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· Rector Magnífic de la Universitat Jaume I, Sr. Francisco Toledo

· Excel·lentíssim President del Consell Social de la Universitat Jaume I, Sr. Rafael Benavent

· Excel·lentíssim  Vicealcalde de Castelló, Sr. Javier Moliner

· Sra. Vicerectora d’Investigació, Dra. Rosa Llusar

· Sra. Vicerectora d’Estudiants i Ocupació, Dra. Leonor Lapeña

· Sra. Secretària General de la Universitat Jaume I, Dra. M. Victoria Petit

· Il·lm. D.G. de Política Científica, Sr. Jesús Marí Farinós

· Il·lm. D.G. d’Universitats i Estudis Superiors, Sr. Herminio García Cuadra

· Il·lm. Director de l’AVAP, Sr. Juan Manuel Badenas Carpio

· Excel·lentíssimes i il·lustríssimes autoritats

· Professorat, alumnat i familiars

· Amics, amigues, companys i companyes.

Avui és un dia d’emocions trobades, on per a molts comença a gestar-se una nova etapa en les seues 
vides, un camí llarg que els portarà per les dreceres de l’ensenyament i el saber. 

Però també és un dia ple d’il·lusió per a aquelles persones que ja porten anys recorrent aqueix camí, 
i ja veuen pròxim el moment d’afrontar una nova etapa en les seues vides. Afortunadament per a 
elles eixiran d’ací amb una carta de presentació immillorable: un títol de la Universitat Jaume I.

A totes aquestes persones vull donar-los la meua enhorabona i felicitar-los per haver dipositat la 
seua  confiança  en  aquesta  Universitat,  i  haver  encomanat  la  seua  formació  superior  a  aquest 
Claustre de professors i professores.

L’estudiantat  és  la  pedra  angular  de  tota  universitat.  Una  universitat  adquireix  prestigi  i  aval 
internacional pel nivell dels seus eixits i per la seua capacitat intel·lectual per a provocar en el món 
nous debats. 

Que ningú dubte, que aquest Consell sempre estarà donant suport, com ho ha fet fins ara, al foment 
de la formació superior com un compromís inalienable a la nostra forma de governar. Les dades 
avalen aquest compromís. 



Des de 1999 la Generalitat ha destinat prop de 650 milions d’euros a la Universitat Jaume I de 
Castelló.

El curs passat vam invertir un poc més de 6.804 euros per alumne que cursa els seus estudis a l’UJI, 
perquè no hi ha compromís més satisfactori que donar resposta a les ànsies de coneixement d’una 
població, ni inversió més rendible que el saber.

Així, el Consell està emprant els seus recursos a dotar la ciutadania de la Comunitat d’un sistema 
universitari que siga un exemple tant d’excel·lència acadèmica com d’infraestructures i serveis. 

Prova d’això és la importància que suposa la recent signatura de l’acord sobre finançament. Els 
pagaments  realitzats  en  el  marc  d’aquest  acord  suposen  la  normalització  financera  entre  les 
universitats públiques i la Generalitat Valenciana.

Tots  aquests  esforços  del  Consell  van  dirigits  a  fomentar  l’excel·lència  en  la  docència  i  la 
investigació a les universitats valencianes i per això posarem en marxa diversos programes al llarg 
d’aquest curs.

Volem personal docent d’excel·lència i per això proporcionarem, a aquell que vulga dedicar més 
temps a la docència, l’oportunitat que se li reconega el seu esforç. Així mateix, obrirem les portes a 
un  nombre  més  gran  d’alumnat  de  postgrau  perquè  s’inicien  en  les  tasques  de  la  docència 
universitària.

De  la  mateixa  manera,  creiem fermament  no  sols  en  la  igualtat  d’oportunitats,  sinó  també  en 
l’equitat.  Per  això,  és  deure  de  les  universitats  públiques,  posar  a  disposició  de  l’estudiantat 
formació de qualitat per a tots però, al mateix temps, identificar aquell alumnat que, per les seues 
aptituds, en demanen més. Que aconseguim proporcionar a l’alumnat més brillant l’educació que 
necessita és fonamental per la seua elevada rendibilitat social, perquè amb això millorarem el nostre 
capital  humà, que és la base dels  futurs tecnòlegs,  investigadors i  professionals.  En ells  i  elles 
descansa el creixement i el progrés social.

Per  això,  fomentarem  la  creació  dels  grups  d’alt  rendiment  acadèmic  destinats  a  alumnat 
d’excel·lència que rebrà un ensenyament d’acord amb les seues possibilitats. 

No puc deixar d’esmentar un altre dels reptes que tenim marcats a curt termini: l’adaptació a les 
exigències establides en el procés de Bolonya, un procés que ha de ser vist per aquesta Universitat 
com una oportunitat i no com una amenaça. 

Sóc coneixedora dels esforços que està realitzant l’UJI en l’adaptació de les seues titulacions. Jo 
mateixa vaig treballar en això fa uns mesos quan ocupava el meu lloc en aquesta universitat i sé que 
és un procés difícil i  laboriós. No obstant això, i  citant a l’anterior president de la CRUE, ens 
enfrontem  també  amb  riscos  al  llarg  d’aquest  procés.  Per  això,  no  hem  de  confondre  les 
denominacions amb els continguts, ni el més important amb l’accessori. Amb això, correm el risc 
d’omplir-nos de titulacions però buidar-nos de continguts.

Per  això demanem a  les  universitats,  des  del  principi,  responsabilitat,  i  que  aprofiten  realment 
aquesta oportunitat que brinda el procés d’adaptació a l’espai europeu d’educació superior. 

Bolonya serà la porta per a mostrar a Europa les virtuts d’aquesta institució i del sistema universitari 
valencià en general. 

I si Europa pot ser la porta, us assegure que la Universitat Internacional Valenciana, la VIU, pot ser 
la pantalla des de la qual el món sencer accedisca als coneixements que s’imparteixen a Castelló: la 
VIU pot ser aqueixa finestra de les universitats valencianes al món. Ja que no ha de ser considerada 
una amenaça per a cap de les universitats de la Comunitat,  sinó una universitat  en què podem 
participar tots i totes i que impulsarà un model de docència complementari a la impartida en la resta 
de campus.



A més, i en compartir ciutat-seu amb aquesta universitat, l’UJI té una oportunitat immillorable per a 
créixer a través del consorci amb la VIU. Des d’ací us anime no sols a donar suport a aquesta 
iniciativa sinó que aprofiteu al màxim les oportunitats que aquest nou espai educatiu pot brindar-
vos.

Aquells que ens vam incorporar a la Universitat Jaume I en el seu primer curs acadèmic, allà per 
1991, encara recordem aquelles persones que la consideraven sobredimensionada per a una ciutat de 
la grandària de Castelló o que la creien inviable. Quan mirem avui aquest campus, del qual tots ens 
enorgullim, i observem els canvis que ha experimentat no sols la ciutat de Castelló, sinó també tota 
la seua àrea metropolitana, sabem que l’UJI ha sigut un element clau en aqueix salt econòmic, 
social i cultural. Sabem ara, però també ho sabíem llavors, que els que no van creure en l’aposta de 
futur que suposava l’UJI s’equivocaven. No cometem nosaltres ara aqueix mateix error. L’èxit o 
fracàs de nous projectes depèn de la implicació de tots i del fet que hi creguem.

Les  forces  que  permeten  l’autèntic  avanç  d’una  regió  també  són  les  de  la  investigació  i  la 
transferència de resultats a la societat i per això, és objectiu primordial d’aquest Govern fomentar la 
investigació d’excel·lència. En aquest àmbit i només enguany, des del Consell hem invertit més de 
20 milions d’euros per  a  finançar  la  formació d’investigadors i  per  a  abonar  projectes  de I+D 
liderats per les universitats valencianes.

Per això, no desistim tampoc en el nostre deure de legislar i aprovar nous programes d’ajudes per a 
la investigació. 

Així, els puc avançar que, en poques setmanes, l’avantprojecte de la llei de coordinació del sistema 
valencià d’investigació científica i desenvolupament tecnològic passarà ja a ser projecte de llei i 
entrarà en les Corts per a iniciar la seua tramitació parlamentària.

Aquesta llei té, abans que res, vocació de perdurar en el temps. Ha cercat superar les traves que 
moltes vegades suposa l’organització estructural i administrativa dels distints governs.

Per  això,  és  una  llei  que  persegueix  sistematitzar,  en  un  mateix  pla  d’investigació,  tots  els 
programes parcials i sectorials promoguts pels diferents departaments de la Generalitat Valenciana.

Així mateix, des de la Conselleria d’Educació hem començat ja a realitzar accions en sintonia amb 
les pautes marcades per la futura llei de la ciència valenciana. Sense anar més lluny, i també en unes 
poques  setmanes,  es  reunirà  per  primera  vegada  la  Comissió  Delegada  per  a  la  Investigació 
Científica i Desenvolupament Tecnològic. 

Aquesta Comissió compta entre les seues funcions amb les d’estudi, anàlisi i proposta de les línies 
bàsiques  de  política  d’investigació  i  desenvolupament  tecnològic  de  la  Generalitat  en  l’àmbit 
científic  del  sector  públic,  així  com la  coordinació  de  les  polítiques  d’investigació  científica  i 
desenvolupament tecnològic de les distintes conselleries.

De la mateixa manera i durant aquest últim any, hem posat en marxa diversos programes amb nom 
propi  des  de  la  Conselleria  d’Educació.  Programes  que  contribuiran  a  la  millora  del  sistema 
d’investigació públic de la Comunitat  i  que intentaran donar suport  als grups d’investigació en 
distints aspectes relacionats amb el dia en data la seua investigació. 

Així, el Programa Prometeu dóna suport a la creació de grups forts i d’excel·lència aglutinats al 
voltant de personal investigador de provada excel·lència.

D’altra banda, el Programa de Formació de Personal d’Investigació o el Programa Santiago Grisolía 
aporten als nostres grups d’investigació saba nova i jove, sense atendre al seu país d’origen.

Així  mateix,  el  Programa  Gerónimo  Forteza  cobrirà  una  important  demanda  del  personal 
investigador,  que  veu  com  per  a  poder  finalitzar  i  tancar  adequadament  els  seus  projectes 
d’investigació, ha d’invertir en molts casos més hores en els aspectes burocràtics del projecte que en 



la mateixa investigació, tot això durant els últims mesos dels projectes, quan l’esforç hauria de 
bolcar-se a recollir el fruit del treball de diversos anys. 

Tenim prop de 16.000 persones treballant en I+D a la Comunitat i, som ja la tercera autonomia 
espanyola amb més capacitat  inventiva,  amb una aportació de més del  14% de les  sol·licituds 
d’invencions a Espanya. Per això també estem ultimant un Decret d’explotació d’invencions que 
protegirà  i  incentivarà  els  resultats  i  invents  del  personal  investigador  en  organismes  públics 
dependents de la Generalitat Valenciana.

Totes aquestes accions ens fa confiar a poder aconseguir l’objectiu que l’any 2011, les inversions 
relacionades amb la I+D arriben el 2% del producte interior brut de la Comunitat Valenciana.

En el  moment  actual  d’incertesa  que  estem vivint  al  centre  d’una  crisi  econòmica  mundial,  el 
govern de la Comunitat Valenciana ha apostat per la creació de riquesa a través de l’educació i la 
investigació, i és per això que ara més que mai ens estem esforçant al màxim perquè el nostre 
personal investigador i nostres docent es beneficie dels recursos i iniciatives que estem posant en 
marxa i així, cree riquesa intel·lectual i material per a la seua regió.

Moltes gràcies per la vostra atenció.



ACTES 
PROTOCOL·LARIS



Nomenament Honoris Causa a favor 
de l'Excel·lentíssim senyor Valentín 

Fuster Carulla
El Consell de Govern, reunit el dia 31 d’octubre de 2007, i d’acord amb el que preveu l’article a 
45.4 dels Estatuts de la Universitat Jaume I, aprovats pel Decret 252/2003 de 19 de desembre, del 
Govern valencià,  aprova a  proposta del rector,  per  unanimitat,  la concessió del grau de doctor 
honoris  causa per  la  Universitat  Jaume I  al  professor  Valentín  Fuster  Carulla,  a  la  vista  de la 
memòria justificativa que acompanya la proposta, en la qual s’indiquen els mèrits rellevants que 
concorren en la persona de l'il·lustre investigador. Així mateix acorda que el solemne acte acadèmic 
d’investidura d’aquest grau honorífic se celebre amb el protocol previst el dia 23 de novembre de 
2007.



Nomenament Honoris Causa a favor 
de l'Excel·lentíssim senyor Peter J. 

