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Introducció 
Durant l’any 2007 és previsible que s’aprove la modificació de la LOU i els decrets que 
modificaran a Espanya els ensenyaments superiors de grau, postgrau i doctorat per a 
adaptar-los al procés d’harmonització europea. Atesa la importància que aquests canvis 
produiran a curt termini en el sistema universitari espanyol, l’any que ve hem de 
reflexionar, fins i tot abans que estiga aprovat, sobre com adaptar-nos a aquest nou 
marc, i desenvolupar internament, tan prompte com siga possible, els canvis normatius 
oportuns. Potser aquesta siga la missió més important que s’ha de realitzar per a 
aconseguir que l’UJI traga el màxim profit als canvis que s’apropen i que aconseguim 
posicionar-nos bé en aquest nou context en les distintes dimensions que ens interessen: 
internacionalització, investigació, qualitat, postgrau, oferta de grau, ocupabilitat, 
compromís social, etc. 

En aquestes Línies de govern s’inclouen 130 propostes de diferents nivells d’aplicació 
que cobreixen els diversos àmbits d’activitat de l’UJI i que, partint de la situació actual, 
aborden temes clau per al futur de la nostra Universitat, com ara: 

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

• Promoció d’investigació bàsica i aplicada de qualitat. 

• Potenciar la internacionalització de la UJI. 

• 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 al mateix temps 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. 

• Enfortir les relacions amb l’entorn i fomentar el desenvolupament territorial. 

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

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

• Promoure la notorietat de la UJI en la societat 

A continuació, es detallen els compromisos de les línies de govern entre les quals no es 
troben les línies de treball que ja estan plenament consolidades.  
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1. Àmbit de millora educativa 
En l’àmbit de millora educativa en titulacions de grau es proposen una sèrie de línies 
dirigides a preparar la futura oferta de titulacions en el marc dels futurs estudis així com 
avançar-nos en la preparació de materials amb noves tecnologies d’aprenentatge. 
Concretament es proposa: 

• Redefinir l’estil UJI, amb l’adaptació als plans d’estudi de les futures titulacions. 

• Constituir seminaris permanents de professorat per a innovar en metodologies 
docents centrades en l’alumnat (seminaris sobre aprenentatge cooperatiu, ABP, 
aprenentatge per projectes i contractes didàctics). 

• Revisió del document de model educatiu sobretot pel que fa a les accions concretes, 
a les adaptacions al nou marc normatiu i a la utilització de metodologies actives i 
desenvolupament de fases de l’aprenentatge de forma no presencial o 
semipresencial. 

• Els projectes de millora educativa estaran adreçats a potenciar la coordinació docent 
i les experiències d’aprenentatge que estimulen la revisió de continguts, 
metodologies docents i sistemes d’avaluació en el context de les titulacions, tenint 
com a referent el treball de l’estudiantat (amb la incentivació de la coordinació entre 
treballs de millora educativa i d’harmonització europea). 

• Avaluar conjuntament amb els centres la possibilitat d’oferir alguna titulació en 
modalitat semipresencial. 

• Definir un estàndard que s’ha de seguir per a l’elaboració de material docent de 
qualitat que done suport a l’ensenyament semipresencial (i, per tant, també 
presencial) i dotar una partida pressupostària per a incentivar-ne l’elaboració. 

• Millorar el pla d’ordenació docent amb l’objectiu de racionalitzar millor el tamany 
dels grups. 

 

Espai europeu d’ensenyament superior 

• Impulsar en els centres fòrums de reflexió sobre criteris per a escollir les futures 
titulacions que s’han d’implantar tenint en compte l’avaluació de les que tenim i la 
possible oferta que possibilitarà el nou marc normatiu. 

• Desenvolupar projectes d’escola/facultat per a l’harmonització europea, gestionats 
pels mateixos centres. 

• Donar suport tecnològic al procés d’adaptació de les titulacions al procés 
d’harmonització europea a l’UJI. 

• Major integració entre “harmonització” i “innovació educativa” (major cobertura a 
l’harmonització des dels projectes de millora, més “suport educatiu” al procés de 
convergència). 
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• Desenvolupar accions conjuntes d’harmonització amb la resta del sistema 
universitari públic valencià. 

