastada pel incendi forestal de l’Alcalatén, concretament a la Talaia, al terme municipal de les 
Useres i a la zona del castell d’Atzeneta.

Es  van  efectuar  els  dissabtes  30  de  gener,  6  de  febrer  —data  destinada  als  integrants  de  la 
Universitat per a Majors—, 13 i 20 de febrer.

El nombre total de participants ha sigut molt satisfactori:

Dia eixida Nombre de 
participants

30-gener-2010 28
6-febrer-2010 33
13-febrer-2009 44
20-febrer-2010 54

L’objectiu d’aquesta pràctica ha sigut possibilitar i estimular la participació activa dels universitaris 
i  universitàries  i  les persones relacionades  amb l’UJI en la  conservació i  millora del patrimoni 
natural a través del voluntariat mediambiental repoblant una de les zones més afectades.

La Conselleria va col·laborar en l’adquisició de plançons de diferents espècies com ara auró, pi 



carrasca i negral, carrasca o fleix. El coordinador del projecte, Ramón Saborit, es va encarregar de 
donar als assistents unes nocions prèvies en el pla de la reforestació, així com també va comentar 
els components del bosc mediterrani, com s’adapta la vegetació al clima del territori i per què el 
bosc guarda estreta relació amb la història i la cultura.

 

Amb aquestes jornades pretenem ajudar a formar 
masses boscoses adaptades al seu medi i amb la 
màxima  diversitat  vegetal  que  permet  la 
vegetació  autòctona.  Aquesta  diversitat  vegetal 
és la base perquè es puga establir una fauna, la 
qual  en  disposar  de  més  varietat  d’aliment, 
tindrà millors condicions que ara per a establir-
se.

Restaurar el bosc primigeni de carrasca i roure 
que hui  quasi  no existix  més  que en xicotetes 
zones de poca extensió.  Així podrem obtindre, 
amb el pas del temps un ecosistema estable amb la màxima biodiversitat possible.

Carrasca

Recuperar la biodiversitat perduda a causa dels incendis, les "neteges de mala herba" tradicionals i 
les extraccions de "llenyes baixes" per als forns de ceràmica, per mitjà de la reforestació amb les 
espècies arbòries i arbustives que d’una manera discontínua, encara es poden veure en la zona.

Accions de solidaritat
I Convocatòria de pràctiques solidàries en països empobrits
L’Oficina  de  Cooperació  al  Desenvolupament  i  Solidaritat  en  col·laboració  amb  l’Oficina  de 
Cooperació  Internacional  i  Educativa  i  el  Vicerectorat  d’Estudiants  i  Ocupació,  entre  els  punts 
essencials del seu pla d’activitats ha incorporat una iniciativa nova dirigida al nostre alumnat. En 
particular, es tracta que els estudiants puguen realitzar pràctiques de grau, treballs de final de carrera 
i pràctiques de màster en països empobrits. La iniciativa es recolzarà amb un programa de beques 
dirigit  a  estudiants  de  l’UJI  per  a  realitzar  les  seues  pràctiques  en  matèria  de  cooperació  al 
desenvolupament (el finançament ha vingut de pressupost del Vicerectorat i de les aportacions 0,7% 
de matrícula d’estudiants). El suport de PDI ha sigut bàsic en aquesta primera convocatòria que ha 
permés fer pràctiques vinculades als estudiants següents:

Plaça Durada País Entitat Tutora Inici Seleccionat Quantia 
total

Diagnòstic 
socioeducatiu 
sobre percepcions 
de l’educació 
inicial i preescolar 
en zones 
marginades de 
Tijuana, Baixa 

1 mes MÈXIC 
Tijuana

Universidad 
Pedagógica 
Nacional

Mª Luisa 
Sanchiz 
Ruiz 

Abril Paula 
Isabel 
Fabregat 
Rius

1650 €



Califòrnia

Educació 
intercultural en 
aules d’escoles en 
condicions de 
marginació de 
Baixa Califòrnia

1 mes MÈXIC 
Tijuana

Universidad 
Pedagógica 
Nacional

Mª Luisa 
Sanchiz 
Ruiz 

Abril M. Pilar 
Ibáñez 
Tena

1650 €

Projectes de 
cooperació amb 
menors en risc 
d’exclusió en el 
marc d’equips 
interdisciplinaris

2 mesos ARGENT
INA 
Buenos 
Aires

Asociación 
Civil Instituto 
Siloé

Ana 
Ramos

Abril Silvia 
Simón 
Orce

Raúl Ferrer 
Azpeleta

2100 € 

2100 €

Desenvolupament 
de programari al 
Centro 
Internacional de 
Tecnologías de la 
URP de Lima

2 mesos PERÚ

Lima

Universidad 
Ricardo 
Palma (URP) 
CITDEL

Cristina 
Rebollo 
Santamarí
a

18 de 
març

Jorge 
Harcía 
Mancebo

2100 €

     
Serà possible una segona convocatòria amb finançament propi del Vicerectorat i 0,7% a més 
d’alguna aportació de patrocinadors externs.

11è Programa “Pisos solidaris”
És una  iniciativa  de  l’Ajuntament  de  Castelló,  l’Institut  Valencià  de  l’Habitatge  (IVVSA) i  la 
Universitat Jaume I orientada a dinamitzar el teixit social col·laborant en els programes propis del 
barri  de Sant Llorenç i,  al  mateix temps, proporciona allotjament a estudiants de la Universitat 
Jaume I.

Aquest  Programa  el  gestiona  l’Oficina  de  Cooperació  al  Desenvolupament  i  Solidaritat  de  la 
Universitat Jaume I.

Finalitat

La  missió  del  Programa  consisteix  a  planificar  i  desenvolupar  una  intervenció  comunitària 
multidisciplinària  en  la  qual  els  estudiants  participen  en  activitats  educatives  i/o  de  caràcter 
voluntari, dirigides a la comunitat de veïns del grup de Sant Llorenç de Castelló.

Objectius
• Oferir als estudiants l’oportunitat d’aprendre i viure en contacte directe amb el barri.
• Que el barri es convertisca en un espai de trobada i convivència entre els membres de la 

comunitat universitària.
• Fomentar la transmissió de valors solidaris i d’integració social.
• Col·laborar amb les entitats del barri i amb els veïns del barri de Sant Llorenç. 

Principis
• Respectar les cultures existents
• Transmissió de valors



• Integració social
• Ser veí del teu veí
• Cooperació per la convivència pacífica

Activitats
• Integració dels estudiants al barri, col·laborant en les iniciatives existents (associacions, 

programes culturals, socials...)
• Realització del Pràcticum, pràctiques d’assignatures o tasques d’investigació.

Instal·lacions

Per al curs 2009-2010 s’han oferit a l’estudiantat 16 places en pisos d’una, dues i tres habitacions. 
Les condicions d’allotjament són les següents:

• Fer un dipòsit de 120 euros
• Pagament de les despeses corrents (aigua, llum i escala)
• Participar en el projecte d’intervenció social  i comunitària que la Universitat Jaume I 

desenvolupa al barri de Sant Llorenç

Preinscripció i temporalització
• 1a convocatòria: del 4 de maig al 25 de maig de 2009
• 2a convocatòria: de l’1 al 30 de setembre de 2009
• Procés de selecció: del 26 al 29 de maig de 2009
• Inscripció i adjudicació de places: de l’1 al 15 de juliol de 2009
• Entrega de claus: setembre 2009
• Selecció i adjudicació de places: de l’1 al 15 d’octubre de 2009

En el curs 2009/10  han participat en aquest Programa vint estudiants de diferents especialitats i  
nacionalitats.
Cal destacar les següents activitats que s’han realitzat al llarg d’aquest curs:

• Suport a tallers i gestió de l’Associació de Dones del Grup de Sant Llorenç
• Suport en comptabilitat i funcionament a les associacions de veïns i de tercera edat del barri.
• Suport en activitats de dinamització comunitària en el barri (ajuda als presidents d’escala i al 

responsable de l’IVVSA designat per al barri).
• Col·laboració en les activitats de repàs escolar, en el programa d’absentisme escolar i activitats 

esportives amb xiquets/tes del barri.
• Classes d’informàtica als joves que assisteixen als cursos del Centre de Formació Ocupacional 

del barri.
• Classes d’anglès als joves que assisteixen als cursos de l’associació del Secretariat Gitano del 

barri.
• Col·laboració en activitats lúdiques dirigides a xiquets/tes que organitza el Racó Màgic en el 

barri.
• Classes d’informàtica a dones, que organitza “La Llar”.
• Suport i participació en les activitats organitzades per la Taula de Coordinació del barri:

-  Festival d’Estiu.
-  Dia Internacional de la NO violència contra la dona.
-  Olimpíades de la salut.

• Participació en l’escola d’estiu.



Estudiants parcipants del Programa Pisos Solidaris, en una activitat en el Centre Cultural Amigó.
 

Programa “Viure i conviure” 2009/10
Programa d´habitatge intergeneracional que potència la convivència entre l’estudiantat universitari i 
les persones majors.

La Fundació Viure i  Conviure de l’obra social  de Caixa Catalunya és  la  patrocinadora amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Castelló i la Universitat Jaume I.

Aquest  programa té com a objectiu pal·liar  la  soledat de les persones majors i  facilitar  l’accés 
d’allotjament  als estudiants amb pocs recursos econòmics.

L’estudiantat s’allotja al domicili de les persones majors que tenen necessitat de companyia i així 
joves i majors passen a compartir pis, despeses i temps lliure, gaudint de les seues experiències. 
Estudiants de diversos països avalen l’èxit d’aquest programa.

PERSONES MAJORS ESTUDIANTS
Nombre de sol·licituds noves 1 16
Abandons del programa 1 2

Nombre de parelles realitzades durant el curs 2009/2010 5
Nombre de  parelles actual 3

Dia de lluita contra la sida - 1 de desembre de 
2009 -
Campanya anual de sensibilització sobre tot allò que comporta 
aquesta malaltia.

Els objectius són:
• Conscienciar la comunitat universitària sobre el fet que la 

sida és un problema de tots
• Facilitar informació per a potenciar la prevenció



Enguany la campanya ha tingut una acollida nombrosa a la qual s’han presentat 74 cartells, exposats 
al vestíbul de l’aulari JB2 de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques durant tot el mes de 
novembre. L’entrega de premis als cartells de l’edició 2009 va tindre lloc el dia 1 de desembre, dia 
de  lluita  contra  la  SIDA.  Aquest  premi  consisteix  en  la  dotació  econòmica  de  300  euros  al 
guanyador del  primer premi  i  150 euros al  del  segon premi.  El  jurat  està  format  per  diferents  
professors de l’àrea de disseny i pel tècnic d’UNISEXIDA, del Servei de Prevenció i de l’Oficina 
de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat i per el cap del CIPS de Castelló. El primer premi 
va ser per a Marta Olucha Sansano, per la seua obra amb el títol “Davant de la SIDA tu decideixes 
com és el camí”, també es van atorgar dues mencions especials

La novetat és que els cartells presentats a concurs han propiciat la publicació d’un catàleg en format 
CD.

El dia  1 de desembre també es  va inaugurar,  al  mateix lloc,  una exposició d’Acción contra  el 
Hambre titulada: “SIDA, l’altra cara de la fam”.

Suport a l’ acollida de xiquets i xiquetes sahrauís
Com cada estiu,  l’associació SMARA organitza l’acolliment,  per  part  de famílies  de Castelló  i 
província de xiquets i xiquets sahrauís. Enguany, 104 xiquets/xiquetes passaran un millor estiu dins 
del marc del programa Vacances en pau. Aquest any l’acte de suport va tindre lloc el 6 de juliol de 
2009 a la sala d’actes de l’edifici de Postgrau.

Accions de cooperació
I CONGRÉS INTERNACIONAL DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT - UJI
Des de 1997 la Universitat Jaume I celebra anualment les Jornades de Cooperació  Internacional i 
Solidaritat. Durant dotze edicions aquestes jornades han dut a terme un ampli recorregut de reflexió 
i  formació  que  ha passat  des  de  l’anàlisi  de la  situació  d’Àfrica  fins  als  fenòmens migratoris,  
passant pel nou ordre mundial o les alternatives per l’eliminació de la pobresa que es presenten en 
el segle XXI.

L’any  2009  la  Universitat  Jaume  I  i  el  periòdic  de  referència  altermundialista  Le  Monde 
Diplomatique han  encarat  la  celebració  de  les  XIII  Jornades  de  Cooperació  Internacional  i 
Solidaritat  amb  la  determinació  d’impulsar  un  nou  repte  des  del  punt  de  vista  acadèmic;  les  
Jornades s’han  modificat de manera substanciosa, incorporant-se al si de les mateixes un autèntic 
congrés  en  cooperació  pel  desenvolupament.  Enguany,  el  títol   ha  sigut  “Cooperació  al 
desenvolupament i alternatives enfront de la crisi”.

Amb aquest Congrés es va voler obrir una porta a la participació i que a més a més es convertira en 
un canal de creixement acadèmic per a estudiants i investigadors que volen fer de la cooperació al 
desenvolupament el seu objecte d’estudi.

 



Cartell de difusió del I Congrés Internacional de Cooperació al Desenvolupament - UJI

El Congrés es va celebrar durant els dies 16, 17 i 18 de novembre de 2009. Les comunicacions 
presentades al Congrés es van englobar en quatre àrees: 
Desenvolupament local
Eixos transversals del desenvolupament
Educació per al desenvolupament
Estudis de pau i desenvolupament

El Congrés  va comptar amb la presència de prestigiosos experts internacionals com ara Mbuyi 
Kabunda, professor de l’Institut Internacional de Drets Humans d’Estrasburg i Joan Martínez Alier, 
catedràtic d’Economia i Història Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona. També es va 
realitzar  una  taula  redona d’ONG i  es  va  inaugurar  l’exposició  fotogràfica  “Mercado Hambre. 
Abierto 24 horas” de l’ONG Acción contra el Hambre.

La assistència a les conferències, taula redona i exposició va ser lliure, si bé l’assistència a tot el  
congrés requeria matrícula. 

El congrés va ser tot un èxit ja que va comptar amb més de 200 matriculats.



Inauguració I Congrés Internacional de Cooperació al Desenvolupament – UJI

Conferència impartida per Mbuyi Kabunda, professor de l’Institut Internacional de Drets Humans d’Estrasburg

III Fira d’ONG i comerç just
Per tercer any consecutiu i després de l’èxit de públic de les dues primeres edicions, l’Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament va organitzar la III Fira d’ONG i comerçjust.

Aquesta fira es va celebrar el 16 de desembre, de 10 a 18 hores al vestíbul de la Facultat de Ciències 
Jurídiques i Econòmiques. 

Hi  van  participar  les  ONG Intermon  Oxfam,  Fundació  Pau  i  Solidaritat,  Acsud-Las  Segovias, 
Unicef, establiments especialitzats com La Tenda de Tot el Món i a més a més aquest any també ha 
participat la cooperativa ecològica El Lledoner que incorpora a l’oferta de productes de comerç just  
altres de producció ecològica.

L’objectiu de la fira va ser acostar a la societat de Castelló en general i al públic universitari en 
particular  la  pràctica del  comerç just  i  els  valors  que porta  associats,  com ara el  respecte  pels 
xicotets productors i el consum responsable. 



 
III Fira de comerç just i ONG celebrada al vestíbul de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de l’UJI

2a convocatòria d’ajudes de cooperació universitària al desenvolupament
En el  context  de l’UJI  la  sensibilització  de la  comunitat  universitària  respecte  de la  solidaritat  
internacional i a favor d’un desenvolupament humà sostenible ha sigut sempre una prioritat. És per 
això que la Junta de Govern de desembre de 1999 va aprovar dedicar el 0,7% del pressupost de  
despeses corrents de la Universitat Jaume I a accions de solidaritat i cooperació.

També es va aprovar, a partir del curs 2000/01, la contribució de l’estudiantat amb un 0,7% de la 
seua matrícula, i del PAS amb un 0,7% de la seua nòmina, amb l’objectiu de destinar-lo a accions 
de solidaritat i cooperació al desenvolupament.

En aquest context, en aquest curs 2009/10 s’ha portat a terme la segona convocatòria d’ajudes de 
cooperació universitària al desenvolupament. L’objectiu d’aquesta convocatòria és facilitar i prestar 
suport  a  la  participació  de  membres  de  la  comunitat  universitària  (PDI  i  PAS)  a  través  del 
finançament  total  o  parcial  de  projectes  de  cooperació  universitària  al  desenvolupament  en  les 
següents modalitats:

• Projectes de formació, d’intercanvi de coneixements i de capacitació dels recursos humans
• Projectes d’enfortiment institucional
• Projectes de transferència de coneixements i tecnologies

El termini per presentar les sol·licituds va finalitzar el 31 de març de 2010 i es van atorgar ajudes a 
un total de catorze projectes.

