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Introducció 
Des de 2001, tots els mesos de novembre he presentat a discussió i aprovació en el 
Claustre les Línies de Govern que s’havien de desplegar l’any següent. Han sigut unes 
línies de govern emmarcades dins de la proposta programàtica del PUC amb la qual em 
vaig presentar a les eleccions, i elaborades per l’equip de direcció per a donar 
continuïtat a la intensa i extensa activitat de la nostra universitat i al mateix temps obrir 
noves iniciatives que permeteren a l’UJI adaptar-se als grans canvis de l’entorn, que en 
aquests 9 anys no han tingut parangó en la història de la universitat espanyola: LOU, 
LOMLOU, adpatación a l’EEES, habilitació, acreditació, dues reformes estatutàries, 
etcètera. 

 

Les propostes que presente enguany es desenvolupen en el mateix context però 
presenten una diferència: a mitjans de l’any 2010 es produirà un relleu al capdavant de 
la universitat i una altra persona l’encapçalarà, per la qual cosa aquestes línies de govern 
estan més obertes que mai a la seua modificació, ja que el nou rector o rectora i el seu 
equip tindran tota la legitimitat per a adaptar-les al compliment del programa amb què 
concórreguen a les eleccions. Però, entenc que és el meu deure com a rector i el vostre 
com a claustrals, discutir i aprovar, si pertoca, un programa de govern per a 2010 i no 
sols per a un semestre, tot i sabent que el seu compliment estarà condicionat al fet que el 
que ací aprovem siga compartit pel pròxim equip rectoral i pel pròxim Claustre que es 
constituïsca després de les eleccions. 

 

En el que resta de 2009 tenim previst aprovar la reforma estatutària per a adaptar els 
Estatuts a la LOMLOU i aprovar els nous plans d’estudi de totes les titulacions, per tant, 
ja estarà feta una gran part de l’esforç per a adaptar-se al nou context legal, però al llarg 
del 2010 encara ens restarà una tasca d’adaptació de normatives internes a 
desplegaments externs que encara no s’han culminat i el desenvolupament de l’EEES 
afectarà totes les titulacions de la universitat en l’inici del pròxim curs.  

 

En aquestes condicions de contorn es plantegen aquestes Línies de Govern que inclouen 
120 propostes de diferents nivells d’aplicació que cobreixen els diversos àmbits 
d’activitat de la Universitat i que, partint de la situació actual, aborden temes clau per al 
futur de la nostra Universitat, com ara: 

• Procés d’harmonització europea de titulacions, tant de grau com de postgrau. 

• Promoció d’investigació bàsica i aplicada de qualitat. 

• Potenciar la internacionalització de la Universitat Jaume I. 
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• Impuls a la construcció del campus. 

• Promoció de la cultura de la qualitat i de l’excel·lència en tots els àmbits. 

• Potenciació d’una política lingüística que incremente l’ús i coneixement de la 
llengua pròpia i que alhora done resposta a les creixents necessitats de 
multilingüisme. 

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

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

• Abordar problemàtiques socials: immigració, cooperació al desenvolupament, 
solidaritat, etc. 

• Inversió en la formació del personal i en el seu benestar. 

• Promoure la notorietat de la Universitat Jaume I en la societat. 

 

A continuació, es detallen els compromisos de les línies de govern per a 2010 entre les 
quals és necessari remarcar que no es troben les línies de treball que ja estan plenament 
consolidades, per la qual cosa les propostes s’han de valorar com una extensió del 
conjunt de activitats que l’UJI està desenvolupant. 

 

1. Àmbit de millora educativa 
 
En el curs 2009/2010 es continuarà fomentant les experiències d’innovació educativa 
especialment consonants amb el procés d’harmonització europea. Les noves propostes 
són les següents: 

• Elaborar una oferta educativa complementària als plans d’estudi que possibilite 
a l’estudiantat una formació com a ciutadans tan completa com siga possible: 
programes relacionats amb la salut, el medi ambient, la solidaritat o 
l’associacionisme, entre altres. 

• Ampliar les ajudes de projectes de millora educativa i les beques de suport 
educatiu com a instrument per potenciar la coordinació docent (als processos 
d’implantació i seguiment) en els nous graus i màsters . 

• Millorar la coordinació i els vincles entre diverses accions de promoció de la 
millora educativa: projectes de millora educativa, projectes d’harmonització, PRAD, 
plans estratègics, AUDIT, etc. 