Lang
El Consell de Govern, reunit el dia 13 de juliol de 2007, i d’acord amb el que preveu l’article 45.4 
dels  Estatuts  de  la  Universitat  Jaume I,  aprovats  pel  Decret  252/2003 de  19  de  desembre,  del 
Govern valencià,  aprova,  a  proposta del rector,  per  unanimitat  la concessió del grau de doctor 
honoris  causa per  la  Universitat  Jaume I  al  professor  Peter  J.  Lang,  a  la  vista  de la  memòria 
justificativa que acompanya la proposta, en la qual s’indiquen els mèrits rellevants que concorren en 
la persona de l'il·lustre investigador. Així mateix acorda que el solemne acte acadèmic d’investidura 
d’aquest grau honorífic se celebre amb el protocol previst el dia 11 d’abril de 2008.



Nomenament Honoris Causa a favor 
de l'Excel·lentíssim senyor Vozken 

Adrian Parsegian
El Consell de Govern, reunit el dia 1 de juny de 2007, i d’acord amb el que preveu l’article 45.4 
dels  Estatuts  de  la  Universitat  Jaume I,  aprovats  pel  Decret  252/2003 de  19  de  desembre,  del 
Govern valencià,  aprova,  a proposta del rector,  per unanimitat,  la concessió del grau de  doctor 
honoris causa per la Universitat Jaume I al professor Vozken Adrian Parsegian, a la vista de la 
memòria justificativa que acompanya la proposta, en la qual s’indiquen els mèrits rellevants que 
concorren en la persona de l'il·lustre investigador. Així mateix acorda que el solemne acte acadèmic 
d’investidura d’aquest grau honorífic se celebre amb el protocol previst el dia 11 d’abril de 2008.



Acte de col·locació de la primera 
pedra del Parc Científic, Tecnològic i 
Empresarial de la Universitat Jaume 

I, S.L.
Davant el president del Consell d’Administració del Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la 
Universitat, José Roca Vallés; el vicerector d’Assumptes Econòmics i Serveis en Xarxa; el secretari 
del Consell,  Modesto Fabra Valls;  el  rector de la Universitat  Jaume I i  interventor del Consell, 
Francisco Toledo Lobo; el vicerector de Política Científica i Tecnològica i interventor del Consell, 
Vicente Orts Ríos; i la resta de consellers, Antoni Montañana Riera, gerent de la Universitat; Carlos 
Cabrera Ahís, vicepresident de la Confederació d’Empresaris de Castelló; Rafael Montero Gomis, 
secretari  de  la  Confederació  d’Empresaris  de  Castelló;  Rafael  Benavent  Adrián,  president  del 
Consell  Social  de  la  Universitat,  i  Agustín  Escardino  Benlloch,  assessor  del  Consell 
d’Administració, el dia 3 d’abril de 2008, el conseller d’Educació, Alejandro Font de Mora Turón; 
el rector de la Universitat Jaume I, Francisco Toledo Lobo; el president de l’Espaitec, José Roca 
Vallés; el president del Consell Social de la Universitat, Rafael Benavent Adrián, i  l’alcalde de 
Castelló,  Alberto  Fabra  Part,  van  col·locar  la  primera  pedra  del  Parc  Científic,  Tecnològic  i 
Empresarial de la Universitat Jaume I, S.L., acompanyats de les primeres autoritats, autonòmiques i 
locals. Juntament amb aquesta certificació es va dipositar també la premsa del dia, un exemplar de 
Vox UJI, monedes de curs legal i un plànol del projecte.



Claustre
President: Francisco Toledo Lobo

Secretària general: María Victoria Petit Lavall

Gerent: Antonio Montañana Riera

En representació del PDI funcionari doctor
• Vicent Climent Jordà
• Vicente Orts Ríos
• Eva Alcón Soler
• Vicent Martínez Guzmán
• Juan Andrés Bort
• Jordi Adell Segura
• Vicent Palmer Andreu
• Antonio Barba Juan
• Modesto Fabra Valls
• Juan-Luis Gómez Colomer
• Margarita Porcar Miralles
• Joan Serafí Bernat Martí
• Leonor Lapeña Barrachina
• Andrés Marzal Varó
• Vicente Moliner Ibáñez
• Ignacio Morell Evangelista
• Manuel Chust Calero
• Germán Orón Moratal
• Antonio Vico Martínez
• Salvador Cabedo Manuel
• Josep Planelles Fuster
• Ana María Fuertes Eugenio
• Isabel García Izquierdo
• María Victoria Petit Lavall
• Rosa María Grau Gumbau
• José Luis González Cussac
• Pilar Safont Jordà
• Pilar García Agustín
• Pablo Aibar Ausina
• F. Xavier Molina Morales
• Wenceslao Rambla Zaragozá
• María Raquel Agost Felip
• José Ignacio Aliaga Estellés
• Vicent Cervera Mateu
• María José Oltra Mestre
• M. Ángeles Ruipérez Rodríguez



• Iciar Cordero Cutillas
• Joan Manuel Verdegal Cerezo
• Cristina Botella Arbona
• Enric Cervera Mateu
• Víctor Manuel Mínguez Cornelles
• Guillermo Monrós Tomás
• María Monzó Fuster
• Santiago Posteguillo Gómez
• Eloísa Nos Aldás
• Jorge Cardona Llorens
• Dolores Llidó Escrivá
• Eduardo Peris Fajarnés
• Diego López Olivares
• Rafael Ballester Arnal
• Teresa Vallet Bellmunt
• Miguel Ángel Moliner Tena
• M. Amparo Alcina Caudet
• María Ángeles Fernández Izquierdo
• Lluís Meseguer Pallarés
• Pilar Civera García
• Maria J. Masanet Llodrà
• José Luis Amorós Albaro
• Juan Carda Castelló
• Francisco López Benet
• Josep Guzmán Pitarch
• María-Luisa Villanueva Alfonso
• Enrique Belenguer Balaguer
• Miguel Galbis Silvestre
• Joaquín Beltrán Arandes
• Juan Carlos Amengual Argudo
• Antonio Caballer Miedes
• Julia Galán Serrano
• Arnaldo Moreno Berto
• Manuel Rosas Artola
• Jacint Balaguer Coll

En representació del PDI funcionari no doctor i contractat
• Sergio Barrachina Mir
• Lluís Callarisa Fiol
• Joan Andreu Traver Martí
• Francisco Marco Viciano
• Cristina Campos Sancho
• María José Esteve Ramos
• Luis Martínez León



• Iván Barreda Tarrazona
• Reina Ferrández Berrueco
• José Enrique Juliá Bolívar
• Begoña Bellés Fortuño
• Néstor Aparicio Marín,
• Robert J. García Antolin,
• Germán León Navarro

En representació de l’estudiantat (fins al 19/05/2008)
• Richard Merhi El Aawar
• Sara Uso Alía
• Águeda Lidón Forcada Martínez
• Ruth Sanz Monroig
• Pedro Floro García
• Aurora Iserte Igual
• Alicia Herrero Poveda
• Pedro Javier Moreno Segura
• Carme Calduch Ríos
• Javier Ares Armero
• Vicent Sales Barberà
• Antonio Ávila Martín
• Patricia Mor Caballer
• Carlos García Muñoz
• Albert Gordo Soldevila
• Andrés García Morro
• Ricardo Martínez Covelo
• Jaime José Perera Merino
• Omar Braina Bou
• Jorge Rodríguez Galán
• Maria Hernández Mezquita
• Sonia Martínez Prats
• Verónica Flores Miralles
• David Olaria Tena
• Gloria Santos Pejic
• Beatriz Herrero Poveda
• Jesús Bachero Prades
• Pau Ródenas Motos
• Ariadna Sanchis Varoch
• Lucía Murria Arcusa
• Javier Monferrer Benlloch
• Juan Carlos Vidal Rambla
• Ferran Collado Conill
• Beatriz Jiménez Gimeno
• Cristina Terrén Matamoros



• Vicente G. Rovira Martínez
• Sandra Doménech Domingo

Aquest curs s’ha realitzat la renovació de l’estudiantat claustral (20/05/2008), i ha resultat elegit 
l’estudiantat següents en substitució de l’anterior:
• Nastra de las Nieves Ares Armero 
• Alba Valle Mas
• Sergio Barreda Coy
• Lledó Ferrer Corbella
• Javier Ares Armero
• Aitor Esteve Picazo
• M. Cinta Beltran Badal
• Francisco Javier Cantero Ramis
• Lucía Langa Coronel 
• Alejandro Blanch Oliveras
• Mónica Mimoso Bellés
• Sara Sánchez Asorey
• Antonio López Amores
• Paula Roig Becerra
• Richard Merhi El Aawar
• José Francisco Martorell Gas
• Pablo Gil Navarro
• Jesús Carrasco Gómez
• Víctor Manuel Garrigues Moreno 
• Marta Abellán Flos
• Carles Vicent Ginés Muñoz
• Salvador Moreno Rodríguez
• Sandra Mónica Arenós Tano
• Conrado Borrás Martín-Lorente
• M. Pilar Torre Ros
• Sandra Doménech Domingo
• Carlos García Muñoz
• Pablo Marí Chust
• Cristina Terren Matamoros
• Javier Hernández Benito
• Julia Llop Porcar
• José Manuel Sánchez Torres
• Miguel Marco Serrano 
• José Luis Gutierrez Ríos 
• Javier Negre Tena
• José Abad Prieto
• Laura Ruiz Godoy 

En representació del personal d’administració i serveis



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

Mesa del Claustre

President: Francisco Toledo Lobo

Secretària: María Victoria Petit Lavall

Vocals

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

Per l’estudiantat (fins al 19/05/2008)
• Águeda Lidón Forcada Martínez
• Antonio Ávila Martín

Aquest estudiantat després de les eleccions de l’estudiantat al Claustre ha estat substituït per:
• Cinta Beltrán Badal
• Paula Roig Becerra

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



Consell Social
COMPOSICIÓ DEL CONSELL SOCIAL

Actualitzada a 18 de febrer de 2008
• President: Rafael Benavent Adrián
• Secretari: José Muñoz Castillo

VOCALS

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

Elegits pel Consell de Govern

Representant del professorat
• Rosa María Grau Gumbau

Representant d’estudiantat
• Richard Merhi El Aawar

Representant PAS
• María José Morte Ruíz

Designats pel conseller de Cultura, Educació i Esport

• Alfonso Ferrada Gómez

• Sebastián Pla Colomina

• Luis Prades Perona

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

Designat per l’Ajuntament de Castelló de la Plana

• Alberto Fabra Part 

Designat per la Diputació Provincial de Castelló

• Miguel Ángel Mulet Taló

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

• Encarna Barragán Brito

• Constantino Calero Vaquerizo

• Vicente Mira Franch

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

• Juan Barreda Miralles



• Rafael Montero Gomis, vicepresident

• Enrique Vicedo Madrona

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

• José Sos García

Designat pels col·legis professionals de la Comunitat Valenciana

• José Antonio Herranz Martínez

Designats pel president del Consell Social

• José Luís Breva Ferre, vicepresident

• Manuel González Cudilleiro

Designats per les Corts Valencianes

• Daniel Gozalbo Bellés

• Juan José Monzonís Martínez

ACORDS I ASSUMPTES TRACTAS PEL CONSELL SOCIAL
• Aprovació de les bases del X Premi d’Investigació del Consell Social

1. Aprovar les bases del X Premi d’Investigació Consell Social. Modalitat Trajectòria 
Investigadora, dotat amb 10.000 euros, d’acord amb la proposta.
2. Aprovar les bases del I Premi d’Investigació Consell Social. Modalitat Emprenedurisme 
Estudiantil, dotat amb 10.000 euros, d’acord amb la proposta.

• Celebració de les Jornades de Presidents i Secretaris dels Consells Socials de les Universitats 
Públiques Espanyoles.
Durant l’any 2008 se celebrarà el VIII Centenari del Naixement del Rei Jaume I, per la qual 
cosa el Ple del Consell Social va aprovar la celebració, aquest any a la nostra Universitat, de les 
Jornades de Presidents i Secretaris dels Consells Socials de les Universitats Públiques 
Espanyoles. 
Els dies 29, 30 i 31 de maig es van celebrar les Jornades de Presidents i Secretaris dels 
Consells Socials de les Universitats Públiques Espanyoles, inaugurades pel Molt Honorable 
President de la Generalitat Francisco Camps. En les ponències es va tractar l’adequació a 
l’espai europeu d’ensenyança superior i van constituir tot un èxit.
En el transcurs de la celebració d’aquestes jornades, el secretari del Consell Social, José Muñoz 
Castillo, va ser elegit secretari de la Coordinadora de Secretaris dels Consells Socials de les 
Universitats Públiques Espanyoles.

• Autorització per a la incorporació del Consell Social a l’associació “Conferencia de Consejos 
Sociales de las Universidades Públicas Españolas”.
El Ple del Consell Social va aprovar la incorporació de la Universitat Jaume I com a associada 
de ple dret de l’associació “Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas 
Españolas”. 



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

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

Antonio Montañana Riera, gerent.