Persona responsable ONG/Organismes que 
col·laboren

Projecte

Rafael Ballester Arnal
Departament de Psicologia 
Bàsica

Universidad Nacional de Mar 
de Plata (Argentina)

Enfortiment del programa de 
promoció de salut sexual i 
prevenció del VIH/SIDA a la 
Universitat Nacional de Mar de 
Plata (Argentina)

Rosana Peris Pichastor
Departament de Psicologia 
Evolutiva

Bahir Dar University (Etiòpia) Millora de la gestió del 
coneixement per a l’increment 
de l’eficàcia en els processos de 
cooperació universitària per al 



Persona responsable ONG/Organismes que 
col·laboren

Projecte

desenvolupament entre la Bahir 
Dar University (Etiòpia) i  l’UJI

Ana Mª Fuertes Eugenio
Institut Interuniversitari de 
Desenvolupament local (IIDL)

Universidad de La Habana Intercanvi de bones pràctiques, 
enfortiment institucional i 
creació de capacitats en 
identificació i avaluació de 
projectes de cooperació 
internacional, inclosos els de 
desenvolupament local.

Raquel Agost Felip
Departament de Psicologia 
Evolutiva

Asociación de Desarrollo 
Integral AJTIKONEL 
(ASDIAT) Guatemala

Implementació i instal·lació de 
cuines millorades, de tipus 
planxa estalviadora.

Vicent Ortells Chabrera
Departament d’Història, 
Geografia i Art

Universidad Intercultural de los 
Pueblos y Nacionalidades 
Indígenas (Amawtay Wasi)

Enfortiment de la Universidad 
Intercultural de los Pueblos y 
Nacionalidades Indígenas 
Amawtay Wasi, donant suport a 
la trobada de sabers dels pobles 
i nacionalitats originàries Abya 
Yala.

Luisa Sanchiz Ruiz
Departament d’Educació

Dirección Regional de 
Educación. Gobierno Regional 
de Madre de Dios (Perú)

Projecte de formació de pares i 
mares en comunitats indígenes 
de Perú

Joan Andreu Traver Martí
Departament d’Educació

Universidad Pedagógica 
Nacional de México

Projecte d’investigació i 
intervenció comparada entre 
Mèxic i Espanya

Antonio Caballer Miedes
Departament de Psicologia 
Evolutiva

Asociación Civil Instituto 
Siloé -Argentina

Creació d’una xarxa 
universitària de formació i 
investigació aplicada

Ignacio Morell Evangelista
Institut Universitari de 
Plaguicides

Instituto Nacional de Cultura-
Cusco (Perú)

Formació en tècniques d’accés i 
seguretat com a suport per a les 
investigacions en llocs de difícil 
accés dirigides a la conservació 
del patrimoni cultural i natural 
com a motor de 
desenvolupament a 
Machupichu (Perú)

Inmaculada Fortanet Gómez
Departament d’Estudis 
Anglesos

Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua 
(UNAM) León-Nicaragua

Curs d’anglès per a la 
investigació i curs de disseny de 
materials

Leonor Lapeña Barrachina Universidad de la Habana Formació, intercanvi 



Persona responsable ONG/Organismes que 
col·laboren

Projecte

Departament de Ciències 
Agràries i del Medi Natural

(Cuba).
Centro de Estudios Ambientales

d’experiències i bones 
pràctiques en adaptació al canvi 
climàtic i agricultura sostenible.

 Anna Mª Ramos Ribelles
Institut Interuniversitari de 
Desenvolupament Local (IIDL)

Centro de Planificación y 
Gestión – Universidad Mayor 
de “San Simón” (CEPLAG-
UMSS) Bolivia

Enfortiment metodològic a les 
investigacions realitzades en el 
districte 9 de la ciutat de 
Cochabamba (Bolívia)

Ana Mª Estelles Palanca
Departament de Traducció i 
Comunicació

Media Luna Roja Saharaui 
Rabuni-Tindouff (Algèria)

Projecte d’un taller de ceràmica 
per a la wilaya d’El Aaiun 

Milena Costas Trascasas
Departament de Dret  Públic

Croix-Rouge Burkinabé 
(Burkina Faso)

Formació de promotors en drets 
humans i protecció de la 
infància a l’Àfrica de l’Oest 
(Burkina Faso)

Beques i ajudes
Beques de codesenvolupament UJI (5a Edició)

Les beques de codesenvolupament UJI volen pal·liar la manca de recursos de persones amb gran 
potencialitat de desenvolupament personal i professional i facilitar la formació superior d’aquestes 
persones  en  pro  d’una  inserció  als  respectius  contextos  socials  d’origen,  que  redunde  en  un 
desenvolupament social d’aquests.

Aquestes  beques  consisteixen  en  ajudes  mensuals  per  allotjament,  manutenció  i  matrícula,  i 
s’adrecen a estudiantat de l’UJI procedent de països en vies de desenvolupament amb especials 
dificultats econòmiques per a continuar els seus estudis.

Els alumnes que aconsegueixen aquestes beques reben formació específica en els àmbits de les 
migracions, el desenvolupament i el codesenvolupament, i col·laboren en la difusió i organització 
d’activitats relacionades amb aquests temes.

Aquest curs 2009/10, les beques codesenvolupament UJI han sigut atorgades a dos estudiants, un 
provinent de Brasil i l’altre de Perú.

Programa  d’ajudes a estudiants de països en vies de desenvolupament

Són beques per a l’accés a l’ensenyament superior i especialitzat (doctorat), dirigides a estudiants 
de països en vies de desenvolupament que tinguen dificultats econòmiques.

El programa tracta d’implicar aquest estudiantat de països en vies de desenvolupament que cursen 
estudis  a  la  Universitat  Jaume I  en  un  seminari  d’agents  multiplicadors  perquè  compartisquen 
experiències  i  la  necessitat  de  projectar  en  un  futur  als  seus  països  els  coneixements  que  han 
adquirit.



Aquest  programa  es  desenvolupa  des  de  l’any  2001  i  compta  amb  el  suport  de  l’USE en  el  
seguiment docent de l’estudiantat.

Aquest curs 2009/2010 és la vuitena edició d’aquest programa i els resultats són els següents:
• Nombre d’estudiants de doctorat provinents de països en vies de desenvolupament que han 

rebut ajudes d’estudi per al curs 2009/10: tres alumnes de Cuba, un alumne de Mèxic, un 
alumne de Brasil i un alumne sahrauí.

• Nombre d’estudiants de ensenyament superior de països en vies de desenvolupament que han 
rebut ajudes d’estudi per al curs 2009/10: tres alumnes de Marroc i dos de Guinea.

Programa Algèria d’Universitats (PAU)
El Programa Algèria Universitats (PAU) és un programa de cooperació al desenvolupament basat en 
el treball conjunt entre dues xarxes universitàries mediterrànies: la Xarxa Vives d’Universitats (de 
la qual forma part la Universitat Jaume I) i la Conferència Regional d’Universitats de l’Oest 
d’Algèria (CRUO).

La Universitat Jaume I participa activament amb aquest macroprojecte de cooperació.

L’objectiu general del PAU, iniciat l’any 2007 a Algèria, és la integració i el reconeixement del 
sistema universitari algerià dins l’arc mediterrani alhora que potenciar-lo com a bon referent en 
educació superior.

La universitat Jaume I participa activament amb aquest macroprojecte de cooperació.

En aquest curs s’han organitzat tres camps de treball a Algèria que van tindre lloc entre el 26 de 
març i el 7 d’abril de 2010. L’OCDS es va encarregar de donar difusió a aquesta activitat i  de  
recollir les sol·licituds dels estudiants interessats. En total van participar quinze estudiants al camp 
de treball de Beni Abbes, quinze estudiants al camp de treball de Mascara i deu al de Tlemcen.

També el PAU va convocar vuit beques destinades a estudiants de la Xarxa Vives amb la finalitat de 
finançar  una  estada  de  recerca  a  la  Universitat  de  Tlencem (Algèria)  o  a  la  Universitat  d’Orà 
(Algèria). L’OCDS es va encarregar de difondre la informació relacionada amb aquestes beques 
entre els estudiants de l’UJI.

Terratrèmol a Haití
Dies després del terratrèmol al país més pobre d’Amèrica, el panorama era desolador.

Qualsevol esforç era molt important per tal d’implementar la resposta humanitària a curt termini i 
en aquest sentit el Consell de Direcció de la Universitat Jaume I, seguint la proposta de l’informe 
que va emetre l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de l’UJI sobre la situació 
d’Haití,  i  des dels pressupostos  que recull  el  Protocol  d’actuació de les universitats  enfront  de 
situacions de crisis humanitàries aprovat per la CRUE a l’abril de 2006, va aprovar destinar el 0,7% 
acumulat que s’obté de les donacions que voluntàriament realitza el PAS i PDI sobre el global de les 
seues nòmines a Creu Roja, seguint la línia de col·laboració entre l’ONG i la Universitat.

OPSIDE
L’Observatori  Psicosocial  de  Recursos  en  Situacions  de  Desastre  (OPSIDE)  és  un  dels  àmbits 
d’actuació de l’OCDS. L’OPSIDE busca crear un espai de recursos mitjançant la investigació, la 
formació i assessorament en aspectes psicosocials en desastres. L’objectiu és oferir als diferents 
sectors  de  la  població  (voluntaris,  estudiants,  institucions,  cossos  especialitzats...)  formació, 



assessorament i recursos en relació a l’ocurrència de successos traumàtics per a desenvolupar una 
resposta eficaç.

Les activitats més rellevants que s’han dut a terme en cadascuna de les àrees de treball són les 
següents:

Activitats de l’àrea de formació
L’objectiu d’aquesta àrea de treball és oferir formació i assessorament a diferents col·lectius que 
desenvolupen el seu treball en l’àmbit d’emergències i desastres.

Les activitats realitzades són:

Curs de formació continuada: 4t curs d’intervenció psicosocial en desastres

Aquest  curs,  subvencionat  per  la  Fundació  Ruralcaixa  Castelló,  es  va  donar  a  conèixer  a 
l’estudiantat,  professionals de la psicologia, educadors i  treballadors social el paper que l’equip 
d’intervenció psicosocial desenvolupa en un desastre, així com dotar-los d’alguns coneixements i 
habilitats bàsiques per a intervindre en aquest tipus de situacions. El curs, realitzat del 25 de març al 
30 de juny, ha tingut una modalitat semipresencial (3 crèdits ECTS) i s’ha adaptat a la normativa 
europea d’educació superior. A més, s’ha comptat amb professorat referent en l’àmbit nacional en 
matèria d’intervenció psicosocial en desastres. La matrícula ha sigut de 25 estudiants: psicòlegs, 
treballadors socials, estudiants i educadors.

4t Cicle de conferències: psicologia i desastres

Aquesta activitat ha estat subvencionada per la Fundació Ruralcaixa Castelló. Va tindre lloc a les 
instal·lacions de la Fundació Ruralcaixa i a la Universitat Jaume I. Va estar oberta a tota la població 
castellonenca. Les conferències van ser les següents: 

19  de  maig.  En  les  hores  del  dolor:  acompanyar  en  les  pèrdues.  Eduardo  Roselló  Toca. 
Psicoterapeuta especialitzat en el tractament de persones amb problemes incològics. Entre altres, 
autor del llibre Ay pena, penita, pena. 

26 de maig.  La comunicació en situacions de crisi:  principis de gestió.  Javier Puig del Campo. 
Periodista. Fundador i responsable de CGC Comunicació. Expresident d’ Edelman Public Relations 
Worldwide en Espanya i Portugal. Membre del Consell Europeu de Directors d’ Edelman.

2 de juny. Reptes de l’equip d’intervenció en emergències multiculturals.

Dr. Juan Manuel Fernández Millán. professor de Psicologia Social de la Universitat de Granada. 
Autor del llibre Apoyo psicológico en situaciones de emergencia. 

Van assistir una mitjana de 100 persones a cadascuna de les conferències.

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-va&palabra=Psicoterapeuta


  

1r curs de formació psicològica per a bombers en emergències i desastres.

Aquest va ser un curs a la carta subvencionat pel Consorci Provincial de Bombers i dirigit a 25 
bombers d’aquest servei. Les dates de realització van ser del 19 al 23 d’octubre de 2009, amb un 
total de 25 hores. L’objectiu del curs era oferir eines pràctiques per al treball diari dels bombers des 
d’un punt  de  vista  psicosocial,  així  com eines  per  al  maneig  de  les  reaccions  i  conseqüències 
psicològiques que puguen manifestar.

 

Conferència: L’atenció psicosocial  enfront de desastres a Nicaragua.

Conferència  a  càrrec  de  Jairo  Rodríguez  Cruz  (director  de  la  titulació  de  psicologia  de  la 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-LEÓN). La dita conferència va tindre lloc 
el dia 22 d’octubre i va comptar amb una assistència de trenta persones. El ponent va exposar la 
situació  de  Nicaragua  enfront  de  desastres  i  el  sistema d’atenció.  L’acte  va  estar  moderat  per 
Carmén Lázaro Guillamón, directora de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.



  

Seminari d’habilitats de comunicació

L’objectiu del dit seminari va ser oferir algunes eines bàsiques per a una comunicació eficaç. El  
seminari  es va celebrar l’1 de juny a càrrec de Juan Fernández Millán, professor de Psicologia 
Social  de la Universitat de Granada. Van assistir un total de 35 persones.

Cap a una escola resilient? Resiliència i duel en el context educatiu

L’objectiu del curs era dotar els professors d’eines i estratègies per a fomentar la resiliència en les 
escoles i facilitar-los pautes d’intervenció davant d’un succés traumàtic. El dit curs, semipresencial 
es va impartir als col·legis Elcano (30 hores, del 27 de maig al 21 de juny) i Mare Vedruna Sagrado 
Corazón (20 hores; del 3 de maig al 31 de maig). En este curs es va formar un total de 55 professors  
i professores.

Curs  d’estiu  2010:  Mitjans  de  comunicació,  desastres  i  trauma informar sense  danyar la 
població?

 



 Aquest curs  ha  abordat  el  paper  dels  mitjans  de  comunicació  en  situacions  traumàtiques.  Els 
objectius  van  ser  proporcionar  coneixements  sobre  reaccions  i  comportament  de  les  persones 
afectades; estudiar la influència del treball en els escenaris i el contacte amb les persones afectades 
sobre els  periodistes que cobreixen l’esdeveniment;  reflexionar  sobre la població espectadora; i 
ressaltar la importància de l’atenció de la salut mental del professional i les formes de dur a terme el 
treball. El curs es va realitzar els dies 6, 7 i 8 de juliol de 2010 i va ser inaugurat per la vicerectora  
de Cooperació i Relacions Internacionals, Inmaculada Fortanet Gómez, i José Manuel Gil Beltrán, 
director del curs.  En el  curs van participar ponents de reconegut prestigi  internacional com ara 
Gavin Rees,  periodista i  director  del Darc Center Europe of Journalist  and Trauma i  Francisco 
Orengo García, metge-psiquiatra i director de la Societat Espanyola de Psicotraumatologia i Estrès 
Posttraumàtic. Al curs van assistir dinou professionals dels mitjans de comunicació i estudiants de 
comunicació audiovisual de diferents províncies de la geografia espanyola. 

Col·laboració en altres cursos de formació

Col·laboració  docent  en  el  màster  de  Cooperació  al  Desenvolupament  Especialitat  Ajuda 
Humanitària Internacional (15 hores: aspectes psicosocials de l’ajuda humanitària).

Activitats de l’àrea de recursos i comunicació
Les accions d’aquest àrea de treball van dirigides a l’elaboració i difusió de materials específics 
d’intervenció i ajuda a les víctimes. Les activitats que es duen a terme són les següents:

• Pàgina web especialitzada en aspectes psicosocials relacionats amb els desastres i emergències: 
www.opside.uji.es 

• Pàgina web per a pares sobre com poden ajudar els seus fills a afrontar situacions traumàtiques.

• Adquisició de material per a l’espai de recursos de l’ OPSIDE situat en la segona planta de la 
Biblioteca de l’UJI (250 materials).

• Dotació de material per a un espai de recursos del OPSIDE-Unan-León en la Universitat 
Nacional Autònoma de Nicaragua-Unan-León (30 manuals).

• Gestió dels voluntaris del programa UJI-Voluntària-OPSIDE.
• Presentació i difusió de les activitats de l’ OPSIDE en l’International Conference on 

Transcultural Psychiatry: Migration, next generations and the future of psychiatry (13-16 june 
2010). 

