
   

CURSO ACADÉMICO 2011/2012
INAUGURACIÓN

2010
2011 MEMORIA

CURS ACADÈMIC 2011/2012
INAUGURACIÓ

2010
2011MEMÒRIA

M
E

M
O

R
IA

 2010/11   IN
A

U
G

U
R

A
C

IÓ
N

 D
E

L C
U

R
S

O
 A

C
A

D
É

M
IC

O
 2011/12 M

E
M

Ò
R

IA
 2

01
0/

11
  

 IN
A

U
G

U
R

A
C

IÓ
 D

E
L 

C
U

R
S

 A
C

A
D

È
M

IC
 2

01
1/

12





INAUGURACIÓ DEL CURS 
ACADÈMIC 2011-2012

RESUM DE LA MEMÒRIA 
DEL CURS ACADÈMIC

2010-2011

La Memòria completa es pot consultar a:

http://www.uji.es/infoinst/docinst/memoria/1011/



Producció del Servei de Comunicació i Publicacions
Campus del Riu Sec. Rectorat i Serveis Centrals
12071 Castelló de la Plana
Tel. 964 72 88 19. Fax 964 72 88 32 
www.uji.es
publicacions@uji.es

Imprès per: Innovació Digital Castelló, s.l.u.

Dipòsit legal: CS 378-2011



ÍndEX

InAUGURACIÓ dEL CURS 2011-2012

Intervenció del President de la Generalitat Valenciana 
Alberto Fabra i Part  .......................................................................  9

Intervenció del Rector de la Universitat Jaume I de Castelló,
Vicent Climent i Jordà  ...................................................................  13

RESUM dE LA MEMÒRIA dEL CURS 2010-2011

 i. Actes protocol·laris  ........................................................................  25

 ii. Estructura orgànica  ........................................................................  27

 iii. Pressupost i infraestructures  ..........................................................  29

 iv. Comunitat universitària  .................................................................  31
  a. Estudiantat  .................................................................................  31
  b. pdi  ..............................................................................................  32
  c. pas  ..............................................................................................  34

 v. Docència: titulacions i plans d’estudis  ..........................................  35
  a. Total de crèdits impartits  ...........................................................  35
  b. Ensenyaments reglats de primer i segon cicle i de grau  ............  36
  c. Màsters i doctorat  ......................................................................  36
  d. Docència no reglada  ..................................................................  37



 vi. Investigació  ....................................................................................  39

 vii. Activitats socioculturals i esportives  .............................................  41
  a. Activitats socioculturals  .............................................................  41
  b. Activitats esportives  ...................................................................  43

 viii. Relacions institucionals i internacionals  ........................................  45
  a. Relacions institucionals  .............................................................  45
  b. Relacions internacionals  ............................................................  46

 ix. Noves tecnologies  ..........................................................................  49

 x. Cooperació i solidaritat  ..................................................................  51

 xi. Benestar social  ...............................................................................  53

 xii. Política lingüística  .........................................................................  55

 xiii. Planificació, qualitat i gestió mediambiental  .................................  57

 xiv. Igualtat  ...........................................................................................  59



INAUGURACIÓ 
DEL CURS ACADÈMIC

2011-2012





9

InTERVEnCIÓ dEL PRESIdEnT dE LA GEnERALITAT 
VALEnCIAnA ALBERTO FABRA I PART

•	 Excel·lentíssim i Magnífic Senyor Rector de la Universitat Jaume I de 
Castelló,

•	 Excel·lentíssim Alcalde de Castelló,
•	 Excel·lentíssims i magnífics senyors rectors,
•	 Excel·lentíssim President del Consell Social,
•	 Excel·lentíssimes i il·lustríssimes autoritats,
•	 Claustre i comunitat universitària,
•	 Senyores i senyors,

La Universitat Jaume I de Castelló és un orgull per a tots els que som 
d’ací i per a tots els que vivim a la Comunitat Valenciana.

En els últims vint anys, hem sigut testimonis de com, d’una reivindicació 
de la societat castellonenca, va nàixer una universitat que ha jugat un paper 
decisiu per a aconseguir el que hui som.

Gràcies a la seua aportació i implicació, la província de Castelló ha crescut 
intel·ligentment i s’ha convertit en una societat vital i moderna.

Un gran repte que ens fa sentir orgullosos a tots aquells que confiem i apos-
tem per este projecte i que, amb gran entusiasme i tenacitat, l’hem fet possible 
amb el nostre treball diari.

L’alumnat, el personal docent i investigador, el personal d’administració i 
servicis i els successius equips rectorals han donat el millor de si mateixos 
perquè esta Universitat s’haja convertit en un centre de coneixement, d’apre-
nentatge, d’innovació i de cultura.

Persones que han comptat amb el suport de les administracions locals i 
especialment de la Generalitat, que ha fet un esforç econòmic sense precedents 
per a impulsar esta Universitat.
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Fa només uns minuts, hem inaugurat la seu provisional de la Facultat de 
Ciències de la Salut, una facultat que dóna resposta a una nova demanda soci-
al que hui comença a ser satisfeta.

La Universitat Jaume I de Castelló és tot un referent del nostre sistema 
públic universitari. S’ha convertit en un centre d’educació superior que oferix 
una formació lligada a les noves tecnologies, vinculada a la pràctica professi-
onal i que potencia la investigació i la innovació com a clau per al futur.

S’ha adaptat a les circumstàncies canviants del nostre temps i ha donat, en 
tot moment, una resposta eficaç a les exigències de la nostra societat.

Com a president de la Generalitat, puc afirmar que la Universitat Jaume I 
s’ha convertit en una universitat d’excel·lència.

En nom de tots els ciutadans de la Comunitat Valenciana, vull agrair-vos la 
vostra labor durant estos vint anys i vull animar-vos a continuar treballant en 
el futur amb el mateix compromís.Hui iniciem un nou curs acadèmic univer-
sitari.

Societat, Administració i Universitat tenim per davant grans reptes que 
afrontar junts.

Hem d’avançar-nos als canvis que s’estan produint, plantejar alternatives 
vàlides i adoptar solucions viables.

L’educació és un element clau de la nostra societat del benestar i és un 
element clau per a la creació i la millora de l’ocupació.

Des de la Generalitat, sabem que l’educació és imprescindible perquè una 
societat funcione. I per això, seguirem recolzant-la i buscarem els màxims 
consensos entorn d’ella.

Sempre hem de deixar una porta oberta al diàleg per a millorar el nostre sistema 
educatiu, però este diàleg ha de ser sempre constructiu i ha de buscar el bene-
fici de tots els ciutadans i ciutadanes.

Este curs que hui iniciem compta amb 8 universitats, 580 titulacions, 12.000 
professors i 148.000 alumnes.

Són unes dades que reflectixen la força i el potencial de la nostra Universi-
tat, dos qualitats essencials per a afrontar la situació en què ens trobem.

Vivim un moment de dificultat econòmica que afecta empreses i famílies i 
que també afecta les administracions públiques.