• Desenvolupar recursos i materials de suport per a l’assessorament al PDI en 
noves metodologies docents i l’EEES.  
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• Promoure el suport educatiu, assessorament i formació a les comissions gestores 
del graus i la nova figura de responsable de coordinació docent de curs. 

 

 Espai europeu d’ensenyament superior 
 
Al curs 2008-2009 s’han posat les bases i s’han dissenyat les eines per a abordar la 
reforma i el disseny dels nous títols de grau adaptats a l’EEES, a saber: model educatiu, 
constitució de la CANOE, elaboració de les «Directrius generals pròpies per a 
l’elaboració de plans d’estudis oficials de grau conforme el RD 1393/2007» i de la 
«Normativa del procés de transformació i/o creació dels nous estudis de grau», 
aprovació del nou mapa de titulacions, creació de les comissions acadèmiques internes i 
les comissions mixtes universitat societat, i disseny i verificació dels primers 9 graus. 
 

• Implantació experimental del programa DOCENTIA, d’acord amb el document 
sobre «Directrius per al seguiment de la implantació de dissenys». 

• Revisió dels procediments d’expedició de nous títols, en el moment en què el 
Ministeri publique les ordres corresponents, per a adaptar-los a aquestes. 

• Nomenament de les comissions gestores que duran a terme el seguiment dels 9 
graus ja implantats, dins del sistema de garantia interna de qualitat (AUDIT).  

• Disseny, verificació i autorització de la resta de títols de grau del mapa de l’UJI 
que hauran d’implantar-se al curs 2010-2011, incloent-hi els dos títols de la branca 
de Ciències de la Salut (Medicina i Infermeria).  

• Foment de la participació de l’estudiantat en el procés de convergència europea. 
Continuar portant a terme diverses accions, com ara fer un informe diagnòstic del 
grau de coneixement sobre l’EEES, desenvolupar un programa de difusió i 
sensibilització i impartició d’una assignatura de lliure configuració (quatre cursos 
per semestre, un per cada centre de matí i un altre general de vesprada).  

• Desenvolupar accions institucionals de formació de professorat, gestors i 
personal d’administració i serveis sobre aspectes de l’EEES. 

• Millora de les diverses eines informàtiques de suport tecnològic al procés 
d’adaptació de les titulacions a l’EEES: assistent del professorat, VERIFICA UJI, i 
canal web de l’EEES.  

  

 Postgrau 
Conscients que el postgrau serà en el futur un dels elements que determinarà el prestigi 
de les universitats, com ho és la investigació, i que aportarà un considerable nombre de 
estudiantat que satisfarà la seua necessitat d’aprenentatge al llarg de la vida, la 
Universitat Jaume I ha apostat per aconseguir una oferta de postgrau que cobrisca els 
diferents àmbits de la Universitat, que siga de qualitat i que siga sostenible.  
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Així, en el curs 2009/2010 oferim un total de 35 màsters universitaris que han sigut 
verificats pel Consell d’Universitats i autoritzats pel Govern de la Generalitat 
Valenciana, d’acord amb el RD 1393/2007. A més, en el marc del conveni amb la 
Universitat d’Alacant, s’imparteix el màster en Ciències de la Infermeria en el campus 
de l’UJI. També s’han verificat quatre nous màsters i estan en fase de verificació uns 
altres cinc. 

 
Així mateix, en el curs 2009/2010 s’ofereixen un total de 31 programes de doctorat que 
han sigut verificats pel Consell d’Universitats, d’acord amb el RD 1393/2007. Amb 
aquests, tant l’oferta de màsters com la de programes de doctorat està totalment 
adaptada a l’espai europeu d’educació superior i a la nova legislació del RD 1393/2007.  

 

D’acord amb aquest situació d’estabilitat aconseguida després dels últims tres anys de 
vaivens legislatius en l’àmbit dels estudis de màster i doctorat, les actuacions 
prioritàries que es proposen són: 

• Aplicar progressivament el sistema de gestió de qualitat d’UJI als màsters i 
programes de doctorat, per a facilitar la seua futura acreditació, segons estableix el 
RD 1393/2007. 

• Començar un període de reflexió per a estudiar l’adaptació entre l’oferta de 
màsters i els nous graus, abans d’incrementar l’oferta generalitzada d’estudis de 
màster. 

• Facilitar la implantació de propostes de màsters amb atribucions professionals 
regulades per llei.  