• Vicente Orts Ríos, vicerector de Política Científica i Tecnològica
• Rosa Llusar Barelles, vicerectora d’Investigació
• Joan Serafí Bernat Martí, vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat
• Vicent Cervera Mateu, vicerector d’Infraestructura i PAS
• Manuel Chust Calero, vicerector de Relacions Institucionals i Benestar Social
• Eva Alcón Soler, vicerectora de Cooperació Internacional i Solidaritat
• Leonor Lapeña Barrachina, vicerectora d’Estudiants i Ocupació
• Antonio Barba Juan, vicerector de Postgrau
• Margarita Porcar Miralles, vicerectora de Cultura
• Rosa Grau Gumbau, vicerectora de Qualitat Educativa i Harmonització Europea
• Modesto Fabra Valls, vicerector d’Assumptes Econòmics i Serveis en Xarxa
• Félix Hermández Hernández, vicerector de l’Institut Universitari de Plaguicides i Aigües
• Ruth Sanz Monroig, estudianta
• Pau Ródenas Motos, estudiant
• Francisco Javier García Belmonte, personal d’administració i serveis
• M. Carmen Campoy Cubillo, directora del Departament d’Estudis Anglesos
• M. Carmen Pellicer España, directora del Departament d’Educació
• Salvador Cabedo Manuel, director del Departament de Filosofia, Sociologia i Comunicació
• Audiovisual i Publicitat
• Daniel Pinazo Calatayud, director del Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i
• Metodologia
• Ricardo García Macho, director del Departament de Dret Públic
• M. Amparo Garrigues Giménez, coordinadora de la Unitat Predepartamental de Dret del 

Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat
• Javier Sánchez García, director del Departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting
• José Manuel Badía Contelles, director del Departament d’Enginyeria i Ciència dels 

Computadors
• Andrés Arnau Paradís, director del Departament de Finances i Comptabilitat.
• Carlos Vila Pastor, director del Departament d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny
• Juan Carlos Jarque Fonfría, director del Departament d’Enginyeria Química
• Pedro Miguel Carda Usó, director del Departament de Química Inorgànica i Orgànica
• M. Ángeles Ruipérez Rodríguez, degana de la Facultat de Ciències Humanes i Socials
• Antonio Vico Martínez, degà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
• Rafael Mayo Gual, director de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Representants d’estudiantat pel Claustre
• Javier Ares Armero



• Águeda Lidón Forcada Martínez
• Andrés García Morro
• Alicia Herrero Poveda
• Richard Merhi El Aawar
• Pedro Javier Moreno Segura

Representants del PAS pel Claustre
• Amparo Campos Suliano
• Antonia Durán Uroz
• M. José Morte Ruíz
• M. Pilar Rodríguez Carot

Representants del PDI pel Claustre
• M. Amparo Alcina Caudet
• Néstor Aparicio Marín
• Juan-Luis Gómez Colomer
• Vicent Climent Jordà
• Luis J. Callarisa Fiol
• Pilar García Agustín
• Vicent Martínez Guzmán
• Germán Orón Moratal
• Francisco Marco Viciano
• Vicent Palmer Andreu

Representants del Consell Social
• Enrique Vicedo Madrona
• José Luis Breva Ferrer
• Vicent Mira i Franch

Després de les eleccions de l’estudiantat  claustral  realitzades el  dia 13/5/2008, en la sessió del 
Claustre número 5, del dia 30 de juny de 2008, es va elegir el nou estudiantat claustral que formarà 
part del Consell de Govern:

• Javier Ares Armero
• Nastra Ares Armero
• Sergio Barreda Coy
• Cinta Beltrán Badal
• Aitor Esteve Picazo
• José Francisco Martorell Gas

I amb data 1 de juny de 2008 es va canviar la representació departamental en el Consell de Govern, 
per tant, formaran part els directors i directores següents :
Àrea Cientifico-Tècnica
• Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural

Director: Aurelio Gómez Cadenas 



• Departament de Física
Director: Jesús Lancis Sáez 
• Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics 

Director: Pablo Aibar Ausina 
• Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció 

Director: Antonio Pérez González 

Àrea Juridico-Econòmica
• Departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting 

Director: Javier Sánchez García 
• Departament de Dret Privat 

Director: José Sarrión Gualda 
• Departament de Dret Públic 

Director: Ricardo García Macho 
• Departament d’Economia 

Director: José Miguel Albert Ortiz

Àrea Humanístico-Social
• Departament de Filologia i Cultures Europees 

Director: Jesús Bermúdez Ramiro 
• Departament d’Història, Geografia i Art 

Director: Víctor Mínguez Cornelles 
• Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia 

Director: Carlos M. González Aragón 
• Departament de Traducció i Comunicació 

Directora: Ulrike Oster 

Consell de Direcció
Francisco Toledo Lobo, rector (nomenat per Decret 78/2006, de 2 de juny, del 
Consell Valencià)
Els següents membres del Consell de Direcció van ser nomenats per resolució del rector de 
data 15 de juny de 2006:
• Vicente Orts Ríos, vicerector de Política Científica i Tecnològica
• Eva Alcón Soler, vicerectora de Cooperació Internacional i Solidaritat
• Manuel Chust Calero, vicerector de Relacions Institucionals i Benestar Social
• Margarita Porcar Miralles, vicerectora de Cultura
• Rosa Grau Gumbau, vicerectora de Qualitat Educativa i Harmonització Europea
• Modesto Fabra Valls, vicerector d’Assumptes Econòmics i Serveis en Xarxa
• Rosa Llusar Barelles, vicerctora d’Investigació
• Joan Serafí Bernat i Martí, vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat
• Leonor Lapeña Barrachina, vicerectora d’Estudiants i Ocupació
• Vicent Cervera Mateu, vicerector d’Infraestructura i PAS



• Antonio Barba Juan, vicerector de Postgrau
• María Victoria Petit Lavall, secretària general
• Antonio Montañana Riera, gerent (resolució del rector 6-6-2006)

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

Les persones que han ocupat càrrecs als departaments i centres durant el curs 
2007/08 han sigut les següents:
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

Degà: Antonio Vico Martínez

Vicedegans i vicedeganes:
• Aurelia Bengochea Morancho, vicedegana en la Diplomatura en Turisme
• Inmaculada Ballester Pastor, vicedegana en la Diplomatura en Relacions Laborals
• Ana Belén Escrig Tena, vicedegana en la Llicenciatura en Ciències del Treball
• Catalina Vidales Rodríguez, vicedegana en Graduat en Seguretat i Ciències Policials
• Juan Carlos Bou Llusar, vicedegà en la Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses
• Jacint Balaguer Coll, vicedegà en la Diplomatura en Ciències Empresarials
• Beatriz Tomás Mallén, vicedegana en la Diplomatura en Gestió i Administració Pública
• Andrea Planchadell Gargallo, vicedegana en la Llicenciatura en Dret
• Secretari: Fernando Juan Mateu

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

Departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting
• Director: Javier Sánchez García
• Secretari: Ricardo Chiva Gómez

Unitat Predepartamental de Dret del Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat
• Coordinadora: Amparo Garrigues Giménez
• Secretària: M. Josefina Mateu Carruana

Departament de Dret Privat
• Director: José Sarrión Gualda
• Secretària: Iciar Cordero Cutillas

Departament de Dret Públic
• Director: Ricardo García Macho
• Secretària: Cristina Pauner Chulvi

Departament d’Economia
• Director: José Miguel Albert Ortiz
• Secretari: Miguel Ginés Vilar

Departament de Finances i Comptabilitat
• Director: Andreu Arnau Paradís
• Secretari: Juan Carlos Matallín Sáez



Facultat de Ciències Humanes i Socials

Degana: María Ángeles Ruipérez Rodríguez

Vicedegans i vicedeganes:
• Vicente Pinto Tena 
• Amador Antón Antón, vicedegà en la Llicenciatura en Humanitats
• M. Auxiliadora Sales Ciges, vicedegana en la Llicenciatura en Psicopedagogia
• Francisco Javier Gómez Tarín, vicedegà en la Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques
• Antonio Caballer Miedes, vicedegà en la Llicenciatura en Psicologia
• Ignasi Navarro Ferrando, vicedegà en la Llicenciatura en Filologia Anglesa
• María Calzada Pérez, vicedagana en la Llicenciatura en Traducció i Interpretació
• Miguel Salvador Bauzá, vicedegà en la Diplomatura en Mestre
• Andrés Casero Ripollés, vicedegà en la Llicenciatura en Comunicació Audiovisual
• Secretària: Estela Bernad Monferrer

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

Departament d’Educació
• Directora: M. Carmen Pellicer España
• Secretària: M. Reina Ferrández Berrueco

Departament d’Estudis Anglesos
• Directora: M. Carmen Campoy Cubillo
• Secretària: Elena Ortells Montón

Departament de Filologia i Cultures Europees
• Director: Jesús Bermúdez Ramiro
• Secretària: Marina López Martínez

Departament de Filosofia i Sociologia
• Director: Salvador Cabedo Manuel
• Secretària: Mercedes Alcañiz Moscardó

Departament d’Història, Geografia i Art
• Director: Víctor Mínguez Cornelles
• Secretari: José Escrig Barberá

Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia
• Director: Carlos Manuel González Aragón
• Secretari: Manuel Ignacio Ibáñez Ribes

Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia
• Director: Daniel Pinazo Calatayud
• Secretària: M. Lidón Villanueva Badenes

Departament de Traducció i Comunicació
• Director: Josep Manuel Marco Borillo
• Secretària: Pilar Ezpeleta Piorno

Departament de Traducció i Comunicació



• Director: José Javier Marzal Felici
• Secretari: Emilio Sáez Soro

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Director: Rafael Mayo Gual

Vicedirectors i vicedirectores:
• David Llorens Piñana, vicedirector d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
• Joaquín Beltrán Arandes, vicedirector en la Llicenciatura de Química
• Sergio Barrachina Mir, vicedirector d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
• José Joaquín Gual Arnau, vicedirector 
• Joaquín Sancho Bru, vicedirector d’Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica
• M. José Aramburu Caro, vicedirectora d’Enginyeria Informàtica
• Julia Galán Serrano, vicedirectora d’Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
• María Monzó Fuster, vicedirectora d’Enginyeria Química
• Roberto Sanchis Llopis, vicedirector d’Enginyeria Industrial
• Pilar García Agustín, vicedirectora d’Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat 

Hortofructicultura i Jardineria
• Amelia Simó Vidal, vicedirectora de Graduat Superior en Matemàtica Computacional
• Teresa Gallego Navarro, assessora del director de l’ESTCE en Arquitectura Tècnica
• Secretària: Margarita Vergara Monedero

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

Departament de Química Física i Analítica
• Director: Vicente Moliner Ibáñez
• Secretari: Juan Vicente Sancho Llopis

Departament de Física
• Director: Jesús Lancis Sáez
• Secretari: Germán García Belmonte

Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural 
• Director: Aurelio Gómez Cadenas
• Secretari: Víctor Flors Herrero

Departament d’Enginyeria Química
• Director: Juan Carlos Jarque Fonfría
• Secretari: Sergio Mestre Beltrán

Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors
• Director: José Manuel Badía Contelles
• Secretari: Raúl Marín Prades

Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics
• Director: Pablo Aibar Ausina
• Secretari: José Ribelles Miguel

Departament de Matemàtiques
• Directora: M. Pilar Orús Báguena



• Secretària: Cristina Chiralt Monleón

Departament de Química Inorgànica i Orgànica
• Director: Pedro Miguel Carda Usó
• Secretària: Purificación Escribano López

Departament d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny
• Director: Carlos Vila Pastor
• Secretari: Enrique Giménez Torres

Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció
• Director: Antonio Pérez González
• Secretari: José Enrique Juliá Bolívar

Junta Electoral
Processos electorals realitzats
La Junta Electoral de la Universitat Jaume I es va reunir en 15 sessions (de la número 192 del 
11/09/2007 a la número 206 del 30/06/2008), per tal d’organitzar els diversos processos electorals 
desenvolupats durant el curs 2007/08 i dirimir diverses qüestions relacionades amb aquests. 

Els processos electorals van ser els següents:
• Eleccions a delegats i delegades de primer i segon cicle.
• Eleccions a delegats i delegades de postgrau.
• Eleccions per a la renovació de la representació de l’estudiantat als consells de departament.
• Eleccions per a la renovació de la representació de l’estudiantat a les juntes de centre.
• Eleccions per a la renovació de la representació de l’estudiantat al claustre.
• Eleccions a consells de departament.
• Eleccions a direccions de departament. 
• Eleccions a consell d’institut.
• Eleccions a direccions d’institut.

Eleccions a delegats i delegades de primer i segon cicle

Les eleccions es van celebrar durant els dies 23 d’octubre al 3 de novembre de 2007, una vegada 
tancat el procés de matriculació, amb un total de 138 grups que tenien l’opció de triar representació. 
La distribució va ser la següent:
• Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. Tenia dret a fer eleccions un total de 

48 grups.
• Facultat de Ciències Humanes i Socials. El total de grups que tenia dret a fer els eleccions era 

de 46.
• Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Els grups que tenien dret a fer els eleccions 

eren 44.