Des d’ací faig un crida a la corresponsabilitat de tots en l’ús dels recursos 
públics.
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Hem de fer majors esforços d’austeritat i d’eficiència sobre el que ja tenim 
i preparar-nos per a fer més amb menys.

Necessitem obrir noves vies per a suplir les limitacions d’uns pressupostos 
que no poden expandir-se indefinidament i centrar el nostre esforç en allò que 
és verdaderament important.

Les universitats valencianes sou un exemple de dinamisme i de compromís. 
Ocupeu en la nostra societat una posició de lideratge que hem de potenciar.

La consecució d’una societat del coneixement, innovadora, avançada i amb 
capacitat d’adaptació, depén de la formació que siguem capaços d’oferir als 
jóvens que hui alberga el nostre sistema universitari.

Els professionals que forma la universitat estan cridats a dirigir el nostre 
futur més pròxim en les empreses, institucions, escoles, laboratoris i hospitals. 
I d’ells depén l’èxit de la nostra societat.

Sense una universitat treballant a ple rendiment no eixirem de la crisi. Ne-
cessitem innovar, necessitem mamprendre i necessitem ambició. Ambició per 
a avançar i ambició per a crear una societat millor.

Tots junts hem d’aprofundir en la cooperació i competència dels diversos 
centres universitaris d’ensenyança i d’investigació.

La cooperació entre les universitats ens oferix la possibilitat d’incrementar 
la qualitat del nostre sistema universitari i de consolidar la seua projecció in-
ternacional.
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Hem de posar en valor tots els nostres actius sense excepció i aprofitar al 
màxim els nostres recursos amb la promoció d’iniciatives de col·laboració com 
la marca conjunta de les universitats públiques, el projecte de Campus Excel-
lència Hàbitat o la plataforma tecnològica virtual de la Universitat Internacio-
nal de València, VIU.

Esta cooperació ha de ser compatible amb la competència en l’àmbit de 
l’excel·lència, i ha de permetre rendibilitzar la identitat pròpia de cada una de 
les nostres universitats.

Igual que empreses i professionals dirigixen la seua activitat per a fer-la 
més competitiva, les universitats han de competir per a aconseguir la màxima 
excel·lència en determinades especialitats, i situar-les com a referent interna-
cional en un món cada vegada més globalitzat.

Per a fer-ho realitat, avançarem en l’establiment d’un mapa de titulacions 
únic, consensuat i coherent a la realitat i a les necessitats de la nostra Comuni-
tat.

I fomentarem la creació d’empreses mixtes entre universitats i empreses, 
per a estimular la competitivitat dels nostres parcs científics i tecnològics.

Corresponsabilitat, lideratge, ambició, cooperació i competència, cinc re-
flexions per al futur de la nostra Universitat.

La Comunitat Valenciana, de la mà de la seua Universitat, continuarà avan-
çant als pròxims anys com ja ho va fer abans.

Tots formem part i tots som responsables. El treball conjunt d’universitats, 
empreses, administracions i societat civil és clau en l’èxit del nostre futur com 
a Comunitat.

Amb eixe fonament, amb eixe formidable aval, tenim raons més que sobra-
des per a l’optimisme.

Vull desitjar a l’alumnat, al professorat, al personal investigador i a tota la 
comunitat universitària un bon curs 2011/12 i dir-los que tenim depositades en 
ells moltes il·lusions de futur.

És per a mi un orgull donar inici al curs acadèmic universitari, per primera 
vegada, en la meua ciutat, Castelló, i especialment, en el vinté aniversari de la 
Universitat Jaume I que vaig vore nàixer. 

Enhorabona i moltes gràcies.

El president conclou la seua intervenció amb la declaració d’obertura següent:

«En nom de Sa Majestat el Rei, declare inaugurat el curs acadèmic 2011/12 a 
les Universitats de la Comunitat Valenciana»
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InTERVEnCIÓ dEL RECTOR,
VICEnT CLIMEnT I JORdÀ

•	 Molt Honorable President de la Generalitat,
•	 Rectors	magnífics	de	les	universitats	de:	València-Estudi	General,	Poli-

tècnica de València, Alacant, Miguel Hernández d’Elx, CEU Cardenal 
Herrera, Catòlica San Vicente Mártir, i Internacional Valenciana (VIU),

•	 Excel·lentíssim Alcalde de l’Ajuntament de Castelló de la Plana,
•	 Excel·lentíssim President del Consell Social,
•	 Honorable Conseller d’Educació, Formació i Ocupació,
•	 Secretària General de la Universitat Jaume I,
•	 Professora	Purificación	Escribano,
•	 Excel·lentíssimes i il·lustríssimes autoritats,
•	 Membres del Consell Social i del Consell de Direcció,
•	 Rector Honorari i exrectors de l’uji,
•	 Comunitat universitària,
•	 Senyores i senyors, amigues i amics,

Un inici de curs singular

Encara que tots els cursos són diferents i que cada acte d’obertura té unes 
peculiaritats que el fan singular, aquest que celebrem avui ho és, en major 
mesura, per uns motius importants que vull compartir amb vosaltres.

Al febrer de 2011 vam celebrar el vintè aniversari de la creació de l’uji i, 
per tant, aquest curs que encetem avui és el vintè curs de la nostra història.

Però si l’any 1991 vam iniciar el primer curs oferint estudis provinents 
de dues facultats i d’una escola superior, centres que hem mantingut al llarg 
d’aquestes dues dècades, vint anys després l’iniciem amb la incorporació d’una 
nova facultat, la de Ciències de la Salut, i amb la incorporació d’uns estudis 
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molt desitjats per la nostra societat des de fa molt de temps: els estudis de 
Medicina i d’Infermeria.

I si aquesta singularitat és ben notòria, encara ho és més el fet que coinci-
disca amb la inauguració del curs del sistema universitari valencià i, en conse-
qüència, amb la presència —com és costum— del Molt Honorable President 
de la Generalitat Valenciana.

I que, d’altra banda —i això també resulta ser una altra singularitat— és 
una	persona	que	fins	fa	dos	mesos	era	l’alcalde	del	municipi	on	es	troba	aquest	
campus del Riu Sec i que, com la resta de municipis de les comarques de Cas-
telló, tant de suport ha donat a la nostra Universitat, en general, i, especialment, 
a la implantació dels estudis de Medicina i d’Infermeria.

Però, a més, també es dóna la circumstància que aquest inici de curs co-
incideix amb el semestre en què correspon a l’uji la presidència de la Xarxa 
Vives d’Universitats.

Sobre la lliçó inaugural

La darrera singularitat que vull ressaltar és que la lliçó inaugural l’ha impar-
tida	la	professora	Purificación	Escribano	López	—Puri	per	a	tots	nosaltres—,	a	
qui tant estimem i valorem tots els companys i companyes pel seu compromís 
constant amb l’uji i amb la universitat pública, en general, i pel paper decisiu 
que va tenir en la defensa dels estudis universitaris a la ciutat en l’època en què 
va ser directora del Col·legi Universitari de Castelló (CUC).