• Estudiar i revisar el sistema actual de finançament a l’UJI dels màsters, segons 
el pròxim pla de finançament de les universitats públiques del sistema universitari 
valencià. 

• Adaptar les normatives d’estudis de màster, estudis de doctorat i concessió de 
premis extraordinaris de doctorat al nou marc legal del RD 1393/2007. 

• Incentivar la presentació de sol·licituds de mencions de qualitat per als 
programes de doctorat. 

• Incrementar la mobilitat d’estudiants i professors de màsters i doctorat, 
especialment en el que es referix al Programa Erasmus. 

• Incrementar les estades en pràctiques dels estudiants de màster. 

• Impulsar els estudis propis de postgrau, de formació continuada i de formació 
específica i dotar-los de mecanismes de gestió anàlegs als dels cursos oficials. 
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2. Àmbit d’investigació, desenvolupament tecnològic i innovació 
La Universitat Jaume I ha apostat fortament per incentivar la I+D+i i en aquests 
moments, a l’UJI obtenim molt bons resultats en les convocatòries competitives, en la 
contractació amb empreses i institucions i en l’estudi comparatiu que va desenvolupar el 
Ministeri sobre sexennis d’investigació. La Universitat Jaume I pot aspirar –i ho ha de 
fer– a estar entre les universitats de referència en els camps en què té presència i en què 
s’ha demostrat ser competitiva. Per aquesta raó cal plantejar-se a curt termini mantenir 
el suport i l’impuls (personal investigador, infraestructures, difusió de resultats, etc.), 
tant en els grups d’excel·lència més consolidats, com en els més joves i en els grups 
emergents que els permeta desenvolupar els seus projectes i consolidar posicions. Les 
accions proposades en aquest àmbit per al pròxim any són: 

• Incrementar la participació dels investigadors de l’UJI en projectes europeus, 
mitjançant accions específiques com ara l’ampliació de l’acció 1.2 del Pla Propi 
d’Investigació, i la creació d’una oficina especialitzada de gestió de projectes 
europeus, cofinançada amb fons externs (Programa Eurociencia, del MICINN).  

• Incrementar la participació dels nostres investigadors en projectes de 
transferència de coneixement, p.e. PROFIT, CENIT, etc., mitjançant accions 
específiques com ara implementar la figura de gestor d’investigació vinculada als 
grups d’investigació o als instituts amb potencial en l’àmbit de la transferència. 

• Desenvolupar accions específiques per a adaptar el pla propi de promoció de la 
investigació de manera que siguen complementàries a les convocatòries actuals de la 
GV, MEC i MICINN, sempre sota la supervisió de la Comissió d’Investigació i 
Postgrau. 

• Racionalitzar l’oferta de places Ramón y Cajal atenent els compromisos futurs 
d’estabilització d’aquests investigadors mitjançant l’acció UJI-I3. 

• Adaptar la convocatòria UJI-I3 de l’any 2010 de manera que siga capaç 
d’atendre els compromisos d’estabilització dels investigadors Ramón y Cajal 
mantenint l’esperit de la convocatòria de 2009. 

• Completar el programa de reduccions docents per a dedicació a activitats de I+D 
estenent-lo a la gestió de grans projectes de I+D . 

• Implementar el CV normalitzat desenvolupat per la FECYT als investigadors i si 
és possible als grups de investigació. 

• Despertar vocacions científiques entre els estudiants de secundàries mitjançant 
la Càtedra de Ciència Contemporània. 

• Avaluar l’activitat investigadora dels investigadors contractats permanents 
mitjançant conveni amb la CNEAI. 

• Actualitzar equips d’investigació (tant obsolets com millora de les prestacions 
d’alguns existents) i dotar novament equipament en l’ampliació de l’edifici 
d’investigació.  
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• Licitació de l’edifici de Grow up (Fase II) del parc científic tecnològic, amb 
finançament del MICINN. 

• Desenvolupament d’accions de foment de l’esperit emprenedor, la transferència 
de coneixement i la innovació, en col·laboració amb altres entitats: accions dirigides 
a afavorir les dones emprenedores (amb la Fundació Isonomia), accions amb 
incidència territorial (Ajuntament de Castelló, Diputació, Cambra de Comerç, CEC, 
etcètera). 

• Desenvolupament i implementació d’una plataforma digital col·laborativa de la 
Xarxa de Parcs de la Comunitat Valenciana (Espaitec lidera el projecte). 