“Grief after natural disasters in Nicaragua: research and creation of psychosocial care materials”.

“Transfer of Knowledge for the creation of a network for psychosocial intervention in disaster at the 
University UNAN-LEON (Nicaragua)”.

http://www.opside.uji.es/


 
• Assistència al congrés internacional de Resiliència. Una capacitat de la persona, un repte per a 

l’orientació familiar (València, 11 de maig).
• Participació en una taula sobre intervenció psicosocial en desastres en laes IV Jornades sobre 

intervenció i rescat en emergències i catàstrofes (29 d’abril).
• Sensibilització i formació des de la premsa.

El 2008 vam iniciar una nova modalitat  de treball:  oferir  informació i  sensibilitzar la  població 
mitjançant  la  premsa.  Amb  la  campanya  «Sis  mesos,  sis  reflexions»,  en  col·laboració  amb  el 
periòdic Mediterráneo (La finestra de la Universitat) i el Servei de Comunicació de la Universitat,  
cada mes un professional  de diferents  àmbits  de treball  en intervenció psicosocial  en desastres 
redactava un article sobre diferents tòpics. 

Activitats de l’àrea d’investigació
Les accions d’aquesta àrea de treball van dirigides a conèixer les dinàmiques psicosocials que es 
produeixen en un desastre.

Es desenvolupen quatre línies d’investigació: 

• Les reaccions dels escolars de la ciutat de Castelló a l’atemptat de l’11 de març.
• Dol transcultural.
• Resiliència en el context educatiu. S’ha codirigit la tesi de màster: ¿Hacía una escuela  

resiliente? Presentada per Rosa Matéu Pérez.
• Desplaçament forçat en Colòmbia. S’ha codirigit la tesi de màster: Desplazamiento forzado y 

proyecto de vida un estudio de caso en Colombia. Presentada per Sandra Milena Alvarán 
López.

• Proyecte Tents (The European Network on Traumatic Stress). Projecte subvencionat per la 
Unió Europea coordinat per la Universitat d’Amsterdam. Vam rebre una demanda per part del 
coordinador espanyol per a fer un estudi i un informe sobre els recursos i cursos de formació 
que s’estaven fent a Espanya sobre intervenció psicosocial (es va gestionar a través d’un 
contacte entre la Universitat i la Societat de Psicotraumatologia i Estrès Posttraumàtic).

Proyecte AECID
Projecte darrere el títol “Sensibilització i formació de professionals de la salut mental en prevenció i 
intervenció psicosocial en desastres i emergència”, depèn de la subvenció de l’Agència Espanyola 
de  Cooperació  Internacional  al  Desenvolupament  (AECID);  Convocatòria  Oberta  i  Permanent 
(CAP), i en aquest moment està proposat per a l’aprovació per part de la comissió de valoració.

El període d’execució del projecte és de 18 mesos, que van començar l’1 de desembre de 2008 i es 
prolongaran fins a l’1 de juny de 2010. Es tracta d’un projecte conjunt amb la Universidad Nacional 
Autónoma UNAN-León (Nicaragua).

L’objectiu  d’aquest  projecte  és  el  d’implementar  a  la  UNAN-León  un  sistema  de  formació, 
assessorament i recursos sobre intervenció psicosocial en desastres i emergències. 

Finalitzat el project s’ha creat a la UNAN-LEÓN l’OPSIDE-UNAN-León.



  

Convenis firmats

• Societat Espanyola de Psicotraumatologia i Estrès Traumàtic
• Col·legi Oficial de Psicòlegs de Melilla

OPI-UJI
Àrea d’especialització científica i social de l’OCDS, aprovada per Consell de Govern a l’abril de 
2004, per a l’anàlisi, investigació i contribució a la integració d’immigrants.

Els objectius més rellevants que persegueix l’OPI són:
Conèixer les condicions de vida i laborals de la població immigrant provinent de països perifèrics i 
procurar millorar-les.
Disposar i oferir informació actualitzada sobre els processos migratoris contemporanis mitjançant 
conferències, seminaris, investigacions i publicacions especialitzades sobre el tema.
Facilitar l’entesa entre les diferents cultures que conviuen a Castelló i al conjunt de la Comunitat 
Valenciana.

Les activitats més destacades que s’han realitzat durant el curs 2009/10 són:

Convocatòria d’ajudes a projectes d’investigació
Tenen per objectiu servir d’espai universitari interdisciplinari dedicat a la investigació, formació i 
intervenció en l’àmbit de les migracions, les relacions interètniques i el desenvolupament social 
obert a totes i cada una de les àrees de coneixement de la Universitat Jaume I.

Dins  de  les  ajudes  concedides  en  la  II  convocatòria  d’ajudes  per  a  projectes  d’investigació  i 
formació “OPI-UJI: migració i interculturalitat”, s’ha prestat suport en la realització dels projectes 
següents:
“El rol dels microcrèdits en la reducció de la migració i la creació de relacions interculturals entre 
persones en situació de vulnerabilitat”
“Aproximació a l’entorn sonor infantil de la TV nord-americana i europea des d’una perspectiva 



educativomusical. Programacions, estudis i tendències”
“Promoció de la cooperació i la solidaritat entre l’alumnat de magisteri per mitjà de l’aprenentatge-
servei: per una ciutadania integral i inclusiva”
“La participació ciutadana en la recollida selectiva de residus urbans: anàlisi del factor de la 
població immigrant en ciutats de la Comunitat Valenciana”
“Formació en destreses lingüístiques orals per a la mediació intercultural: curs de romanès”
“Anar i venir: la integració de les xiques i els xics musulmans en l’educació primària (3a edició)”
“Immigració i sistema penitenciari”

Al  mateix  temps,  en  el  marc  de  la  III  Convocatòria  d’ajudes  per  a  projectes  d’investigació  i  
formació “OPI-UJI: migració i interculturalitat” s’han subvencionat les següents accions formatives 
desenvolupades en el present curs:
“Formació del professorat per a l’educació intercultural: desenvolupament d’una plataforma virtual 
com a centre de recursos”, dirigit per Auxiliadora Sales Ciges del Departament d’Educació de la 
Universitat Jaume I.
“Anàlisi de la relació entre les variables cognitivo-comportamentals i factors culturals associats a la 
prevenció del VIH-Sida en contextos interculturals”, dirigit per Cristina Giménez García del 
Departament de Psicologia Bàsic, Clínica i Psicobiologia de l’UJI.
“Migracions, cohesió social i eficàcia dels programes de microcrèdits en contextos d’alta 
vulnerabilitat”, dirigit per Ana M. Fuertes Eugenio del Departament d’Economia i directora de 
l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local de Castelló.
“Influència de variables psicològiques en la sensibilitat intercultural en estudiants universitaris: un 
estudi preliminar”, cofinançat per l’Ajuntament de Castelló i dirigit per Jorge Osma López del 
Departament de Psicologia Bàsic, Clínica i Psicobiologia.
“El col·lectiu colombià refugiat a Xile: desafiaments per a la interculturalitat i el reconeixement”, 
dirigit per Serafí Bernat Martí del Departament d’Economia.
Seminari “Intercultural: la intervenció socioeducativa a Mèxic i Espanya”, dirigit per M. Luisa 
Sanchiz Ruiz del Departament d’Educació.
“La llengua de la immigració a Castelló de la Plana: curs intensiu de llengua romanesa”, realitzat 
per Ma Pilar Ordóñez López del Departament de Traducció i Comunicació.
“Les migracions romaneses a Castelló. Una anàlisi des dels estudis de la pau aplicant un 
enfocament interdisciplinari”, dirigit per Eloísa Nos Aldás del Departament de Ciències de la 
Comunicació i directora del màster d’Estudis Internacionals de Paz, Conflictes i Desenvolupament.
“Drets humans, immigració i refugi: el repte del Tractat de Lisboa”, dirigit per Milena Costas 
Trascasas del Departament de Dret Públic.
“Determinació de la influència del factor “població immigrant” en la recollida selectiva de Castelló 
de la Plana a partir de la caracterització dels residus dipositats en contenidor”, dirigit per Antonio 
Gallardo Izquierdo del Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció. Aquest projecte dóna 
continuïtat a un iniciat per aquest mateix director el curs anterior relatiu al medi ambient.
Jornades “El nou règim jurídic del dret d’asil i de la protecció subsidiària a Espanya, dirigides per 
Rosario García Mahamut del Departament de Dret Públic.
“El ritme, element integrador per a una identitat corporativa”, dirigit per Santiago Pérez Aldeguer 
del Departament d’Educació.
“La integració de l’immigrant en el cine com a model social: traducció i (des)integració lingüística 
en films plurilingües d’immigració espanyols”, dirigida per Frederic Chaume Varela del 
Departament de Traducció i Comunicació.



Amb  el  suport  financer  de  la  Conselleria  d’Economia,  Hisenda  i  Ocupació  de  la  Generalitat 
Valenciana  s’ha  desenvolupat  el  projecte  “Mercat  de  treball  i  immigració.  Impacte  de  la  crisi 
econòmica”, els objectius del qual han sigut:
Conèixer la situació i els canvis que es produeixen en el mercat laboral de la Comunitat Valenciana 
en l’actual situació de crisi econòmica, la seua repercussió en el posicionament en aquest de la 
població estrangera i les seues conseqüències en les relacions laborals de la població autòctona.
Obtenir conclusions i propostes que contribuïsquen a detectar bones pràctiques, actualitzant la 
informació existent sobre mercat de treball i relacions laborals, amb especial consideració a la 
igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

Dins del projecte es va realitzar una jornada de treball per a analitzar els resultats obtinguts al llarg 
del  desenvolupament  del  projecte.  A aquesta  trobada van assistir  diferents  agents  socials  de  la 
província de Castelló que treballen en matèria de migracions com ara l’Ajuntament de Castelló, 
sindicats, associacions d’immigrants… Per a concloure el projecte s’ha editat la publicació Mercat  
de treball i immigració. Impacte de la crisi econòmica, amb tot el desenvolupament del projecte, el 
context de treball, els resultats obtinguts de l’anàlisi social quant a mercat de treball i processos 
migratoris, així com propostes de treball futures en aquesta àrea d’actuació.

 

Jornada de validació de resultats del projecte Mercat de treball i immigració. Impacte de la crisi econòmica.

Línies d’investigació 
Des de l’OPI-UJI, en col·laboració amb l’OPSIDE es du a terme una línia d’investigació relativa al 
dol transcultural. Aquesta investigació es dirigeix a dos àmbits, per un costat al dol transcultural a la 
província de Castelló i d’altra banda, al dol a Nicaragua.



El  projecte  d’investigació  conjunta  (PCI)  “Dol  davant  de  desastres  naturals  a  Nicaragua: 
investigació i  elaboració de materials  d’atenció psicosocial” es realitza en col·laboració amb la 
Universitat  Nacional  Autònoma  de  Nicaragua,  UNAN-León  (León,  Nicaragua)  i  ha  sigut 
subvencionat  per  l’Agència  Espanyola  de  Cooperació  per  al  Desenvolupament  del  Ministeri 
d’Assumptes Exteriors. Aquest projecte es va iniciar al gener de 2010 i té una duració de 12 mesos,  
per  la  qual  cosa  finalitzarà  al  gener  de  l’any que  ve.  L’objectiu  general  d’aquest  projecte  és: 
“Enfortit el sistema d’atenció psicosocial en funció de les necessitats de la població de León i de la 
Regió Autònoma de l’Atlàntic Nord (RAAN)”. Al mateix temps, l’objectiu específic és: “Millorar el 
coneixement dels agents locals que treballen en atenció psicosocial en desastres en el departament 
de León i la RAAN i agents socials de la Comunitat Valenciana que treballen en la cooperació al  
desenvolupament i acció humanitària.”

Amb aquests objectius pretenem que les agències locals, governamentals i no governamentals, de 
León  i  de  la  Regió  Autònoma  de  l’Atlàntic  Nord  (RAAN),  així  com els  agents  socials  de  la 
cooperació  al  desenvolupament  i  ajuda  humanitària  de  la  Comunitat  Valenciana,  coneguen  les 
creences i els rituals col·lectius de dol després d’un desastre de la població local (urbana, rural i 
indígena) del departament de León i de la RAAN. D’aquesta manera, es tractarà d’implicar en el 
projecte d’investigació diferents grups de població local (urbans, rurals i indígenes) del departament 
de  León  i  de  la  RAAN,  ja  que  s’analitzaran  les  necessitats  d’atenció  psicosocial  d’aquestes 
poblacions. En aquesta línia, es farà partícip els membres de les organitzacions governamentals i no 
governamentals dels resultats que s’obtinguen de l’administració dels qüestionaris.

Una de  les  principals  accions  que es  duran  a  terme dins  del  projecte  serà  l’estudi  (mitjançant 
l’administració de qüestionaris i realització d’entrevistes) del procés de dol, els seus rituals i els 
costums que l’envolten en diferents grups de població de Nicaragua. A més, dins del projecte s’han 
realitzat i previst visites d’intercanvi entre els equips de treball de la UNAN-León i l’UJI per a 
planificar  el  desenvolupament  del  projecte  a  León (Nicaragua) i,  en finalitzar aquest perquè es 
desplacen de León a l’UJI per a la presentació de resultats. Una altra de les accions fonamentals 
dins del projecte és l’anàlisi de les dades obtingudes i s’elaboraran materials d’atenció psicosocial 
relatius al procés de dol en cada una de les comunitats estudiades a fi de difondre’ls i donar a 
conèixer  als  professionals  que  treballen  en  aquest  àmbit  les  característiques  definitòries  de 
l’expressió de les emocions davant de la pèrdua de cada comunitat. 

 

Sessió de treball a la UNAN-León per a planificar el desenvolupament del projecte d’investigació conjunta (PCI) “Dol 
davant desastres naturals a Nicaragua: investigació i elaboració de materials d’atenció psicosocial”



L’altre  àmbit  d’aplicació  de  la  línia  d’investigació  en  què  treballen  de  forma conjunta  l’OPI  i 
l’OPSIDE, relativa al dol és la província de Castelló amb el projecte “Dol transcultural: pautes 
d’atenció psicosocial en desastres i emergències” subvencionat per la Conselleria de Solidaritat i 
Ciutadania de la Generalitat Valenciana. El projecte té una duració de 12 mesos i es va iniciar al 
març d’enguany. L’objectiu d’aquest projecte és: “Enfortir el sistema d’atenció psicosocial de les 
organitzacions,  entitats  i  institucions  de  la  Comunitat  Valenciana  que  treballen  en  matèria  de 
cooperació al desenvolupament i immigració”.

Aquest projecte d’investigació es du a terme a la Comunitat Valenciana, en concret a la província de 
Castelló, on es treballarà amb els diferents grups de població de diversa procedència com és Europa 
de l’Est, nord d’África i Llatinoamèrica. No obstant això, l’abast del projecte no queda circumscrit 
només a l’àrea en què es van a fer les entrevistes, sinó que arribarà a zones afectades per desastres i 
emergències o a països empobrits. Aquest fet vindrà donat perquè es contactarà amb organitzacions, 
institucions  o  entitats  que  centren  el  seu  treball  en  l’acció  humanitària  i  la  cooperació  al 
desenvolupament el personal voluntari i professionals de la qual acudeixen en missió humanitària 
als llocs d’origen de la població entrevistada. 

El desplegament del projecte constarà de diferents fases, des del contacte amb les persones a qui  
se’ls administrarà el qüestionari fins a l’edició i presentació de la guia d’atenció psicosocial. Les 
fases que conformaran el projecte seran les següents:
Fase 1: Contacte amb la població objecte d’estudi.
Fase 2: Realitzar l’estudi sobre el procés de dol i analitzar els resultats obtinguts.
Fase 3: Elaboració de la guia d’atenció psicosocial davant del procés de dol.
Fase 4: Difusió dels resultats obtinguts de la investigació i de la guia d’atenció psicosocial.
Fase 5: Avaluació de la utilitat de la guia.

D’aquesta manera, la investigació del dol transcultural està dirigida a diferents grups de població, 
entre  ells  les  persones  que  han  resultats  afectades  per  un  succés  desastrosos,  a  més  dels 
professionals dels equips de primera resposta (bombers, cossos de seguretat, salvament i rescat) i el 
personal  que  acudeix  en  missió  humanitària  a  zones  en  què  s’ha  succeït  un  desastre  de  gran 
magnitud.  A més,  es dirigeix en general als  subjectes pertanyents a  poblacions immigrants que 
provenen de diverses i diferents cultures que presenten diverses manifestacions de la vivència de 
dol.

Altres activitats
Accions de formació
Curs d’especialització de postgrau “Relacions interculturals i gestió de la diversitat cultural”

Aquest curs,  finançat íntegrament per l’Observatori  d’Economia Solidària de l’Obra Social  “La 
Caixa”, ha sigut gestionat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.