Ha estat una lliçó que sabíem emotiva, llargament anhelada per la comu-
nitat universitària, no només pel contingut, sinó també pel mateix fet que fóra 
impartida	per	tu,	Puri,	perquè	això	significa	que,	una	vegada	més,	la	teua	vo-
luntat i el teu caràcter valent i tenaç, així com la teua actitud de lluita davant 
les	dificultats	de	la	vida,	han	permès	que,	amb	l’estima	que	tots	et	professem,	
superares durant aquest darrer any els entrebancs de la malaltia que t’afecta i 
de la qual esperem que et recuperes ben prompte.

Benvolguda Puri, gràcies per aquesta lliçó en la qual has condensat tres 
de les teues passions: la química —a la qual t’hi has dedicat professional-
ment—, la lluita per la igualtat de les dones —on sempre has militat i ens has 
alliçonat— i el compromís i el treball per una societat més justa i de progrés, 
leitmotiv de la teua existència. Aquesta nova substància que ens has presentat 
en la teua lliçó: «Química, dona i societat», aquesta nova combinació d’ele-
ments que ens has regalat, aquesta nova molècula que has sintetitzat i ens has 
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ofert —la molècula qds—, és una bona combinació d’elements, un bon punt 
de	partida	per	a	encetar	aquest	curs	amb	una	reflexió	al	voltant	d’aquests	tres	
elements tan fonamentals.

Fent broma, et diria que aquesta molècula caldria patentar-la...

Alguns reptes d’aquest curs singular

En	aquesta	inauguració	de	curs	vull	compartir	amb	vosaltres	algunes	refle-
xions	al	voltant	del	quefer	universitari	i	alguns	dels	reptes	més	significatius	que	
haurem d’afrontar com a universitat i també com a sistema universitari públic.

En l’àmbit dels estudis ja us he avançat que encetem els graus de Medicina 
i d’Infermeria, i ho fem en una seu provisional, que hem inaugurat aquest matí, 
però que no ens permetrà mantenir-los —per problemes de capacitat— més 
enllà de dos o tres cursos, per la qual cosa —i així s’havia previst— hem de 
començar	ja	la	construcció	de	l’edifici	definitiu	de	la	Facultat	de	Ciències	de	
la Salut. 

Un	edifici	que	planteja	necessitats	d’espais	i	d’equipaments	molt	particulars	
i	que,	per	a	ser	conseqüents	amb	l’austeritat	del	moment,	s’havia	planificat	per	
a abordar-lo en dues fases, la primera de les quals havia de donar servei a do-
cència i investigació. No disposar de la primera fase d’aquesta infraestructura 
comprometria seriosament la continuïtat dels estudis en l’àrea de salut.
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Estem agraïts a la Conselleria per la seua predisposició a arribar a l’acord 
que va fer possible anticipar, amb un préstec de l’ivf-bei, part del fons de 
l’anomenat «Conveni de maig de 2008». Però, la Generalitat Valenciana és 
coneixedora que aquests fons s’havien de complementar amb una inversió igual 
de recursos propis de l’uji, la qual cosa sols serà viable si el pla d’inversions 
pactat	amb	la	Conselleria	no	es	modifica	substancialment.

Entenem, senyor president, l’austeritat i la practiquem: no demanem fons 
addicionals, però sí disposar a temps d’una part dels fons consignats en el Pla 
d’inversions per a donar continuïtat al projecte de la Facultat de Ciències de 
la Salut.

Aquesta, president, és una exigència imponderable per a poder dur endavant 
tots els cursos d’aquests estudis i que estic segur que la Generalitat sabrà com 
satisfer,	fidel	al	compromís	que	va	subscriure	fa	ara	un	any.	

La formació universitària s’ha convertit en el millor escut davant la plaga 
de l’atur. Mentre que el percentatge de desocupats ha arribat ja al 32% de la 
població amb estudis primaris, entre el col·lectiu universitari és del 15%, una 
xifra	elevada	però	significativament	inferior	a	la	de	la	resta	de	la	població.

Per tant, s’ha de continuar impulsant la formació superior en graus i màs-
ters, cal desplegar i consolidar els nous títols per a complir les exigències del 
nou espai europeu d’educació superior (eees) i fer-ho amb la millor de les 
garanties per a l’estudiantat i per a obtenir l’acreditació dels estudis per part 
de l’aneca.

La consolidació de l’oferta d’estudis de màsters i la creació d’escoles de 
doctorat són objectius prioritaris immediats, juntament amb l’establiment d’una 
orientació d’aquests que en potencie la internacionalització, oriente aquesta 
oferta i cerque les aliances estratègiques.

Hem de trobar i impulsar nous estudis que obrin noves oportunitats laborals 
als nostres joves. Per això, en el cas de l’uji, elaborarem els plans d’estudis 
dels nous graus en Creació de Videojocs i Sistemes Interactius, en Gestió i 
Administració Públiques i en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, amb 
la supeditació de la seua implantació a les disponibilitats pressupostàries.

La formulació i desenvolupament d’un nou «model educatiu» de l’uji, fruit 
d’una	reflexió	acurada	i	de	l’experiència	docent	acumulada	al	llarg	d’aquests	
vint anys, completat amb un l’estil uji i amb l’extensió del multilingüisme 
—com un dels nostres trets diferencials— ha d’impregnar totes les nostres 
accions docents per a donar un valor afegit als titulats i titulades per la Uni-
versitat Jaume I.
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Una breu història o la justificació de la investigació

Amb la docència, l’altra gran funció de la universitat és la investigació, la 
creació de nou coneixement. En aquest Any Internacional de la Química i, en 
certa	mesura,	al	fil	de	l’exposat	magníficament	per	la	doctora	Escribano,	vull	
relatar	uns	fets	ocorreguts	fa	unes	dècades	que,	al	meu	parer,	exemplifiquen	i	
ens	ajuden	a	reflexionar	sobre	la	investigació,	sobre	el	paper	i	la	importància	
que té i sobre les seues implicacions socials i econòmiques.

A	finals	dels	anys	40	del	segle	passat	l’estudiant	Clair	Patterson,	graduat	
en Geologia i doctorand de la Universitat de Chicago, s’havia proposat —com 
a tema de la tesi— determinar l’edat de la Terra utilitzant un mètode nou de 
datació radiomètrica basat en el mesurament de la proporció entre àtoms de 
plom-urani en roques antigues volcàniques i en meteorits caiguts a la Terra.

Durant la seua recerca es va trobar amb l’inconvenient, sorprenent i quasi 
insalvable, que totes les roques meteòriques que utilitzava, pel simple con-
tacte amb l’atmosfera, quedaven contaminades amb grans dosis de plom que 
emmascaraven les dades —i la datació del nostre planeta. Per a evitar aquesta 
contaminació va haver de crear un laboratori o «sala neta» on emmagatzemar 
les seues mostres sense que es contaminaren. Tota aquesta tasca li va dur molts 
anys	però,	finalment,	va	mesurar	que	l’edat	de	la	Terra	era	de	4.550	milions	
d’anys. Una edat que, avui en dia, encara es considera correcta.