• Establir relacions amb parcs d’altres països per a integrar les nostres empreses i 
investigadors en xarxes transnacionals d’innovació i transferència de coneixement, 
així com millora de les pràctiques en la gestió de les nostres EBT. 

 

3. Àmbit de desenvolupament del campus 
L’any 2010 serà un any important per a la consolidació del campus. A la recent 
inauguració del Paranimf s’uniran en el que queda de 2009 i començaments de 2010 la 
posada en marxa de les següents infraestructures: 

• Ampliació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. 

• Zona d’esport a l’aire lliure. 

• Piscina coberta. 

• Escola infantil per a fills de persones de la comunitat universitària. 

• Edifici de gestió del parc científic i tecnològic i urbanització de l’entorn. 

• Edifici d’investigació de la parcel·la 26. 

• Accés nord-oest al campus. 

 

I es proposa licitar les següents: 

• Casa de l’Estudiantat. 

• Habitatges en règim de lloguer, dins del conveni amb el Ministeri de 
l’Habitatge. 

• Segon edifici del parc científic tecnològic, amb finançament del MICINN. 

 

També es començaran els projectes de reforma dels edificis de l’antiga delegació 
d’Hisenda (Hort dels Corders) i de l’antiga seu de l’Audiència Provincial (plaça de 
Borrull), així com la redacció del projecte de l’edifici de la futura Facultat de Ciències 
de la Salut, una vegada s’hagen determinat totes les necessitats. 
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D’altra banda, en l’apartat de desenvolupament del respecte mediambiental en el 
campus es proposa: 

• Consolidar el projecte ENERGIA, que permet mesurar els consums (aigua, gas i 
electricitat) de l’UJI (per edificis) i la producció d’energia renovable (instal·lacions 
fotovoltaiques), per tal de determinar el conjunt de emissions de gasos d’efecte 
hivernacle de l’UJI i implantar mesures d’eficiència energètica que permeten reduir 
consums i emissions. 

 

4. Àmbit d’accions relacionades directament amb els col·lectius 
universitaris 
Totes les propostes considerades en la resta d’apartats tenen repercussió sobre els 
col·lectius universitaris, per la qual cosa aquest apartat no es pot considerar que cobrisca 
la seua totalitat, sinó que només conté les que estan més directament relacionades amb 
el personal i l’estudiantat que amb la docència, la investigació o l’activitat cultural amb 
projecció externa.  

 

Estudiantat 

• Millorar les infraestructures per a les associacions universitàries i racionalitzar l’ús 
dels espais per a les associacions. 

• Reforçar la formació de les associacions a través d’accions formatives presencials i 
virtuals. 

• Potenciar l’associacionisme i la implicació de l’estudiantat nouvingut en les 
nostres associacions universitàries (traducció del web d’associacions a l’anglès, 
entre altres llengües). 

• Donar suport a iniciatives de grups informals d’estudiants susceptibles de 
convertir-se en associacions com una eina de participació i promoció associativa. 

 

 Mobilitat 

• Impulsar projectes que fomenten la mobilitat d’estudiants amb necessitats 
educatives especials.  

• Incentivar l’orientació i la formació de l’estudiantant cap a una carrera 
internacional mitjançant la seua participació en el programa Erasmus-pràctiques. 

• Incrementar les places dels diversos programes d’acollida adreçats a 
l’estudiantat que arriba a l’UJI dins de programes d’intercanvi internacional, i crear 
un programa d’acollida propi i especial per als becaris llatinoamericans de màster. 
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• Crear un programa d’«Estudiants mentors», amb crèdits de lliure elecció o els 
mecanismes de reconeixement de formació en els graus, on estudiants de l’UJI 
exercisquen directament la labor d’orientació dels estudiants estrangers, per a 
ajudar-los en la seua immersió, oferir-los consell, familiaritzar-los amb l’entorn 
acadèmic i urbà, etc.  

• Adoptar mesures per a augmentar la participació dels estudiants en els 
intercanvis nacionals, com ara el programa d’intercanvi SICUE. 

• Crear un programa de mobilitat perquè els alumnes de la Universitat per a 
Majors puguen realitzar estades d’una o dues setmanes en altres universitats. 

• Posada en marxa d’accions amb la finalitat de premiar i reconèixer l’esforç de 
l’estudiantat durant el període d’estudi en una altra universitat estrangera. 