• Fomentar la participació estudiantil en el procés de convergència europea. 

• Estudiar aspectes genèrics insatisfactoris dels plans d’estudis actuals 
(incompatibilitats, disseny del trànsit dels plans d’estudis actuals als nous, etc.) per a 
millorar-los en el context dels plans elaborats en el marc de l’harmonització 
europea. 

 

Postgrau 
Hem de ser 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 d’estudiants i estudiantes que hauran de satisfer la seua necessitat 
d’aprenentatge al llarg de la vida. Per tant, per a l’UJI és irrenunciable aconseguir una 
oferta de postgrau que cobrisca els diferents àmbits de la Universitat, que siga de 
qualitat i que siga sostenible (per a la qual cosa un element clau és atraure estudiantat 
d’altres països, com a estudiantat presencial o mitjançant els cursos en línia). Per a 
progressar en aquests objectius, l’any que ve proposem desenvolupar les següents línies:  

• Elaborar una normativa d’estudis de postgrau (tant oficials com propis) que tinga en 
compte les consideracions que afecten a recursos humans (PDI i PAS), recursos 
materials (aules, recursos informàtics, etc.), ordenació acadèmica i criteris de 
qualitat. 

• Definir criteris per a l’activació de màsters amb l’objectiu de garantir la 
sostenibilitat de l’oferta. 

• Diferenciar l'oferta de postgraus amb perfil professional de l'oferta dirigida a la 
formació d'investigadors, mantenint una oferta que permetisca l'obtenció de 
doctorats en els diferents àmbits. 

• Convergir, almenys amb les universitats de la Comunitat Valenciana, en el contingut 
dels convenis que regulen els cursos interuniversitaris. 

• Dotar-nos d’una estructura única de gestió que coordine tots els estudis de postgrau. 

• Elaborar un sistema d’informació i difusió de l’oferta de postgrau de l’UJI. 

• Impulsar la docència no presencial i semipresencial. 

• Dotar un programa de beques de postgrau, amb patrocini extern, que permeta atraure 
bons estudiants i bones estudiantes d’altres països. 

 

2. Àmbit d’investigació, desenvolupament tecnològic i innovació 
La Universitat Jaume I ha apostat fortament per incentivar la I+D+i i així, en els últims 
anys, el programa propi d’investigació s’ha completat amb la posada en marxa del 
programa de dotació de personal investigador, de dotació de beques predoctorals i 
postdoctorals, de semestres sabàtics, de reducció en la dedicació docent per acreditació 
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de trams d’investigació i per direcció de tesis doctorals, etc. 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. No obstant això, els canvis que s’estan produint en el 
nostre entorn exigiran un impuls addicional per a no quedar-nos endarrerits. L’UJI pot 
aspirar –i ho ha de fer– a estar entre les universitats de referència en els camps en els 
quals té presència i en els quals ha demostrat ser competitiva. Per aquesta raó cal 
plantejar-se a curt termini mantenir el suport i 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: 

• Foment de la participació en programes d’investigació europeus. 

• Reestructuració de la convocatòria de beques de continuïtat (a petició de la comissió 
d’aquestes beques i d’altres membres de la comunitat universitària). 

• Elaboració d’un programa especial d’estabilització d’investigadors i investigadores 
reincorporats. 

• Agilitació del tràmits burocràtics per a la inserció de becaris postdoctorals i 
d’investigadors estrangers no comunitaris. 

• Desenvolupament d’un programa de dotació i renovació d’instrumentació científica 
cofinançat amb fons FEDER. 

• Anàlisis i reestructuració del pla propi de promoció de la investigació per a 
diferenciar convenientment: grups o línies d’investigació emergents, grups o línies 
d’investigació consolidades i suport a la inserció de grups en xarxes transnacionals, 
per a complementar las acciones que en aquest àmbit es porten a terme des de la 
Generalitat Valenciana, el Ministeri d’Educació i Ciència o la Unió Europea. 

• Compleció del programa de reduccions docents per dedicació a activitats de I+D i 
estendre’l a les activitats de transferències de tecnologia i a la gestió de grans 
projectes de I+D. 