Patterson, però, intrigat per la contaminació per plom de les mostres, es va 
interessar per descobrir d’on provenia i va concloure que era produïda per l’ac-
tivitat humana; en un 90%, provenia dels cotxes que cremaven gasolina amb 
plom. I és que a partir de l’any 1923 es va comercialitzar el plom tetraetílic, 
additiu que s’afegia als combustibles d’automoció perquè reduïa la vibració 
dels motors d’explosió. Patterson va comprovar, mitjançant tècniques noves 
que, abans de 1923, quasi no hi havia plom a l’atmosfera i que a partir de l’any 
de la comercialització dels combustibles amb plom, el nivell d’aquest element 
havia augmentat d’una manera progressiva i perillosa; perquè el plom, com 
sabeu, és un element neurotòxic que el cos humà no elimina i que en dosis ele-
vades pot danyar el cervell i el sistema nerviós central de manera irreversible.

Des d’aquest moment, Patterson, en l’exercici de la seua responsabilitat 
com	a	científic,	es	va	dedicar	a	lluitar	perquè	es	prohibiren	els	combustibles	
amb plom dels automòbils. S’enfrontà amb grans empreses del sector petrolífer 
i de l’automoció. Va haver de patir que li retiraren subvencions per a les sues 
investigacions, i la seua institució, el CalTech, va suportar pressions per a fer-lo 
fora. Però, cap pressió el va fer enrere ni a ell ni a la seua institució. Gràcies a 
la seua lluita constant el 1971 els Estats Units van aprovar la llei de l’aire net 
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i, el 1985, es va retirar la gasolina amb plom d’aquell país. La Unió Europea 
prohibia la venda de gasolina amb plom l’1 de gener de 2000 i Espanya en va 
prohibir la comercialització al gener de 2002.

Si m’he detingut en aquesta història és perquè posa de manifest algunes 
virtuts	de	la	investigació	tan	rellevants	que	justifiquen	l’impuls	i	el	suport	
mantingut	que	ha	de	tenir	fins	i	tot	en	aquests	temps	de	dificultats	econòmiques	
i	financeres	pels	quals	passa	el	nostre	país.	

La tesi doctoral de Patterson era, sens dubte, un projecte d’investigació 
bàsica —probablement un dels projectes que, en època de retalls econòmics, 
algú	podria	qualificar	de	«prescindible».	Tanmateix,	el	treball	acurat	i	rigorós	
de Patterson no només va conduir a datar l’origen de la Terra de manera exac-
ta,	sinó	que	també	va	permetre,	gràcies	a	la	seua	vàlua	i	honestedat	científica	
i	a	la	independència	que	finalment	li	va	proporcionar	la	seua	institució	—el	
CalTech—, que la divulgació de les seues investigacions tinguera un paper 
determinant en un fet tan aplicat i rellevant com ara preservar la qualitat de 
l’aire, protegir la salut de les persones i la vida al nostre planeta.

A la Universitat Jaume I som conscients de la gran importància de la in-
vestigació, a la qual dediquem un esforç important des del nostre pla propi 
d’investigació dotat amb 4,7 milions d’euros. Esforç que volem mantenir i 
incrementar per a consolidar les accions encetades per a incentivar els grups 
d’investigació amb una elevada productivitat alineada amb els objectius del 
ppf i, d’una altra banda, potenciar els projectes de r+d+I en col·laboració amb 
les empreses i institucions.
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Continuarem impulsant la nostra gran plataforma de connexió de la recerca 
amb	el	món	productiu	que	és	el	nostre	parc	científic,	Espaitec,	que	en	els	dos	
darrers	anys,	en	plena	crisi,	ha	duplicat	el	nombre	d’empreses,	fins	a	les	32	
actuals	i	que,	en	aquest	curs	inaugurarà	el	segon	edifici,	Espaitec	II.	Confiem,	
així, transferir al nostre entorn empresarial i productiu el coneixement i la 
capacitat d’innovació necessàries per a ser més competitius en els moments 
complexos actuals.

El Campus d’Excel·lència Internacional: CampusHàbitat5U 

Vull, senyor president, posar un exemple de l’esforç que estem fent les cinc 
universitats públiques valencianes per a treballar, de manera conjunta i coor-
dinada, pel nostre entorn i territori, més enllà —encara— del que hem vingut 
realitzant, curs rere curs, en el passat.

Les cinc universitats que integrem el sistema universitari públic valencià 
(supv) hem presentat en la convocatòria de 2011 del Programa de Campus 
d’Excel·lència Internacional (CEI) del Ministeri d’Educació, el projecte conjunt 
CampusHàbitat5U al voltant de dos àmbits, el de l’hàbitat i el territori, que han 
gaudit de molta importància i tradició a la Comunitat Valenciana i que volem 
impulsar, en aquests moments crítics, en què més ho necessiten.

En aquest projecte les universitats no estem a soles; a més de la Genera-
litat Valenciana, ens acompanyen també les quatre ciutats més importants de 
la Comunitat, tota la xarxa dels instituts tecnològics i diferents associacions 
empresarials i institucions vinculades amb l’hàbitat i el territori.

En la primera fase de l’avaluació de les propostes, realitzada el 28 de juliol 
passat, es van seleccionar sis dels tretze projectes nous presentats, entre els 
quals hi havia CampusHàbitat5U; per tant, accedirem a una segona fase en la 
qual	una	comissió	internacional	seleccionarà	els	projectes	que,	definitivament,	
obtindran	la	qualificació	de	cei	i,	en	conseqüència,	el	finançament	per	a	la	
portar-lo endavant.

Sé, president, que sou coneixedor de la qualitat i vàlua que atresora el 
supv, però he volgut dedicar aquestes paraules al CampusHàbitat5U per tres 
motius: 1) perquè sigueu conscient que les cinc universitats del supv poden 
treballar, de manera agregada i coordinada, per l’interès comú de la societat 
valenciana; 2) com a una nova constatació de l’excel·lència de les universitats 
del sistema públic valencià —tot ens diu que anem pel bon camí i que estem 
ben posicionats— i 3) per a demanar-vos tot el suport i compromís a les peti-
cions de campus d’excel·lència sol·licitades per les universitats valencianes i, 



20

en particular, a aquest cei en el qual tenim —les cinc universitats— una gran 
certesa del reconeixement.

Però, de la necessitat de l’impuls a la investigació i a la formació univer-
sitària han de ser conscients totes les administracions. Com han demostrat els 
informes de l’ocde i de l’ivie, per cada euro invertit en educació la societat 
en	recupera	entre	tres	i	quatre.	Per	tant,	el	finançament	públic	de	l’educació	
superior	no	pot	qualificar-se	de	despesa,	ni	tan	sol	de	despesa	social,	ja	que	és,	
per damunt de tot, una inversió i una inversió amb un alt rendiment.

És	més,	crec	que	tots	compartim	l’afirmació	que	feia	el	ministre	d’Educació	
quan deia: «invertir en educació és car, però no invertir-hi és caríssim».