El curs, amb una durada de 250 hores (inici: 6 d’octubre de 2009 i finalització: 16 de febrer de 
2010),  ha  estat  estructurat  en  classes  presencials,  en  línia  i  treball  pràctic,  impartides  tant  per  
professorat  UJI  com per  experts  externs.  Els  seus  objectius  principals  han  sigut  homologar  els 
estudis de mediació intercultural i gestió de la diversitat, oferint una formació unificada a l’àmbit 
estatal, formant a diferents col·lectius professionals en la gestió de la diversitat.

Aquest curs va tindre una gran acollida per part de l’estudiantat, ja que van poder matricular-se 25 
alumnes, encara que més de 20 van quedar en llista d’espera.



Inauguració del curs de postgrau “Relacions interculturals i gestió de la diversitat cultural”

Curs d’especialització de postgrau “Atenció psicosocial a persones amb malalties avançades i 
els seus familiars”

Aquest  curs  també  ha  sigut  patrocinat  íntegrament  per  l’Observatori  d’Economia  Solidària  de 
l’Obra Social “La Caixa” i gestionat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.

L’objectiu principal d’aquest curs és contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones 
amb malalties avançades i  als  seus familiars,  així  con recolzar  els  professionals que els  atenen 
mitjançant l’elaboració i implementació d’un model d’atenció psicosocial de referència que naix 
d’una  visió  integral  del  tractament  de  l’individu.  Per  tot  això,  aquest  postgrau  s’ha  dirigit 
especialment a llicenciats i/o diplomats de l’àmbit sociosanitari, així com a professionals d’aquest 
sector.

El curs ha tingut una durada de 250 hores de formació presencial i en línia i cal destacar la part  
pràctica,  ja  que  s’han  firmat  set  convenis  amb  distintes  associacions  i  centres  sanitaris  de  la 
província que han permès que els alumnes hagen pogut prendre contacte amb la realitat d’aquestes 
malalties.

El curs va començar el  6 d’octubre de 2009 i finalitzà el 13 d’abril de 2010, amb 25 alumnes 
matriculats.

Alumnes del postgrau “Atenció psicosocial a persones amb malalties avançades i els seus familiars” 
el dia de la clausura del curs



Jornades “Tècniques de venda aplicades a la inserció laboral II”

L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de l’UJI es va encarregar de la gestió i 
difusió d’aquestes jornades que es van celebrar el 30 d’abril de 2010 a la FCJE.

Aquestes jornades s’emmarquen dins del programa Incorpora de la Fundació Obra Social La Caixa; 
aquest programa recolza iniciatives a favor de la integració sociolaboral de persones amb especials 
dificultats per a accedir a un lloc de treball. Estan especialment dirigides a totes aquelles persones 
interessades en el camp de la inserció laboral.

Les jornades van ser tot un èxit, ja que van comptar amb més de seixanta assistents.

“II Jornades sobre Justícia Econòmica”

Aquestes jornades van ser organitzades per l’Àrea de Filosofia del Dret de la Universitat Jaume I i  
per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.

Van tindre lloc el 31 de març de 2010 a la Facultat de Ciències Humanes i Socials i van tractar sobre 
la integració dels drets humans com a variables del desenvolupament econòmic. Aquestes jornades 
van estar  obertes  al  debat  crític  i  és  per  això  que es  va realitzar  una  mesa  de ponències  i  un 
col·loqui.

Altres activitats
L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UJI sempre s’ha caracteritzat per 
donar suport a aquelles iniciatives d’ONG o associacions que pretenen conscienciar i sensibilitzar la 
comunitat  universitària  sobre  les  carències  i  les  limitacions  d’altres  societats  que  es  troben en 
inferioritat de condicions enfront la nostra.

Així, en aquest sentit, l’OCDS va participar en la gestió i difusió de l’exposició “El Sur trabaja”  de 
la Fundació Pau i Solidaritat PV. Aquesta exposició es va poder visitar al llarg del mes de març de 
2010 a la FCJE. L’exposició pretenia sensibilitzar la ciutadania sobre la importància i la necessitat 
de defensar el treball digne en tot el món, i implicar als treballador i treballadores de la nostra 
comunitat a posar en marxa accions de cooperació i solidaritat amb els països del Sud.

Ajudes socials
El 9 de desembre de 2009 es van convocar les ajudes socials adreçades al PAS i al PDI, 

corresponents a l’anualitat 2008.
El pressupost per a la convocatòria 2008 correspon a 55.045,92 € i s’han presentat 122 sol·licituds,  
de les quals vuit superen la quantitat màxima que recull el barem de la convocatòria, per la qual  
cosa les sol·licituds vàlides a les quals s’ha concedit ajuda han estat 114.

Programa de vacances PDI/PAS
 Programa Vacances PDI /PAS 2009 

Aquest programa és una mesura d’acció social de la Universitat Jaume I que possibilita, al 
PDI  i  al  PAS  de  l’UJI  i  a  les  seues  famílies,  fer  ús  de  col·legis  majors  i  residències 
universitàries espanyoles durant el període estival per a gaudir d’una part de les vacances.

L’any 2009 es va realitzar la quarta edició del Programa de Vacances PDI i la sisena edició 



de  Programa  Vacances  PAS  amb  un  pressupost  total  de  79.769,68  euros  i  497  places 
oferides,  distribuïdes  entre  quinze  destinacions  que  van ser:  Corunya,  Barcelona,  Cadis, 
Gijón,  Girona,  Granada,  Lleó,  Màlaga,  Palma  de  Mallorca,  Pamplona,  Salamanca,  Sant 
Sebastià, Santiago, Vigo i Vitòria.

El PDI va ocupar 203 places i el PAS 273 places.

 Evolució històrica del nombre de places ocupades:

ANY PDI PAS
2004 - 233
2005 - 258
2006 132 256
2007 188 259
2008 249 258
2009 203 273

Escola d’Estiu
Objecte
Per tretzena vegada, la Universitat Jaume I de Castelló ha organitzat l’Escola d’Estiu dels Xiquets i 
les  Xiquetes,  activitat  que depèn del  Vicerectorat  de Relacions  Institucionals i  Benestar  Social, 
programa i coordina el Servei d’Esports, i gestiona la Fundació General de la Universitat Jaume I a 
través del conveni signat amb la Universitat Jaume I per a col·laborar en la gestió dels diferents 
aspectes que configuren l’esmentada activitat.

Aquest és un projecte lúdic i formatiu adreçat als fills del PDI, del PAS, de l’estudiantat  de la  
Universitat Jaume I, i obert també a la resta de la societat castellonenca, amb l’objectiu de donar 
una oferta de qualitat formativa, supervisada i desenvolupada dins del marc universitari. El projecte 
té l’objectiu final de potenciar una societat tolerant, solidària, oberta a diferents cultures, amb hàbits 
esportius i de respecte a la natura.

Metodologia
El mètode que s’ha utilitzat havia d’afavorir els xiquets i les xiquetes en el desenvolupament dels 
objectius plantejats, d’una manera lúdica i agradable,  i  fent-los partícips actius de la posada en 
marxa de totes les activitats que es realitzaren en el transcurs dels dos torns de l’escola d’estiu.

L’objectiu  metodològic  s’ha  centrat  a  potenciar  aquells  mètodes  d’ensenyament  que  permeten 
aconseguir que els xiquets i les xiquetes aprenguen jugant, i a tractar que els seus aprenentatges 
siguen significatius i afavorisquen el desenvolupament en tots els àmbits personals: social, afectiu, 
actitudinal i motor.

Nombre de places oferides i procés d’inscripció
La inscripció final ha estat la següent:

• Grups A: 144 places
• Grups B: 138 places 



• Grups C: 138 places
• Grups D:  96 places
• Grup E:    50 places

Activitats
S’ha dissenyat un pla d’activitats generals en l’evolució de la setmana i un altre conjunt d’activitats  
específiques dirigides pels monitors i monitores seleccionats a l’efecte: tallers de plàstica, música, 
ordinador, audiovisuals i robòtica.

Totes han estat adaptades al nivell i edat dels xiquets i xiquetes, tenint en compte que el grup de 4 a 
12 anys va realitzar activitats com ara: taller de plàstica, taller d’informàtica, activitats esportives, 
jocs preesportius, iniciació esportiva, natació, tennis, pàdel, equitació, taller de música, lectures, 
contacontes,  pel·lícules,  marxes,  danses/balls  col·lectius,  etc.,  i  els  del  grup  de  13  a  16  anys: 
audiovisuals, robòtica, piragüisme, vela, excursions, activitats esportives, informàtica, eixides amb 
bicicleta, platja i disfresses.



POLÍTICA LINGÜÍSTICA
Memòria del Servei de Llengües i Terminologia. Curs 2009/10
Les actuacions del Servei de Llengües i Terminologia durant el curs 2009/10 han estat les habituals 
en  l’oferta  de  serveis  d’assessorament  lingüístic  i  terminològic,  el  disseny  i  l’elaboració  de 
documentació administrativa segons les necessitats dels diferents serveis universitaris. També s’han 
dut a terme les habituals campanyes  de promoció del  valencià a  la comunitat  universitària  i  la 
convocatòria de beques i ajudes a la realització d’activitats en valencià. A més s’ha fet una àmplia 
oferta de cursos de totes les llengües de treball del Servei: anglès, alemany, català, espanyol per a 
estrangers, francès, italià, portuguès i romanès.

Àrea de Formació 

L’Àrea de Formació ha continuat treballant en l’adaptació de tota la formació en llengües al Marc 
europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar i avaluar; aquesta adaptació ha 
implicat la creació d’un grup de millora per planificar i treballar en els nous materials, tant per als 
cursos  com per  al  CAL, cosa que també ha implicat  la  renovació de tot  el  web del  Servei  de 
Llengües  dedicat  a  formació.  Fruit  del  treball  de  renovació,  ha  estat,  al  mateix  temps  que  ha 
implicat,  l’elaboració  de  noves  taules  d’equivalències  de  totes  les  llengües  que  s’utilitzen  a  la 
Universitat Jaume I. A més, cal destacar que s’han ofert cursos d’espanyol i català com a llengües  
estrangeres  durant  l’estiu,  amb  un  bon  acolliment.  També,  fruit  del  treball  de  l’Àrea  i  de  les 
directrius que s’han estat estudiant al si de la Comissió de Política Lingüística, per primera vegada 
s’han convocat proves d’acreditació de coneixements de llengua perquè les persones interessades 
pogueren obtenir els certificats acreditatius necessaris per a diferents processos (màsters, concursos 
laborals, etc.). També s’han renovat les places de lectorat de català a les universitats de Cambridge i 
Basilea.

Dades de l’Àrea

Centre d’Autoaprenentatge de Llengües

Persones usuàries per col·lectius
Col·lectiu Usuaris/àries

Estudiantat 3.219
PAS 287
PDI 168
Total 3.674

Inscripcions a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià
Període Nombre d’inscripcions

2n període (setembre 2009) 223
1r període (març/abril 2010) 515

Inscripcions a les proves d’acreditació d’idiomes: 118

Cursos oferts i persones inscrites
Llengua Nombre de cursos oferts Nombre d’inscripcions

Alemany 4 47
Anglès 16 477



Català 20 537
Espanyol 22 305
Francès 2 28
Italià 5 187
Portuguès 1 20
Romanès 1 6
Cursos específics 17 166
Total 85 1.773

Grups de conversa
Llengua Nombre de cursos oferts Nombre d’inscripcions

Alemany 6 42
Anglès 11 295
Català 3 47
Francès 5 57
Italià 6 37
Romanès 1 2
Total 32 480

Àrea de Promoció Lingüística

1. Demanda de les llengües de la docència per l’estudiant/a (percentatge). Curs 2009/10
Català Castellà Indiferent No ho sap + no gravat

36,44 49,44 13,57 7,10

2. Dades de llengües d’impartició de la docència (percentatge). Curs 2009/10
En valència En castellà En anglès En altres llengües No ho sap/ no 

contesta
21,16 67,84 5,60

Classes en anglès
no obligatori: 0,20

2,50 2,80

Places perfilades lingüísticament curs 2009/10: 21 de 121 (17 %)

3. Coneixements del valencià de l’estudiantat

Coneixements de valencià declarat per l’estudiant a la matrícula (percentatge).Curs 2009/10

Parla Llig Escriu Entén
Correctament o 
bastant bé

85,55 92,48 82,30 95,15

Amb dificultat o 
no gens

13,56 6,81 16,93 4,13

4. Campanyes realitzades

• Campanya  anual  per  incentivar  la  demanda  de  classes  en  valencià:  realitzada  per  les 



universitats del País Valencià per incentivar la demanda de docència en valencià per part de 
l’estudiantat, Universitat en valencià. 

• Campanya de difusió del SLT i dels serveis que oferim.
• Participació en el VII Concurs Universitari de Narrativa Sambori. 
• Col·laboració  en  la  Festa  de  Benvinguda  2009.  Cursa  no  competitiva  Fem la  carrera  en  

valencià i patrocini del grup Lax’n’busto. 
• Participació en el X Premi Vicent Ventura.
• Participació en el Premi de música en valencià Castelló en Viu, en col·laboració amb el SASC.
• Col·laboració en l’Aplec dels Ports.
• Campanya del voluntariat lingüístic.

5. Beques i ajudes

S’han concedit  tres  ajudes  destinades  a  la  realització  o  assistència  a  congressos,  jornades  o  a 
activitats amb el valencià com a llengua vehicular i s’han atorgat 7 ajudes per a la realització de 
tesis, projectes docents o treballs d’investigació en valencià, l’any 2009.

6. Idioma de les tesis llegides

L’idioma de les tesis llegides a la Universitat Jaume I l’any 2009, segons la informació facilitada pel 
Servei de Gestió de la Docència i Estudiants:

Llengua Tesis Percentatge
Valencià 1 2,10 %
Castellà 33 70,20 %
Anglès 13 27,65 %
Total 47

7. Ús del valencià en la documentació escrita

Dades sobre la llengua dels documents del Registre General, any 2009:
Idioma Entrades

nombres
absoluts

Eixides
nombres
absoluts

Entrades
percentatge

Eixides
percentatge

Anglès 8 14 0,02 0,12
Castellà 14435 2933 41,23 25,75
Francès 11 11 0,03 0,09
Valencià 20053 8425 58,7 73,98
Altres 1 2 0,002 0,01

Estudi comparatiu del percentatge de les eixides des de l’any 2005 a l’any 2009:
Any 2005 Any 2006 Any 2007 Any 2008 Any 2009

Anglès 0,11 0,05 0,03 0,06 0,12
Castellà 23,86 24,58 22,34 21,31 25,75
Francès 0 0 0,05 0,03 0,09
Italià 0 0 0 0 0
Valencià 76,01 75,36 77,62 78,58 73,98



Altres 0 0,01 0,01 0,04 0,01

Hem d’agrair al Servei de Contractació i Assumptes Generals les dades de llengua dels documents 
del Registre General de la Universitat corresponents a l’any 2009. Si comparem els documents que 
han eixit en valencià pel Registre General durant l’any 2009 amb els d’anys anteriors veurem que hi 
ha hagut un retrocés de 4,6 punts en l’ús de la documentació escrita en valencià i quasi paral·lel un 
augment del castellà de 4,4 punts. 

Convé que parem atenció a aquesta xifra, que tot i que continua sent molt alta pot indicar una 
tendència en anys successius, ja que representa el percentatge més baix en els darrers set anys.

Àrea de Llengües Estrangeres

L’Àrea de Llengües Estrangeres del Servei de Llengües i Terminologia ha continuat amb la tasca de 
gestió, coordinació, supervisió i realització d’encàrrecs de traducció i correcció de textos que tenen 
com a llengua d’origen o d’arribada una llengua estrangera.

Les dades presentades en aquest document inclouen tots els encàrrecs rebuts des de la data de la 
memòria del curs de passat i el dia 30 de juny del 2010 (de manera que hi ha alguns encàrrecs que 
estan en procés o pendents de traduir o corregir). El criteri de considerar la data d’arribada dels 
documents s’ha triat per facilitar-ne el càlcul.

La informació anterior s’ha extret d’una base de dades elaborada per portar el control dels encàrrecs 
de l’Àrea.

Durant el curs 2009/10, s’han rebut 740 documents per traduir i corregir i s’han traduït o corregit 
4.718 pàgines de documents en llengües estrangeres.  Hi ha casos en què per al  còmput de les 
pàgines s’ha tingut en compte el nombre de paraules del document i s’ha considerat que una pàgina  
té 350 paraules.