• Posada en funcionament del parc científic de l’UJI, que potencie les relacions entre 
la Universitat i el seu entorn en matèria d’investigació, desenvolupament tecnològic 
i innovació, i licitació de l’edifici de gestió del parc i d’incubadores o planters 
d’empreses. 

• Licitació del segon edifici d’investigació (parcel·la 26), cofinançat amb fons 
FEDER. 

• Licitació de la ampliació del edifici d’investigació de la parcel·la 22, cofinançat amb 
fons FEDER. 

• Potenciació de la prestació de serveis i la contractació d’investigació i assistència 
amb empreses i institucions, així com el foment de la transferència de tecnologia i el 
suport a la innovació, amb el reforçament de la xarxa de serveis i el SECIC. 
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• Fomentar la creació d’unitats associades al CSIC, institut d’investigació, o altres 
fórmules de estructura investigadora que puguen desenvolupar-se a partir dels 
Estatuts. 

 

3. Àmbit de desenvolupament del campus 
L’any 2007 serà un any important per a la consolidació del campus. Començarà a 
construir-se el paranimf, actualment en fase de licitació, i es licitaran les següents obres:  

• Zona d’esport a l’aire lliure. 

• Ampliació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. 

• Casa de l’Estudiantat. 

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

• Pàrquing cobert que permeta, una vegada acabat, ampliar el jardí central. 

• Edifici de gestió del parc científic i tecnològic. 

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

• Execució de l’accés nord-oest al campus. 

També cal desatacar que es posarà en funcionament l’edifici de la Llotja del Cànem que 
permetrà tenir un lloc de referència per a la presència de l’UJI dins del nucli urbà de 
Castelló de la Plana. 

D’altra banda, en l’apartat de desenvolupament del respecte mediambiental en el 
campus es portaran a terme: 

• Estendre la certificació ISO 14001 a l’àmbit dels departaments de la Facultat de 
Ciències Humanes i Socials. 

• Instal·lació d’una planta de generació d’energia fotovoltaica en el pavelló 
poliesportiu per a l’escalfament d’aigua.  

• Disseny d’un canal mediambiental per al portal de l’UJI per a difondre els projectes 
mediambientals que estan en marxa, informar de la producció d’energia 
fotovoltaica, consums estimats d’aigua, paper, etc., perquè la comunitat universitària 
prenga cada vegada major consciència mediambiental. 

 

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.  
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Estudiantat 

• Ampliació del Projecte de transició de secundària a la Universitat amb incidència en 
les xarrades realitzades en els centres i amb el suport, de manera especial, de les 
titulacions amb menor demanda. 

• Ampliació del reconeixement de l’alumnat amb destacat rendiment fins i tot abans 
d’incorporar-se a la Universitat. 

• Desenvolupar iniciatives de reconeixement del estudiantat dels últims cursos que 
obtenen resultats acadèmics excel·lents, així com d'establiment de vincles 
permanents amb la UJI després de la seva graduació 

• Implantació d’un sistema de tutorització per a l’alumnat major de 25 anys, amb la 
finalitat d’afavorir-ne l’adaptació acadèmica.  

• En col·laboració amb els centres, realització d’una revisió de la Normativa 
d’exàmens que s’adapte, entre altres coses, a les noves eines informàtiques 
utilitzades a l’UJI. 

• Continuació de la millora del procés de matrícula, amb l’estudi, entre altres 
aspectes, de la informació que rep el futur estudiantat sobre el procés administratiu i 
amb la cerca de solucions a l’acumulació de consultes que es produeixen en 
períodes clau. 

• Desenvolupament d’unes pautes de bones pràctiques per al professorat de l’UJI amb 
vista a l’atenció a persones amb necessitats educatives especials. 

• Posada en marxa d’un programa d’educació ambiental i d’un altre d’educació per al 
consumidor, dirigit a l’alumnat. 

• Coordinació, difusió i diversificació del programa d’educació per a la salut per a 
joves, en col·laboració amb altres serveis de la Universitat, i que estiga englobat 
dins d’un programa general d’UJI i salut.  

