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InTERVEnCIÓ dEL COnSELLER d'EdUCACIÓ 
ALEJAndRO FOnT dE MORA TURÓn

•  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 M .ª 

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 docto-
res 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 .
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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 referèn-
cia 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 recto-
ral 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 .1

Els darrers anys han servit perquè el campus de la Universitat haja cres-
cut i evolucionat 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 univer-
sitat 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 alum-
nes .

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 neces-
saris 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 

1 . La Universitat Jaume I va ser creada en 1991 i el Campus de Riu Sec en 1993 (col·locació de la 
primera pedra: 19 de maig de 1993 pel rei Joan Carles I) .
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la Universitat Jaume I i que és un desenrotllament parell al de la societat 
castellonenca que l’usa i disfruta .

Llocs com el Paranimf,2 inaugurat fa poc més d’un any,3 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 lamentable-
ment no ha sigut acceptat pel Ministeri . Pensem que tenia totes les caracte-
rístiques 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 

2 . El Paranimf  compta amb la caixa escènica més gran de Castelló i té capacitat per a 655 persones . 
El cost d’obra, que té una superfície total construïda de 4 .271 metres quadrats, va ascendir a 10,7 
milions d’euros, mentre que en l’equipament s’han invertit 2,3 milions . Així, doncs, costat 13 milions 
d’euros, que seran justificats a càrrec dels acords d’infraestructures de maig de 2008.

3 . El Paranimf  va ser inaugurat el 9 de setembre de 2009 i va acollir l’acte d’obertura del curs 
2009-2010 el 21 de setembre de 2009 .
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universitària: equip rectoral, professors i professores, investigadors i inves-
tigadores, 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 responsa-
blement i eficaçment els recursos per a oferir les millors infraestructu-
res 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 públi-
ques .

• Els professors, d’altra banda, que amb la seua dedicació i esforç perso-
nal 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 .
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Així, el Consell a que represente ha destinat només a esta universitat més 
de 555 milions d’euros en els últims set anys .4

Per a enguany, el 2010, rebrà uns altres 81,4 milions d’euros, una xifra 
que suposa invertir més de 220 mil euros diaris en esta institució universi-
tària .

I també per a finals d’enguany, d’ací pocs dies o setmanes, com ja els anun-
ciem 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 universi-
tària, que permeten projectes a mitjà i llarg termini i en que primaran els 
resultats obtinguts en investigació, docència i transferència de coneixe-
ments .

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 univer-
sitats 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 .5 Vull 
també felicitar la Universitat per l’esforç realitzat en este camp .

4 . L’UJI ha rebut 555 .616 .384 euros entre el curs 2002-2003 i el curs 2008-2009 .
5. En l’UJI s’imparteixen un total de 100 titulacions oficials: 14 diplomatures, 12 llicenciatures,      

2 titulacions només en segon cicle, 31 graus i 41 màsters .
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Però la Jaume I no sols destaca per la seua docència, sinó també per la 
investigació que es desenrotlla en el seu campus .6

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 valen-
cià d’investigació científica i desenrotllament Tecnològic, la Llei de la cièn-
cia, l’abril de l’any passat, des de la Generalitat hem continuat treballant 
en la direcció del foment de la investigació i el desenrotllament .

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 (sigles en valencià: R+D+I), en què estan represen-
tats tots els agents de gestió i execució d’investigació i desenrotllament 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 desenrotllament de la Conselleria 
d´Educació, esta universitat ha rebut 1,8 milions d’euros .7 

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 coneixe-
dor 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 infra-
estructures, 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 estra-
tègic de ciència i tecnologia de la Comunitat Valenciana finalitze, el 2% del 
Producte Interior Brut en les nostres inversions en este camp .

6. L’UJI ocupa el lloc que fa 18 en la ràtio de publicacions científiques elaborades juntament 
amb institucions d’altres països segons les dades publicades en el Ranking SCImago 2010, en el qual 
s’analitzen un total de 85 universitats espanyoles .

7 . Les ajudes per a l’UJI van ascendir a 1,5 milions d’euros en 2008; 1,6 en 2009; i 1,8 en 2010 .
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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 .
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InTERVEnCIÓ dEL RECTOR,
VICEnT CLIMEnT JORdÀ

• Honorable Conseller d’Educació
• Excel·lentíssim President del Consell Social
• Excel·lentíssim Alcalde de l’Ajuntament de Castelló
• Rector Magnífic de la Universitat Internacional Valenciana
• Excel·lentíssim Vicerector d’Investigació i Política Científica
• Excel·lentíssima Secretària General
• Excel·lentíssimes i il·lustríssimes autoritats
• Membres del Consell Social
• Comunitat universitària
• Senyores i senyors
• Amigues i amics

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 què, 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 (d’ara endavant UJI) .

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 
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havia sigut inicialment designada, a última hora haguera 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 promp-
ta i ràpida recuperació, i veure’t ací, en aquest Paranimf, impartint-nos eixa 
lliçó escrita, però encara no pronunciada, el proper curs acadèmic .

Aquest curs que comencem té per a mi dues característiques ben especi-quest curs que comencem té per a mi dues característiques ben especi-
als; 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 d’acomplir-se, en l’actu-
al curs acadèmic, el XXè aniversari de la creació de l’UJI per part de les 
Corts Valencianes, un 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 univer-
sitària i amb el suport de les institucions i de la societat que l’envolta .