Pel  que fa  al  nombre  de  sol·licituds  enviades  per  formulari  electrònic,  se  n’han rebut  915,  un 
increment considerable respecte del curs passat (en què se’n van rebre 619). Cal dir que el nombre 
de sol·licituds enviades per formulari no coincideix amb el nombre de documents, ja que en una 
sol·licitud poden adjuntar-se fins a cinc textos. De totes maneres, un número major de sol·licituds 
requereix més temps de gestió dels encàrrecs.

D’altra  banda,  cal  destacar  el  fet  que  el  percentatge  de  documents  que  no  són  de  recerca 
(administratius, institucionals, de gestió, etc.), i que normalment tradueix l’assessor, ha augmentat 
aproximadament el 10 % respecte del curs passat.

Convé apuntar  també que durant  aquest  curs  ha  calgut  recórrer  més  sovint  a  col·laboradores  i 
col·laboradors externs distints dels habituals. Això ha suposat que l’assessor del Servei haja hagut 
de dedicar més temps a les tasques de revisió dels textos i de gestió administrativa.

L’anglès com a llengua meta dels documents

De les dades es desprèn, un any més, que la immensa majoria dels encàrrecs realitzats tenen com a  
llengua final l’anglès (un 86,35 % dels documents traduïts o corregits i un 90,42 % de les pàgines).

Si distingim entre correccions en anglès i traduccions cap a aquesta llengua, comprovem que el 
volum de correccions en anglès suposa més de la meitat del volum total de traduccions i correccions 
en  qualsevol  llengua  (el  55,63  %).  D’altra  banda,  les  traduccions  a  l’anglès  constitueixen 
aproximadament un terç del total (34,82 %). Destaca en aquest sentit que la llengua original dels 
textos ha estat majoritàriament el castellà, sobretot pel que fa als textos de recerca, seguida a una 
certa distància del català. Les traduccions d’altres llengües cap a l’anglès és insignificant.

Però, si les dades anteriors les apliquem al número d’encàrrecs rebuts (en comptes de fer-ho al 



nombre  de  pàgines  traduïdes  o  corregides),  els  percentatges  entre  correccions  en  anglès  i 
traduccions cap a aquesta llengua resulten pràcticament iguals.

Finalment,  hi  ha hagut casos en què els  documents originals presentaven una mescla d’idioma, 
normalment anglès i castellà, és a dir, textos que barrejaven frases i paraules en dues llengües.

Traduccions i correccions en altres llengües estrangeres

En comparació amb l’anglès, la traducció cap a altres llengües (francès, italià, alemany, portuguès i  
romanès) constitueix una part mínima dels encàrrecs rebuts per l’Àrea, i la xifra és encara més 
baixa pel que fa a la correcció en altres llengües. En total, els documents traduïts o corregits en 
altres llengües suposa un 2,65 % del volum total.

A banda, el volum de traduccions al portuguès i al romanès és pràcticament testimonial, i és en les 
altres tres llengües citades on s’ha concentrat la demanda.

Traduccions de llengües estrangeres a llengües oficials

Tot i que a molta distància de les traduccions i correccions en anglès, aquest apartat d’encàrrecs es 
el segon més comú de l’Àrea, amb un 6,76 % del volum de pàgines respecte del total, i quasi un 10 
% del número de documents traduïts o corregits.

Aproximadament dos terços de les pàgines traduïdes a llengües oficials eren originalment en anglès 
(un 66,36 %). La distribució per idioma de la resta de pàgines està bastant equilibrada entre italià, 
alemany i francès, i finalment hi ha un petit percentatge en portuguès.

Altres tipus d’encàrrecs

A banda dels encàrrecs anteriors, també hi ha hagut un percentatge de sol·licituds de revisió de 
traduccions fetes per les usuàries i usuaris mateixos, encara que molt baix.

Àmbit dels textos sol·licitats

Quant a l’àmbit dels documents rebuts per traduir o corregir en llengües estrangeres, destaca que al 
voltant de les tres quartes parts dels encàrrecs sol·licitats (76,47 %) corresponen a textos relacionats 
amb la recerca: articles per a revistes (majoritàriament) i documents associats, informes d’avaluació 
d’articles, tesis, comunicacions a congressos, projectes, etc. En el cas de les traduccions de material 
de recerca, destaca el fet que pràcticament tots els documents s’han traduït a partir del castellà.

La resta  d’encàrrecs comprèn sobretot  documents  de tipus  informatiu (sobre estudis,  de màster 
fonamentalment),  documents  docents  i  acadèmics  (fitxes  i  guies  didàctiques,  presentacions), 
documents administratius i de gestió (cartes i missatges de correu electrònic, convenis, certificats, 
formularis de sol·licitud, convocatòries de recerca, informes per al doctorat europeu...), normatives, 
catàlegs d’activitats socioculturals, textos de caire institucional (com ara, la guia internacional de la 
universitat, discursos de doctors honoris causa, notes de premsa), etc.

Finalment,  dins  del  marc  de  col·laboració  amb  altres  institucions,  l’assessor  de  l’Àrea  s’ha 
incorporat  al  Grup Interuniversitari  de Nomenclatura en Anglès (GINA) que té  com a objectiu 
treballar en la traducció consensuada a l’anglès de termes propis de les universitats de parla catalana 
a l’anglès. Seria desitjable poder dedicar temps a proposar termes i a revisar, adaptar i actualitzar els 
corresponents a la nostra Universitat, encara que això requereix un temps addicional que resulta 
difícil de trobar.

Dades

1. Traduccions i correccions en anglès:

1.1. Correccions en anglès



Documents Pàgines
Correccions en anglès 315 2.625
Percentatge sobre el total de traduccions/correccions 42,57 % 55,63 %

1.2. Traduccions a l’anglès
Documents Pàgines

Traduccions del català a l’anglès 76 276
Traduccions del castellà a l’anglès 211 973
Traduccions de documents bilingües amb versió en català i en 
castellà a l’anglès

13 40

Traduccions castellà-anglès/correccions anglès 22 352
Traduccions altres llengües (alemany)-anglès 2 2
Total traduccions a l’anglès 324 1.643
Percentatge sobre el total de traduccions/correccions 43,78 % 34,82 %

1.Textos originals que contenen informació barrejada en anglès per corregir i en castellà per traduir 
a l’anglès

Traduccions i correccions en anglès
Documents Pàgines

Total traduccions/correccions en anglès 639 4.268
Percentatge sobre el total de traduccions/correccions 86,35 % 90,46 %

2. Traduccions i correccions en altres llengües estrangeres diferents de l’anglès

Documents Pàgines
Traduccions al francès 11 38

Traduccions al l’italià 4 30

Traduccions a l’alemany 2 14

Traduccions al portuguès 1 3

Traduccions al romanès 1 1

Correccions en francès 4 34

Correccions en alemany 2 3

Revisions de traduccions al francès 1 2

Total traduccions/correccions altres llengües 26 125

Percentatge sobre el total de traduccions/correccions 3,51 % 2,65 %

3. Traduccions de llengües estrangeres a llengües oficials

Traduccions de llengües estrangeres al català



Llengua origen Documents Pàgines
Anglès 35 98
Francès 3 11
Portuguès 3 4
Total traduccions llengua estrangera-català 41 113

Traduccions de llengües estrangeres al castellà
Llengua origen Documents Pàgines

Anglès 21 114
Francès 2 23
Alemany 4 26
Italià 1 37
Portuguès 1 7
Total traduccions llengua estrangera-castellà 29 207

Traduccions de llengües estrangeres a llengües oficials
Documents Pàgines

Total traduccions de llengües estrangeres a llengües oficials 70 319
Percentatge sobre el total 9,46 % 6,76 %

4. Revisió de traduccions

Documents Pàgines
Revisió de traduccions anglès-castellà 3 4
Revisió de traduccions anglès-català 1 1
Revisió de traduccions italià-castellà 1 1
Total de revisions de traduccions 5 6
Percentatge sobre el total 0,67 % 0,13 %

Àrea d’Assessorament Lingüístic i Terminologia

L’Àrea  d’Assessorament  Lingüístic  i  Terminologia  continua  desenvolupant  el  seu  treball  de 
correcció i traducció de textos administratius i docents. Enguany s’han traduït al valencià diversos 
llibres per a la docència en valencià, així com material de suport a l’estudiantat.

Cal  destacar  la  correcció  lingüística  del  Lleu  (Llibre  Electrònic  de  la  Universitat)  tant  de  les 
assignatures harmonitzades com de la resta d’assignatures dels plans d’estudis.

Com a conseqüència de la reestructuració del Servei pel que fa a les competències, i atès que s’ha  
creat una nova Àrea de Formació, les funcions i tasques que anteriorment desenvolupava l’Àrea de 
Llenguatge Administratiu (elaboració de formularis administratius, normalització de documentació, 
etc.) s’han afegit a les de l’Àrea d’Assessorament.



Àgora Universitària, SL
L’Àgora Universitària, S.L.
L’Àgora Universitària, S.L. és una societat constituïda al desembre de 1999 per la Universitat 
Jaume I de Castelló i la Caixa d’Estalvis de València, Castelló i Alacant (Bancaixa), per a la 
construcció, urbanització i explotació comercial d’una àrea cívica per a la prestació de serveis al 
conjunt de la comunitat universitària de l’UJI.

Al novembre de l’any 2001 van finalitzar les obres de construcció de l’Àrea de Serveis Comuns  
(Àgora Universitària).

Dels 22 locals, en 2009 estaven arrendats els següents:

Local Activitat
A1 Perruqueria
A2 Màquines de venda automàtica per al servei

de cafeteria
A3 Venda de llibres, material de papereria,

premsa i marxandatge 
A4 Autoescola
A6 Reprografia i complementària
A7 i A8 Comerç al detall d’òptica
A9  Venda de productes informàtics
A10 Secretaria executiva de l’Institut Joan Lluís 

Vives
A11 Agència de viatges i serveis telecomunicacions
A12 Quiosc de premsa
A13 Alimentació
5 locals B2 Pizzeria-hamburgueseria (menjar ràpid)- 

Cafeteria

Fundació Universitat Jaume I-Empresa
Fins i objectius 
La Fundació Universitat Jaume I-Empresa naix per a donar contingut al compromís de col·laborar 
amb la Universitat Jaume I en el foment i la promoció de les activitats vinculades a la formació 
permanent, a la transferència de resultats d’investigació, a la inserció laboral dels  titulats i a la 
millora del potencial de les empreses i dels sectors econòmics i socials de Castelló i té per objecte, 
entre altres: 

• Prospecció de l’entorn socioeconòmic en els àmbits de competència de la Fundació. 
• Potenciar i promoure la realització de convenis i contractes d’investigació. 



• Incrementar l’oferta universitària de formació de postgrau no reglada i de qualitat: cursos de 
postgrau, d’especialització i de formació permanent. 

• Promoure la realització d’activitats d’extensió universitària. 
• Ampliar la realització de pràctiques en empreses, impulsant la participació en programes 

nacionals i internacionals. 
• Engegar programes d’orientació i d’inserció professional i laboral. 
• Crear premis, beques i ajudes a la investigació i a la formació. 
• Qualsevol altre objectiu que puga establir-se per al compliment de les fins de la Fundació. 

Òrgans de govern 
El  Patronat  està  compost  per  tots  els  membres  del  Consell  Social  de  la  Universitat  Jaume  I-
Empresa,  per  representants  de  la  mateixa  Universitat  i  per  empreses/entitats  adherides  com a 
patrons. El seu president és  Rafael Benavent Adrián. 

Els òrgans de governs i la composició del Patronat són: 
• El Patronat és el màxim òrgan de govern, representació, administració i decisió de la Fundació 

Universitat Jaume I-Empresa. Actua en Ple i en Comissió Permanent. 
• La Presidència l’exerceix el president del Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló, 

i ostenta aquest càrrec  Rafael Benavent Adrián. 
• La Gerència és l’òrgan encarregat d’executar les directrius i acords que el Patronat decideix i 

està assumida actualment i des de la seua constitució per  Cipriano de Mesa Díaz. 

Composició del ple del patronat
• President:  Rafael Benavent Adrian (Consell Social de la UJI)
• Vicepresident: Luis Batalla Romero (Lubasa)
• Vicepresident: Rafael Montero Gomis (Consell Social de la UJI)
• Vicepresident:  Vicente Orts Ríos (vicerector de la UJI)
• Vicepresident:  Francisco Toledo Lobo (rector de la Universitat Jaume I)

Vocal (Representació empreses/entitats)
• Rafael Albert Roca (Ajuntament d’Orpesa)
• Maximiano Aparici Miralles (Cerámicas Aparici S.A.)
• José Arcusa Balaguer (Colorificio Cerámico Bonet S.A.)
• Juan Antonio Baigorri García (Esmalglass S.A.)
• Juan José Benavent Estrems (Keraben S.A.)
• Julian Bolinches Sánchez (Iberdrola S.A.)
• Isabel Bonig Trigueros (Ajuntament de la Vall d’Uixó)
• Carlos Cabrera Ahís (Ceracasa)
• José Ramon Calpe Saera (Ajuntament de Borriana)
• Carlos Camahort Carmona (Taulell S.A.)
• Francesc Colomer Sánchez (Ajuntament de Benicàssim)
• Pablo Cruz Orozco (Ube Chemical Europe S.A.)
• Pilar Chiva Jordá (Visualis Ibérica S.A.)
• Carlos Fabra Carreras (Diputació Provincial de Castelló)
• Vicente Farnós de los Santos (Projecte Cultural de Castelló S.A.)
• Ignacio Ferrer Ros de Ursinos (Caixa Rural Castelló)
• Francisco García Férriz (Ecocat S.L.)



• Fidel García-Guzmán Mañez (Guzmán S.A.)
• Jesús Ger García (Marina d’Or-Loger S.A.)
• Alfredo García Ropa (Edycon S.A.)
• Enrique Gimeno Escrig (Facsa)
• Pedro J. Hausdorff (Ferro Spain S.A.)
• Fernando Maeso Pallarés (Azuliber 1 S.L.)
• Salvador Martí Huguet (Cambra de Comerç de Castelló)
• Federico Michavila Pallarés (Torrecid S.A.)
• Francisco Molina Lleó (Azahar, Jardinería y Riegos S.A.)
• Manuel Monfort Tena (Transportes Monfort S.A.)
• Juan José Monzonís Martínez (Autoritat Portuària de Castelló)
• Miguel Ángel Mulet Taló (Ajuntament de Castelló)
• Berta Rapalo Badenes (Scania. Talleres Rapalo SL)
• José Roca Vallés (CEC )
• Fernando Roig Alfonso (Pamesa S.L.)
• Fermín Renau Ballester (APECC)
• Juan José Rubert Nebot (Ajuntament de Vila-real)
• Miguel Serra Escorihuela (CaixAlmassora)
• M. José Sisamón Ventura (Mercadona S.A.)
• Francisco Tarín Lafuente (La Caixa)
• Antonio Tirado Jiménez (Fundació Caixa Castelló-Bancaixa)
• Enrique Vicedo Madrona (BP Oil Refineria de Castelló S.A.)
• José Miguel Viciano Roca (Quimicer S.A.)
• Enriquel Vidal Pérez (Ruralcaja)
• José Luis Vivas Llach (Civis Hoteles)

Vocal (Representació Universitat Jaume I)
• Frederic Chaume Varela 
• Carlos Feliu Mingarro 
• M. Ángeles Fernández Izquierdo 
• Juan Luis Gómez Colomer 
• Leonor Lapeña Borrachina 
• Rafael López Lita 
• Germán Orón Moratal 
• Pilar Orús Báguena 
• Miguel Salvador Bauza
• Juan Saura Barreda 

Vocal (Representació Consell Social UJI)
• Nastra Ares Armero
• Pablo Baigorri García 
• Encarna Barragan Brito 
• Juan Barreda Miralles 
• José Luis Breva Ferrer 
• Constantino Calero Vaquerizo 



• Rafael Cerda Ferrer
• Alberto Fabra Part 
• Alfonso Ferrada Gómez 
• Manuel González Cudilleiro 
• Rosa Grau Gumbau 
• José Antonio Herranz Martínez 
• Antonio Montañana Riera 
• Juan José Monzonís Martínez
• M. José Morte Ruiz 
• M. Victoria Petit Lavall 
• Sebastián Pla Colomina 
• Luis Prades Perona
• José Sos García 
• Consol Valls i Gregori

Secretari
• Cipriano de Mesa Diaz (director de la Fundació)  

Patrons
A l’any 2009, 45 patrons conformen la FUE-UJI: 

Universitat  Jaume I;  Confederació d’Empresaris  de Castelló;  ASCER; Asociación Provincial  de 
Empresas  de  la  Construcción  en  Castellón;   Autoritat  Portuària  de  Castelló;  Ajuntament  de 
Benicàssim; Ajuntament de Borriana; Ajuntament de Castelló de la Plana; Ajuntament d’Orpesa del 
Mar; Ajuntament de la Vall  d’Uixó; Ajuntament de Vila-real;  Azahar, Jardinería y Riegos S.A.; 
Azuliber  S.A.;  BP Oil  Refinería de Castelló;  CaixAlmassora;  Caja Rural Castellón; Cambra de 
Comerç de Castelló; Ceracasa S.A.; Cerámicas Aparici S.A.; Civis Hoteles; Colorificio Cerámico 
Bonet S.A.; Diputació Provincial de Castelló; Ecocat S.A.; Edycon; Esmalglass S.A; Facsa; Ferro 
Spain,  S.A.;  Fundació  Caixa  Castelló-Bancaixa;  Grupo  Guzmán  S.A.;  Iberdrola  S.A.;  Keraben 
S.A.;  La Caixa;  Lubasa;  Marina d’Or-Loger;  Mercadona S.A; Pamesa Cerámica S.L.;  Proyecte 
Cultural  Castelló SA; Quimicer S.A.;  Ruralcaja;  Scania.  Talleres  Rapalo;  Taulell  S.A.;  Torrecid 
S.A.; Transportes Monfort S.A.; UBE Chemical Europe S.A.; Visualis Ibérica S.L.