• Estudi del reconeixement de la col·laboració de l’alumnat en programes universitaris 
habituals (jornades d’acollida, portes obertes, programa de tutorització, etc.).  

• Ampliació i diversificació de les activitats extraacadèmiques a horaris matinals 
(sobretot les reconegudes amb crèdits de lliure configuració), per a facilitar 
l’assistència de l’alumnat de titulacions o cursos en horari de vesprada. 

• Millorar el servei de recerca d’immobles que ofereix l’UJI. 

Dinamització estudiantil 

• Augment de la presència de les associacions universitàries en els mitjans de 
comunicació, tant interns de l’UJI com en els del nostre entorn.  

• Increment del programa de promoció associativa a través de la millora de les 
infraestructures, formació específica, confecció d’un canal de consultes més 
freqüents en temes associatius i ampliació de continguts en la guia d’associacions 
del canal Infocampus. 
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• Creació d’una programació estable d’activitats associatives en el campus que es 
reflectisca en la publicació d’una agenda d’activitats associatives. 

• Realització d’intercanvis amb altres associacions de l’àmbit universitari de l’Institut 
Joan Lluís Vives, com també la realització de contactes amb associacions 
d’universitats llatinoamericanes i de la resta d’Europa. 

• Aprovació del disseny definitiu de la Casa de l’Alumnat, així com del seu sistema 
de gestió, en coordinació amb el Consell de l’Estudiantat. 

Mobilitat 

• Implantació de la gestió informàtica integrada del programa Leonardo da Vinci de 
mobilitat. 

• Desenvolupament d’activitats que promoguen la internacionalització de l’UJI, en el 
XX aniversari del programa Erasmus. 

• Contactar amb els regidors d’educació de diversos ajuntaments de les comarques de 
Castelló per promoure la iniciativa de l’Ajuntament de Villena i aportar una ajuda 
econòmica a l’alumnat de l’UJI empadronat a la seua localitat que realitze estades 
en altres universitats. 

• Potenciació i ampliació d’una nova via d’interculturalitat a l’UJI, a través del 
Programa d’acollida en famílies (Family Programme), dirigit a facilitar l’estada en 
famílies a l’estudiantat que ve a l’UJI dins de programes d’intercanvi internacional.  

• Establiment de convenis amb universitats asiàtiques (Macau, Xangai, etc.). 

• Augment de l’oferta de places en convenis dins d’Europa, els Estats Units i Canadà. 

• Organització de la III Jornada de Difusió de Programes Internacionals en 
col·laboració amb l’Àrea de Cooperació Interuniversitària. 

Ocupació 

• Desenvolupament del pla de difusió de l’Àrea d’Inserció Professional de l’OCIE. 

• Introducció de millores i optimització dels sistemes de gestió i avaluació dels 
programes d’orientació per a l’ocupació, estades en pràctiques i intermediació. 

• Organització del IV Fòrum d’Ocupació Universitària Preocupa’t (maig 2007). 

• Des de l’Observatori ocupacional, difusió d’un estudi d’ocupadors i potencials 
ocupadors per als titulats i titulades de l’UJI així com de seguiment dels titulats i 
titulades. 

• Posar en marxa el Pla integral d’ocupació per a joves menors de 30 anys en 
col·laboració amb el SERVEF com a complement de les accions d’orientació per a 
l’ocupació (OPEA). 

• Disseny d’un sistema de reconeixement institucional de la labor de supervisió de 
l’alumnat en pràctiques i dels organismes cooperadors. 
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• Ampliació de les accions de millora de les estades en pràctiques, dirigides al 
professorat (seminaris de formació de tutors i tutores de pràctiques, en col·laboració 
amb l’USE, focus group per a compartir experiències, etc.). 

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) y 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, en especial en el PDI, 
sector molt afectat pels continus canvis legislatius. En aquest apartat es proposa: 

• Adaptació del document de carrera docent al nou marc legislatiu, després que 
s’aprove la reforma de la LOU. 

• Facilitació de la transició de les figures contractuals i funcionarials al nou marc 
legislatiu. 

• Millora dels actuals sistemes d’incentius del PDI, després de concloure les 
negociacions amb la Conselleria. 