Se’ns dubte, l’efemèride dels 20 anys és una fita ben important que hem 
de celebrar i que ha de servir per 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 M . Victoria 
Petit Lavall, a qui també vull felicitar per la seua exposició, s’ha posat de 
manifest què, amb a penes 20 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 temà-
tic iberoamericà SCImago de 2010, la nostra universitat es troba en el lloc 
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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 de 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’Agèn-
cia 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; el que suposava 
un increment notori de la puntuació obtinguda en 2008 i, per tant, va acre-
ditar la renovació del segell .

Si comente aquest fet és per ressaltar i constatar la voluntat i el compro-
mís continuat de l’UJI, com a institució i organització pública, per aconse-
guir 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 
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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 què 
sumats als 9 graus que s’hi van implantar el curs passat fan un total de 27 
graus, i que junt amb els 45 màsters i els 32 programes de doctorat comple-
ten 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 Consell 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, adaptant la seua oferta a la demanda social .

Aquesta circumstància no pot passar per alt per a la Conselleria d’Edu-
cació 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 represen-
tar 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’exis-
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tència 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 desprès 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 .
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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 en què es posposava la seua implantació en el 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 pressa de 
possessió com a rector, va posar de manifest una voluntat d’enteniment 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 que 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 capda-
vanteres .

Com ja vaig advertir fa tan sols dos mesos, un finançament ordinari –com 
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’agra-
ïment 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 treba-
llant 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 –econòmi-
ca– passa per ser més competitius davant els altres països .

També manifesten aquests estudis que per aconseguir aquesta competi-
tivitat 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 .
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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 que:

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 
que:

la segona i tercera missions de la universitat –la investigació i la transferència de 
coneixement– es molt rellevant, ja que l’economia espanyola es troba situada per 
sota de la frontera tecnològica.

A la vista d’allò 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 una cantera 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 visua-
lització de la seua recerca . 

Així mateix posarem el mitjans necessaris per connectar la recerca amb la 
societat, promovent, entre altres accions, mecanismes dins del Pla Propi d’In-
vestigació, 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 rela-
cions entre l’UJI i el teixit empresarial .

L’escriptor irlandès George Bernard Shaw apuntava que:

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?’
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La conjunció d’aquest dos plantejaments, la simbiosi de les respostes a 
aquests dos interrogants –que per una 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, tecno-
lògic 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, aquella qüestió  «per què 
no?» . D’ací que 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 volguera 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 en 1992, qui en una confe-
rència sobre ciència i valors que va pronunciar l’any 2005 amb motiu de 
la commemoració de l’Any Mundial de la Física, apuntava el que 
segueix:

la qualitat d’una societat no és la dels seus coneixements, sinó la dels seus 
valors; 

i que:

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 millo-
ra del seu entorn social i en aconseguir una societat més justa, democràtica 
i avançada . Hem de treballar a fons per a aconseguir l’alfabetització cientí-
fica i humanística de la societat .
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També haurem d’impulsar i promoure una cultura d’excel·lència, desen-
volupant 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 facilita-
rà aquest acostament, engegant nous projectes i accions adreçades a la ciuta-
dania, 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 univer-
sitàries 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 
amb l’imperatiu legal d’adaptar els seus Estatuts a la Llei orgànica de modi-
ficació de la Llei orgànica d’Universitats (LOMLOU), com s’ha assenyalat 
en la Memòria del curs passat, sent 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 filo-
lògiques, 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 promo-
ció 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 
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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 forma-
ció 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 renún-
cies personals que solament vosaltres i els vostres familiars i amics coneixe-
reu, 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 construir-nos i 
créixer com a Universitat i societat .

Us desitge a totes i a tots un bon curs 2010-2011 .

Moltes gràcies per la vostra atenció .



RESUM 
dE LA MEMÒRIA 

dEL CURS ACAdÈMIC
2009-2010



I. ACTES PROTOCOLARIS

El curs passat, en compliment dels acords adoptats pel Consell de Govern, 
va tindre lloc l’acte d’investidura com a doctors honoris causa de Manuel 
Vicent i de Federico Mayor Zaragoza .  
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II. ESTRUCTURA ORGÀnICA

El curs 2009/10 ha estat marcat pels processos electorals . A més de les 
eleccions habituals a delegats i delegades de primer i segon cicles i de màsters 
oficials, es va renovar la representació de l’estudiantat als consells de depar-
tament i a les juntes de centre .

També es van fer eleccions a Consell de Departament, en un total de 16 
departaments, mitjançant el vot electrònic en alguns d’aquests; així com a 
Direcció de Departament, en un total de 13; i a Direcció d’Institut, en un 
total de 4 .
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El més destacable ha estat la renovació de tots els òrgans de govern de la 
Universitat Jaume I (UJI) . Es va començar per les eleccions a les Juntes de 
Centre, a la direcció de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals (ESTCE) i als deganats de la Facultat de Ciències Humanes 
i Socials (FCHS) i de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 
(FCJE), i es va continuar amb les eleccions a Claustre i Rectorat .

En relació amb les eleccions a Rectorat, va ser elegit rector el professor 
Vicent Climent Jordà, el nomenament del qual va estar publicat al Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm . 6288), amb data 14 de 
juny de 2010, Decret 96/2010, d’11 de juny del Consell, posant fi, així, al 
mandat del rector Francisco Toledo Lobo i del seu Consell de Direcció .