Estructura organitzativa 
L’estructura  organitzativa  de  la  Fundació  Universitat  Jaume I-Empresa  es  configura  segons les 
activitats que habitualment ve ocupant en la línia dels seus programes i projectes, de manera que 
permeta la consecució dels seus objectius. 

L’estructura organitzativa de l’entitat es reforça amb la intervenció de becaris adscrits a determinats 
projectes que,  pels  seus especials  característiques,  així ho exigeixen. Es convoquen,  de manera 
regular,  places  per  a  estudiantes  en  pràctiques  que  durant  les  seues  estades  en  l’entitat 
complementen la seua formació. 

• Àrea de R+D+I
• Àrea de Formació, Jornades, Congressos i Seminaris
• Àrea d’Ocupació, Autoocupació i Pràctiques Formatives
• Àrea d’Administració
• Àrea d’Informàtica i Comunicació

R+D+I



Es configura en una Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació. La seua primera aspiració 
és  facilitar  i  promoure  la  col·laboració  entre  els  grups  d’investigació  de  l’UJI  amb  l’entorn 
socioeconòmic. 

El  departament  va  signar  durant  el  2009  un  total  de  92  convenis  amb  empreses  i  grups 
d’investigació de la Universitat.

A favor de les noves tecnologies, naix "quienyque.com" al si de la Fundació, com una plataforma 
digital on les empreses i els grups d’investigació expliquen a la societat qui són i què fan, a través 
de  videopresentacions.  En  l’àrea  d’investigació,  l’usuari  ja  pot  trobar  80  vídeos  dels  grups 
d’investigació. En l’àrea d’empresa, hi ha penjades 26 vídeopresentacions. 

Formació 
Promou i executa totes les matèries relacionades amb els cursos de formació postgrau/continuada i  
de totes les activitats que s’organitzen sota el format de jornades, seminaris, congressos, tallers, etc.  
S’han realitzat 68 cursos amb un total de 966 alumnes, on destaquen els màsters. També es vol 
destacar la formació in company per a empreses i els cursos subvencionats pel Fons Social Europeu.

El  2009 es  va presentar  el  Club de Recursos  Humans als  mitjans de comunicació.  El  Club de 
Recursos  Humans  persegueix  cobrir  les  expectatives  d’informació,  coneixement,  formació, 
desenvolupament,  relació  i  interacció  dels  seus  socis;  contribuir  a  l’impuls  de  la  carrera 
professional dels seus membres; promoure la investigació en l’àmbit d’aquesta matèria; prestigiar 
aquesta funció; establir un fòrum de reflexió i debat empresarial. Aquest any passat ha comptat amb 
95 socis. 

Pràctiques lliures formatives
Promou i afavoreix la formació dels estudiants a través d’un període d’estades en pràctiques en 
empreses i institucions relacionades amb la seua formació acadèmica i professional.  Durant aquest 
curs  acadèmic  un  total  de  928  estades  en  pràctiques  d’universitaris  s’han  beneficiat  d’aquests 
acords.  S’han  firmat  202 nous  convenis  amb empreses  i  continuen  vigents  1.088 convenis  de 
cooperació educativa amb empreses.

En el 2009 es van introduir les xapes "estudiant en pràctiques", que es lliuren als alumnes que  
iniciaran l’estada en pràctiques amb la finalitat que estiguen identificats en l’empresa/entitat, tant 
per als treballadors com per als clients. 

Jornades, seminaris i congressos
En l’apartat de jornades, s’han realitzat 22 jornades, seminaris i congressos, on cal destacar el XII 
Congrés de Turisme, Universitat i Empresa.

Fòrum Jovellanos de Foment Empresarial
L’àrea  d’autoocupació,  és  el  marc  institucional  creat  per  a  realitzar  activitats  encaminades  a 
despertar i impulsar l’esperit emprenedor dels joves. S’ha promogut el present curs la creació de 
catorze  pimes  a  través  de  la  vuitena  edició  del  curs  gratuït  de  Creació  d’Empreses  i 
Desenvolupament  de  Pimes.  Aquest  curs  s’ha  portat  a  terme  en  col·laboració  amb  la  Caixa 
d’Estalvis del Mediterrani i l’Escola de Negocis EOI i gràcies al cofinançament del Fons Social 
Europeu, el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i la CAM. A més, al llarg del curs, es van 
realitzar quatre cursos dirigits al foment de la motivació empresarial. 

Centre associat al SERVEF
El centre associat al SERVEF té com a objectiu principal facilitar l’accés a una ocupació per part 
dels  titulats.  En aquest  sentit,  les  funcions  bàsiques  del  centre  associat  són  les  d’informació  i 
orientació als sol·licitants d’ocupació, el tractament de les corresponents demandes i la captació i el 



seguiment de les ofertes de treball. 

El  centre  va  gestionar  131  ofertes  de  treball  qualificat.  D’altra  banda,  el  total  d’entrevistes 
ocupacionals que es van realitzar un total de 1.568 entrevistes ocupacionals de manera presencial.

elfue.com
Amb caràcter  mensual,  el  butlletí  “elfue.com” recull  les  principals  actuacions  que organitza  la 
Fundació.  Aquesta  informació  s’envia,  en  format  electrònic,  al  personal  de  la  comunitat 
universitària, a tècnics i responsables d’empreses a nivell nacional i als patrons de la FUE-UJI. En 
total es tramet a més de 1.000 destinataris. Durant el 2009, s’han publicat dotze números del butlletí 
en el qual s’han recollit 81 informacions. 

tumeves.com, videopresenta’t, mostra el que vals i ocupa’t 
La FUE-UJI dóna suport al costat d’altres Entitats a "tumeves.com", que és una xarxa social per a 
professionals  basada  en  videopresentacions  i  dirigida  a  candidats  amb estudis  universitaris  que 
busquen feina i a empreses que busquen personal qualificat. Durant l’any 2009 ha rebut més de 
60.00 visites i  va comptar amb 148 videopresentacions, 175 empreses registrades i 91 ofertes de 
treball especialitzat.

Projecte "Fuefacil"
S’han desenvolupat les següents accions:
1. Tot el personal és accessible per videotelefonada a través de Skype des de la web de la FUE-

UJI.
2. Implantació d’un sistema de reunions multivideoconferència, mitjançant el programa lliure 

OpenMeetings.
3. Desenvolupament d’una solució pròpia de sales multivideoconferència integrable al web. 

Actualment es troba en ús per al públic en general en www.fue.uji.es/agora.
4. Videotelefonada al personal de la Fundació integrada al web. 

Fundació Isonomia
Presentació
La Fundació Isonomía de la Universitat Jaume I és una entitat privada, sense ànim de lucre. La seua 
finalitat es vertebra al voltant del suport a la igualtat efectiva de dones i homes i, des del 2009, el 
seu àmbit d’actuació és estatal. 

Actualment,  Isonomia  és  membre  del  Comitè  d’AENOR,  impulsat  per  la  Direcció  General  de 
Desenvolupament  Industrial  del  MITYC,  AEN/CNT 194  "Igualtat  d’oportunitats  entre  dones  i 
homes  en  la  gestió  empresarial",  en  representació  de  la  societat  civil  i  membre  del  Comitè 
d’AENOR AEN/CNT 165 "Ètica" en qualitat d’organisme expert en igualtat entre dones i homes i 
mainstreaming de gènere. De la mateixa manera, periòdicament participa dins del grup expert en 
igualtat de gènere de l’Institut Nacional de les Qualificacions (INCUAL) del Ministeri d’Educació i 
la Norma UNE. Com a entitat, ha estat sol·licitada pel Congrés dels Diputats per al debat sobre la 
llei d’igualtat i  per les Corts Valencianes per al debat de la llei de la promoció de l’autonomia  
personal. 

Atenent les noves exigències normatives hem creat el nus igualtat-organitzacions, una estructura 
encaminada a potenciar la implementació de la igualtat efectiva de dones i homes i la perspectiva de 
gènere en els sistemes de gestió empresarial i organitzatius.

En data 1 de juny es va aprovar i presentar la carta de serveis realitzada amb la col·laboració i  
suport de la Universitat Jaume I de Castelló. 



Els objectius
Els objectius de la Fundació Isonomia són els següents: 

Obrir camps, interdisciplinaris, interrelacionals i interactius, d’investigació, estudis i acció.

Crear  fòrums  d’interlocució,  mantinguts  des  d’experiències  pràctiques,  en  els  quals 
participen programes,  col·lectius  i  institucions,  implicats  en les  investigacions,  els  estudis  i  les 
accions pràctiques i experiencials de les àrees temàtiques que vertebren la Fundació.

Promoure la formació de la igualtat de gènere en el context dels cursos de postgrau així com 
en primer, segon i tercer cicle i la formació de capacitació i reciclatge. 

Implementar  l’ús  de  les  tecnologies  de  la  informació  i  comunicació,  en  tant  que  eines 
d’investigació, com a vehicles de programes de formació i divulgació. 

Facilitar la investigació i  el desenvolupament d’idees innovadores i l’articulació de nous 
paradigmes que actuen com a referents integradors d’un món més plural, just, simètric i equitatiu, 
en els quals la reciprocitat,  el  respecte i reconeixement de la diversitat  siguen tres dels criteris 
irrenunciables que fonamenten la Fundació.

La xarxa Isonomia de municipis per a la igualtat
Entre les seues característiques, destaca la seua àmplia experiència en organització d’esdeveniments 
i  en coordinació de xarxes,  locals  i  autonòmiques  (la  seua pròpia estructura,  a  la  província  de 
Castelló se suporta sobre una xarxa municipal de 101 ajuntaments, una xarxa empresarial de nou 
agents  socials,  una  xarxa  associativa  de  75  associacions  i  una xarxa  interuniversitària  amb les 
universitats  públiques  valencianes),  estatals  (ha  desenvolupat  diversos  projectes  pluriregionals 
adscrits  a  les  iniciatives  comunitàries  d’ocupació  EQUAL  i  ha  col·laborat,  activament  i 
regularment, amb professorat de diverses universitats de l’Estat espanyol), europees (desenvolupant 
xarxes transnacionals en projectes del Fons Social Europeu –NOW i EQUAL–  i de la Comissió 
Europea  –Leonardo  Da  Vinci–)  i  internacionals  (col·laborant  amb  universitats  i  entitats 
principalment de Llatinoamèrica). Atesa la seua experiència, a finals de 2008 ha posat en marxa la  
Xarxa Isonomia de municipis per a la igualtat efectiva de dones i homes (http://isonomia.uji.es) i el  
2009 ha ampliat el seu àmbit d’actuació a l’àmbit estatal i està inscrita al Registre de Fundacions 
del Ministeri d’Educació.

Activitats de formació
Formació Postgrau per línia

- VI Edició del curs de Postgrau “Tractament no sexista de la informació: 

Claus i fonaments” 

Objectius:  aportar  claus,  instruments  i  conceptes  que  permeten  la  implementació  de  mesures  i 
projectes en pro del tractament no sexista de la informació

Duració: 240 hores

-VI Edició del curs de Postgrau “Mainstreaming de gènere: alternatives per a la igualtat” 

Objectius:  aportar  claus,  instruments  i  conceptes  que  permeten  la  implementació  de  mesures  i 
projectes en pro de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Duració: 220 hores 

- IV Edició del curs de Postgrau “Polítiques locals, gènere i desenvolupament”.



Objectius: aportar claus, instruments i conceptes per a introduir la perspectiva de gènere en el marc 
de desenvolupament local. 

Duració: 600 hores 

-  III  Edició  del  curs  de  Postgrau  “Talleristes  per  a  la  igualtat:  curs  d’especialista  en  gènere  i 
dinamització social”.

Objectius: capacitar per a convertir-se en agents socials dinamitzadors i promotors de tallers en 
matèries de gènere. 

Duració: 600 hores 

- II Edició del curs de Postgrau “Especialista en auditories d’igualtat entre homes i dones”.

Objectius: capacitar per a convertir-se en auditors i auditores d’igualtat. 

Duració: 250 hores 

- Gestió del programa oficial de postgrau interuniversitari i internacional en igualtat i genere en 
l’àmbit public i privat [60 ECTS, 600 hores]. 

II i III Edició.

Formació continuada i permanent en línia

Curs “Gènere i polítiques d’igualtat”: 30 hores

Curs “Les violències contra les dones: tipologies, definicions i alternatives”: 50 hores

Curs “Associacionisme i participació ciutadana igualitària”: 50 hores

Curs “Posa nota en igualtat”: 50 hores

Curs “Claus per a un ús no sexista del llenguatge i la comunicació”: 50 hores

Curs  “Els  mecanismes  de  prevenció  de  l’assajament  sexual  i  de  l’assajament  per  raó  de  sexe. 
Protocols d’actuació”: 30 hores

Curs “Els homes davant els reptes del segle XXI: les noves masculinitats”: 100 hores

Formació presencial

VI Edició. Curs “Supervivència domèstica”: 30 hores

III  Edició. Curs “Cuidant per a la vida, cuidant per a la pau”: 40 hores

 Jornades “Homes i noves masculinitats al segle XXI”: 10 hores

Formació ocupacional 

Curso d’integració en l’àmbit de les cures: 

Modalitat I: Infància: 300 hores en cada província: Astúries, Badajoz, Castelló, Conca i Biscaia.

Modalitat  II:  Dependència:  400 hores  en  cada  província:  Astúries,  Badajoz,  Castelló,  Conca,  i 
Biscaia.

Programes d’indagació social
GIAT

Estructures permanents de reflexió activa de persones i institucions interessades en:



Grup d’indagació, anàlisi i treball al voltant de la discapacitat

Grup d’indagació, anàlisi i treball al voltant de dones immigrants

Grup d’indagació, anàlisi i treball al voltant de  la violència

Grup d’indagació, anàlisi i treball al voltant del desenvolupament local igualitari

Investigacions

Memòria històrica de tres pobles de Castelló: Cortes d’Arenós, Montanejos i Vilafamés.

Memòria històrica de tres pobles de Castelló: Sant Mateu, la Salzadella, Xóvar, Serra d’En Galceran 
i Vistabella 

Estudi: Cap a un model de desenvolupament local igualitari. Diagnòstic de la situació de Castelló.

Programes d’interlocució i participació social
VIII Jornades d’Interlocució Municipal

Objecte:  promoure  estructures  permanents  de reflexió activa al  voltant  de  qüestions  de la  vida 
quotidiana dels distints municipis que conformen la Xarxa de Suport Municipal de la Fundació 
Isonomia.

XI Jornades de Treball en l’Àmbit Social

Objecte: donar continuïtat a un espai de trobada entre diferents entitats, associacions i població no 
associada de la  província  on es  puga debatre,  analitzar  i  aprofundir  sobre la  importància  de la 
interacció social, a través de la informació i la comunicació per al desenvolupament i millora de la 
qualitat de vida de les persones del municipi.

V Seminari estatal Isonomía sobre violència de gènere “Avaluació de l’impacte de la violència en la 
vida de les dones” 

Fòrum per avaluar els resultats de de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de 
protecció integral contra la violència de gènere.

VI Congrés estatal Isonomia sobre igualtat entre dones i homes. 

Fòrum permanent de reflexió i debat sobre matèries de gènere, feministes i d’igualtat. 