• Estudi i, si escau, desenvolupament de complements retributius d’antiguitat per a 
personal laboral (a temps complet i parcial). 

• Disseny del trànsit, voluntari però incentivat, del professorat a temps parcial de 
contractes administratius a laborals. 

• Continuació del procés de millora de l’avaluació de la tasca docent del PDI. 

• Proposta del nou Pla plurianual de formació del professorat (cursos 2007/08, 
2008/09 i 2009/10) en coordinació amb la recta final del procés de convergència 
europea. 

• Estudi de la possible dotació de noves places de PDI a temps complet en les 
distintes àrees dins d’una planificació temporal sostenible, amb el consens de les 
modificacions en els paràmetres actuals. 

• Realització de dos tallers anuals dirigits de manera específica al col·lectiu de 
directius de l’UJI (PDI i PAS) amb responsabilitats de gestió. Particularment es 
donarà formació en EFQM i màrqueting. 

• Desenvolupament del nou pla plurianual de plantilla del PAS. 

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

• Potenciació de la mobilitat del personal d’administració i serveis (Mobility 
Programme) amb universitats estrangeres. 

Benestar social 

• Elaborar un pla d’igualtat de gènere a la Universitat Jaume I. 

• Estudiar la possibilitat de donar cobertura sanitària suplementària a la Seguretat 
Social per a determinats supòsits al personal que no està acollit a MUFACE. 
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• Incrementar el programa de vacances en residències universitàries (PAS i PDI). 

• Licitar l’escola infantil de l’UJI. 

• Desenvolupar un estudi de viabilitat del “centre de dia” de la UJI. 

 

 

 

 

Política lingüística 

• Elaboració del II Pla de política lingüística amb objectius definits en normalització 
lingüística, en potenciació del coneixement i en ús de la llengua per part de tota la 
comunitat universitària, en extensió universitària en llengua i cultura pròpies i en 
l’impuls del multilingüisme. 

• Impuls del multilingüisme entre el PDI, el PAS i l’estudiantat per a atendre les 
necessitats derivades de la internacionalització dels estudis universitaris. 

• Posada en marxa de tres nous lectorats a universitats estrangeres, a partir del 
conveni amb la AVL. 

• Ampliació de cursos de formació en altres llengües com ara el romanès, que es 
consolidarà enguany. 

• Ampliació del nombre de crèdits impartits en valencià i continuar millorant l’oferta 
acadèmica que permet a l’estudiantat obtenir el certificat de capacitació de valencià 
en finalitzar els estudis. 

 

5. Àmbit d’implicació amb l’exterior 
Activitats socioculturals i d’extensió universitària 
La multitud d’activitats socioculturals que l’UJI desenvolupa en el campus i al llarg 
d’un gran nombre de municipis de la nostra província tenen un notable seguiment i 
permeten desenvolupar una de les funcions que la llei encomana a les universitats. Hem 
de continuar ampliant i diversificant l’oferta d’activitats alhora que les coordinem cada 
vegada més, pel seu calendari, per la seua ubicació o pel seu contingut diferencial, amb 
altres entitats que també exerceixen activitats socioculturals. Per a això proposem l’any 
que ve: 

• Constituir un consell assessor de cultura de l’UJI que elabore les bases del model 
cultural de l’UJI, i que vetle pel seu desenvolupament i compliment. 

• Ampliar les activitats de les aules socioculturals, amb la creació d’un aula de cine i 
creació juvenil que, a més del cine, reculla diverses inquietuds de l’estudiantat: taller 
d’escriptura, còmic, vídeo... 
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• En l’àmbit expositiu, ampliar el programa d’activitats amb el nou espai de la Llotja 
del Cànem.  

• Desenvolupar un programa conjunt de protecció i catalogació del patrimoni 
universitari: arquitectònic, documental, artístic, etc. 

• Ampliar l’oferta d’activitats esportives pròpies o establides per mitjà de convenis 
amb institucions externes. 

• Colaborar amb Castelló Cultural en la producció de l’ópera “La filla del Rei Barbut” 
de Matilde Salvador. 

 

Comunicació 

• Elaboració de l’Informe de responsabilitat social corporativa de l’UJI. 