Durant el curs 2009/2010 s’ha creat un nou institut, l’Institut 
Interuniversitari de Desenrotllament Social i Pau (IUDESP) .
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III. PRESSUPOST I InFRAESTRUCTURES

Els comptes anuals de l’exercici 2009 van ser aprovats pel Consell de 
Govern i pel Consell Social, i van obtindre els informes favorables de les 
auditories . El pressupost de la Universitat Jaume I per a l’exercici 2010 és 
de 104 .112 .000,00 euros, la qual cosa suposa un augment del 1,31% respec-
te al pressupost de l’exercici anterior . 
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El pressupost esta distribuït en quatre programes: 422-A, Direcció i serveis 
generals (32 .196 .981,01 euros); 422-C, Cultura i implicació social (5 .922 .156,88 
euros); 422-D, Ensenyaments universitaris (57 .563 .531,62 euros); i 541-A, 
Investigació científica i tècnica (8 .429 .330,49 euros) . 

Durant aquest curs s’han acabat les obres de construcció de la piscina 
coberta i de les instal·lacions esportives a l’aire lliure . 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, anomenat 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 del tipus B .

Així mateix, l’Oficina Tècnica d’Obres i Projectes (OTOP) ha redactat 
el projecte per a l’ampliació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, 
que albergarà provisionalment les dependències de la nova Facultat de 
Ciències de la Salut, fins a la construcció definitiva del nou centre . 
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IV. COMUnITAT UnIVERSITÀRIA

A. EstudIAntAt

El nombre total de l’estudiantat matriculat durant el curs 2009-2010 en 
primer i segon cicles i en els nous estudis de grau és de 12 .461 persones; i en 
màsters oficials, de 1 .448 . 

Des del Vicerectorat d’Estudiants i Ocupació, i com a accions de dina-
mització, s’han impulsat diferents línies de treball:

•  S’han atorgat 61 premis al rendiment acadèmic, amb l’objectiu de valo-
rar l’esforç de l’estudiantat . A més, s’ha dut a terme el disseny d’una 
activitat basada en un intercanvi amb joves estudiants del Sàhara . 

•  S’han impulsat les Olimpíades de Matemàtica, Química, Física, Biologia 
i Economia per a estudiantat de secundària en què s’han atorgat cinc 
premis per als respectius guanyadors, consistents en la quantitat de 600 
euros si triaven l’UJI com a universitat per cursar els seus estudis .

•  Pel que fa al nombre de beques per a l’assistència a jornades i congres-
sos i també les borses de viatge s’han vist beneficiades en total 89 perso-
nes .

•  A l’octubre de 2009 es va realitzar la VI Fira d’Associacions en el marc 
de la Setmana de Benvinguda de l’estudiantat, que es consolida com 
un espai de referència per donar a conèixer i promocionar les nostres 
associacions .

•  S’ha continuat impulsant el Programa de promoció de la salut per a 
l’estudiantat i el Programa d’informació i orientació al Campus en un 
intent d’acostar la Universitat al nou estudiantat que s’hi incorpora .
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Finalment, el Consell Social va convocar el II Premi a la Iniciativa 
Emprenedora Estudiantil, dotat amb 10 .000 euros i diploma, que va ser 
concedit a Eade-Consulting Junior Empresa .

B. PErsonAL docEnt I InvEstIgAdor 

El personal docent i investigador (PDI) de la Universitat ha passat de 
1 .240 membres de professorat i 169 de personal becari a 1 .271 membres de 
professorat i 211 de personal becari, la qual cosa suma un total de 1 .482 
persones docents i investigadores en el curs 2009/10 . 

Dins de la continuïtat d’incorporació de personal investigador contractat 
per a suport dels grups de recerca de la Universitat Jaume I, durant el curs 
2009/10 s’han portat a cap un total de 20 noves contractacions . Així mateix, 
s’han formalitzat 35 contractes derivats de beques predoctorals, 12 contrac-
tes de personal investigador dins del programa VALi+D (GV); i quatre 
contractes de personal investigador en el marc dels subprogrames Ramón y 
Cajal i Juan de la Cierva, 2009 . Així mateix, s’han fet 53 contractacions de 
personal investigador a càrrec de projectes d’investigació .
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A banda de les mesures ja exposades, hi ha diversos indicadors que reflec-
teixen el compromís de la Universitat Jaume I amb la formació del seu 
professorat:

•  Un total de 17 professors i professores han gaudit durant el curs 2009/10 
de semestres sabàtics .

•  S’ha continuat el desenvolupament de diferents programes, com el de 
mobilitat del professorat, el pla d’incentius retributius del PDI, o el 
sistema de reducció de la càrrega docent per raons d’excel·lència inves-
tigadora .

Pel que fa a les promocions de places de professorat, durant el present 
curs acadèmic han promocionat a catedràtic/a d’universitat un total de 19 
professors; i 21, a professor/a titular d’universitat .

La Unitat de Suport Educatiu (USE) ha continuat incrementant, durant 
aquest curs, les accions dirigides a la innovació i la millora educativa . 

S’ha renovat l’oferta de cursos de formació permanent del professorat, 
incloent-hi cursos específics de suport als programes internacionals de l’UJI, 
al treball de les comissions acadèmiques i molt especialment a la formació 
de suport a la introducció de la docència en anglès . Un altra novetat que cal 

37



destacar és la constitució d’un seminari permanent sobre gestió del treball 
no presencial de l’estudiantat de manera cooperativa per donar suport al 
PDI en la implantació de les noves metodologies docents . I, per descomptat, 
tota la resta de programes ja consolidats han mantingut la seua continuïtat, 
per exemple, la concessió del X Premi de Millora Educativa o el Programa 
de formació de professorat novell .

Per primera vegada, el Consell Social va convocar el Premi a l’Excel·lència 
Docent Universitària, amb 3 .000 euros .