En la mateixa línia, afegiria que retallar en universitats —reduir el pressu-
post en formació superior universitària i en investigació— en la situació actual 
seria letal ja que, d’una banda, posaria en perill la convergència amb el nou 
EEES i la formació de les generacions futures i, d’una altra, suposaria una re-
núncia	—quasi	definitiva—	al	tantes	vegades	esmentat	«nou	model	productiu»	
que tant s’anhela i del qual tant s’espera. Això ens allunyaria de ser un país 
competitiu i de la societat de benestar.

El president de la crue assenyalava en el curs sobre polítiques per a l’excel-
lència	científica	a	Espanya	que	cap	societat	competitiva	inverteix	menys	de	
l’1,7% del pib en r+d. A Espanya, la mitjana era de l’1,38%, lluny encara de 
l’1,9% de la mitjana de la Unió Europea.

En aquest moments, complexos i difícils, us demane, president, en nom 
de tots els rectors valencians, que no feu retalls que deterioren la formació ni 
la investigació a la Comunitat Valenciana. Les universitats sabrem ser cor-
responsables i austeres amb la nostra despesa corrent. Ja en fem, d’esforços 
d’estalvi	i	d’eficiència	importants,	però	de	la	necessària	inversió	en	educació	
i en investigació depèn el nostre futur com a societat. Ens fa falta una aposta 
decidida pel futur, no una gestió del present.

Si	del	que	es	tracta	ara	és,	sobretot,	de	recuperar	la	confiança	i	el	crèdit	
en el nostre territori hem de dir que estem sembrant les llavors per a aqueix 
creixement i aqueixes llavors només poden venir de l’educació superior, que 
ja ha demostrat com permet lluitar contra la desocupació i crear riquesa per a 
tota la societat.

Les	universitats	valencianes	ens	mereixem	aqueixa	confiança	perquè	hem	
fet esforços rellevants per a modernitzar-nos i hem innovat les metodologies 
docents	així	com	les	ofertes	acadèmiques	per	a	guanyar	en	qualitat	i	en	efi-
ciència. Impulsem projectes de r+d competitius i, a més, realitzem una tasca 
continuada d’acostament als agents econòmics i productius, busquem iniciati-
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ves conjuntes i comunes i utilitzem nous mecanismes i instruments com ara el 
campus d’excel·lència internacional.

Una Universitat compromesa amb la seua cultura

He parlat de les dues grans funcions de la universitat, però n’hi ha una 
tercera	que	té	la	mateixa	o	fins	i	tot	més	importància	i	en	la	qual	aquesta	uni-
versitat s’ha esforçat i ha volgut destacar sempre: la de l’extensió cultural i 
la implicació amb l’entorn social més immediat. La nostra és una universitat 
que es referma en el seu universalisme des de la defensa dels nostres signes 
d’identitat. Per això, en aquest curs que ara encetem i en el qual l’uji deté la 
presidència semestral de la Xarxa Vives d’Universitats vull demanar-vos, pre-
sident, que el Govern de la Generalitat Valenciana, igual que han fet uns altres 
governs autonòmics, signe un conveni de col·laboració amb aquesta xarxa que 
ha convertit la regió Vives en la regió líder en atracció d’estudiantat Erasmus 
a Europa. Vull demanar-vos, president, en nom de totes les universitats que 
compartim una mateixa llengua, que la Generalitat done suport a aquest altre 
«corredor del coneixement» que es va avançar al seu temps i que ens uneix al 
voltant de la Mediterrània.

Per	a	finalitzar,	vull	felicitar,	en	nom	de	la	comunitat	universitària,	aquells	
graduats i graduades que, al llarg del curs passat, van assolir el màxim grau 
acadèmic que atorga la universitat: el de doctor o doctora.
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Crec que amb la història de Patterson ha quedat palesa la importància 
d’aqueix període tan fructífer que és el plantejament i la realització d’una tesi 
doctoral. Que l’exemple de Patterson i la lliçó inaugural de la doctora Escriba-
no	aprofiten	per	a	encoratjar-vos	i	per	a	no	defallir	en	el	vostre	afany	per	tre-
ballar	amb	rigor	científic,	per	a	cercar	la	veritat	amb	les	vostres	investigacions	
i perquè conreeu el vostre compromís amb la societat.

Sabem	que	si	heu	arribat	fins	ací	ha	estat	gràcies	als	vostres	mèrits	i	capa-
citats, al vostre treball i esforç continuat, a la vostra força de voluntat i esperit 
de	sacrifici;	però	vull	recordar-vos	que	si	heu	arribat	fins	ací	ha	estat	també	
gràcies a les vostres famílies i amigues i amics que, amb la seua estima, us han 
donat suport i ànims al llarg de tots aquests anys de formació i treball intens, 
i esteu ací gràcies als vostres «mestres» i professorat, de qui, de segur, heu 
après. Sigueu generosos amb tots ells i també amb la societat que us ha donat 
la possibilitat de formar-vos. Fins i tot una persona de l’altura d’Isaac Newton, 
considerat	el	físic	més	important	de	tots	els	temps,	afirmava:

«Si he arribat a veure més lluny que uns altres és perquè em vaig pujar als 
muscles de gegants»

Doncs bé, des d’aquests «muscles de gegants» sobre els quals heu fet upa, 
busqueu la veritat. Cerqueu-la amb el vostre coneixement, amb el vostre estudi 
i treball i amb el vostre compromís ferm per a construir una societat més lliure 
i	més	justa.	D’acord	amb	el	que	afirmava	l’il·lustrat	francès	Denis	Diderot:

«No us podrem exigir, mai, trobar la veritat; però, sí que us podrem exigir que 
la busqueu»

S’inicia el nou curs, no podem perdre més temps, per això «anem per fei-
na». Posem-nos tots a cercar la veritat, les grans i les petites que ens conduiran 
a les solucions dels problemes que tenim avui. I fem-ho amb la fórmula més 
segura	i	eficaç:	l’honestedat,	l’esforç,	el	treball,	l’estudi	i	la	innovació.	És	la	
millor inversió de futur.

Moltes gràcies i bon curs 2011/12.
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I. ACTES PROTOCOL·LARIS

El curs passat l’uji va complir 20 anys i per a celebrar el seu aniversari, 
entre els actes més rellevants, es va portar a terme al mes de maig l’acte de 
reconeixement a les seues entitats patrocinadores.
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Així mateix, va tindre lloc l’acte de concessió de la Medalla de la Universi-
tat Jaume I a la Fundació Caixa Castelló-Bancaixa i als senyors José Luis Breva 
Ferrer i Rafael Montero Gomis, vicepresidents del Consell Social.
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II. ESTRUCTURA ORGÀnICA

El passat 1 d’agost es va publicar en el DOCV el Decret 87/2011, de 29 de 
juliol, del Consell, pel qual s’autoritza la creació de la Facultat de Ciències de 
la Salut que integra els estudis de Psicologia i els nous estudis de Medicina i 
Infermeria	i	es	modifica,	en	conseqüència,	la	Facultat	de	Ciències	Humanes	i	
Socials.
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III. PRESSUPOST I InFRAESTRUCTURES

El pressupost de la Universitat Jaume I per a l’exercici 2011 és de 
114.636.000,00 euros. Aquesta xifra inclou les inversions necessàries per a la 
posada en marxa dels nous estudis de Ciències de la Salut, així com l’esforç 
d’implementació	d’un	Pla	econòmic	financer	de	reequilibri.