• Desenvolupament d’un programa de promoció específic del postgrau a l’estranger, 
especialment a Amèrica llatina. 

• Creació d’un canal específic dedicat a l’empresa en el portal de l’UJI, en el qual es 
canalitze informació sobre pràctiques, ocupació, investigació, docència 
personalitzada, etc. 

• Reestructuració del multiportal web de l’UJI per tal d’oferir més informació a tots 
els usuaris i alhora que aquesta siga més visible i accessible: estructura orgànica 
completa de la Universitat, patrocinadors de l’UJI, convenis que la Universitat té 
amb altres institucions, associacions i empreses, etc. 

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

• Adquisició d’un equip de traducció portàtil amb possibilitat, si més no, de traducció 
simultània a valencià, castellà i anglès. 

• Ampliació de les activitats del Programa campus obert que possibiliten una major 
presència de l’UJI a les comarques castellonenques. 

• Potenciació de la fidelització de socis de SAUJI mitjançant diversos programes i 
campanyes: celebració de l’aniversari de promocions, campanyes dirigides a 
l’estudiantat acabat de titular, ampliar l’oferta d’activitats, etc. 

• Emissió en fase pilot de programació de VOXuji TV. 
Cooperació al desenvolupament i solidaritat 

• Crear un canal solidari que permeta un accés directe des de la pàgina principal de la 
Universitat Jaume I a la informació en cooperació i solidaritat. 

• Treballar des del codesenvolupament per tal de fer més harmoniosa la relació 
immigració-desenvolupament entre el nostre estudiantat. 

• Impulsar residències de codesenvolupament, amb la col·laboració de la Fundació 
CEIM (Centre d’Estudis per a la Integració Social i Formació d’Immigrants), com a 
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resposta a una nova realitat marcada pel fenomen creixent de la immigració 
procedent de països empobrits.  

• Crear dins del CUVRIC una càtedra Muhammad Yunnus. 

• Enfortir els projectes amb Nicaragua i Cuba, impulsar-ne de nous per a la 
rehabilitació d’infraestructures i d’educació en la línia dels objectius del mil·lenni. 
Concretament l’UJI s’incorporarà l’any 2008 al projecte «Yo, sí puedo» que pretén 
eradicar l’analfabetisme a Nicaragua. 

• Impulsar, mitjançant el projecte Compas (iniciativa europea EQUAL), l’eina virtual 
Castelló en xarxa, que representa una nova cultura de treball des de l’àmbit social en 
Internet, amb un observatori virtual on es contindran dades d’interès, sèries 
estadístiques, etc., destinades a afavorir l’ocupació dels grups més vulnerables 
(persones immigrants, dones, minories ètniques i persones majors de 44 anys). 

• Consolidar la Xarxa Medimigra i organitzar les Primeres Jornades Científiques de la 
Xarxa (formada per investigadors i investigadores de l’arc mediterrani sobre temes 
migratoris). 

 

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

• Reivindicar i participar en l’elaboració d’un llibre blanc del sistema universitari 
valencià que permeta encetar la negociació d’un nou pla plurianual de finançament 
adaptat a la situació actual, en especial tenint en compte les implicacions del procés 
d’harmonització europea i que no tinga només en compte la docència sinó també la 
investigació. 

• Revisar el Sistema de Direcció Estratègica en atenció als canvis produïts des de la 
data de la seua aprovació i l’experiència de la seua aplicació, i negociar els 
documents de concert amb les unitats (departaments, centres i serveis) per al bienni 
2008-2009, d’acord amb els objectius i indicadors revisats.  

• Aproximar paulatinament a les entitats dependents als criteris i objectius del Sistema 
de Direcció Estratègica institucional (mitjançant els seus propis sistemes de direcció 
estratègica, la firma de documents de concert, etc.), per tal que tot el grup UJI 
funcione alineat amb els objectius institucionals generals.  

• Finalitzar l’execució del primer pla de la qualitat UJI amb l’avaluació i l’elaboració 
d’una memòria.  

• Revisar el marc de la qualitat UJI d’acord amb l’experiència adquirida que, com a 
principals novetats, prioritzarà la generalització del model EFQM com a model 
integral d’excel·lència. 