Els professors guardonats han estat: 

•  Cristina Pauner Chulvi. Professora titular d’universitat de Dret 
Constitucional, del Departament de Dret Públic, de la Facultat de 
Ciències Jurídiques i Econòmiques .

•  Rafael Ballester Arnal. Professor titular d’universitat de Personalitat, 
Avaluació i Tractaments Psicològics, del Departament de Psicologia 
Bàsica, Clínica i Psicobiologia, de la Facultat de Ciències Humanes i 
Socials .

•  Andrés Marzal Varó. Professor titular d’universitat de Llenguatges i 
Sistemes Informàtics del Departament de Llenguatges i Sistemes 
Informàtics de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals .
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c. PErsonAL d’AdmInIstrAcIó I sErvEIs 

Pel que fa al personal d’administració i serveis (PAS), el nombre de perso-
nes en la relació de llocs de treball (RLT) és de 549 i el nombre total, inclo-
ent-hi els contractes a càrrec de projectes d’investigació fora de plantilla, és 
de 577 . Al llarg del curs s’han realitzat 33 convocatòries de processos selectius 
que afecten un total de 42 places .

En relació amb la formació del PAS, durant aquest curs ha finalitzat el 
V Pla de formació del PAS, i al gener ha començat el VI Pla de formació, 
2010-2012 . S’hi ha impartit un total de 1 .076,5 hores de formació, distribuï-
des en 43 accions formatives i amb un total de 661 assistents . 
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V. dOCÈnCIA: TITULACIOnS I PLAnS d'ESTUdI

A. totAL dE crèdIts ImPArtIts

El total de crèdits impartits el curs 2009/10 en estudis de primer i segon 
cicles i graus ha estat de 14 .362,68, dels quals 947,93 corresponen als nous 
estudis de grau, cosa que significa un increment de vora 88 crèdits (aproxi-
madament un 0,62%) .

En els màsters oficials s’hi ha impartit un total de 2 .837,90 crèdits; i en 
tercer cicle tan sols 124 crèdits, ja que aquest ha estat l’últim curs de docèn-
cia en els programes de doctorat regulats pel Reial decret 778/1998 i el Reial 
decret 56/2005 .

B. EnsEnyAmEnts rEgLAts dE PrImEr I sEgon cIcLEs

El fet més destacable de la matrícula del curs 2009/10 ha estat en la 
implantació per primera volta en la Universitat Jaume I dels nous estudis 
de grau adaptats a l’espai europeu d’educació superior . En concret, s’han 
implantat les nou titulacions de grau següents:

• 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
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I s’ha iniciat l’extinció dels títols de primer i segon cicles:

• 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

Durant el curs 2009-2010 la Universitat Jaume I ha continuat el procés 
d’implantació de l’espai europeu d’educació superior . Entre les accions porta-
des a terme, cal destacar l’elaboració de 18 títols de grau que s’implantaran 
el curs 2010-2011 . A més, s’han elaborat també els títols de grau de Medicina 
i d’Infermeria, que s’implantaran el curs 2011-2012 i s’han iniciat els tràmits 
de creació de la nova Facultat de Ciències de la Salut .

Cal esmentar també que aquest curs ha culminat la implantació de la 
línea de docència semipresencial en els estudis d’Enginyeria Tècnica en 
Informàtica de Gestió i en la Diplomatura en Ciències Empresarials, amb 
l’oferta d’assignatures de tercer curs .
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c. màstErs I doctorAts

El curs 2009/2010, la Universitat Jaume I ha ofert 35 màsters universi-
taris verificats i autoritzats d’acord amb el Reial decret 1393/2007 . El màster 
amb més demanda ha estat el màster universitari de Professor/a d’educació 
secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament 
d’idiomes, ensenyament que ha substituït el Curs d’Aptitud Pedagògica . 

Així mateix, la Universitat Jaume I ha ofert 31 programes de doctorat, 
verificats favorablement d’acord amb el Reial decret 1393/2007 i continua 
amb el procés d’extinció dels programes de doctorat del Reial decret 778/1998 
i del Reial decret 56/2005 .

El Centre d’Estudis de Postgrau i Formació Continuada va gestionar, 
durant el curs passat, 32 títols propis de postgrau corresponents a màsters 
i cursos d’especialització amb un total de 459 alumnes; i 63 cursos de forma-
ció contínua i específica, amb un total de 1 .328 estudiants i estudiantes .

d. unIvErsItAt PEr A mAjors

El curs 2009-2010, el programa de majors ha ofert dos cicles, el primer 
d’aquests amb troncalitats i competències que es consideren bàsiques per a 
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la formació permanent i un segon cicle amb diferents itineraris perquè 
l’estudiantat puga ampliar coneixements en aspectes més concrets i fer reali-
tat l’aprenentatge permanent . A la seu de Castelló hi ha hagut 306 alumnes 
en el primer cicle i 294 en el segon . A les altres seus s’hi han matriculat 292 
alumnes . 

E. docèncIA no rEgLAdA

Dins del Programa d’extensió universitària, s’han realitzat 32 cursos i 
tallers, 46 conferències i 11 exposicions . Cal destacar la posada en marxa de 
l’Agenda 21 de la cultura, als municipis de Sant Mateu, a la Serra d’en 
Galzeran i a Vilanova d’Alcolea . 