• Amb la finalitat d’incrementar la mobilitat del professorat es posarà en marxa un 
programa de mobilitat del PDI a Europa, amb finalitats de formació.  

• Millorar el programa de mobilitat del personal d’administració i serveis. 

• Impulsar la coordinació d’accions mitjançant les xarxes universitàries i grups de 
treball compartint experiències i bones pràctiques amb institucions d’altres països. 

• Impulsar programes de mobilitat i intercanvi dels màsters universitaris i millorar 
la gestió d’intercanvis en màsters de l’UJI. 

• Continuar incrementant les relacions amb universitats llatinoamericanes per tal 
de consolidar el programa d’ajudes adreçades a l’estudiantat llatinoamericà que 
curse estudis de màster a la nostra universitat. 

  

 Ocupació 
 
L’UJI ha vist enguany reconegut part de l’esforç realitzat en l’àmbit d’inserció laboral 
de l’alumnat amb la concessió per part de la Unió Europea de la certificació de qualitat 
el programa Leonardo que simplificarà la gestió del programa en els pròxims anys. No 
hi ha dubte que si sempre ha sigut important preocupar-se per la inserció laboral dels 
nostres titulats, en l’actual context de crisi i de creixement de l’atur, encara ho és mes.  
 
Per tant proposem el següent conjunt d’accions en aquest àmbit: 

• Realitzar  la publicació en anglès  de la guia «Preocupa’t dins de l’EEES: 
Intercanvi i mobilitat» per a millorar i optimitzar la formació lingüística i cultural 
dels participants Erasmus Pràctiques i Leonardo. 

• Desenvolupar el sistema d’avaluació en línia de les estades en pràctiques, la qual 
permetrà una millora de la gestió. 

• Publicació del butlletí electrònic quadrimestral Preocupa’t, que difondrà totes les 
novetats relacionades amb la inserció professional i l’orientació cap a l’ocupació. 
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• Posar en funcionament una «Borsa de treball UJI» informatitzada. 

• Participar en un grup de treball, juntament amb el SERVEF i la resta d’universitats 
públiques valencianes, per a optimitzar el sistema d’intercanvi d’indicadors 
d’ocupació. 

• Realitzar el II acte de reconeixement a empreses i entitats col·laboradores en 
pràctiques. 

 

 

 

 

 

Personal docent i investigador i d’administració i serveis 
 

En la base de totes les accions estan les persones encarregades de desenvolupar-les dia a 
dia (normalment PAS i PDI) i que alhora, en molts casos, d’una forma directa o 
indirecta, en són beneficiàries. És important desenvolupar iniciatives que mantinguen 
un bon nivell d’il·lusió i que contribuïsquen a generar estabilitat, i en aquesta línia es 
proposa: 

• Adaptació del document de carrera docent al nou marc legislatiu, una vegada 
siga aprovat l’estatut del personal docent i investigador.  

• Continuar aplicant mesures que possibiliten la dotació de figures de PDI a temps 
complet. 

• Inici dels treballs de redacció del nou pla plurianual de plantilla del PAS, 
després de l’aprovació del nou model de finançament. 

• Estabilització de places de PAS amb la convocatòria de les pertinents oposicions 
o concursos-oposició. 

• Impulsar la negociació del conveni laboral amb la Generalitat Valenciana. 

• Continuar les negociacions amb la Generalitat per millorar els actuals sistemes 
d’incentius del PDI.  

• Impulsar accions adreçades a facilitar el coneixement de l’anglès i el seu ús en la 
docència i en la mobilitat de tota la comunitat universitària. 

• Finalitzar l’execució del pla de formació del professorat 2007/08-2009/10, 
avaluar el seu impacte sobre la millora educativa, diagnosticar les actuals necessitats 
formatives del PDI en docència i proposar el nou pla de formació del PDI per al curs 
2010/11 i 2011/12.  
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Benestar social 

 

• Aprovar un pla d’igualtat de gènere a la Universitat Jaume I, que es discutirà en 
aquest Claustre. 

• Revisar i renovar, si escau, el pla d’incentivació a la jubilació voluntària del 
PAS i PDI. 

• Incrementar el programa de vacances en residències universitàries (PAS i PDI). 

• Desenvolupar un estudi de viabilitat del centre de dia de la Universitat Jaume I. 