D’aquests, 99 grups van elegir delegats i delegades, i al final del procés, un total de 19 grups es va 
quedar sense delegat o delegada i subdelegat o subdelegada (tres més que el curs anterior) i 20 
grups es van quedar sense subdelegats (vuit més que el curs anterior).



 

 

Eleccions a delegats i delegades de postgrau

Les eleccions a delegats i delegades de postgrau es van realitzar durant els dies 3 al 14 de desembre 
de 2007. 

Dels 21 programes de doctorat que hi havia, 14 corresponien a la Facultat de Ciències Humanes i 
Socials,  6  a  la  Facultat  de  Ciències  Jurídiques  i  Econòmiques,  i  8  a  l’Escola  de  Tecnologia  i 
Ciències Experimentals. Al final del procés, un total de 8 programes van quedar sense representant 
per no haver-se presentat candidatures.

Dels 25 màsters oficials que hi havia, es van quedar sense representació 2 màsters oficials.

Eleccions per a la renovació de la representació de l’estudiantat als consells de departament

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

L’estudiantat de primer i segon cicle va obtenir representació als consells de departament de 10 dels 
25 departaments de la Universitat Jaume I.

Pel que fa a l’estudiantat de postgrau, va obtenir representació als consells de departament de 7 dels 
25 departaments de la Universitat Jaume I.

Eleccions per a la renovació de la representació de l’estudiantat a les juntes de centre

Proclamats definitivament el delegats i subdelegats, aquests van presentar candidatures per elegir 



els seus representats a les juntes de centre. El dia 23 de gener de 2008 es va realitzar l’elecció per a 
la representació de l’estudiantat a les juntes de centre. 

Han obtingut representació de l’estudiantat  de primer i  segon cicle a les juntes de centre de la 
Facultat de Ciències Humanes i Socials i de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques i de 
l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.

Per altra banda, ha obtingut representació de l’estudiantat de postgrau la junta de centre de l’Escola 
Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.

Eleccions per a la renovació de la representació de l’estudiantat al claustre

Les eleccions per a la renovació de la representació de l’estudiantat al claustre es van realitzar el 13 
de maig de 2008. La candidatura Asociación Alternativa UJI va obtenir 10 claustrals i la candidatura 
Campus Jove va obtenir-ne 27.

El percentatge de participació en aquestes eleccions va ser del 10,17% mentre que a les eleccions 
per al claustre de l’any 2006 la participació de l’estudiantat va ser de l’11,63%.

Eleccions a Consells de Departament

Durant el curs acadèmic 2007/08 es realitzaren eleccions a representants de membres no nats per a 
diversos consells de departament:
• Departament de Ciències de la Comunicació.
• Departament de Filosofia i Sociologia.

També es van realitzar eleccions parcials als consells dels següents departaments:
• Departament d’Estudis Anglesos.
• Departament de Filologia i Cultures Europees.
• Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia.
• Departament de Dret Públic.
• Unitat Predepartamental de Dret del Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat.
• Departament de d’Enginyeria i Ciència dels Computadors.
• Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció.

Eleccions a direcció de departament.

Durant el curs 2007/08, es van celebrar eleccions a direcció de quatre departaments. Els directors i 
directores elegits de cada departament van ser: 

Departament Director

Departament d’Economia José Miguel Albert Ortiz

Departament de Traducció i Comunicació Ulrike Oster

Departament de Ciències de la Comunicació José Javier Marzal Felici

Departament de Filosofia i Sociologia Salvador Cabedo Manuel

Eleccions a consell d’institut

Es van realitzar eleccions al consell de l’Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica (ITC).

Eleccions a direcció d’institut



Durant el curs 2007/08, es van celebrar eleccions al consell i a la direcció de l’Institut Universitari 
de Tecnologia Ceràmica; va resultar elegit director José Luis Amorós Albaro.

També  es  va  realitzar  l’elecció  per  a  la  renovació  de  la  direcció  de  l’Institut  Interuniversitari 
d’Economia Internacional. El director elegit va ser Joan A. Martín Montaner.

Processos electorals que s’han de realitzar durant el curs 2008/09
• Eleccions a delegats i delegades de primer i segon cicle.
• Eleccions a delegats i delegades de postgrau.
• Eleccions per renovar la representació de l’estudiantat als consells de departament.
• Eleccions per renovar la representació de l’estudiantat a les juntes de centre.
• Eleccions parcials a consell dels departaments que ho sol·liciten.
• Eleccions completes a consell i direcció dels següents departaments: Estudis Anglesos, 

Filologia i Cultures Europees, Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia, Psicologia Evolutiva, 
Educativa, Social i Metodologia, Llenguatges i Sistemes Informàtics i Enginyeria i Ciències 
dels Computadors.

Altres actuacions

La  Junta  Electoral  va  elaborar  els  calendaris  de  les  anteriors  eleccions  i  organització  de  les 
eleccions de la renovació de l’estudiantat al Claustre.

La Junta també va resoldre una sèrie de qüestions que es van plantejar durant les diverses eleccions:
• Reclamacions al cens. 
• Consultes sobre el procés d’eleccions a consell i direcció del departament.
• Reclamacions de les diverses candidatures de les eleccions per a la renovació de l’estudiantat al 

Claustre.

Sindicatura de Greuges
Resum de la activitat de la Sindicatura durant el curs acadèmic 2007-08
Durant el període comprés entre l'1 de setembre de 2007 i el 31 de juliol de 2008, la Sindicatura de 
Greuges  ha  realitzat  una  pluralitat  d'actuacions,  de  les  quals  ens  permetem  destacar  les  que 
s'estimen de major interès per al conjunt de la comunitat universitària.

En primer lloc, la Sindicatura ha col·laborat amb la resta d'òrgans de gestió en la millora de la 
qualitat professional i de les relacions entre els membres de la comunitat universitària, procurant 
exercir una funció conciliadora basada en el diàleg i el respecte mutu. 

Amb aquest objectiu, s'han portat a terme múltiples intervencions en què la Sindicatura actua com a 
òrgan que exerceix funcions de mediació,  tasca que s'ha revelat  especialment fructífera tant  en 
l'àmbit de les relacions personals, com en el d'altres estrictament acadèmiques en les quals, per tal 
d'aconseguir una resolució satisfactòria, cal la flexibilitat de totes les parts implicades. 

De la mateixa manera, s’ha procedit a tramitar com a expedients les queixes que han tingut entrada 
com a  reclamació  formal.  Entre  aquestes  queixes  destaquen  les  referides  a:  règim  jurídic  del 
personal becari, avaluació acadèmica, convalidació de crèdits entre diferents plans d’estudis de la 
nostra Universitat o les relatives a Normativa de Compensació, la qual ha motivat la col·laboració 
de la Sindicatura en la modificació empresa a petició del Consell d’Estudiants. 

Pel  que  fa  a  les  consultes,  enguany  hem pogut  observar  com s’ha  incrementat  el  volum dels 
assumptes que hem inclòs baix aquesta categoria,  en contraposició a la disminució del nombre 



d'expedients, la qual cosa és l’indicador significatiu que la tasca de la Sindicatura es desenvolupa 
cada vegada més àgilment canalitzant l’actuació per la via de l'atenció de consultes informals. 

Juntament amb aquest tipus de consultes, se substancien altres en què les persones que sol·liciten 
l'opinió de la Sindicatura demanen expressament un pronunciament formal sobre l'objecte de la 
consulta. 

Finalment, resta senyalar les relacions institucionals que la Sindicatura de Greuges ha mantingut a fi 
d'intercanviar  opinions i  experiències  que servisquen per  a  potenciar  la  coordinació de  tots  els 
estaments  implicats  en  l'objectiu  comú.  En  aquest  context,  cal  indicar  la  participació  en  la  X 
Trobada Estatal  de Defensors  de la Comunitat  Universitària que va tindre lloc a  la  Universitat 
Politècnica de Madrid els dies 24, 25 i 26 d’octubre de 2007. En aquesta trobada es va acordar la 
creació de la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios (CEDU), que ja és una realitat, i la 
creació de la pàgina web “Sede Virtual” dels defensors i defensores que s’ha basat en la que es va 
crear per la Sindicatura de Greuges de l'UJI, encara en vigència. També cal assenyalar l'assistència a 
la Trobada de Síndics de les Universitats de l'Espai Lluís Vives, a la Universitat de Barcelona l’11 
de juliol, entre altres.

Comptes anuals i informes d'auditoria de l'exercici 2007
Els  comptes anuals  corresponents a  l’exercici  2007 de la  Universitat  Jaume I  de Castelló,  que 
comprenen el balanç, el compte del resultat economicopatrimonial, la liquidació del pressupost i la 
memòria, van ser aprovats pel Consell de Govern i pel Consell Social, en les reunions dels dies 24 i 
25 d’abril  de 2008, respectivament.

Les principals magnituds, expressades en euros, dels esmentats comptes són:
MAGNITUD EXERCICI 2007 EXERCICI 2006

Actiu immobilitzat 251.514.777,73 267.046.254,56
Actiu circulant 85.937.976,73 63.382.002,11
Actiu total 337.452.754,46 330.428.256,67
Fons propis 192.973.514,19 187.124.039,47
Ingressos que s’han de 
distribuir en diversos exercicis

4.157.863,03 4.263.662,32

Creditors a llarg termini 87.014.729,06 89.647.011,54
Creditors a curt termini 51.922.911,20 47.187.643,46
Provisions per a riscos 1.383.736,98 2.205.899,88
Passiu total 337.452.754,46 330.428.256,67
Resultat economicopatrimonial 5.849.474,72 5.775.232,77
Saldo pressupostari de 
l’exercici

6.590.212,84 6.773.476,32

Superàvit de finançament de 
l’exercici

12.675.451,77 11.033.911,84

Romanent de tresoreria afectat 19.514.042,14 16.082.155,95
Romanent de tresoreria no 
afectat

36.904.470,04 34.052.067,77

Romanent de tresoreria total 56.418.512,18 50.134.223,72



La firma Deloitte, per encàrrec de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana, ha realitzat 
una auditoria integral de l’exercici 2007, i ha emès una opinió favorable sense excepcions per al 
conjunt dels comptes anuals, en el seu informe de 26 de maig de 2008.

Presupost de l'exercici 2008
Pressupost de l’exercici 2008

Quan el 1999 es va aprovar el II Pla Plurianual de Finançament (PPF) negociat entre la Generalitat 
Valenciana i les universitats públiques valencianes amb una vigència inicialment prevista fins al 31 
de desembre de 2003, era difícil intuir que, quasi deu anys després, els pressupostos d’aquestes 
universitats per a l’exercici 2008 (5 anys addicionals a més dels 5 de vigència inicialment prevista) 
s’elaborarien sense que s’haguera aprovat un nou PPF i després de dues pròrrogues esgotades, ja 
que la segona finalitzà la seua vigència el 31 de desembre de 2007.

El temps transcorregut des de l’elaboració del model de PPF vigent i els profunds canvis que en els 
últims anys s’han produït en la societat i,  especialment, en el sector de l’ensenyament superior, 
urgien, tal com ha sigut reclamat diverses vegades per part les universitats públiques valencianes, 
l’elaboració  d’un  nou  model  de  finançament  més  coincident  amb  la  realitat  actual  i  amb  les 
transformacions que en els  pròxims anys han de dur a terme les universitats  per a afrontar els 
profunds canvis produïts en el  sector, com ara els derivats de la modificació de la LOU, de la 
integració  en  l’espai  europeu  d’educació  superior,  del  futur  enfocament  de  la  I+D+i,  de  les 
transformacions produïdes en la mateixa societat i en la seua estructura demogràfica, etc. 

No obstant això, per a l’exercici 2008 la situació d’incertesa amb què les universitats valencianes 
van  començar  a  elaborar  els  pressupostos  era  absoluta.  Als  inconvenients  de  treballar  amb els 
elements d’un model de finançament obsolet, havia d’afegir-se la falta de confirmació respecte a les 
condicions en què es prorrogaria el PPF anterior per a l’exercici 2008. En el moment d’aprovar les 
línies pressupostàries i d’iniciar la tramitació d’aquest pressupost, no hi havia cap document de 
nova  pròrroga  signat  que poguera  oferir  la  més mínima seguretat  jurídica.  Conseqüentment,  la 
proposta únicament podia recolzar-se en converses informals i en declaracions públiques que les 
autoritats competents de la Generalitat havien comunicat a la premsa i a les universitats en diversos 
actes en el sentit que «és intenció del Govern valencià prorrogar per al 2008 els elements del PPF 
compromesos  per  al  2007».  La  situació  era  ben  diferent  de  la  que  es  produïa  els  dos  últims 
exercicis. Tant els pressupostos de 2006 com els de 2007 els van elaborar les universitats, a falta 
d’un nou PPF, a partir d’un document de pròrroga que havia sigut prèviament consensuat amb les 
universitats i signat amb antelació suficient. 