Quant a la tradicional trobada formativa estival, s’hi han realitzat un 
total de 21 cursos . S’ha continuat mantenint la seu dels Cursos d’Estiu a 
Benicàssim, on s’hi han dut a terme la majoria; la subseu a Morella; i la Seu 
de la Ciutat .
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VI. InVESTIGACIÓ

El progrés de la investigació que es fa a la Universitat Jaume I continua 
el seu magnífic avanç en l’àmbit de la ciència . El curs 2009-2010 s’han supe-
rat novament les marques en els principals indicadors d’activitat gràcies, 
fonamentalment, a la qualitat del treball dels nostres grups d’investigació . 
Els 12,5 milions d’euros captats per a la recerca suposen un creixement del 
15,7% respecte del curs anterior . 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 empresarial ha augmentat un 37,4% 
respecte de 2008, i s’ha situat en 1 .168 .539 euros . 

La contribució de l’administració central ha augmentat de manera impor-
tant, cosa que ha provocat que els fons procedents de l’administració central 
suposen el 54% del total . 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 en un 25% .

Pel que fa a instrumentació, l’any 2009 s’han obtingut, en el marc de 
la Convocatòria d’Infraestructura Cientificotecnològica del Ministeri de 
Ciència i Innovació, finançada amb fons FEDER, dues ajudes per a 
l’adquisició d’equipament científic, amb un finançament total de 600 .000 
euros .

Una vegada més, el Consell Social, amb el propòsit de fomentar la inves-
tigació universitària en general i, especialment, a la nostra Universitat, va 
convocar el XI Premi d’Investigació-Trajectòria Investigadora, dotat amb 
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10 .000 euros i diploma, que va ser concedit a Cristina Botella Arbona, cate-
dràtica de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics de la Universitat 
Jaume I .

En l’àmbit de la transferència dels resultats de la investigació, des del 
Parc Científic Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I (Espaitec) 
s’han promogut diversos projectes:

•  La creació de la Xarxa de Parcs Científics de la Comunitat Valenciana 
(rePCV) .

•  L’informe sobre la situació de la nanotecnologia a la Comunitat 
Valenciana .

•  La Xarxa de Regeneració Territorial de la província de Castelló.
•  El mapa tecnològic de la Comunitat Valenciana.

Espaitec va rebre el premi en la categoria Entitat Emprenedora en l’Àmbit 
Territorial que patrocina la Regidoria d’Ocupació i de Promoció de projec-
tes Emprenedors de l’Ajuntament de València; i l’Assemblea General de 
l’Associació de Parcs Científics i Tecnològics d’Espanya (APTE) va reconèixer 
Espaitec com a membre de ple dret .
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Finalment, la Fundació Universitat Jaume I-Empresa (FUE-UJI) ha 
creat, a favor de les noves tecnologies, «quienyque», una plataforma digital 
on les empreses i els grups d’investigació expliquen a la societat qui són i 
què fan, a través de videopresentacions .
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VII. ACTIVITATS SOCIOCULTURALS, ESPORTIVES
       I dE PROMOCIÓ UnIVERSITÀRIA

Durant aquest curs acadèmic s’ha celebrat del desè aniversari del progra-
ma Campus Obert . 

La Seu de la Ciutat de la Universitat Jaume I ha continuat afermant la 
seua programació i els seus serveis, ja que durant el curs 2009/10 hi han 
passat més de 20 .300 persones . 

El Club de Debat Jaume I i el cicle de conferències que tenen lloc en 
l’esmentada Seu, són activitats reconegudes dins de l’oferta cultural de 
Castelló . Activitats que se sumen a l’oferta formativa dels Cursos d’Estiu i 
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de la resta de seus, com també els que la Societat d’Amics i Antics Alumnes 
de la Universitat (SAUJI) imparteix a l’edifici de la Llotja del Cànem . 

El programa Campus Obert ha establert una programació d’activitats 
culturals i de formació que complementen els serveis que ofereix cadascuna 
de les seus, que han disposat també d’un programa de cursos específic . En 
total, aquest curs acadèmic, fins al mes de juliol, han passat per les seus 
31 .667 persones .

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 . 
L’espai, a més d’acollir actes acadèmics, ha ofert una programació cultural 
estable i periòdica, amb exposicions, música, cinema i arts escèniques durant 
aquest any acadèmic . La temporada s’ha estructurat en tres cicles de tres 
mesos en què s’han ofert un total de 58 activitats diferents amb un total de 
més de 13 .000 espectadors . 

Aquest curs, i com a mostra de l’interès de la comunitat universitària per 
l’activitat física i esportiva, s’ha arribat a 15 .306 inscripcions . Cal destacar 
també les medalles obtingudes en els campionats d’Espanya universitaris: 
dos ors i quatre bronzes en atletisme, golf, futbol i tennis . A més, per prime-
ra vegada, hem tingut representació en el Mundial Universitari de Golf .

Pel que fa a les activitats socioculturals, la Galeria Octubre ha realitzat 
quatre exposicions . 

• «Tejer historias, vestirse de palabras», de Maribel Doménech;
• «Vinticincpervinticinc», exposició col·lectiva de quaranta-cinc profes-

sors de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló;
• «La otra cara del hombre», exposició antològica d’escultura de l’artista 

valencià Fermín de Bedoya; i
• «Dustproof» de Trash/Treasure, exposició basada en el Mop Art o art 

de la pols, d’Ina Tziperman . 