 

Política lingüística 

• Aprovació del Pla Plurianual de Qualitat Lingüística i inici de les accions 
prioritàries en els àmbits de la informació, formació i gestió del 
multilingüisme. 

 

5. Àmbit d’implicació amb l’exterior 
 

Activitats socioculturals i d’extensió universitària 
 

Les activitats socioculturals són un punt fort de la Universitat Jaume I que 
transcendeixen el campus i arriben a la majoria dels municipis de la província. Per a 
continuar en aquesta línia es proposa: 

• Consolidació del nostre compromís de treball actiu, a través del Programa 
d’Extensió Universitària, per al desenvolupament cultural a l’àmbit local, amb 
implementació de l’Agenda 21 de la Cultura en els municipis de Vilanova 
d’Alcolea, la Serra d’en Galceran i Sant Mateu. 

• Consolidació del projecte artístic del Paranimf, amb un programa que 
mantinga la qualitat assolida fins ara i elaboració d’un estudi de públics per ajustar 
l’oferta i la demanda en la programació. 

• Inauguració i posada en funcionament de les noves instal·lacions esportives a 
l’aire lliure i la piscina coberta. 

 

Comunicació 

• Elaborar un nou programa d’informació i difusió del nou escenari en què es 
troba la Universitat Jaume I, sobretot en l’àmbit dels centres de secundària i 
d’educació per a adults.  
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• Intensificar els contactes d’orientació fora de la nostra província a través del 
programa «Forma’t a l’UJI». Durant el 2010 es treballarà per a consolidar el 
contacte amb les províncies d’Albacete, Conca, Terol i Tarragona, treballant 
especialment amb els orientadors dels centres de secundària i amb els pares 
d’alumnes. 

• Elaboració de l’informe de responsabilitat social corporativa de la Universitat 
Jaume I. 

• Contribució a la internacionalització de la Universitat Jaume I, des del 
compromís específic amb la llengua pròpia, amb el desenvolupament progressiu del 
portal web trilingüe. 

•        Promocionar una nova línia de productes  de protocol de la Universitat Jaume I 
que complisquen els principis de comerç just i compra pública ètica. 

•        Generar l’encesa d’emissions pilot d’un canal de televisió tancat per a la 
comunitat universitària.  

 

 

 

Cooperació al desenvolupament i solidaritat 

• Consolidar la convocatòria d’ajudes de cooperació al desenvolupament-UJI, que 
s’ha fet per primera vegada en aquest curs. 

• Encetar un programa de voluntariat propi de la Universitat Jaume I conjuntament 
amb programes de sensibilització i formació sobre aquestos temes. 

• Reforçar les activitats de codesenvolupament per tal d’afavorir amb les accions 
iniciades un impacte als països d’origen dels nostres estudiants que realment puguen 
aportar els seus coneixements al desenvolupament del seu entorn. 

• Enfortir les accions de cooperació amb universitats contraparts de Nicaragua, 
fonamentalment en l’àmbit del projecte concedit per l’AECID, per a assegurar la 
continuïtat del projecte de sensibilització i formació de professionals de la 
psicologia en situacions d’emergències i desastres. 

• Continuar i, si pertoca, promoure i iniciar l’enfortiment dels vincles de cooperació i 
solidaritat amb universitats contraparts de Cuba, de Perú i d’altres països empobrits. 

• Posada en marxa d’iniciatives que permeten als estudiants de l’UJI realitzar una 
formació pràctica en països empobrits. 

• Impulsar la transferència i coordinació amb altres universitats, ONGD i ONG, i 
institucions púbiques i privades vinculades directament amb situacions de desastres 
i emergències des de l’àrea especialitzada de l’OPSIDE amb el disseny de 
programes específics i accions de formació concretes. 
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• Com a resultat d’accions de vinculació estratègica amb altres institucions i entitats 
compromeses amb l’àmbit social, encetar accions de formació superior relacionades 
amb la interculturalitat, la immigració i les persones amb risc d’exclusió social. 

• Continuar desenvolupant el compromís d’oferir una formació superior en 
cooperació al desenvolupament i pau, que incorpore el perfil internacional dels 
estudiants mitjançant el desenvolupament del Pràcticum Internacional en 
Cooperació al Desenvolupament i Pau a l’UJI. 

 

6. Àmbit d’organització i gestió de la Universitat 
Planificació econòmica i qualitat en la gestió 
 

• Revisió dels processos acadèmics i administratius bàsics (proves d’accés a la 
universitat, preinscripció, matrícula), de la informació i orientació a l’estudiantat, de 
les estades en pràctiques, de la inserció professional, per a la seua adaptació al 
desenvolupament de l’EEES. 