Altres programes
Plataforma ciutadana de participació i control sobre la igualtat d’oportunitats

Dinars col·loqui amb... la realitat contada en primera persona

El  Dinar  col·loqui  amb...  és  una  activitat  que  pretén  acostar  protagonistes  i  expertes  en  temes 
d’actualitat a persones amb capacitat de presa de decisions i influència social. El Dinar col·loqui té  
com a objectiu últim crear un fòrum de debat amb voluntat de permanència i de caràcter periòdic. 
Les persones a qui es dirigeix són, d’una banda, responsables polítiques i polítics i, d’una altra, 
periodistes dels mitjans de comunicació de Castelló. 

Serveis
Assessorament a les organitzacions en matèria d’igualtat i per a la incorporació de mesures i  
plans de igualtat

Objectiu: facilitar el compliment de les directrius en matèria d’igualtat d’oportunitats a institucions, 
entitats,  empreses,  etc.,  a  través  de:  disseny  de  programes  i  projectes,  gestió  de  programes  i 



projectes,  avaluació  de  serveis,  recursos,  programes,  projectes,  polítiques,  plans,  mesures,  etc., 
facilitant informació, assessorament, orientació, etc.

Planter associatiu

Objectiu: posada en marxa d’un servei per a assessorar aquelles associacions que es vulguen crear i  
no tinguen espais ni recursos per a fer-ho.

Aula mòbil 

Objectiu: servei que pretén apropar l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació a 
totes aquelles persones i/o col·lectius que, per la seua situació social,  educativa,  geogràfica,  no 
compten amb els recursos propis per a accedir a aquestes tecnologies així com facilitar un espai 
formatiu i  d’oci  on l’alumnat  pot descobrir  les noves possibilitats  comunicatives i  d’accés a la 
informació que ofereix Internet.

Projectes de Promoció Cultural

VI Biennal de l’Art del Rebuig. 2009-2010

Fundació de la Comunitat Valenciana, Fundació 
General de la Universitat Jaume I

Introducció
Amb data 12 de desembre del 2006, la Fundació de la Comunitat Valenciana, Fundació General de 
la Universitat Jaume I, va quedar constituïda mitjançant la corresponent inscripció al Registre de 
Fundacions de la Comunitat Valenciana, amb el número 79 (C) i amb la classificació de caràcter 
cultural, de l’escriptura de constitució de l’entitat, protocol·litzada i autoritzada davant notari, amb 
data 26 d’octubre del 2006 i amb el número 2.792 del seu protocol. Així mateix, mitjançant la  
presentació d’aquest document al Registre de Fundacions, van ser inscrits els Estatuts pels quals es 
regeix la Fundació i el nomenament del primer Patronat de la Fundació, d’acord amb el títol tercer 
dels Estatuts.

Els Estatuts de la Fundació, en què es reflecteixen el seu objecte, la composició dels seus òrgans de 
govern i mitjançant els quals es regeix, van ser aprovats pels següents òrgans de la Universitat 
Jaume I: Consell de Govern núm. 1, de 17 de juliol del 2006, i Consell Social núm. 13, de 19 de 
juliol del 2006.

La Fundació General de la Universitat Jaume I, segons s’indica als Estatuts, és una entitat sense 
ànim  de  lucre,  amb  caràcter  educatiu,  cultural,  científic,  tècnic,  esportiu,  de  cooperació  al 
desenvolupament  sostenible,  de  defensa  del  medi  ambient,  de  la  cultura  pròpia  i  dels  valors 
estatutaris,  de foment de la investigació,  de promoció del voluntariat  i,  en general,  de suport  a 
l’activitat universitària. En definitiva, la Fundació té com a objecte col·laborar amb la Universitat 
Jaume I en el desenvolupament i la gestió d’aquelles activitats que contribuïsquen a la millora en la  
prestació dels serveis universitaris.

Activitats més significatives realitzades durant el curs 2009/10
A. Convenis de col·laboració

Durant aquest curs s’han renovat els següents convenis de col·laboració entre la Fundació General i  
la Universitat Jaume I:

• Renovació del conveni marc de col·laboració signat entre la Fundació General i la Universitat 
Jaume I que permet definir i consolidar les bases de la relació i cooperació entre ambdues 
entitats.



• Renovació del conveni específic de col·laboració amb la Universitat Jaume I que regula 
l’encàrrec de gestió de l’Escola d’Estiu dels Xiquets i les Xiquetes.

• Renovació del conveni específic de col·laboració que regula la utilització del Registre General 
de la Universitat Jaume I per part de la Fundació General.

• Renovació del conveni específic de col·laboració amb la Universitat Jaume I que regula 
l’encàrrec de gestió per al suport d’accions informatives i de comunicació amb entitats i 
organismes públics i privats.

B. Elaboració de la documentació comptable i pressupostària

Com cada any,  la  Fundació  General  de  la  Universitat  Jaume I  ha  elaborat  els  documents  que 
configuren  la  informació  comptable  i  pressupostària  de  l’entitat,  els  quals  s’han  presentat  al 
Protectorat de Fundacions de la Comunitat Valenciana, aprovats prèviament en ambdues reunions 
del Patronat:

• El pla d’actuació per a 2010, amb el pressupost i la seua memòria explicativa.
• Els comptes anuals de 2009, amb el balanç, el compte de resultats i les memòries de gestió 

econòmica i d’activitats fundacionals.

C. Reunions dels òrgans de govern i gestió

En aquest període s’han mantingut diverses reunions de la Comissió Executiva, en les quals s’han 
tractat diferents temes de gestió, pla d’actuació, estudi del pressupost, comptes anuals, etc., la qual 
cosa ha permès la preparació de les dues reunions del Patronat de la Fundació que s’han celebrat al 
llarg d’aquest curs:

• La reunió número 7 del Patronat es va portar a terme el 17 de desembre del 2009, en la qual, 
segons s’indicava en l’ordre del dia, es va aprovar el pla d’actuació de la Fundació per a l’any 
2010, amb el pressupost i la seua memòria explicativa.

• La 8a reunió del Patronat es va celebrar el dia 26 d’abril del 2010. Un dels punts més rellevants 
que s’hi van tractar var ser la presentació i aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2009 de 
la Fundació, així com de l’informe d’auditoria voluntària, amb opinió favorable a tots els 
efectes.

D. Activitats per programes

Les accions dutes a terme per la Fundació General durant el curs 2009/10 s’emmarquen dins de 
quatre programes:

1)  Programa  de  col·laboració  amb  la  Universitat  Jaume  I  en  el  desenvolupament  d’accions 
encaminades a la millora de la qualitat i foment de la innovació, el desenvolupament tecnològic i la 
utilització de les noves tecnologies en la investigació, la docència i la gestió.

1.1. Enquestes per a l’avaluació de la docència

Per la seua naturalesa, les universitats tenen una vocació irrenunciable d’excel·lència acadèmica i 
científica que els obliga a una millora contínua de la qualitat dels serveis que presten a la societat en 
el  camp  de  la  docència,  la  investigació  i  la  cultura.  Mitjançant  aquest  tipus  d’avaluacions  es 
possibilita l’establiment d’un sistema de promoció del professorat, es permet detectar necessitats 
formatives i es desenvolupa una major interactivitat entre professorat i estudiantat.

En aquest sentit, la Fundació General de la Universitat Jaume I, abans de la finalització de cadascun 
dels dos quadrimestres del curs 2009/10, ha desenvolupat diferents tasques que configuren aquesta 
actuació, entre les quals cal destacar:

• La realització de les enquestes a l’alumnat que permeten l’avaluació del professorat i la 
docència durant l’esmentat període lectiu.



• La digitalització i el tractament informàtic de les dades obtingudes.

1.2. Distribució del clauer

La Fundació General,  d’acord amb el  conveni  marc de col·laboració signat  amb la  Universitat 
Jaume I, gestiona el procés de distribució dels certificats per a la signatura electrònica a tots els 
col·lectius que componen la comunitat universitària: l’alumnat de nou ingrés de primer i segon 
cicle, d’estudis de postgrau i de la Universitat per a Majors, personal docent i investigador (PDI), 
personal d’administració i serveis (PAS), i membres de la Societat d’Amics i Antics Alumnes de la 
Universitat Jaume I (SAUJI). Aquests certificats es reparteixen en un dispositiu de memòria USB 
que es denomina “clauer”, i que conté la clau personal per a identificar-se i poder accedir d’aquesta 
manera al web.

El clauer i el certificat digital que conté tenen diverses utilitats, com ara: la signatura de missatges 
electrònics,  l’accés  als  equips  de  la  Mediateca,  la  renovació  de  les  claus  de  correu  electrònic 
caducades, etc. Així mateix, aquesta signatura electrònica es pot utilitzar per a multitud de gestions 
en  altres  administracions  públiques:  Generalitat  Valenciana,  Tresoreria  General  de  la  Seguretat 
Social, Agència Tributària, i moltes altres.

2) Programa de col·laboració amb la Universitat Jaume I en el desenvolupament i gestió d’activitats 
dirigides a potenciar la comunicació i afavorir les relacions de la comunitat universitària amb el seu 
entorn social.

2.1. Actes de la Setmana de Benvinguda

Els diversos actes de la Setmana de Benvinguda, organitzats  pel Consell  de l’Estudiantat  de la 
Universitat Jaume I, se celebren al principi de cada període acadèmic per a rebre el curs acabat  
d’iniciar, integrar en la comunitat universitària l’alumnat de nou ingrés, i enfortir vincles amb la 
societat  de  Castelló  i  molt  especialment  amb la  seua  joventut,  atès  que  la  totalitat  d’activitats 
programades al llarg de la setmana estan obertes a totes les persones que hi vulguen participar.

La Fundació General de la Universitat Jaume I, d’acord amb el conveni subscrit amb la Fundació 
Caixa Castelló-Bancaixa per a la col·laboració d’ambdues entitats en l’organització d’activitats de 
suport a la comunitat universitària, ha tingut una important participació en alguns d’aquests actes, 
entre els quals cal destacar la contractació del grup musical que va actuar en la festa final d’aquesta 
setmana d’activitats.

2.2.  Suport a activitats  informatives i  de comunicació amb organitzacions i  entitats  públiques i 
privades

La Fundació General, en col·laboració amb la Universitat Jaume I i altres institucions públiques i 
privades, té entre les seues funcions més rellevants promoure i fomentar la investigació científica, 
humanística i tècnica, prestar suport a la gestió d’infraestructures i serveis, així com col·laborar en 
totes  aquelles  activitats  que  contribuïsquen  a  potenciar  les  relacions  entre  la  Universitat  i  les 
organitzacions i entitats que dinamitzen el seu entorn social.

Amb aquestes actuacions es brinda, d’una manera fluida i àgil, la informació adequada a tot tipus de 
entitats  sobre  l’assistència  i  col·laboració  que,  en  les  àrees  formativa,  investigadora  o 
d’assessorament, els pot oferir la Universitat Jaume I, facilitant els contactes i la comunicació amb 
els  departaments  o  centres  més  adequats  en  cada  cas,  tenint  en  compte  les  característiques 
específiques de les necessitats plantejades, i el posterior seguiment dels diferents projectes que es 
duguen a terme.

3) Programa de col·laboració amb la Universitat Jaume I en el foment, desenvolupament i gestió 
d’activitats d’interès cultural, educatiu i social.

3.1. Escola d’Estiu dels Xiquets i les Xiquetes



La Fundació General de la Universitat Jaume I, en estreta col·laboració amb el Vicerectorat de 
Relacions  Institucionals  i  Benestar  Social,  i  el  Servei  d’Esports,  s’encarrega  de  la  gestió  i 
desenvolupament de l’Escola d’Estiu dels Xiquets i les Xiquetes de la Universitat Jaume I, activitat 
amb gran acceptació per part de la comunitat universitària i societat en general, la qual cosa implica  
que el nombre de participants en els dos torns en què es divideix l’escola s’incrementa any rere any.

L’Escola d’Estiu va ser creada amb la finalitat d’oferir als xiquets i xiquetes de Castelló, entre els 4  
i 16 anys, una manera diferent de passar les vacances al mes de juliol. Les diverses activitats que es 
despleguen es programen i dissenyen amb una adaptació als diferents grups, segons les edats dels 
participants;  es  presenta  com una alternativa  d’oci  en  el  període  de  vacances,  amb un disseny 
educatiu, d’entreteniment i diversió.

4) Programa de col·laboració amb la Universitat Jaume I en la promoció i gestió dels estudis de 
postgrau.

4.1. Ajudes a l’estudi per a cursos de màster

La Fundació General, d’acord amb el conveni signat amb la Fundació Caixa Castelló-Bancaixa per 
a la col·laboració en l’organització de diverses actuacions de suport a l’activitat universitària, i en 
col·laboració amb el Vicerectorat de Postgrau, ha portat a terme la convocatòria i la gestió dels 
recursos necessaris que han permès l’adjudicació de les beques per a la realització d’estudis de 
màster, tant universitaris (oficials) com propis, a la Universitat Jaume I.

En aquest curs 2009/10 s’han rebut sol·licituds d’alumnes de 24 països i s’han lliurat 76 beques, les 
assignacions  econòmiques  de  les  quals  s’han  destinat  a  cobrir  parcialment  els  imports  de  les 
matrícules  dels  màsters  cursats  per  l’alumnat  beneficiari,  en  compliment  de  les  bases  de  la 
convocatòria i perquè aquestes ajudes puguen arribar al major nombre de persones adjudicatàries 
possible.

4.2. Suport a la gestió i promoció dels màsters

Mitjançant la promoció dels estudis de postgrau es dóna a conèixer, tant a l’alumnat propi com al 
d’altres  universitats,  les  possibilitats  que  la  Universitat  Jaume  I  els  ofereix  en  aquests  tipus 
d’estudis. Un suport adequat als processos de gestió dels diferents cursos oferits, així com la seua 
àmplia difusió a través dels diversos canals d’informació, constitueixen importants mecanismes per 
a promocionar i expandir aquests estudis, així com per a fomentar el seu grau d’acceptació per part  
de l’alumnat.

En la línia de col·laboració que la Fundació General presta als mencionats estudis s’ha portat a 
terme durant el curs acadèmic 2009/10 el suport a la gestió i la promoció dels màsters oficials que 
ofereix la Universitat Jaume I a l’alumnat que, provinent de qualsevol part del món, ha cursat els 
seus estudis en aquesta institució universitària. Les actuacions esmentades s’han dirigit als màsters 
universitaris d’elevat component internacional i amb ensenyament virtual, previstos en el conveni 
marc signat entre la Universitat Jaume I i la Fundació General.

Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la 
Universitat Jaume I, S.L.

Gestió
• Definició i seguiment del pressupost.
• Justificació de subvencions.
• Firma d’acords amb empreses instal·lades.
• Seguiment de la posada en marxa de les infraestructures Espaitec 2 i Espaitec 3 amb les ajudes 

rebudes per Acteparq.



• Redacció dels requisits i tarifes per a les empreses e’VI (espai virtual d’innovació) en fase de 
creixement (grow-up) o consolidades que opten per aquesta modalitat de vinculació amb 
Espaitec.

• Alta com a membre de ple dret d’Apte.
• Compliment dels requisits del Pla de Prevenció de Riscos Laborals (Unimat).

Pla de comunicacions
Comunicació externa 

• Pàgina web www.espaitec.uji.es (més de 6.500 visites) manteniment i actualització setmanal 
amb informació corporativa i notícies d’interès general per al Parc i les empreses vinculades a 
aquest. 

• Roda de premsa a la Llotja del Cànem (gener de 2009): presentació del balanç de 2008 i 
objectius de 2009 Espaitec. 

• Programa de ràdio setmanal e’Innovació en VoxUJI Ràdio, emès fins a finals de juny de 2009, 
amb els continguts següents: 

• Entrevistes a personatges destacats en l’àmbit de la innovació com, per exemple, Guy 
Kawasaki, director gerent de Garage Ventures Technologies, a Silicon Valley; Tapan Munroe, 
director de Law & Economics Consulting Group; Alph Bingham, fundador i membre de la 
Junta Directiva d’Innocentive, etc. 

•  Entrevistes a les empreses vinculades al Parc. 
•  Notícies i esdeveniments relacionats amb els àmbits científic, tecnològic i empresarial. 
• Butlletí Info-Espaitec: 42 números ja enviats, setmanalment, a les empreses del Parc, entitats 

semblants a Espaitec, empreses que han mostrat interès a instal·lar-s’hi, etc. 
• Difusió a través de la premsa local dels esdeveniments organitzats per Espaitec, els actes on 

s’ha participat, així com els èxits aconseguits pel Parc i les empreses vinculades a aquest: 
Premi Espaitec Entitat Emprenedora en l’Àmbit Territorial; conferència d’Anthony Townsend; 
participació en el Fòrum d’Innovació del Club d’Excel·lència en Gestió, etc. 