Per  tot  això,  el  Pressupost  de  l’UJI  per  al  2008  es  va  elaborar  pressuposant  que,  finalment, 
s’acordaria i subscriuria un nou document de pròrroga del PPF per a l’exercici 2008 que incloguera 
tots els compromisos previstos en la segona pròrroga, signada el 14 d’octubre de 2005, pel que fa a 
l’acord de finançament corrent.  Pel que fa a les infraestructures docents i  a les infraestructures 
cientificotecnològiques previstes en els respectius protocols signats també el 14 d’octubre del 2005, 
es continuava el desenvolupament del que en aquests últims documents s’establia.

A la  vista  dels  comentaris  anteriors  sobre  els  aspectes  vigents  del  PPF  amb  totes  les  seues 
actualitzacions, podíem estimar l’escenari financer de l’UJI per a elaborar el Pressupost de 2008 a 
partir de les hipòtesis que es contemplaven sobre els elements següents:

-  La  xifra  d’estudiantat  equivalent  a  temps complet  (ETC)  s’estimava en  12.231,  la  qual  cosa 
significa que s’incrementava el nivell respecte al de 2007 i al de 2006, i s’arribava pràcticament al 
nivell obtingut el 2005.



- El component de finançament lligat a objectius, es va considerar que assolia el 59,15%, sobre la 
base del percentatge obtingut en l’última avaluació realitzada corresponent al 2005.

-  El  creixement  del  PIB de 2008 (segons previsió  del  Quadre Macroeconòmic  del  Projecte  de 
Pressupostos Generals de l’Estat) respecte al de 1998, que és el que es pren com a referència, es 
preveia d’un 1,847.

- Els costos de la normativa estatal i autonòmica es preveia que arribarien als 6.040.153,19€.

Si es complien aquestes hipòtesis, i tenint en compte l’efecte de la clàusula de garantia que es va 
establir en la pròrroga de 3 de desembre del 2004, la Universitat disposaria de manera previsible, 
per la via del PPF, d’uns ingressos públics per transferències de 72.914.460,20€ per a finançar 
despeses  pressupostàries.  Aquesta  font  de  finançament  experimentava  un  creixement  del  6,7% 
respecte de 2007.

Quant al Pla d’Infraestructures Docents, a pesar del compromís adquirit el 21 de setembre de 2006 
entre el president de la Generalitat Valenciana i els rectors de les universitats públiques valencianes, 
que desenvolupava el protocol de 14 d’octubre de 2005, el 2007 no s’havia articulat per part de la 
Generalitat la forma de finançar els respectius projectes d’inversió i, en conseqüència, no s’havien 
pogut executar les inversions previstes en aquest pla (les infraestructures esportives a l’aire lliure, 
l’ampliació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials i la Casa de l’Estudiantat). Per aquest 
motiu, igual que va succeir en el pressupost per a 2007, les esmentades inversions tampoc figuraven 
en el pressupost per a 2008. 

No obstant això, a data de 26 de maig de 2008 es va signar el Conveni de col·laboració entre la 
Conselleria d’Educació i la Universitat Jaume I de Castelló per al finançament de despeses corrents 
i d’inversió. Segons aquest conveni, s’establia com a import a finançar a la Universitat Jaume I de 
Castelló la quantitat de 95.456.756,00€, dels quals 65.456.756,00 corresponien a despeses corrents i 
30.000.000,00€  a  despesa  d’inversió.  Aquest  import  es  preveu  que  es  liquide  amb  pagaments 
anuals, des de 2009 fins a 2022 amb una quantitat fixa de 6.869.562,00€, excepte el primer i l’últim 
any, els imports dels quals seran de 6.226.567,00€ i 6.795.443,00€ respectivament.

A més a més,  és important destacar que part  de la quantitat  destinada a despeses corrents, uns 
35.000.000,00€, correspon al pagament de deutes que la Generalitat Valenciana tenia pendents amb 
la Universitat, derivats de l’aplicació del PPF fins a l’any 2007.

En desplegament del protocol signat entre la Generalitat Valenciana i la Universitat Jaume I per a la 
posada en marxa del Pla d’Infraestructures Cientificotecnològiques, i  en el marc de la xarxa de 
parcs científics de la Comunitat Valenciana, el 2007 es va iniciar l’expedient de contractació relatiu 
a la construcció de l’edifici  de gestió del Parc Científic,  amb un import  màxim de licitació de 
2.634.000€, i el 2008 estava previst realitzar les actuacions pertinents per a iniciar el segon edifici 
del Parc, denominat «Edifici incubadora d’empreses». La inversió corresponent al primer edifici, 
d’acord amb el conveni subscrit entre l’empresa designada per la Generalitat Valenciana, Seguretat i 
Promoció Industrial Valenciana, S.A. (SEPIVA), i la Universitat Jaume I, es finançà amb un préstec 
participatiu vinculat als ingressos que es derivaren de l’explotació de l’edifici. Per al finançament 
del segon edifici abans citat, per un import de 6 milions d’euros, es preveu que, tal com es vagen 
concretant les anualitats, la Universitat anirà generant els crèdits corresponents per a incorporar-los 
al seu propi pressupost per l’import que s’establisca. 

Amb aquestes xifres la Universitat Jaume I va poder elaborar per al 2008 un pressupost que, de 
forma ajustada i amb un criteri de sosteniment, permetera finançar les despeses corrents, així com 
les inversions que figuraven en aquest pressupost.

D’altra banda, igual que s’esmentà en la memòria explicativa del pressupost dels últims anys, cal 
destacar la consideració de la trajectòria de la Universitat  des del punt de vista de planificació 
estratègica. En aquest sentit,  cal  recordar que el PPF de 1999 va ser el  punt de partida que va 



permetre a les universitats valencianes iniciar el procés de planificació plurianual. Un any més tard, 
al febrer de 2000, en un esforç que la va convertir en una de les primeres universitats d’Espanya que 
van encetar aquest procés, la Universitat va aprovar el Pla Estratègic Institucional que elaborava des 
de l’any anterior, el desplegament del qual en totes les unitats han anat assolint en els últims anys un 
important  grau  de  maduresa,  que  continua  perfeccionant-se  any  rere  any.  Aquest  avanç  ve 
determinat pel fet que es disposa, tant als centres, com als departaments i als serveis, d’un detall 
explícit dels seus objectius, indicadors, accions que s’han d’emprendre i recursos necessaris, així 
com dels corresponents mecanismes incentivadors, materialitzant-se aquests últims en el sistema de 
pressupost estratègic, la informació del qual ha servit de base, entre altres fonts, per a l’elaboració 
del pressupost 2008, com ho va ser per als anteriors.

Tal com es va anunciar en la memòria de 2007, la Universitat va iniciar durant aquest exercici la 
revisió del Pla Estratègic i el Sistema de Direcció Estratègica (SDE) amb l’objectiu que s’adaptaren 
als  canvis  produïts  en  l’entorn  i  que  tingueren  en  compte  les  perspectives  de  futur,  així  com 
l’aprenentatge i el desenvolupament de capacitats acumulat a la Universitat durant aquests anys. 
Com a resultat d’aquesta revisió, abans que finalitzara el curs 2007/08, s’esperava aprovar un nou 
Pla Estratègic i una actualització del SDE que, conseqüentment, comportaria la modificació de la 
metodologia i els indicadors que s’apliquen a centres, departaments i serveis per a ajustar-los a les 
noves exigències, així com l’establiment de nous documents de concert per al bienni 2008/09 en 
centres i departaments i la revisió i millora del procés en els serveis. 

D’altra banda,  durant 2007 també es va elaborar la memòria EFQM (European Foundation for 
Quality Management) per a obtenir el reconeixement del corresponent segell d’excel·lència europea 
i es va actualitzar l’autoavaluació interna, mentre que l’avaluació externa estava prevista abans que 
finalitzara el curs 2007/08.

En relació amb els ingressos i despeses del pressupost de l’exercici 2008, destaquen els aspectes 
següents:

I. ESTAT D’INGRESSOS

L’estat d’ingressos del pressupost ascendeix, en total, a 93.726.000€, mentre que el de l’any 2007, 
va ascendir a 87.582.000€, la qual cosa suposa un augment de 6.144.000€ en termes absoluts, que 
representa  el  7,02%.  L’augment  ve  explicat  per  l’efecte  conjunt  de  l’increment  dels  ingressos 
ordinaris derivats del PPF i per la major previsió d’ingressos per taxes corresponents a la matrícula 
dels màsters oficials.

Analitzant amb un major nivell de detall les previsions d’ingressos del pressupost, cal destacar:

1. En el capítol 3, taxes i altres ingressos, es preveuen ingressos per 9.554.757,91€, la qual cosa 
suposa un augment del 12,31% sobre el pressupost anterior. Es desglossa per articles de la manera 
següent:

- L’article 30, venda de béns, recull les previsions dels recursos que s’han d’obtenir per la venda de 
publicacions pròpies i d’altres béns diversos, per un import de 172.000€.

-  L’article 31 recull  en la seua consignació els  ingressos per prestació de serveis,  el  rendiment 
d’activitats esportives i cursos per 310.000,00€.

Com en anys anteriors, no s’inclouen en el pressupost inicial els recursos procedents dels contractes 
subscrits a l’empara de l’article 83 LOU, sinó que s’aniran integrant en aquest a mesura que es 
vagen subscrivint al llarg de l’exercici econòmic.

- L’article 34, referit a tributs parafiscals, recull els ingressos previstos en concepte de taxes per la 
prestació de serveis  acadèmics universitaris,  tant en el  concepte de matrícula de primer,  segon, 
tercer cicle, de màsters oficials, de la Universitat per a majors, com de proves d’accés per a majors 
de  25  anys,  curs  d’adaptació  pedagògica,  proves  d’accés,  expedició  de  títols  i  altres  taxes  de 



secretaria. Es preveuen 8.812.757,91€ pels conceptes anteriors.

2. El capítol 4, transferències corrents, amb 80.750.991,41€, suposa un augment del 7,48% sobre 
el pressupost de 2007. Aquest import prové fonamentalment de l’aplicació del PPF anteriorment 
comentat. Les partides més rellevants són:

- La quantitat de 399.245,60€, procedent de l’administració de l’Estat i que es destina principalment 
a despeses corrents de projectes d’investigació.

-  L’ingrés,  procedent  de  la  Generalitat  Valenciana  per  al  2008  (concepte  4430)  inclou  el 
finançament  que  correspon a  la  Universitat  mitjançant  l’aplicació  del  model  establert  pel  PPF, 
consignat d’acord amb les hipòtesis enunciades al principi d’aquesta memòria, i que ascendeix a 
72.914.460,20€.

Com a  conseqüència  de  l’endeutament  previst  en  el  finançament  del  II  Pla  d’Inversions  de  la 
Generalitat Valenciana, s’inclou en aquest subconcepte una subvenció específica per 1.679.828,83€, 
per a compensar el venciment l’any 2008 dels interessos derivats de l’emissió d’obligacions. I dues 
subvencions  específiques  més,  una  per  valor  de  2.614.109,20€,  per  a  fer  front  als  venciments 
d’interessos derivats dels lliuraments del préstec del Banc Europeu d’Inversions (BEI) i una altra 
per 960.000€ per a atendre els interessos de la pòlissa de crèdit referent a aquest pla.

Així mateix, s’inclouen altres subvencions procedents de la Generalitat Valenciana entre les quals 
destaquen la destinada a promoure i facilitar la convergència europea, la que finança accions IOBE 
(informació, orientació, recerca d’ocupació), la que té com a objecte la promoció del valencià i la 
que presta suport a la formació de les persones majors. 

D’altra banda, també es disposa de subvencions procedents de convenis signats amb la Fundació 
Caixa Castelló-Bancaixa, amb la Diputació de Castelló, amb el Banc de Santander, amb l’empresa 
BP Oil Espanya, S.A., la Fundació Dávalos-Fletcher, FEPAC-ASAJA, etc.

I, finalment, s’han pressupostat fons europeus per a finançar beques Erasmus corresponents al curs 
2008/09,  estades  en  pràctiques  internacionals  per  a  graduats  recents,  el  projecte  de  mobilitat 
Leonardo da Vinci i el programa Sòcrates/Erasmus.

3.  Els  ingressos  patrimonials,  amb 787.968,20€  figuren  consignats  en  el  capítol  5  de  l’estat 
d’ingressos i experimenten un increment respecte al 2007 del 6,78%.

Aquest capítol està integrat pels conceptes següents:

- L’article 50 conté una previsió d’ingressos, per un import de 687.968,20€, que corresponen a 
interessos financers.