Cal destacar l’aprovació, el 30 de setembre de 2010, del Pla pluriennal de 
finançament	del	sistema	universitari	valencià	2010-2017.	Aquest	acord	materi-
alitza l’alineament entre els objectius de les universitats públiques valencianes 
i els de la Generalitat en un esforç comú per adaptar-se als requeriments de 
l’espai europeu d’educació superior, així com el compromís de satisfer les 
necessitats de la societat en matèria de recerca i transferència del coneixement.
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Pel	que	fa	a	infraestructures,	han	finalitzat	les	obres	de	la	segona	fase	de	la	
urbanització	del	Parc	Científic	i	Tecnològic	i	les	de	l’ampliació	de	la	Facultat	
de Ciències Humanes i Socials per a allotjar provisionalment les dependències 
de les noves titulacions de la Facultat de Ciències de la Salut.
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IV. COMUnITAT UnIVERSITÀRIA

A. ESTUDIANTAT

El total d’alumnes matriculats ha estat de 15.467.

Aquest curs s’han portat a terme diverses accions dirigides a la millora de 
la informació acadèmica i assessorament educatiu, entre les quals cal destacar:

•	 El projecte pilot «Practica a l’UJI», dirigit a l’estudiantat de batxillerat 
i cicles formatius de grau superior, en el qual han participat més de 700 
estudiants i estudiantes. 

•	 L’ampliació del Programa d’acció tutorial universitari (PATU) dirigit a 
l’alumnat de primer curs.

•	 La consolidació del programa «Estudia i Investiga a l’UJI».
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•	 A les modalitats d’olimpíada existents s’han afegit, com a novetat, Hu-
manitats i Història i Patrimoni.

Entre altres noves accions del passat curs s’han atorgat 65 premis al ren-
diment acadèmic en la línia de valorar l’esforç de l’estudiantat i beques de 
menjador.

•	 En el marc dels convenis amb el Ministeri d’Educació s’han impulsat dos 
programes	específics:	el	premi	a	l’esperit	emprenedor	i	una	campanya	
de difusió de l’Estatut de l’Estudiantat coordinat amb les universitats 
valencianes.

•	 Des de l’OIPEP s’ha organitzat el VI Fòrum d’Ocupació Universitària 
(FOCU 2011).

•	 3.563 estudiants han cursat l’assignatura Pràctiques Externes, dels quals 
28 estan al Programa Erasmus Pràctiques i 70 al projecte Leonardo da 
Vinci 2009/10.

•	 S’ha posat en marxa una Borsa d’Ocupació de l’UJI que permet una 
intermediació en ofertes-demandes de treball qualificades.

Per últim, el Consell Social va convocar el IV Premi del Consell Social a la 
Iniciativa Emprenedora Estudiantil i va atorgar el III Premi a Jacobo Avariento 
Gimeno i a Ángel López Doménech pel seu esperit emprenedor i innovació, 
materialitzat	en	l’empresa	Sofistic	Telematic	Security	S.L.

B. PDI

El personal docent i investigador (pdi) de la Universitat és de 1.138 pro-
fessors, 183 investigadors contractats i 55 becaris, que suma un total de 1.376 
persones docents i investigadores en el curs 2010/11, de les quals un 58% són 
homes i un 42% són dones.

Pel que fa a les promocions de places de professorat, han promocionat a 
catedràtic o catedràtica d’universitat un total de 9 professors; i 14, a professor 
o professora titular d’universitat.

La Universitat Jaume I ha continuat mantenint el seu ferm compromís amb 
la formació del seu professorat amb accions com ara:

•	 El	Programa	de	semestres	sabàtics,	del	qual	s’han	beneficiat	20	professors	
i professores.

•	 El Programa de mobilitat, amb un total de 64 ajudes.
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•	 El Programa de formació de professorat novell.
•	 Els cursos de formació permanent del professorat, amb una oferta reno-

vada en què s’han inclòs temàtiques innovadores i atractives com ara l’ús 
de	les	xarxes	socials	a	la	docència	o	GoogleDocs	per	a	fins	docents,	així	
com activitats centrades en les necessitats immediates de la docència com 
són l’elaboració de les guies docents o l’avaluació continuada als nous 
títols. S’han oferit un total de 46 cursos.

Des de la Unitat de Suport Educatiu (USE) s’ha continuat apostant per la 
innovació	i	la	millora	educativa	i	s’han	finançat	un	total	de	140	projectes	de	
millora docent. Cal destacar també la constitució d’un nou seminari permanent 
sobre avaluació contínua per a intercanviar, assessorar i donar suport al PDI i 
contribuir a la formació dels formadors i formadores que puguen estimular la 
millora educativa des de les seues pròpies disciplines.

El Consell Social de la Universitat Jaume I va convocar la segona edició 
del Premi a l’Excel·lència Docent Universitària i van estar guardonades les 
professores María Calzada Pérez i Beatriz Campos Sancho.

Dins de la continuïtat d’incorporació de personal investigador contractat per 
a suport dels grups de recerca de la Universitat Jaume I s’han portat a terme 
un total de deu noves contractacions. Així mateix, s’han formalitzat seixanta 
contractes derivats de beques predoctorals, nou contractes en el programa propi 
de continuïtat de personal investigador, un contracte de personal investigador 
en el marc del subprograma Juan de la Cierva i seixanta-set contractacions de 
personal investigador a càrrec de projectes d’investigació.
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C. PAS

El nombre total de persones treballant a la Universitat com a personal d’ad-
ministració i serveis, incloent-hi els contractes a càrrec de projectes d’investi-
gació, és de 621, de les quals, un 39,93% són homes i un 60,07% són dones.

El total de personal d’administració i serveis de nou ingrés (tant funcionari 
com laboral) és de 39.

En cursos de formació hi ha hagut un increment de 256 assistents respecte 
del curs passat. Aquest augment s’ha produït per la necessitat de formació com 
a conseqüència de la migració al «núvol» d’algunes aplicacions informàtiques 
de la Universitat.

S’han concedit un total de 14 ajudes per a mobilitat del personal d’ad-
ministració i serveis, programa obert per primera vegada a Amèrica, Àsia i 
Oceania.
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V. dOCÈnCIA: TITULACIOnS I PLAnS d’ESTUdIS

A. TOTAL DE CRÈDITS IMPARTITS

El nombre total de crèdits impartits per la Universitat Jaume I en títols de 
grau i de primer i segon cicle és de 14.126,96 crèdits, pràcticament la mateixa 
xifra que al curs 2009/10. 
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B. ENSENYAMENTS REGLATS DE PRIMER I SEGON CICLE 
 I DE GRAU

L’UJI ha continuat desenvolupant el procés d’implantació de l’espai euro-
peu d’educació superior amb la posada en marxa de 18 nous títols de grau, amb 
els quals s’ofereix un nombre total de 27 graus. També cal destacar la prepara-
ció de l’inici dels estudis de Medicina i d’Infermeria i l’elaboració dels plans 
d’estudis de dos nous graus: grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs 
i Sistemes Interactius i grau en Gestió i Administració Pública.