Comunicació interna
• Butlletí d’ajudes Espaitec: disseny i difusió entre les empreses del Parc del butlletí amb 

informació sobre ajudes, subvencions, premis i accions de finançament d’àmbits autonòmic, 
nacional i europeu, d’interès per a les empreses del Parc.

• Butlletí d’oportunitats: enviament setmanal amb oportunitats de negoci, demandes i ofertes 
tecnològiques personalitzades per a cada una de les empreses del Parc d’àmbits nacional i 
europeu, via la xarxa de transferència de tecnologia Apte i Seimed, respectivament.

• Publitramesa informativa periòdica a les empreses del Parc amb informació rellevant i 
personalitzada.

•  Reunions periòdiques amb les empreses. Des de l’últim trimestre de 2009, desenvolupament i 
seguiment d’un pla de reunions trimestrals amb les empreses del Parc per a fer seguiment i 
assessorament.

•  E’sucs: organització mensual d’un esmorzar-trobada informal d’una hora de duració amb totes 
les empreses del Parc, amb l’objectiu de difondre tecnologies, bones pràctiques de gestió 
empresarial i fomentar el treball en xarxa entre les empreses ubicades al Parc. En cada sessió, 
es posa al dia l’agenda del Parc, s’aborda algun tema de gestió empresarial i una de les 
empreses es presenta a la resta amb l’objectiu de promoure la interacció i intrageneració de 
possibles oportunitats de negoci

Empreses d’Espaitec
18 empreses en cinc sectors diferenciats 



TIC’S TIME
Empresa Activitat 

 

Firma digital, transcripció assistida de documents, etc. 

 

Disseny web, allotjament web, botiga virtual, posicionament, 
etc.

 

Solucions i serveis d’informàtica en núvol.

 Integració en tecnologia RFid, identificació de 
radiofreqüència. 

 

Programació per a dispositius mòbils. 

 

Programació de videojocs per a plataformes de contingut 
descarregable. 

 

Productes i servicis tecnològics basats en tecnologia machine 
to machine. 

SOSTENIBILITAT
Empresa Activitat 

 

Desenvolupament de productes i coneixements per a millorar 
la gestió de l’aigua, la producció d’energies netes i l’estalvi 
de consum d’energia. 

 

Investigació de productes fitosanitaris i agroalimentaris. 
Assajos de camp i processament de residus. 

SALUT
Empresa Activitat 

Aplicacions informàtiques de codi obert per a medicina. 



 

 

Investigació, desenvolupament i comercialització de 
sistemes de detecció precoç de microorganismes patògens. 

 SERVEIS AVANÇATS 
Empresa Activitat 

 

Serveis de màrqueting per a donar suport a emprenedors i 
microempreses de recent creació per al desenvolupament de 
la seua idea de negoci.  

 

Sèniors emprenedors per a la cooperació tècnica. Associació 
sense ànim de lucre, formada per executius jubilats que, de 
manera voluntària i altruista, ofereixen la seua experiència i 
coneixements en gestió empresarial. 

 

Comunicació  web i organització d’actes, especialment 
congressos científics 

 

Serveis de consultoria, dedicats a aplicar les noves 
tecnologies de la informació a la gestió empresarial. 

TECNOLOGIES DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL
Empresa Activitat 

 

Activitat basada en un nou assaig que avalua i prediu la 
corrosió de pintures en un temps inferior a l’habitual, 16 
hores en comptes dels 25 dies del mètode oficial. 

 

Solució integral d’automatització de maquinària.

 

Automatització industrial, desenvolupament d’aplicacions de 
programari i solucions basades en la mobilitat. 

  



Relació amb l’UJI
• Reunió amb el Vicerectorat d’Investigació.
• Reunió amb els responsables de grups d’investigació vinculats, o potencialment vinculables, a 

empreses del parc, com per exemple Juan Bisquert, Manuel Mollar, Filiberto Pla, etc. 
• Reunió amb la Fundació Isonomia.
• Reunió amb l’OCIT.
• Col·laboració amb la Càtedra Increa.
• Reunió amb el Servei de Comunicació.
• Col·laboració, amb el CEEI i el Centre d’Estudis i Formació Continuada de l’UJI, en la 

realització del Curs d’Especialització en Creació i Desenvolupament Estratègic d’Empreses 
Innovadores.

• Reunió amb el Vicerectorat de Qualitat Educativa i Harmonia.

Infraestructures
• Seguiment i construcció de la fase de finalització de les obres de l’edifici Espaitec 1 i de la 

zona d’urbanització.
  

• 12 de maig: trasllat de l’equip de gestió del Parc al nou edifici Espaitec 1.
• Gestió contínua amb l’OTOP sobre els requeriments necessaris de cada una de les empreses per 

a condicionar els despatxos i laboratoris a les necessitats que tenen.
• Juny: mudança de les dues primeres empreses a l’edifici Espaitec 1.
• Definició de les necessitats de l’edifici Espaitec 2.

 Institucions 
• Col·laboració amb Diputació Provincial de Castelló, mancomunitats, ajuntaments i sindicats en 

l’elaboració de la Xarxa de Regeneració Territorial.
• Reunió amb l’alcalde de Castelló de la Plana.
• Col·laboració amb la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló.
• Creació de la Xarxa de Parcs Científics de la Comunitat Valenciana.
• Firma de l’acord Estic.
• Firma de l’acord de col·laboració Secot-Espaitec i instal·lació de la seu oficial Secot (Sèniors 

Espanyols per a la Cooperació Tècnica) de Castelló a l’edifici Espaitec 1.
• Col·laboració amb l’IESE de València.
• Col·laboració amb l’EOI, Escola de Negocis.
• Presentació de l’Espaitec a l’ATC, Associació Espanyola de Tècnics Ceràmics.
• Col·laboració amb E&S.

Finançament
• Participació en la constitució de la Xarxa Valenciana de Business Àngels (CVBAN).
• Reunió extraordinària de l’empresa Impuls amb empreses del Parc per a analitzar possibles 

accions de finançament relacionat amb ajudes de R+D del MCINN.
• Participació en el Fòrum d’Inversió per a la Innovació IESE.
• Assistència al X Congrés de l’Associació Espanyola de Capital de Risc (ASCRI).
• Assistència al Comitè del Fons Comval Emprèn FCR.
• Col·laboració en l’organització, junt amb el CEEI Castelló, del II Fòrum de Finançament per a 

la Innovació.
• Reunions amb diverses entitats bancàries: Caixa Rural, IberCaja, La Caixa, Banca March, 



CAM, Banc de Sabadell, Caja de Navarra, etc.

Visites rebudes d’altres centres
• Fundació Quòrum d’Alacant.
• Visita de la Comissió d’Innovació de la Cambra de Comerç de Castelló.
• Visita de José Luis Pérez Salinas (MICINN).
• Visita de José Luis Virumbrales, del Parc Científic de la Universitat Carlos III de Madrid, i de 

Francisco Mora, de la Ciutat Politècnica de la Innovació, membres del Comitè d’Avaluació per 
al nomenament d’Espaitec com a membre de ple dret d’APTE.

Congressos, assemblees i actes

Gener
• Assistència a la conferència: «Sistemàtica de la invenció tecnològica», organitzada per 

GID,Grup d’Enginyeria en Disseny de la Universitat Jaume I.

Febrer
• Assistència a la sessió sobre «Estratègia, innovació i productivitat», organitzada per la Cambra 

de Comerç de Castelló.
• Participació en el taller «Nova economia», organitzat per l’UJI i la Federació d’ Empreses 

Innovadors Turístiques de la Província de Castelló, dins del Pla estratègic d’empreses 
innovadores de turisme de la província de Castelló.

• Assistència al seminari «Com convertir el valor guanyat en un rellotge del projecte».

Març
•  Assistència a les Jornades d’Innovació, Madrid.
• Assistència al desdejuni ESIC sobre direcció de projectes.
• Participació en la Fira d’Ocupació Preocupa’t 2009.

Abril
• Participació en la taula redona FOCU, V Fòrum d’Ocupació Universitari 2009.
• Assistència a la presentació de l’informe: «Indicadors d’innovació en la província de Castelló», 

organitzat per la Càtedra Increa.

Maig
•  Assistència al curs «Gestió de la innovació tecnològica», organitzat per REDIT.
• Assistència al seminari «Idees per a la innovació», organitzat pel Col·legi Oficial d’Enginyers 

Industrials de València

Juny
• Assistència a la XXVI IASP World Conference 2009 celebrada a Raleigh, Carolina del Nord, 

EUA, organitzada per The Research Triangle Park sota el lema Future Knowledge Ecosystems. 
The Opportunity for Science and Technology Parks, Places and Partners.

• Assistència al I Fòrum d’AECOP, a Castelló.

Juliol
•  Assistència al curs «Crisi what Crisi? Un canvi polític per al segle XXI», a Castelló.
• Assistència a la reunió de la Taula TIC de la Comunitat Valenciana.

Setembre
• 21-22 de setembre: II Assemblea general de l’Associació de Parcs Científics i Tecnològics 

d’Espanya (APTE), a Gran Canària, on Espaitec va ser nomenat membre de ple dret d’APTE.



• Assistència a la presentació de l’Informe a la contribució socioeconòmica de les universitats 
valencianes.

• Participació en la II Convenció de Xarxes Europees «Cooperació entre xarxes europees per a la 
innovació, el coneixement i el desenvolupament».

Octubre
• Participació en el Fòrum d’Innovació, organitzat pel Club d’Excel·lència en Gestió amb la 

ponència Col·laboració Universitat-Empresa en matèria d’innovació: experiències i casos 
d’èxit.

• Assistència a la reunió de serveis de l’ICEX per a la internacionalització de l’empresa 
innovadora.

• Participació, a Pamplona, com a jutge expert de l’Eurecan European Venture Contest 2009.
• Assistència a la XXII Trobada Cercle Empresarial CPI i a la Fundació de la Innovació 

Bankinter.
• Assistència al primer taller sobre Gestors de projectes, al Parc Tecnològic TecnoEbro, de 

Saragossa.

Novembre 
• 10, 11 i 12 novembre: III Assemblea General de l’Associació de Parcs Científics i Tecnològics 

d’Espanya (APTE), a Barcelona, (Esade Creapolis) que va coincidir amb el VIII Congrés 
Internacional de Parcs Científics i Tecnològics.

• 19 de novembre: participació en la VIII Jornada Project Management Institute de València: 
sector energies renovables, a València.

• 27 de novembre: participació en Infoday, European Cooperation in Science and Technology-
Cost, promogut pel Ministeri de Ciència i Innovació, a Madrid.

Esdeveniments
•  Organització, amb el CEEI de Castelló del I Iniciador Castelló, amb la participació de Rodolfo 

Carpentier.
• Col·laboració en l’organització del II Iniciador Castelló, amb la presència de Bernardo 

Hernández.
• Participació en Infor&Games, al Campus-Party de Castelló.
• Col·laboració, amb el CEEI de Castelló i l’Impiva, en l’organització del II Fòrum de 

Finançament per a la Innovació.
• Organització, amb el CEEI de Castelló, del Minidia de la Persona Emprenedora, a Castelló.
• Participació, amb estand propi, en la Fira Future 2009, primera fira de formació i Ocupació, 

organitzada per l’Ajuntament de Castelló de la Plana i la Universitat Jaume I.
• Participació en el Dia de la Persona Emprenedora, consecució del premi Entitat Emprenedora 

en l’Àmbit Territorial.
• Organització de la II Jornada ONTEC (Oportunitats de Negoci en Tecnologia), en 

Biotecnologia.
  



• Organització de la Conferència d’Anthony Townsend: Regional Knowledge Ecosystems: The 
Future of Innovative Economies.

  

Projectes promoguts i/o amb suport
• Xarxa de Parcs de la Comunitat Valenciana.
• InneoLab.
• Ecosistema d’innovació de Castelló.
• KIMCV i KIMCAS, amb la Cambra de Comerç.
• Mapa tecnològic de la Comunitat Valenciana.
• Informe de nanotecnologia a la Comunitat Valenciana.
• Xarxa de regeneració territorial de la província de Castelló

 Premis Espaitec i empreses 
•  Premi Amauta: Millor Empresa Emprenedora 2009, en la categoria promoguda per 

immigrants, del Dia de la Persona Emprenedora.
• Premi Ràdio Castelló Joves Valors per a Sergio Fabra i Rafael Forcada, de 3diCom, Suport 

d’imatge digital.
• Premi Espaitec: Entitat Emprenedora en l’Àmbit Territorial, en el Dia de la Persona 

Emprenedora 2009.
  


	Discurs del rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent Jordà
	Discurs del Conseller d’Educació, Alejandro Font de Mora Turón
	Nomenament de doctor honoris causa a favor de l’Excel·lentíssim senyor Federico Mayor Zaragoza
	Nomenament de doctor honoris causa a favor de l’Excel·lentíssim senyor Manuel Vicent
	Claustre
	Consell Social
	Consell de Govern
	Consell de Direcció
	Deganats i direccions de centres, vicedegans i vicedireccions, i direccions de departaments
	Junta Electoral
	Comptes anuals i informes d’auditoria de l’exercici 2008
	Pressupost de l’exercici 2009
	Obres de nova construcció i de reforma, ampliació i millora

	Contractació
	Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental
	Oficina Verda

	Planificació i qualitat
	Planificació. Sistema de direcció estratègica
	Gestió de la qualitat
	Promoció de la qualitat
	Organització tecnològica i projectes
	Centre d’Educació i Noves Tecnologies
	Proves d’accés
	Nombre d’estudiantat
	Beques
	Títols
	Accions de dinamització
	Estades en pràctiques
	Estades en pràctiques a l’estranger
	Activitats d’inserció laboral

	Personal docent i investigador
	Formació
	Personal d’administració i serveis
	Formació

	Oficials i pròpies de primer i segon cicle
	Procés de reforma i adaptació dels plans d’estudi de grau a l’EEES
	Docència de grau
	Màsters universitaris i doctorat
	Màsters propis i cursos d’especialització
	Extensió universitària
	Universitat d’estiu
	Programa d’estudis per a persones majors

	Convergència Europea
	Informació acadèmica i assessorament educatiu
	Innovació i millora de la docència
	Oficina per a la Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic
	Projectes
	Contractes article 83
	EBT
	Beques
	Mobilitat

	Servei Central d’Instrumentació Científica
	Institut de Tecnologia Ceràmica Agustín Escardino
	Institut Universitari de Plaguicides i Aigües de la Universitat Jaume I
	Institut Interuniversitari d’Economia Internacional
	Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
	Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local
	Institut Interuniversitari de Llengües Modernes Aplicades

	Departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting
	Dep. de Ciències de la Comunicació
	Departament de Dret Privat
	Departament de Dret Públic
	Departament de Filosofia i Sociologia
	Departament de Finances i Comptabilitat
	Departament de Física
	Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics
	Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia
	Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia
	Departament de Química Inorgànica i Orgànica
	Departament de Traducció i Comunicació
	Departament d’Educació
	Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors
	Departament d’Enginyeria Química
	Departament d’Estudis Anglesos
	Departament d’Història, Geografia i Art
	Unitat Predepartamental de Dret del Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat
	Llotja del Cànem. Seu de la Ciutat
	Paranimf
	Programa Campus Obert
	Activitats esportives
	Activitats socioculturals
	Galeria Octubre
	Convenis signats
	Societat d’Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I
	Fundació PortCastelló
	Fundació d’Alzheimer Salomé Moliner de la Comunitat Valenciana
	Xarxa Vives d’Universitats
	Càtedra d’Innovació i Aprenentatge
	Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau
	Càtedra UJI-AstraZéneca
	Càtedra LUBASA de Canvi Climàtic

	Estudiants ixents
	Estudiants entrants
	Total estudiants ixents i entrants
	Projectes propis curriculars amb universitats estrangeres
	Mobilitat de professorat i de personal d’administració i serveis
	Gestió dels intercanvis
	Ajudes per als estudiants estrangers
	Altres activitats
	Programa d’informació i atenció al públic. Racó de la Solidaritat
	Accions de voluntariat
	Accions de solidaritat
	Accions de cooperació
	OPSIDE
	OPI-UJI
	Altres activitats
	Ajudes socials
	El 9 de desembre de 2009 es van convocar les ajudes socials adreçades al PAS i al PDI, corresponents a l’anualitat 2008.
	Programa de vacances PDI/PAS
	Escola d’Estiu


	POLÍTICA LINGÜÍSTICA
	Àgora Universitària, SL
	Fundació Universitat Jaume I-Empresa
	Fundació Isonomia
	Fundació de la Comunitat Valenciana, Fundació General de la Universitat Jaume I
	Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I, S.L.