-  L’article  52  conté  la  previsió  d’altres  rendes  procedents  de les  concessions  de cafeteria  i  de 
reprografia, calculades per a l’any 2008, en 100.000,00€.

4. El capítol 7 de l’estat d’ingressos, amb 2.632.282,48€, recull les transferències de capital de la 
Generalitat  Valenciana  destinades  a  atendre  l’amortització  de  capital  corresponent  al  2008  del 
préstec del BEI. 

II. ESTAT DE DESPESES

La xifra total pressupostada de despeses per al 2008 ascendeix a 93.726.000€, import superior al de 
2007 en un 7,02%. 

Les  previsions  de  l’estat  de  despeses  s’estructuren  en  els  dos  programes  següents:  422-
D’ensenyaments universitaris i 541-A investigació científica i tècnica.

El  pressupost  del  programa  422-D  ascendeix  a  87.326.638,52€  en  l’exercici  2008,  i  era  de 



80.744.633,02€ el 2007, la qual cosa posa de manifest un augment de 6.582.005,50€ en termes 
absoluts i un increment de 8,15 punts percentuals. L’increment és generalitzat en tots els capítols de 
l’estat de despeses a excepció de les inversions pròpies, que es redueixen un 15%. Aquesta xifra 
reflecteix que la capacitat  d’abordar inversions amb fons propis es va veient afectada pel gran 
esforç inversor que la Universitat està fent aquests últims anys en finançar amb recursos propis, a 
càrrec de romanents d’exercicis anteriors, importants i inajornables obres que s’estan duent a terme 
actualment al campus, sense aportació financera de la Generalitat Valenciana (el Paranimf, l’Escola 
Infantil, l’edifici de Serveis Centrals, la urbanització del campus del Riu Sec fase Parc Científic i la 
piscina universitària).

El programa 541-A, arriba als  6.399.361,48€ el  2008, i  era el  2007 de 6.837.366,98€, per tant 
experimenta una disminució, calculada en un 6,41% que,  en bona part,  reflecteix l’efecte de la 
finalització del Programa Operatiu FEDER, Investigació, Desenvolupament i Innovació 2000-06. 

Les notes més destacades en l’estat de despeses del pressupost de la Universitat, tenint en compte 
els dos programes de forma conjunta, són les següents:

1.  El  capítol  1,  despeses de personal,  amb un import  de 54.954.306,79€,  recull  un increment 
global general de 4.134.082,70€, xifra que suposa el 8,13% respecte a l’any anterior.

Si  del  total  del  capítol  1  es  dedueix  l’import  corresponent  a  les  despeses  de  personal  amb 
finançament afectat, que ascendeix a 356.076,43€, la xifra resultant ascendeix a 54.598.230,36€ i 
reflecteix la part del capítol 1 amb finançament no afectat. 

Aquesta xifra experimenta un increment de 4.263.080,64€ respecte al pressupost del 2007, la qual 
cosa suposa un augment del 8,47%. Aquest increment es desglossa en tres components:

a) Major cost del PDI (3.495.878,38€) que experimenta un 10,79% d’increment respecte al 2007. 
Del dit increment un 8,18% correspon a la relació de llocs de treball (RPT), un 1,77% al personal 
temporal de fora de plantilla, i un 0,07% a projectes i programes de PDI. Comparant el cost total de 
les places de PDI incloses en la RPT de 2008, en relació amb les de 2007 a 1 de gener, resulten les 
diferències  següents:  increment  salarial  (2%),  increment  pagues extres  (0,7%),  triennis  i  mèrits 
docents  (0,85%) i  la  creació de 77 llocs de treball  de PDI durant  el  2007 (6,61%).  Quant  als 
projectes i programes de PDI cal destacar el personal de suport a grups d’investigació (2,15%) i el 
programa d’incentivació del PDI (0,59%).

b) Major cost del PAS (1.078.438,86€) que representa el 6,25% d’increment respecte al 2007. Del 
dit  increment,  el  5,87% correspon a la relació de llocs de treball,  el  0,16% a personal fora de 
plantilla i el 0,18% a altres projectes.

Quant a l’increment de la plantilla del PAS, en relació amb el cost de la RPT a 1 de gener del 2007, 
ve determinat per: l’aplicació del Pla Plurianual de Plantilles 2006-08, la creació de 7 nous llocs de 
treball (1,57%), la pujada salarial (2%), nous triennis que es perfeccionaran durant el 2008 (0,25%), 
a més de l’increment de l’1,57%, com a conseqüència de la inclusió de dos terços del complement 
específic en les pagues extraordinàries.

c)  Respecte  al  programa d’ajudes socials  s’ha pressupostat  53.966,59€,  la  qual  cosa suposa un 
increment del 2%.

Pel que fa al pla de pensions, i tenint en compte l’estimació de personal que complirà els requisits 
previstos per a poder ser partícip d’aquest, s’han pressupostat 333.423,65€, la qual cosa suposa un 
increment del 10,05%.

2. El capítol 2, despeses de funcionament, conté tot tipus de despeses, en béns i serveis, necessaris 
per a atendre el funcionament i el desenvolupament de les activitats de la Universitat, incloses les 
despeses ordinàries associades a projectes d’investigació i manteniments d’equips d’investigació.



En aquest capítol s’han consignat 20.917.591,05€, l’increment del qual és del 13,59% respecte al 
pressupost del 2007.

Destaquen les partides següents:

En la partida de treballs, subministraments i serveis exteriors s’inclouen les previsions d’aquestes 
despeses per al 2008, per un import de 18.713.775,72€.

Mereixen  especial  atenció  les  despeses  per  a  la  reparació  i  conservació  d’edificis  i  altres 
construccions per 1.762.066,17€, el manteniment de maquinària i instal·lacions per 1.762.524,89€ i 
el manteniment d’equips informàtics per 297.105,25€.

El concepte de subministraments ascendeix en la seua previsió pressupostària a 2.977.018,23€. La 
partida més significativa és la que contempla la despesa d’energia elèctrica per 2.025.378,53€.

L’apartat de treballs realitzats per altres empreses, amb una consignació global de 5.463.725,29€, es 
desglossa,  fonamentalment,  en  despeses  de  neteja  per  1.700.835,02€,  les  de  seguretat  per 
776.770,27€, i les d’estudis i treballs tècnics per 2.226.607,13€.

En l’article  d’indemnitzacions  per  raó de servei  s’inclouen 841.807,84€ per  a  atendre despeses 
relatives a dietes i  locomoció,  i  1.357.714,57€ per a retribucions per assistències a tribunals,  a 
òrgans col·legiats, seminaris, cursos, etc.

3.  El  capítol  3,  que  recull  les  despeses  financeres,  es  xifra  en  5.268.176,58€.  L’explicació 
d’aquesta  important  quantitat  ve  donada,  principalment,  pel  sistema  de  finançament  de  les 
inversions  del  II  Pla  d’Inversions,  signat  amb  la  Generalitat  Valenciana,  mitjançant  l’emissió 
d’obligacions en el mercat financer i la subscripció d’un contracte de préstec amb el Banc Europeu 
d’Inversions (BEI). Per a atendre al pagament dels interessos d’aquest sistema de finançament s’ha 
realitzat  la  consegüent  consignació  pressupostària  en  despeses  (1.679.828,83€  per  interessos 
derivats  de  l’emissió  d’obligacions  i  2.614.109,20€ per  interessos  derivats  dels  lliuraments  del 
préstec del BEI) que tenen la seua contrapartida en l’estat  d’ingressos, ja que hi ha l’obligació 
garantida,  per  part  de  la  Generalitat  Valenciana,  de  reintegrar-los  a  la  Universitat.  A més,  es 
consignen 960.000,00€ per a donar cobertura als interessos generats per la pòlissa de crèdit pont, 
oberta a favor de la Universitat Jaume I, a instància de l’Institut València de Finances (IVF), per a 
compassar adequadament les operacions d’endeutament a llarg termini derivades del finançament 
del II Pla d’Inversions de la Generalitat Valenciana amb la disposició dels dits fons. L’augment 
respecte al pressupost anterior és del 2,19%.

4. El  capítol 4, transferències corrents, amb una consignació de 4.006.735,60€, experimenta un 
increment del 28,21% respecte a 2007. Aquest capítol inclou les quantitats destinades a beques 
Erasmus,  a  beques  Sòcrates-Erasmus,  a  estades  d’estudiants  als  Estats  Units,  a  beques  de 
col·laboració i  iniciació a la investigació i  a ajudes a estudiantat  provinent de països en via de 
desenvolupament. A més d’aquestes ajudes, l’import consignat en aquest capítol es destina a beques 
per a fomentar la participació de l’alumnat en les activitats de la Universitat i també beques i premis 
d’investigació, estades de professorat a altres centres d’investigació, beques de suport tècnic a la 
investigació pròpies i estades d’investigadors i investigadores invitats.

Juntament amb aquestes quantitats, s’han pressupostat diverses partides en concepte de subvenció 
de la Universitat Jaume I a altres organismes i/o associacions, entre les quals cal relacionar les 
següents per ser nominatives:

Fundació General Universitat Jaume I (275.000,00€), Parc Científic Tecnològic Empresarial de la 
Universitat Jaume I, S.L. (70.000,00€), Fundació Isonomia (27.000,00€), Fundació Germà Colón 
Doménech  (26.010,00€),  Institut  Joan  Lluís  Vives  (13.056,00€),  Ajuntament  de  Maó,  com  a 
aportació als cursos UIMIR (7.816,15€), Fundació Càtedra Soler i Godes (22.119,56€), Projecte 
Cultural  Castelló,  S.A.,  (60.000,00€),  Vita  et  Pax.  Rwanda  Fraternitat,  (9.000,00€)  i  Societat 



d’Antics Alumnes i Amics de l’UJI (70.000,00€).

5. El capítol 6 recull les inversions reals de la Universitat previstes per a l’exercici 2008. La seua 
consignació global és de 5.916.907,50€, la qual cosa suposa una disminució del 24,36% respecte al 
2007. Com ja s’ha explicat en els paràgrafs anteriors, aquesta disminució és deguda al fet que ja ha 
finalitzant el Programa Operatiu FEDER, Investigació, Desenvolupament i Innovació 2000-06 i, en 
conseqüència, no hi ha cap anualitat pressupostada per aquest concepte el 2008. No obstant això, al 
llarg de 2008, s’han de finalitzar totes les inversions que actualment estan en fase d’execució i que 
estan finançades amb aquests fons.

De  l’import  pressupostat  en  aquest  capítol,  5.822.867.49€ representen  la  inversions  pròpies  de 
l’UJI,  finançades  amb el  seu  propi  esforç  pressupostari,  i  que  es  concreten  en  diverses  obres 
d’ampliació  i  millora  d’instal·lacions,  com  ara  les  obres  d’adequació  de  la  Facultat  Ciències 
Jurídiques i Econòmiques a les exigències plantejades en el Projecte d’Activitat del Centre, millores 
a les instal·lacions de lampisteria i de climatització, adquisició d’equipament informàtic, així com 
adquisició de fons bibliogràfics.

6.  El  capítol 8, actius financers,  amb una consignació de 30.000€, recull  la participació de la 
Universitat  en entitats i  eventuals empreses de base tecnològica,  que nasquen a partir  de grups 
d’investigació d’aquella.

7. El  capítol 9, passius financers, inclou la previsió de despeses necessàries per a l’amortització 
corresponent  al  2008  del  préstec  del  BEI,  un  dels  instruments  que  van  possibilitar  el 
desenvolupament del II Pla d’Inversions. L’import és de 2.632.282,48€ i representa un increment 
respecte a l’exercici anterior de 19,45%.

Taules resum pressupost 2008

• Ingressos totals per capítol

Ingressos per capítol
CAPÍTOL DESCRIPCIÓ EUROS PERCENTATGE

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 9.554.757,91 10,19%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 80.750.991,41 86,16%
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 787.968,20 0,84%
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 2.632.282,48 2,81%

93.726.000,00 100,00%

• Despeses totals per capítol

Despeses per capítol
CAPÍTOL DESCRIPCIÓ EUROS PERCENTATGE

1 DESPESES DE PERSONAL  54.954.306,79 58,63%
2 COMPRA DE BÉNS CORRENTS I 

DESPESES DE FUNCIONAMENT
20.917.591,05 22,32%

3 DESPESES FINANCERES 5.268.176,58 5,62%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.006.735,60 4,27%
6 INVERSIONS REALS 5.916.907,50 6,31%



8 ACTIUS FINANCERS 30.000,00 0,03%
9 PASSIUS FINANCERS 2.632.282,48 2,81%

93.726.000,00 100,00%

• Despeses per programa i capítol

Programa 422-D: ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS
CAPÍTOL DESCRIPCIÓ EUROS PERCENTATGE

1 DESPESES DE PERSONAL 52.648.682,25 60,29%
2 COMPRA DE BÉNS CORRENTS I 

DESPESES DE FUNCIONAMENT
18.830.269,73 21,56%

3 DESPESES FINANCERES 5.260.019,80 6,02%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.735.103,31 3,13%
6 INVERSIONS REALS 5.200.280,95 5,95%
8 ACTIUS FINANCERS 20.000,00  0,02%
9 PASSIUS FINANCERS 2.632.282,48 3,01%

87.326.638,52 100,00%

Programa 541-A: INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA I TÉCNICA
CAPÍTOL DESCRIPCIÓ EUROS PERCENTATGE

1 DESPESES DE PERSONAL 2.305.624,54 33,03%
2 COMPRA DE BÉNS CORRENTS I 

DESPESES DE FUNCIONAMENT
2.087.321,32 32,62%

3 DESPESES FINANCERES 8.156,78 0,13%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.271.632,29 19,87%
6 INVERSIONS REALS 716.626,55 11,20%
8 ACTIUS FINANCERS 10.000,00 0,16%

6.399.361,48 100,00%

Obres de nova construcció i de reforma, ampliació i millora
Durant aquest curs s’han acabat les obres de l’Edifici Investigació I, mòduls 2 i 3, així com l’Escola 
Infantil, i està previst que entre en servei l’últim trimestre de l’any 2008.