C. MÀSTERS I DOCTORAT

S’han oferit 44 estudis de màster universitari totalment adaptats a l’espai eu-
ropeu d’educació superior i 32 programes de doctorat regulats pel Reial decret 
1393/2007. Paral·lelament, continua vigent el calendari d’extinció progressiva 
dels estudis de doctorat regulats per la anterior normativa.
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D. DOCÈNCIA NO REGLADA

Respecte de la docència no reglada, cal esmentar els 12 màsters propis i els 
66 cursos de diversa durada i diferent tipologia d’aquesta modalitat d’ensenya-
ment, amb un total de 1.190 alumnes.

Menció a part mereix la Universitat per a Majors, una oferta d’estudis per 
a persones majors de 55 anys, ja consolidada a la Universitat, que ha comptat 
amb un total de 934 estudiants i estudiantes.
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VI. InVESTIGACIÓ

L’àmbit	del	Pla	de	promoció	de	la	investigació	es	finança	fonamentalment	
amb recursos propis de l’uji —que representa una inversió aproximada de 
4.700.000 €— i amb aportacions de la Fundació Caixa Castelló-Bancaixa i 
del Banco Santander. En aquest curs, a més a més de mantindre les accions 
habituals dels exercicis anteriors, s’han afegit dos nous programes:

1. El Programa de foment de projectes de transferència de resultats de la 
investigació i innovació, mitjançant el qual s’aposta per la col·laboració 
universitat-empresa, que inclou dues accions: la StartUJI de valoritza-
ció de resultats d’investigació i dirigida a la realització de projectes de 
transferència de resultats de la investigació; i una altra acció destinada a 
realitzar projectes d’innovació entre la universitat i les empreses; i 

2. El Programa de suport als grups d’investigació d’alt rendiment segons 
el ppf.

El nombre de projectes d’investigació públics concedits a la Universitat 
l’any 2010 ha sigut de 60, per un import aproximat de 5,3 milions d’euros. 
La situació dels contractes d’investigació a l’empara de l’article 83 de la lou 
reflecteix	un	lleuger	augment	en	el	nombre	de	contractes,	amb	un	total	de	564	
i de 2,9 milions d’euros. Així mateix, l’àrea de r+d+i de la fue va signar un 
total de 87 convenis de col·laboració i assistències tècniques.

Les publicacions de l’any 2010 que s’han recollit en el sistema de dades 
d’investigació	sumen	566	articles	científics	en	publicacions	periòdiques,	40	
llibres amb ISBN i 440 ponències a congressos publicades amb ISBN.
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S’han reconegut 55 sexennis d’investigació al professorat funcionari de l’uji 
i, per primera vegada, s’han avaluat els sexennis d’investigació del professorat 
contractat	per	temps	indefinit.	El	nombre	d’aquests	períodes	que	ha	tingut	la	
resolució del Rectorat amb valoració positiva ha sigut de 27.

Des d’Espaitec s’han dut a terme accions dirigides a l’atracció de noves 
empreses	per	a	la	seua	vinculació	i	posterior	ubicació	al	Parc	Científic.	Al	final	
d’any hi ha 19 empreses vinculades a aquest Parc. Així mateix, Espaitec s’ha 
integrat	en	el	comitè	executiu	d’APTE	(Associació	de	Parcs	Científics	i	Tec-
nològics	d’Espanya)	i	ha	presidit	la	xarxa	de	parcs	científics	de	la	Comunitat	
Valenciana durant el període 2010/11.

El Consell Social va aprovar les bases del XIII Premi d’Investigació Tra-
jectòria Investigadora i va atorgar el XII Premi al doctor Juan Manuel Andrés 
Bort, catedràtic de Química Física de la Universitat Jaume I.
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VII. ACTIVITATS SOCIOCULTURALS I ESPORTIVES 

A. ACTIVITATS SOCIOCULTURALS

La Llotja del Cànem, Seu de la Ciutat de l’UJI, ha continuat afermant la 
seua programació i els seus serveis, especialment a través del Club de Debat 
Jaume I i del Cicle de Conferències a la Seu de la Ciutat. Aquestes activitats se 
sumen a l’oferta formativa dels Cursos d’Estiu i dels Cursos a les Seus. 
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El programa Campus Obert ha establit un conjunt d’activitats culturals i de 
formació que complementen els serveis permanents que ofereixen cadascuna 
de les seus.

El Paranimf s’ha erigit en un model de programació alternativa per a la 
societat castellonenca. El nombre d’assistents als espectacles programats en 
aquest curs ascendeix a 15.019.

Des de l’Observatori per a la Realitat Sociocultural de Castelló s’han dut a 
terme dues iniciatives: el projecte Territori en Singular i l’aparició del butlletí 
Territori en Comunicació per a donar a conèixer el dinamisme sociocultural 
del medi rural castellonenc.

Amb motiu del vint aniversari de la Universitat es va recopilar i exposar 
la col·lecció completa de cartells originals d’Amat Bellés anunciadors del co-
mençament de cada curs. Així mateix, va commemorar l’efemèride l’exposició 
d’Yturralde a la Galeria Octubre. Altres exposicions que cal destacar són la de 
pintura de Rossana Zaera, que va donar dues obres per a la nova Facultat de 
Ciències de la Salut; la macroexposició de disseny industrial en coordinació 
amb la Universitat Politècnica de València; la de cartellística d’Ivan Zulueta o 
l’exposició	itinerant	i	massiva	d’Imaginària	fotogràfica	per	diverses	localitats	
de la província.
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B. ACTIVITATS ESPORTIVES

La posada en marxa de les noves zones esportives a l’aire lliure i la piscina 
ha	estat	una	de	les	fites	més	destacables	entre	les	accions	dutes	a	terme.	
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Igualment, dins de la promoció de l’activitat física i esportiva per a les 
dones,	s’ha	continuat	desenvolupant	un	conjunt	d’accions	específiques	per	les	
quals el Servei d’Esports ha rebut el Premi Nacional d’Esport i Dona atorgat 
per l’Institut de la Dona i el Consell Superior d’Esports.

Cal ressaltar la celebració a l’uji del Campionat d’Espanya d’Atletisme 
Universitari, on l’uji va guanyar dues medalles d’or, dues de plata i una de 
bronze; i la realització d’unes Jornades Nacionals de Qualitat en la Gestió de 
Serveis d’Esports Universitaris, que han fet que es convertisca en un referent 
en el panorama nacional universitari.
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VIII. RELACIOnS InSTITUCIOnALS I InTERnACIOnALS

A. RELACIONS INSTITUCIONALS

S’ha produït el relleu en la presidència de la Xarxa d’Universitats Joan Lluís 
Vives, que correspon des del 15 de juliol i durant 6 mesos a l’UJI.