Entre altres accions s’ha de destacar la consolidació d’activitats com 
les de l’Espai de Jazz, amb la publicació del CD commemoratiu Cinc anys 
de Big Band UJI; els cursos i tallers formatius de còmic i vídeo, les Jornades 
de Còmic a Castelló i el Cinemascore de l’Aula de Cinema i Creació Juvenil . 
L’Aula de Teatre Carles Pons ha continuat amb els cursos de teatre, el 
Festival Internacional de l’Oralitat, el Projecte Alcover, i la dissetena edició 
del Reclam . D’una altra banda, Imaginària 2010 ha destacat per la seua 
territorialitat i les activitats han arribat a diferents pobles de les comarques 
de Castelló, gràcies a la col·laboració amb institucions castellonenques .
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Finalment, cal destacar la importància del Programa d’extensió univer-
sitària que rep el suport de la Diputació Provincial, i que ha continuat les 
activitats als pobles de les comarques de Castelló; i la posada en marxa de 
l’Agenda 21 de la cultura . 



VIII. InSERCIÓ PROFESSIOnAL

La Universitat Jaume I ha continuat promovent la inserció professional 
dels seus titulats i titulades, aspecte en què se situa al capdavant en l’Estat 
espanyol .

Cal destacar que, dins l’escenari de canvis vinculats a la posada en marxa 
de l’espai europeu d’educació superior, l’Àrea d’Inserció Professional ha estat 
molt activa; la qual cosa es reflecteix en la col·laboració en la redacció del 
document «Principis orientadors de pràctiques externes», que serveix com 
a referent a totes les universitats espanyoles, entre altres accions .
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Al Paranimf  s’ha organitzat el II Acte de Reconeixement als Cooperadors 
en Pràctiques de la Universitat Jaume I, amb l’objectiu de reconèixer la 
tasca que realitzen tots els professionals de les institucions i empreses que 
acullen i supervisen l’estudiantat en pràctiques . 

Pel que fa a l’assignatura Pràctiques en Empreses, el 20,4% de l’estudiantat 
que ha realitzat l’estada en pràctiques en empreses del sector privat, s’insereix 
immediatament en aquella entitat . Aquest curs també destaca l’increment 
del nombre de l’estudiantat de màster que ha realitzat estades pràctiques i 
el nombre de màsters amb Pràcticum .

Quant als programes de pràctiques internacionals, s’ha consolidat el 
programa Erasmus-pràctiques, amb un total de 27 estudiants i estudiantes 
beneficiaris . El Ministeri d’Educació ha reconegut la nostra qualitat atorgant-
nos el 100% del finançament sol·licitat per al proper curs . A més, una estu-
dianta de l’UJI, que ha participat en aquest programa, Silvia Rueda, ha 
estat guardonada amb el Premi a la Qualitat Erasmus en la modalitat 
d’experiència individual, gràcies al seu esperit emprenedor .

Ha finalitzat el projecte Leonardo da Vinci 2008 i ha continuat el projec-
te Leonardo da Vinci 2009 . També s’ha aprovat el cinquè Programa 
d’Aprenentatge Permanent (PAP) de la Unió Europea, o Lifelong Learning 
Programme (LLP), per a 35 accions de mobilitat . El Ministeri d’Educació 
ha reconegut la qualitat del projecte Leonardo 2010 de la Universitat Jaume 
I en atorgar-li el 100% del total sol·licitat . 

De la mateixa manera, s’ha creat el programa Pràctiques Solidàries a 
Països Empobrits, gràcies al qual els estudiants han cursat el Pràcticum a 
universitats i a Organitzacions no Governamentals per al Desenvolupament 
(ONGD) del Perú, de l’Argentina i de Mèxic .

Pel que fa a l’Observatori Ocupacional, s’ha posat en marxa en format 
en línia l’Enquesta a titulats recents de 2009 i l’Enquesta d’inserció laboral de 
seguiment de la promoció de 2004 . Igualment, s’ha editat en format CD ROM 
l’Enquesta a titulats recents de 2008 i l’Enquesta d’inserció laboral de 2001 a 
2003 .

Per a completar els serveis que s’ofereixen a l’estudiantat i a les empreses, 
s’ha estat treballant en el projecte de Borsa d’Ocupació en línia . A l’octubre 
es va llançar el butlletí Preocupa’t, de caràcter quadrimestral i en línia, amb 
l’objectiu de difondre programes i estadístiques vinculats a l’ocupabilitat 
entre la comunitat universitària i el nostre entorn . A més, s’ha continuat la 
difusió a través d’un programa a VoxUJI Ràdio, «Preocupa’t», i al periòdic, 
per difondre tots els temes relacionats amb el foment de l’ocupabilitat dels 
universitaris i les universitàries .
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Finalment, cal destacar la col·laboració molt estreta en la formació i 
l’orientació a l’emprenedorisme, amb la Càtedra INCREA i el Fòrum 
Jovellanos de foment empresarial .
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IX. RELACIOnS InTERnACIOnALS 
      E InSTITUCIOnALS 
      
A. rELAcIons IntErnAcIonALs

Durant el curs 2009/10 ha continuat incrementant-se el nombre de conve-
nis i acords bilaterals signats amb universitats d’Europa, d’Amèrica del Nord 
i de Llatinoamèrica, s’han obert nous programes per a la comunitat univer-
sitària i, per tant, cada any són més les places i opcions de mobilitat .

Per a l’estudiantat de l’UJI, s’ha llançat un nou programa d’intercanvi 
amb Austràlia i Rússia, s’ha incrementat l’ajuda econòmica dels becaris i, 
com a novetat per al programa Erasmus, s’han concedit premis al rendiment 
acadèmic de l’estudiantat, amb una quantia econòmica de 1 .200 euros .
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Per a estudiants llatinoamericans s’ha creat un programa de beques de 
doctorat a l’UJI, amb el finançament del Banc de Santander .