• Elaborar un programa de promoció del patrocini a l’UJI que aglutine i done 
visibilitat a les actuacions que ara ja es fan (aules de patrocini, càtedres de patrocini, 
patrocini de jornades, beques, etc.), per tal de potenciar el reconeixement dels 
actuals patrocinadors i atraure’n de nous amb la difusió de les diverses possibilitats.  
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Aposta intensiva per les tecnologies de la societat de la informació  

• Aprovar un programa de reconeixement de l’atenció a l’estudiantat per mitjans 
electrònics (tutories electròniques) amb reducció d’hores de tutoria presencial a 
aquell professorat que utilitze l’aula virtual i acredite una atenció a l’alumnat 
mitjançant fòrums de l’aula virtual, missatgeria instantània o correu electrònic. 

• Impulsar en títols de grau i postgrau metodologies semipresencials (Blended 
Learning) que combinen la educació presencial amb l’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. 

• Impulsar la utilització de portàtils en les aules de teoria, mitjançant equips prestats a 
l’estudiantat per a la seua utilització al campus i també facilitant-ne l’adquisició als 
membres de la comunitat universitària a través de convenis subscrits amb entitats 
financeres i fabricants. 

• Aprofundir en el compromís del desenvolupament i ús del programari lliure, amb la 
implementació d’una eina per la gestió de projectes, que servirà també com a 
repositori d’aplicacions alliberades i amb l’aprofundiment en la formació en les 
diverses eines de programari lliure. També s’aprovarà una recomanació d’utilització 
de formats oberts per a intercanviar informació en la Universitat i s’inclourà 
l’obligació que els documents que hagen de conservar-se en el temps en format 
electrònic utilitzen formats oberts com a sistema per garantir la seua perdurabilitat.  

• Aprovar i començar a desenvolupar un programa de promoció del coneixement 
lliure a l’UJI amb la creació d’un repositori electrònic de publicacions electròniques 
d’investigació amb preprints; treballs acadèmics no publicats en altres revistes (i. e. 
tesines, tesis o exercicis d’oposicions); treballs ja publicats en altres revistes i que 
poden tornar a publicar-se dins d’unes obres completes, etc. També es crearà un 
repositori permanent de materials docents coordinat amb el repositori de lliure accés 
a la investigació i integrat amb l’aula virtual.  

• Impulsar l’administració electrònica de l’UJI mitjançant la generalització de l’ús de 
la signatura electrònica. Entre altres es podran obtenir certificats de notes signats 
electrònicament i amb validesa. També es modificarà la normativa sobre la 
utilització dels mitjans electrònics en els procediments administratius per a afavorir 
encara més la seua utilització i per adaptar-la als canvis legals que es produiran en 
2007.  

• Millorar l’atenció als usuaris dels serveis nformàtics mitjançant la implantació d’un 
Centre d’atenció a usuaris (CAU) que aplicarà estàndards internacionals de qualitat 
(ITIL) i amb acords sobre el nivell de servei fixats en funció de les possibilitats del 
SI i d’acord amb els usuaris representats en la Comissió d’Afers Econòmics, 
Informàtics i Infraestructura. 

• Assajar la utilització de la tecnologia wi-max, els equips de la qual ja s’han licitat i 
adjudicat, que permetrà l’accés a la xarxa UJI des de la zona de cobertura i en funció 
de les antenes emissores i receptores que s’instal·laran. 
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• Segons els criteris de la comissió de valoració documental, es desenvoluparà un 
projecte de digitalització documental. És començarà per la digitalització de totes les 
actes del Claustre i del Consell de Govern, des de l’inici de l’UJI. 

 

Aquest programa de govern exposat es completa amb la multitud d’accions que estan 
consolidades i es realitzen any rere any en l’UJI. És un programa tan ambiciós o més 
que altres anys però que només pot ser desenvolupat si compta amb el suport d’aquest 
Claustre, amb l’esperit al llarg de l’any de diàleg i voluntat d’acord en la seua concreció 
en les comissions, Consell de Govern i la resta d’òrgans col·legiats i amb el compromís 
del treball col·lectiu de la comunitat universitària.  