S’han continuat les obres de construcció del Paranimf de la Universitat i s’han iniciat les obres de 
l’Edifici d’Investigació II, en la parcel·la 26 i l’edifici Espaitec 1 del Parc Científic i Tecnològic de 
la  Universitat,  on  s’ubicaran  les  oficines  de  gestió  del  parc  i  les  primeres  empreses  que  hi 
desenvoluparan la seua activitat.

S’han elaborat els projectes tècnics per a la construcció d’una piscina coberta i de les instal·lacions 
esportives a l’aire lliure (pista atletisme, futbol, voleibol, etc.), que s’executaran durant el pròxim 



curs acadèmic.

L’OTOP està elaborant els projectes tècnics per a la construcció d’un edifici de Serveis Centrals 
d’Infraestructures,  així  com la  Casa  de  l’Estudiantat  i  el  segon  edifici  per  al  Parc  Científic  i 
Tecnològic, denominat Espaitec 2.

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

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

Expedients de contractació

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

Expedients de contractació. Any 2007
Obres Import Subministram

ents
Import Assistències, 

serveis i altres
Import

7 17.765.388,36 44 4.865.113,60 39 9.005.374,46

Expedients de contractació fins al 31/5/2008
Obres Import Subministram

ents
Import Assistències, 

serveis i altres
Import

5 12.367.979,08 10 544.700,67 10 668.554,37

Contractes menors

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

Contractes menors. Any 2007
Obres Import Subministram

ents
Import Assistències, 

serveis i altres
Import

8 201.064,23 1.253 2.003.195,35 56 450.371,87



Contractes menors fins al 31/5/2008
Obres Import Subministram

ents
Import Assistències, 

serveis i altres
Import

6 133.512,40 467 1.040.134,18 27 225.480

Oficina de Prevenció i Gestió Medioambiental
Introducció
Durant aquest curs l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental ha continuat amb la seua tasca de 
millora de les condicions de treball del personal de la Universitat Jaume I des de totes les vessants 
de  la  prevenció  de riscos  laborals,  això es,  la  seguretat  en el  treball,  la  higiene  industrial,  les 
condicions ergonòmiques i psicosociològiques i la salut. També s’ha continuat amb la gestió dels 
residus  generats  per  l’activitat  diària  de la  Universitat  i  s’han realitzat  accions  destinades  a  la 
millora  del  comportament  mediambiental  de  l’UJI,  com  ara  campanyes  de  sensibilització, 
informació...  i  entre  les  quals  cal  destacar  l’ampliació de la  certificació  del  Sistema de Gestió 
Ambiental segons els requisits de la norma ISO14001.

Per altra banda, l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental continua amb el desenvolupament 
del Pla Estratègic i el personal participa en grups de millora, tant interns del servei com amb altres 
serveis. Així també el servei participa en l’obtenció i el manteniment de la certificació ISO9000 de 
les titulacions i serveis de la Universitat Jaume I.

El Comitè de Seguretat i Salut s’ha reunit tres vegades des de setembre de 2007.

Ergonomia, psicosociologia i salut
S’ha continuat amb els programes:
Control analític de legionel·la a les xarxes d’aigua calenta i freda.
Control analític de bacteris i fongs de les superfícies del vestuaris del Servei d’Esports.
Control de la qualitat microbiològica de l’aire als edificis.
Auditories de seguretat alimentària i analítiques a les cuines i menjadors.
Programa de salut sexual i prevenció de la SIDA
Consulta antitabac amb taules informatives setmanals.
Vacunació contra la grip, així com d’altres vacunes en funció dels riscos laborals (tètanus, 
hepatitis).
Dotació i reposició de farmacioles.
Reconeixements ginecològics (prevenció càncer de cèrvix i endometri).
Reconeixements mèdics preventius laborals incloent a les persones becàries i professorat associat.
Tonometries als majors de 40 anys, com a prevenció del glaucoma.

S’han continuat amb les tasques assistencials mèdiques i psicològiques del Centre Sanitari.

S’ha continuat amb les avaluacions i visites tant per a PDI com a PAS.

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

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

S’ha continuat col·laborant  amb el  Centre de Transfusions de la  Comunitat  Valenciana amb 17 
col·lectes i mes de 1.600 donacions.



Seguretat en el treball i higiene industrial
S’han realitzat diverses accions per a la implantació de plans d’autoprotecció dels edificis de l’UJI:
S’han realitzat plànols d’emergència amb indicacions de com actuar en cas d’incendi o evacuació, i 
s’han penjat a les zones comunes de cada edifici de l’UJI. 
S’han realitzat dos edicions del curs en línia sobre el pla d’autoprotecció. S’han format un total de 
55 persones.
S’ha realitzat un simulacre d’incendi i evacuació a l’edifici docent TD de l’ESTCE.
S’han realitzat quatre xicotets simulacres d’avisos d’alarma en diversos edificis de l’UJI.

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

S’ha realitzat una avaluació específica sobre màquines del taller de metall del departament d’ESID.

S’ha realitzat o s’ha revisat l’avaluació de riscos del següents departaments:
• Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural
• Departament de Física
• Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia
• Departament d’Economia
• Departament de Finances i Comptabilitat
• Departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting
• Departament de Dret Públic
• Departament de Dret Privat
• UP de Dret del Treball, de la Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat

S’ha revisat l’avaluació de riscos dels edificis:
• Centre de Postgrau i Consell Social
• Aulari i edificis departamentals C1 i C2 de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
• Edifici TT
• Galeria de Serveis

S’ha  implantat  un  procediment  per  a  la  neteja  de roba  de  laboratori  o  taller  del  personal  dels 
diversos departaments.

S’ha participat en l’organització de la Setmana de la Seguretat Vial.

S’ha distribuït un CD interactiu sobre prevenció de riscos laborals per trànsit, en col·laboració amb 
la Fundació per a la Prevenció de Riscos de la Comunitat Valenciana.

S’han realitzat informes sobre condicions de seguretat i higiene en diferents llocs de l’UJI.

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

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

Gestió mediambiental
S’ha llançat el “Pla renove per a equips frigorífics”, amb el qual se subvenciona la substitució de 
frigorífics  i  congeladors  per  altres  amb  característiques  d’eficiència  energètica  i  components 
refrigerants respectuosos amb el medi ambient.



S’ha repartit paper reciclat per a exàmens als departaments dins l’abast de la certificació del SGA 
segons la ISO 14001, per sensibilitzar sobre la importància de la utilització d’aquest tipus de paper.

S’ha  repartit  una  caixa-contenidor  per  afavorir  el  reciclatge  de  paper  a  tot  el  PAS que  ho  ha 
demanat.

S’ha continuat amb la gestió diària de recollida i eliminació de residus, amb la recollida selectiva 
de: paper i cartó, envasos lleugers, tòners i cartutxos de tinta, piles, llaunes, deixalles informàtiques, 
telèfons mòbils i els seus components, i residus perillosos als laboratoris i tallers.

S’han substituït els contenidors exteriors de llaunes per uns altres adequats per tot tipus d’envasos 
lleugers.

S’han dotat de contenidors els nous edificis.

S’ha realitzat l’auditoria de seguiment del Sistema de Gestió Ambiental (SGA), als departaments:
Enginyeria i Ciència dels Computadors
Llenguatges i Sistemes Informàtics
Matemàtiques
Dret Privat
Dret Públic
Economia
Administració d’Empreses i Màrqueting
Finances i Comptabilitat
Unitat Predepartamental de Dret del Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat
Estudis Anglesos
Filologia i Cultures Europees
Educació
Història, Geografia i Art
Filosofia, Sociologia i Comunicació Audiovisual i Publicitat
Ciències de la Comunicació
Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia
Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia
Traducció i Comunicació

Que estan certificats amb el codi GA-2005/0170

S’han  auditat  per  primera  vegada,  els  departaments  d’Enginyeria  Mecànica  i  Construcció,  i 
Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny. Aquesta auditoria s’ha realitzat per part d’un auditor 
extern acreditat (AENOR), que ha certificat la implantació del SGA segons els requisits de la norma 
ISO14001; l ’ UJI ha sigut la segona universitat d’Espanya a aconseguir certificar un SGA.

S’ha  continuat  amb  la  implantació  d’un  sistema  de  gestió  mediambiental  segons  la  norma 
ISO14001, ampliant l’abast del SGA a nous departaments.

S’ha col·laborat en l’organització d’actes i activitats universitàries per tal de garantir una adequada 
gestió dels  residus generats,  com: la festa de benvinguda,  actes de l’aniversari  de l’UJI,  viu la 
Universitat, etc.

S’ha  participat  en  la  segona  campanya  “frenaelcambioclimatico”  de  la  Fundació  Natura  i 
patrocinada pel Ministeri de Mediambient.

S’ha llançat una campanya de sensibilització mediambiental,  amb missatges gràfics periòdics al 



circuit intern de televisió, amb la col·laboració del Servei de Comunicació.

S’ha participat en el I Simposi Iberoamericà d’Enginyeria de Residus realitzat a l’UJI.

Formació
S’han  realitzat  les  següents  activitats  formatives  dirigides  als  membres  de  la  comunitat 
universitària:
187 cursos de 4 hores de durada de formació en línia per al PAS, PDI i personal becari.
5 tallers, en col·laboració amb l’USE per al PDI.
Per a l’estudiantat, s’han continuant realitzant els tallers de suport a l’estudi (en col·laboració amb 
l’USE), els cursos de lliure configuració en matèries relacionades amb la salut (propis i en 
col·laboració en distintes ONG: PATIM, ADICAS, Creu Roja i Azahar) i de promoció de la salut 
sexual i prevenció de la SIDA.
S’han gestionat les sol·licituds del personal de l’UJI per a assistir a les sessions formatives 
específiques sobre riscos laborals que s’han celebrat a la seu d’UNIMAT Prevención a Castelló de 
la Plana.

Oficina Verda
1. Introducció
Com en cursos  anteriors  l’Oficina  Verda  ha  desenvolupat  les  seues  actuacions  emmarcades  en 
quatre blocs, l’aplicació d’un sistema de gestió ambiental a la universitat validable, la formació 
transversal en medi ambient de la comunitat universitària, a través de les Jornades de Compromís 
Universitari  amb  el  Medi  Ambient,  el  curs  d’iniciació  a  la  ornitologia  i  el  seminari 
d’ambientalització curricular així com el projecte del campus com a ecosistema, actuació com a 
oficina assessora, divulgadora i d’informació en medi ambient, i per últim, com a representant en 
tasques ambientals de la universitat.

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

Departament d’Enginyeria i Ciència de la Computació
• Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics
• Departament de Matemàtiques
• Departament de Dret Públic
• Departament de Dret Privat
• Departament d’Economia
• Departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting
• Departament de Finances i Comptabilitat
• Unitat Predepartamental de Dret del Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat
• Departament d’Estudis Anglesos
• Departament de Filologia i Cultures Europees
• Departament d’Educació
• Departament d’Història, Geografia i Art
• Departament de Filosofia i Sociologia



• Departament de Traducció i Comunicació
• Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia
• Departament de Traducció i Comunicació

 Certificat IQNET Certificat ISO 14001

A més a més han desenvolupat el procés, els departaments de les àrees d’enginyeria de l’Escola 
Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, que havent passat l’auditoria externa en abril de 
2008, cal esperar estiguen certificats per al mes de setembre.  

3. X Jornades de formació regulars: Compromís Universitari amb el Medi 
Ambient
Com en anys anteriors, al «Compromís Universitari amb el Medi Ambient» es consideren tres parts 
i diferents activitats que es relacionen a continuació.