Pel que fa al PDI, s’ha establert un nou programa per a la realització 
d’estades docents i acadèmiques a Amèrica del Nord, a Àsia i a Oceania . A 
més, s’han ofert per primera vegada ajudes de mobilitat per a estades breus 
del professorat en universitats europees amb objectius de formació, dins del 
programa Erasmus .

Del total de l’estudiantat ixent, un 78% forma part del programa 
Erasmus, que continua sent el que compta amb la participació més alta . 
Aquest curs, la Universitat Jaume I ha enviat a l’estranger 367 estudiants 
en els diferents programes d’intercanvi, nombre que representa el 22,97% 
dels titulats .

Finalment, cal destacar la continuïtat dels projectes curriculars propis 
amb universitats estrangeres: Euruji, Eurinsa, Università degli studi di 
Modena i Hochschule Bochum, Programa Intensiu de Turisme .

B. rELAcIons InstItucIonALs

La Societat d’Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I (SAUJI) 
ha tornat a incrementar el nombre d’associats superant la xifra de 5 .700 
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socis . Cal destacar que la SAUJI ha guanyat el premi Alumni 2009, que 
lliura el Banc de Santader-Universitats i la Federació d’Amics i Antics 
Alumnes de les Universitats Espanyoles, amb el projecte «Si no estàs a la 
Xarxa, no existeixes» .

Pel que fa a les activitats de la Fundació Isonomia, cal destacar l’ampliació 
estatal de l’àmbit d’actuació que dóna suport a les activitats de la xarxa de 
xarxes anomenada Xarxa Isonomia de municipis per a la igualtat efectiva 
de dones i homes, que ha aconseguit l’adhesió de 101 ajuntaments de tot 
l’Estat espanyol . 
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X. nOVES TECnOLOGIES

Entre les activitats que s’han portat a cap, cal destacar-hi: el reconeixe-
ment del Marc de Tecnologia i Sistemes d’Informació (TI/SI) de l’UJI com 
a model de referència sobre Govern IT a aplicar en la gestió de tecnologia en 
la CRUE-TIC (Comissió Sectorial de les Tecnologies de la Informació i les 
Comunicacions - Conferència de Rectors de les Universitats públiques); la 
certificació del Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació amb la 
norma ISO 27002 d’AENOR; l’aprovació del document sobre posicionament 
TI/SI de l’UJI, alineat al nou Pla estratègic; i l’entrada en funcionament de 
la fase pilot del projecte STORK (ICT Policy Support Programme/2007 de 
la Comissió Europea) . S’ha adquirit i s’ha posat en funcionament l’equipament 
microinformàtic i audiovisual per a l’autogravació de les classes; s’ha avançat 
en el desenvolupament de la xarxa guifi .net, amb la instal·lació d’una ante-
na al cim del Bartolo; i s’ha posat en funcionament l’eina de gestió docu-
mental Alfresco .

El Centre d’Educació i Noves Tecnologies (CENT) ha continuat treballant 
per complementar l’Aula Virtual, des del punt de vista de l’autonomia de 
l’estudiantat, d’acord amb la filosofia del procés d’harmonització europea, 
amb la necessitat social d’un aprenentatge continuat al llarg de la vida i amb 
els canvis que les noves tecnologies suposen per a l’educació i la construcció 
del coneixement en xarxa . Aquesta tasca s’ha centrat en tres àmbits: 
l’anomenat Web 2 .0, els entorns personals d’aprenentatge i el portafolis 
electrònic, e-portfolio, amb deu noves experiències pilot en estudis de grau i 
postgrau, en què han participat 350 estudiants .

A més, s’ha incrementat la formació del professorat amb una nova línia 
de cursos d’iniciació a les noves tecnologies, tallers pràctics d’Aula Virtual, 
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presentacions multimèdia i Web 2 .0 aplicat a l’educació i seminaris avançats 
sobre videoconferència, aprenentatge o llibres electrònics .

Quant al compromís de la Universitat Jaume I per aprofundir en l’ús del 
portal com a espai central d’informació, comunicació i interrelació de la 
comunitat universitària, el maig de 2010, i coincidint amb la celebració del 
Dia d’Internet, es va posar en funcionament el nou disseny del portal de 
l’UJI, així com una nova estructura de la informació en la web . 

62



XI. COMPROMÍS SOCIAL

L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) ha 
continuat donant suport a accions de cooperació universitària al desenvolu-
pament i de compromís social . 

Entre altres, s’ha llançat un programa propi de voluntariat, el programa 
UJI-Voluntària, en col·laboració amb unes altres entitats públiques i priva-
des i s’ha posat en marxa un programa de Pràctiques solidàries en països 
empobrits . 
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L’Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre (OPSIDE) 
ha executat un projecte finançat per l’Agència Espanyola de Cooperació al 
Desenvolupament que ha permès la creació, en la Universitat Nacional 
Autònoma de Nicaragua a León, de l’OPSIDE-UNAN-León .

La situació actual de crisi econòmica ha estat objecte de treball per 
l’Observatori Permanent de la Immigració (OPI-UJI) que amb la col·laboració 
de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació ha publicat un estudi que 
analitza l’impacte de la crisi econòmica en la població immigrant .

De fet, l’impacte de la crisi en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament 
ha estat el tema del I Congrés de Cooperació en col·laboració amb Le Monde 
Diplomatique i el suport de la Caja del Mediterráneo (CAM) .