La Societat d’Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I (SAUJI) 
ha tornat a incrementar el nombre d’associats i associades i ja supera la xifra 
de 6.000. Cal esmentar que més de 250 d’aquestes persones han decidit tornar 
a ser estudiants i estudiantes uji en estudis de grau o en màster.
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El Consell Social va rebre el XIII Premi Nacional d’Edició Universitària a 
la	millor	monografia	de	Ciències	Jurídiques	i	Econòmiques	per	una	obra	del	
professor de l’UJI Vicent García Edo.

B. RELACIONS INTERNACIONALS

L’any 2011 la Comissió Europea ha posat la meta d’aconseguir que l’any 
2020  almenys el 20% dels graduats i graduades universitaris de la Unió Eu-
ropea hagen realitzat un període d’estudis o de pràctiques a l’estranger. Això 
ja ho hem aconseguit amb els programes d’estudis, atès que el curs 2010/11 
el 20,36% dels graduats i graduades han estudiat a l’estranger amb els nostres 
quatre	programes	d’intercanvi.	A	més,	hem	superat	per	primera	vegada	la	fita	
de 400 estudiants d’intercanvi ixents.

El curs 2010/11 s’ha desenvolupat la primera edició de la convocatòria del 
programa d’intercanvi amb Austràlia i Rússia.

També, amb el patrocini del Banco Santander, s’ha dut a terme per prime-
ra vegada el programa d’ajudes per a estudiantat llatinoamericà que, després 
de	finalitzar	estudis	de	màster	a	l’uji, volien continuar ací els seus estudis de 
doctorat.
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S’ha publicat una convocatòria per a estudiantat de grau de l’uji per a Por-
tugal mitjançant la signatura d’un conveni amb el Grupo Santander Universi-
dades per a realitzar estudis durant un semestre en el curs 2011/12.

S’ha organitzat la reunió d’hivern de l’Associació de Programes Nord-
americans a Espanya (APUNE) amb l’objectiu de fer conèixer la Universitat 
Jaume I als directors i directores d’aquests programes i promoure l’arribada 
d’estudiantat nord-americà en els programes de Study Abroad.
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IX. nOVES TECnOLOGIES

Com a fets més destacables indiquem:

•	 L’inici de la migració al «núvol», per la qual cosa es va obrir a la comuni-
tat universitària Google Apps for Education, amb accés a Google Docs, el 
primer grup d’aplicacions posades en producció, al qual han seguit altres, 
com ara Gmail o Google Calendar.

•	 L’aprovació del Reglament d’administració electrònica de l’uji.
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•	 La celebració del desè aniversari de la creació del cent amb una jornada 
de debat sobre el present i el futur de les tecnologies de la informació i 
la comunicació en l’educació superior.
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X. COOPERACIÓ I SOLIdARITAT

L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat ha continu-
at portant a terme la tasca de gestió d’accions de cooperació universitària al 
desenvolupament i de suport a iniciatives de compromís social. El programa 
UJI-Voluntària i el programa de Pràctiques Solidàries en Països Empobrits són 
ja una realitat consolidada. Des de l’Observatori Psicosocial de Recursos en 
Situacions de Desastre (OPSIDE) s’ha iniciat una nova línia de treball sobre 
resiliència.
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L’Observatori Permanent de la Immigració (OPI-UJI), en estreta col-
laboració amb l’Ajuntament de Castelló i amb la Conselleria de Solidaritat i 
Ciutadania, ha dut a terme accions de formació sobre la nova llei d’estrangeria 
i sobre mediació intercultural. Igualment, gràcies al suport de la Diputació 
Provincial, ha sigut possible l’edició de la publicació divulgativa OPI-UJI 
Informa per a donar a conèixer recursos de la província a la població migrant.
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XI. BEnESTAR SOCIAL

A l’apartat de Benestar Social destaquem per segon any l’oferta de 106 
places de l’Escola Infantil de la Universitat Jaume I per a xiquetes i xiquets de 
0 a 3 anys; i la 14a Edició de l’Escola d’Estiu de Xiquets i Xiquetes (gestio-
nada per la Fundació General de l’UJI). La convocatòria d’ajudes socials s’ha 
incrementat en un 15% de sol·licituds respecte a l’anterior.
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XII. POLÍTICA LInGÜÍSTICA

En matèria de política lingüística cal destacar l’aprovació pel Consell de 
Govern del Pla pluriennal del multilingüisme (2011-2014) de l’uji, que desen-
volupa el Marc per a les polítiques lingüístiques de les universitats públiques 
valencianes.

A més, s’ha creat la Unitat d’Ensenyament Multilingüe dins de l’Institut 
Interuniversitari de Filologia Valenciana.





57

XIII. PLAnIFICACIÓ, QUALITAT I GESTIÓ 
 MEdIAMBIEnTAL

Les activitats realitzades per la Universitat en matèria de qualitat mantenen, 
en gran part, una continuïtat amb les activitats realitzades en cursos precedents. 
S’ha	realitzat	el	seguiment	de	les	certificacions	dels	sistemes	de	gestió	de	la	
qualitat ISO 9001 de la Biblioteca i del Servei d’Esports.

S’ha continuat el treball d’implantació dels programes audit i docentia així 
com les eines informàtiques que donaran suport a la gestió d’aquests. També 
s’ha	iniciat	el	procés	de	seguiment	dels	títols	oficials	de	la	Universitat	amb	el	
procés pilot dirigit per l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva.
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El	Consell	de	Govern	va	aprovar	el	Pla	estratègic	UJI	2014	que	fixa	els	ob-
jectius que s’han d’assolir en els propers anys, adaptant els objectius estratègics 
del Pla elaborat l’any 2009 a la situació actual.

S’ha posat en marxa la pàgina web denominada Projecte Energia en la qual 
es permet visualitzar l’esforç realitzat en els últims anys en matèria d’estalvi 
energètic i en la implantació de sistemes d’energies renovables.

El passat 27 de juny va tindre lloc l’acte de lliurament del segell 500+ del 
Club Excelencia en Gestión. L’uji, després de la segona avaluació externa 
efqm, ha revalidat aquest segell amb més de 550 punts.
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XIV. IGUALTAT

Pel que fa a les polítiques d’igualtat de l’uji, a través de la Unitat d’Igualtat 
en el seu primer any de funcionament, s’ha desenvolupat una intensa activitat 
dins de la qual destaca:

•	 la implementació de les accions previstes en el I Pla d’igualtat; i
•	 l’elaboració del protocol per a la detecció, prevenció i actuació en els 

supòsits d’assetjament laboral, assetjament sexual i assetjament per raó 
de sexe, que va ser aprovat pel Consell de Govern.
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Aquestes	són	algunes	de	les	fites	assolides	i	els	fets	més	rellevants	de	l’ac-
tivitat de la Universitat Jaume I durant el curs passat, gràcies al treball i a l’es-
forç 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,	queden	reflectits	en	la	memòria	del	curs	2010/11	que	tindreu	a	la	
vostra disposició en els pròxims mesos.

Moltes gràcies per la vostra atenció.