• Desplegar els indicadors interns i els incentius necessaris en el marc del pla 
estratègic per tal de mesurar i millorar en els resultats finançats pel nou Pla 
Plurianual de Finançament. 

• Revisió de la documentació del mapa de processos de la universitat, amb 
identificació dels grups d’interès en cada procés clau i definició de la sistemàtica 
que cal seguir per a la seua revisió. 

• Actualització de les cartes de servei existents i publicació de noves cartes: 
OCDS, OCIT i ISONOMIA.   

• Mesurament dels resultats rellevants per al manteniment dels distints sistemes de 
qualitat de què s’ha dotat la universitat, fent èmfasi en l’establiment d’objectius, en 
la segmentació dels resultats, en la seua comparació i en el desenvolupament i 
implantació d’accions de millora que deriven d’aquests processos. 

• Dur a terme el procés de renovació del segell 500+ d’excel·lència en la gestió de 
la EFQM. 

• Informar i explicar a tots els centres de cost de l’UJI el funcionament del 
Sistema de Comptabilitat Analítica de la Universitat (SCAU) recentment acabat de 
construir i procedir a validar o, si escau, modificar els diferents criteris d’imputació, 
provisionalment establerts per defecte, per tal de, al llarg de 2010, anar 
implementant el sistema en funció de les necessitats.  

 

Aposta intensiva per les tecnologies de la societat de la informació  

• Impulsar en títols de grau i postgrau metodologies semipresencials (blended 
learning) que combinen l’educació presencial amb l’aprenentatge virtual 



                                         Línies de Govern 2010 
 

  

Reunió del Claustre                                     9/11/2009                                                                     Pàg. 14

(eLearning), per tal d’afavorir el seguiment dels estudis a l’alumnat amb restriccions 
horàries i potenciar la formació al llarg de tota la vida. 

• Desenvolupament de noves eines informàtiques per a la gestió de l’accés i 
preinscripció. 

• Ampliar la presència de l’UJI en la xarxa güifi.net, amb antenes (supernodes) 
que cobrisquen una part important de l’àrea d’influència de l’UJI. Aquesta presència 
permetrà a la comunitat universitària accedir a la xarxa de l’UJI a través de güifi.net 
mitjançant una antena wi-fi de baix cost (nanostation). 

• Fomentar eines de mobilitat en els diferents processos de gestió (suport al treball 
en grup), aprenentatge virtual (incorporant funcionalitats per dispositius mòbils com 
ara telèfons o e-readers –lectors de llibres electrònics–) i informació (descàrregues 
de continguts via bluetooth). 

• Seguir aprofundint en les possibilitats de les eines corporatives de gestió 
(administració electrònica) i d’infraestructura de suport al procés d’aprenentatge, 
com són, l’Aula Virtual, el programa UJI virtual, el model de dossier d’aprenentatge 
virtual (e-portfolio), els monitors de direcció de titulació i les infraestructures de les 
aules docents.  

• Consolidar les accions de generació de coneixement obert amb accions de 
difusió i incentiu respecte a iniciatives com ara el repositori institucional de l’UJI, el 
OCW, la col·lecció Sapientia de materials docents, i el servidor de vídeo. 

• Implantació d’un sistema de gestió de la seguretat informàtica i la seua 
certificació d’acord amb la norma ISO 27001.  

• Millorar el model de Govern IT i avaluar-lo segons la metodologia consensuada 
des de la CRUE-TIC.  

• Personalitzar les eines institucionals d’informació i gestió amb la creació d’un 
escriptori personal virtual MyUJI. 

 

Com ja he esmentat en la introducció, aquest programa de govern exposat es completa 
amb la multitud d’accions que estan consolidades i es realitzen any rere any a la 
Universitat Jaume I. És un programa tan ambiciós o més que altres anys però que només 
pot ser desenvolupat si té el suport d’aquest Claustre, amb el compromís i la il·lusió de 
l’equip de direcció, que el teniu fins l’últim dia del nostre mandat, amb l’esperit continu 
de diàleg i voluntat d’acord en la seua concreció en les comissions, el Consell de 
Govern i la resta d’òrgans col·legiats i amb el compromís del treball col·lectiu de la 
comunitat universitària.  
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