S’han format 25 especialistes de postgrau en atenció integral a persones 
amb malalties avançades i els seus familiars i uns altres 25 en relacions 
interculturals i gestió de la diversitat cultural, gràcies al suport de 
l’Observatori d’Economia Solidària i de la Fundació La Caixa .
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XII. BEnESTAR SOCIAL

En aquest apartat cal destacar la posada en funcionament durant el curs 
2009/2010 de l’Escola Infantil de la Universitat Jaume I amb capacitat per 
a 106 xiquetes i xiquets de 0 a 3 anys que naix amb l’objectiu d’afavorir la 
conciliació familiar i laboral de tots els membres de la comunitat universi-



tària, i de ser un centre obert a tota la societat . També per tretzena vegada, 
l’UJI ha organitzat l’Escola d’Estiu dels Xiquets i les Xiquetes, activitat 
que gestiona la Fundació General de la Universitat Jaume I, amb un total 
de 569 inscripcions .
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XIII. POLÍTICA LInGÜÍSTICA

Com a aspectes més destacats de les actuacions portades a terme pel 
Servei de Llengües i Terminologia (SLT), a més de les habituals en l’oferta 
de serveis d’assessorament lingüístic i terminològic, disseny i elaboració de 
documentació administrativa, campanyes de promoció del valencià a la 
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comunitat universitària i cursos de totes les llengües de treball del Servei, 
cal esmentar:

•  la presentació de l’Estudi sobre actituds lingüístiques, coneixement i 
ús del valencià a les universitats valencianes realitzat conjuntament 
per totes les universitats públiques valencianes i l’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua; i

•  la realització de les proves d’acreditació de coneixements de llengües 
per a atendre la demanda d’una part important de la comunitat univer-
sitària, que necessita aquesta acreditació pels canvis normatius i legis-
latius que s’han produït els darrers anys .
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XIV. PLAnIFICACIÓ, QUALITAT I GESTIÓ 
       MEdIAMBIEnTAL

El Consell Social de l’UJI va aprovar la revisió del Sistema de Direcció 
Estratègica (SDE) en l’àmbit institucional . El nou SDE incorpora una nova 
dimensió conceptual amb un quadre de comandament integral, QCI insti-
tucional, a més d’altres tres quadres 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 . En conseqüència, es van 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 . 

Les activitats realitzades per la Universitat en matèria de qualitat durant 
el curs 2009/10 mantenen una continuïtat amb les realitzades en cursos prece-
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dents . S’han renovat les certificacions dels sistemes de gestió de la qualitat 
ISO 9001 de la Biblioteca i del Servei d’Esports i s’han realitzat nombrosos 
processos d’avaluació de la qualitat i satisfacció dels usuaris i usuàries dels 
serveis de la Universitat, la qual cosa ha desencadenat la realització d’accions 
de revisió i millora d’aquests . A més, aquest curs s’ha continuat treballant 
en la implantació dels programes AUDIT i DOCENTIA, així com en les 
eines informàtiques que els donaran suport per a la seua gestió . 

Un dels esdeveniments més rellevants d’aquest curs acadèmic ha estat la 
realització de la segona avaluació externa de la Fundació Europea per a la 
Gestió de la Qualitat a finals de maig de 2010, amb la renovació del segell 
d’excel·lència EFQM 500+ . L’equip avaluador del Club d’Excel·lència en 
Gestió ha atorgat a l’UJI  una puntuació entre 550 i 600 punts, la qual cosa 
suposa un increment respecte a l’avaluació inicial, realitzada en 2008 .

L’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental ha continuat amb la tasca 
de millorar les condicions de treball del personal de la Universitat Jaume I, 
des de totes les vessants de la prevenció de riscos laborals . També s’ha conti-
nuat amb la gestió dels residus generats per l’activitat diària de la Universitat 
i s’han realitzat accions destinades a la millora del comportament mediam-
biental de l’UJI . Cal destacar l’ampliació de la certificació del Sistema de 
Gestió Ambiental segons els requisits de la norma ISO 14001 .
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XV. dESEnVOLUPAMEnT nORMATIU

El Consell de Govern, en compliment de la legislació vigent, va aprovar 
el Pla d’Igualtat de l’UJI i va nomenar la professora Amparo Garrigues 
Giménez com a directora de la Unitat d’Igualtat .

El Claustre de la Universitat, en la sessió del dia 9 de desembre de 2009, 
va aprovar per majoria absoluta la reforma i adaptació dels Estatuts de l’UJI 
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a la Llei orgànica de modificació de la llei orgànica d’universitats (LOMLOU) 
i va acordar remetre la proposta per a la seua aprovació al Consell de Govern 
de la Comunitat Valenciana . Per Acord del Consell, de data 21 de maig de 
2010, es van formular diverses objeccions de legalitat a la proposta, a la vista 
de les quals el Claustre, en la reunió del dia 6 de juliol de 2010, va aprovar 
una nova proposta de Estatuts . Finalment, per Decret 116/2010, de 27 de 
agost, del Consell, han estat aprovats els nous Estatuts de l’UJI . 

Aquestes són algunes de les fites assolides i els fets més rellevants de 
l’activitat de la Universitat Jaume I durant el curs passat, gràcies al treball 
i a l’esforç de tots els membres de la comunitat universitària . És impossible 
recollir en un resum tots els esdeveniments i les accions que s’han dut a terme; 
això no obstant, quedaran reflectits en la memòria del curs 2009-2010 que 
tindreu al vostre abast els pròxims mesos . 
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