A. Medi natural

Especies invasores, 14 de novembre de 2007
• 16.00 h Presentació de les Jornades, informe i lliurament de la documentació.
• 16.30 h  Invertebrats aquàtics invasors: el cas de l’Artemia, professor Francisco Amat, Institut 

d’Aqüicultura Torre La Sal, IATS-CSIC.
• 17.30 h Pausa i café.
• 18.00 h Espècies vegetals invasores, Simón Fos, Servei de Biodiversitat, Conselleria de Medi 

Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge.
• 19.00 h Taula redona amb els ponents i el professor i reconegut conservacionista, Ramón 

Saborit. Participació de Pedro Gozalbo de l’Agrupació de Damnificats per l’Incendi d’Agost de 
2007 a l’Alcalatén.

B. Gestió ambiental - sostenibilitat

Gestió dels residus urbans: plans zonals, 12 de març de 2008
16.00 h Presentació de les Jornades, informe i lliurament de la documentació.
• 16.30 h Presentació de l’informe de seguiment d’aus 2007 al campus del Riu Sec, doctor Joan 

Castany, ornitòleg.
• 17.15 h Els plans zonals per a la gestió de RSU,  Emili Gombau, Conselleria de Medi Ambient, 

Generalitat Valenciana.
• 18.00 h Pausa i cafè.
• 18.30 h La gestió de RSU: alternatives de tractament,  Fernando Albarrán, enginyer, director de 

planta, RECIPLASA.



• 19.15 h Taula redona amb els ponents i el professor Antonio Gallardo, codirector del IV Màster 
de Medi Ambient de la Universitat Jaume I.

C. Materials i processos

Nanotecnologia i medi ambient, 7 de maig de 2008
16.00 h Presentació de les Jornades, informe i lliurament de la documentació.
• 16.30 h Dispositius fotovoltaics nanoestructurats, doctor Joan Bisquert, Departament de Física, 

Universitat Jaume I.
• 17.30 h Pausa i cafè.
• 18.00 h Nanomaterials com a oportunitat ambiental, doctora María José López Tendero, 

coordinadora de nanomaterilas d’AIDICO.
• 19.00 h Taula redona: nanotecnologia i medi ambient, amb els ponents i un representant dels 

grups conservacionistes de la Comunitat Valenciana.

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

Consultes realitzades durant el curs 2007-2008
Temes Nombre

Toxicitat de substàncies 3
Informació sobre adreces de institucions i 
experts

7

Petició de bibliografia ambiental 12
Consultes sobre sistemes de gestió ambiental 3
Col·laboracions amb mitjans de comunicació 8

Procedència de les consultes
Entitat Nombre

Institucions i ajuntaments 6
Comunitat UJI 17
Altra comunitat universitària 4
Particulars 6

5. Activitats de representació de la universitat en fires, congressos i jornades 
relacionades amb el medi ambient
L’Oficina Verda participa en:
• Representació de la universitat en el Consell Assessor i de Participació en Medi Ambient 

CAPMA de la Comunitat Valenciana i a la Junta Rectora de Columbretes.
• Representació de la universitat en el Consell Forestal de la Comunitat Valenciana.
• Xarxa de voluntariat en medi ambient de les universitats espanyoles.
• Participació en l’elaboració de l’estratègia valenciana d’educació ambiental per al 

desenvolupament sostenible (EVEADS) per la Generalitat Valenciana.

La comissió interuniversitària sobre medi ambient de la xarxa Lluís Vives, lamentablement ha estat 
dissolta.



6. Seminari sobre ambientalització curricular
Dins  del  procés  global  d’ambientalització  curricular  inclòs  en  el  procés  d’implementació  del 
sistema  ambiental  de  l’UJI  s’ha  desenvolupat  la  quarta  part  del  projecte  d’ambientalització 
curricular amb les següents característiques:

Objectius

Encetar el procés d’ambientalització curricular a la Universitat Jaume I a través d’un projecte pilot 
que puga permetre la seua generalització en el curs 2007-08 en els departaments que estan dins del 
procés de certificació ISO14001.

Productes

Produir  documentació,  metodologia  i  sistemes  adients  per  a  generar  els  processos 
d’ambientalització curricular en els departaments de la Universitat Jaume I.

Resultats

Obtindre experiències  i  sistemes vehiculars  adaptats  a  la  Universitat  Jaume I  per  desenvolupar 
d’una manera eficient i realista un procés d’ambientalització curricular dins del SGA adaptat a la 
norma ISO14001.

Aquest  projecte  s’ha  cofinançat  amb  una  petició  a  l’USE  d’un  projecte  educatiu  en  el  qual 
participen dotze professors de la universitat membres del seminari (projecte OG073-25).

En aquest curs s’ha acabat de desenvolupar la fase IV.

FASE IV: Elaboració de resultats.
• Elaboració de resultats i avaluació del procés i dels resultats.
• Seminari d’avaluació i discussió conjunta.
• Realització d’una guia d’ambientalització per a utilitzar als departaments, per aplicar aspectes 

d’ambientalització curricular en el marc de la norma ISO 14001 d’acord amb els resultats i 
documentació generada.

La guia generada s’ha enviat per correu electrònic a tota la comunitat universitària i està penjada al 
web de l’Oficina Verda. S’ha publicat en mitjans de comunicació com es el cas de la pàgina al 
periòdic Mediterráneo, que es presenta a continuació.



 

7. Projecte: campus forestal
S´han continuat les gestions per al desenvolupament del projecte de campus forestal de l’UJI o 
espai forestal acotat on amb les limitacions legals i d’altre tipus que es puguen conveniar amb parts 
terceres, la universitat disposarà d’un indret per a desenvolupar accions directes de conservació i 
millora  forestal,  sensibilització ambiental  social  en general  i  acadèmica en particular,  així  com 
docents i de recerca.

8. Projecte: observatori ambiental de l’UJI
Al web de l’Oficina Verda (http://www.uji.es/serveis/ofiverda/observa/) es pot consultar el resultat 
de l’Observatori Ambiental de l’UJI amb diferents ítems de seguiment mensual i trimestral:
• a) Paraules clau: on a mode de flaix de premsa es donen noticies ambientals al voltant de la 

Universitat Jaume I.
• b) Legislació sobre medi ambient del mes.
• c) Seguiment de les concessions hidrològiques del mes a la província de Castelló.
• d) Anàlisis de l’evolució de la contaminació atmosfèrica a la província de Castelló.

9. Projecte: el campus com a ecosistema
Emmarcat en un projecte d’apropar al coneixement del substrat natural del campus, s’enceta en tres 
fases:

1)Visita  verda:  presentació i  actualització d’itineraris  botànics i  de jardineria  al  mateix web en 
col·laboració amb el Servei de Llengües i Terminologia ( http://www.uji.es/serveis/ofiverda/visita/     ). 

http://www.uji.es/serveis/ofiverda/visita/


Itineraris botànics al campus

2) Seguiment de les aus al  campus: pretén estudiar i  analitzar les possibilitats de millora de la 
població ornitològica associada al campus en interacció amb els vegetals. Sota la coordinació del 
Dr.  Joan Castany del  Grup d’Ornitologia  AU, s’ha finalitzat  i  els  resultats  estan en el  web de 
l’Oficina Verdal ( http://www.uji.es/bin/serveis/ofiverda/segaus     ). 

http://www.uji.es/bin/serveis/ofiverda/segaus


 Resultats gràfics d’aus al campus

3)  Anàlisis  i  seguiment  dels  insectes  del  campus.  S’ha  desenvolupat  el  projecte  per  a  la 
caracterització de l’entomofauna present al campus de la Universitat Jaume I, caldria realitzar amb 
freqüència mensual, diversos tipus de mostratge, amb finalitats diferents.

• Trampes de gravetat: per a recol·lectar la fauna present a les cobertes vegetals, que es desplaça 
caminant. Es col·locarien en diversos llocs del campus durant un període d’una setmana cada 
mes.

• Trampes cromàtiques apegaloses: per a recol·lectar formes alades d’insectes que es desplacen 
volant. Aquestes trampes també es col·locarien en diversos llocs del campus durant un període 
d’una setmana cada mes.

• Recollida directa de mostres: per a formes poc actives, lligades al substrat d’alimentació. 
Caldria fer una “batuda” d’un dia una vegada al mes, i la recollida es faria tant amb mànega 
entomològica, com directament de mostres vegetals afectades.
   



10. Concurs de fotografia
S’ha convocat el “I Concurs de Fotografia Ecocampus” amb els següents trets generals.

Participants

Tots els  membres de la comunitat  universitària  de la  Universitat  Jaume I,  que ho siguen en el 
moment de presentar les imatges. Una persona només pot participar amb un màxim de 3 fotografies.

Termini de presentació

Les imatges es poden enviar fins al 23 de novembre de 2008, a les 24 hores.

Premis
• 1r premi: 300,00 euros
• 2n premi: 200,00 euros
• 3r premi: 100,00 euros

11. Col·laboracions
L’Oficina  Verda  col·labora  amb  altres  organismes  de  la  universitat  en  actuacions  a  banda  de 
l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental per motius obvis:

a) Jornades de reforestació

El Racó de la Solidaritat organitza jornades de voluntariat ambiental de reforestació, a la Serrà 
d’Espadà amb la col·laboració de l’Oficina Verda

b) Jornades sobre canvi climàtic
• Organitzada pel Racó de la Solidaritat de la Universitat Jaume I, a l’octubre de 2007.
• Organitzada per l’Ajuntament de Benicàssim al novembre de 2007.

Planificació i qualitat
L’Oficina  de  la  Promoció  i  Avaluació  de  la  Qualitat  (OPAQ)  és  la  unitat  que  s’encarrega  de 
promoure la millora continuada tant dels processos com en el serveis que es presten a la Universitat 
Jaume I  des  de  l’enfocament  de  la  qualitat.  Per  això  dóna  suport  i  assessorament  als  centres, 
departaments i oficines i serveis de la Universitat i fomenta la participació en la millora dels usuaris 
i usuàries, tant interns com externs. 

Planificació. Sistema de direcció estratègica
Institucional

El Claustre de l’UJI en la sessió del dia 5 de novembre de 2007, aprovà la revisió del sistema de 
direcció estratègica (SDE) a nivell institucional. Després de diversos anys des de la implantació del 
SDE a la Universitat  Jaume I  (UJI) resultava oportú dur a terme un procés d’actualització que 
tinguera en compte principalment els canvis ocorreguts en l’entorn i les perspectives de futur, així 
com tot l’aprenentatge i desenvolupament de capacitats acumulades a l’UJI durant aquests anys.

La revisió i actualització estratègica pren com a punt de partida l’anàlisi detallada de la situació 
actual, analitzant les fortaleses i debilitats; les amenaces, oportunitats i contingències. També suposa 
avaluar l’aprenentatge organitzatiu que s’ha produït a través de la implantació del SDE aprovat al 
febrer  del  2000,  analitzant  la  situació  dels  actuals  indicadors,  plans  d’acció  i  iniciatives  més 



rellevants. Durant aquests últims anys hem anat adquirint i  refermant una cultura de gestió que 
anteriorment no teníem desenvolupada en la mateixa mesura; una cultura basada en el foment de la 
participació,  que ens permet disposar en aquests moments de les anàlisis  DAFO dutes a terme 
recentment als centres, departaments i serveis de l’UJI. 

Al llarg del procés s’analitzarà si volem o necessitem créixer. També s’analitzarà on podem trobar 
els  avantatges  competitius  futurs  respecte  als  competidors;  quines  seran  les  nostres  barreres 
d’entrada, les barreres d’eixida i els possibles substitutius de la nostra oferta. Aquestes propostes de 
nous  mercats  i  serveis  han  d’estar  acompanyades  de  les  implicacions  que  suposa  ser  una 
organització que aprèn: la visió compartida i l’aprenentatge d’equip tenen implicacions culturals i 
organitzatives del treball en xarxa que convé impulsar i reforçar. Per al disseny de la visió de futur, 
es compta amb les conclusions que es van aconseguir en els grups de treball “Cap a l’UJI dels XXV 
anys” a partir d’un procés que va tenir una àmplia participació.

Departaments i centres

Com a conseqüència de la revisió del sistema de direcció estratègica, a l’inici del curs 2007/08, el 
Vicerectorat d’Assumptes Econòmics i Serveis en Xarxa va actualitzar el catàleg d’indicadors de 
departaments  i  centres,  a  més  de  crear-ne  un  nou  per  a  les  titulacions.  Va elaborar  també  un 
document de criteris per al desplegament del pla estratègic en centres i departaments per al bienni 
2008/2009 on es van incloure algunes novetats com ara la vigència per anys naturals, la inclusió de 
les titulacions i  de nous recursos. D’aquesta manera es van signar documents de concert  per al 
desenvolupament del pla estratègic amb tots els departaments i centres de la Universitat, per a un 
període de dos anys, que s’inicia amb data 1 de gener de 2008.

Serveis

D’altra banda, el desplegament del pla estratègic en els serveis en el 2007-2008 ha començat, com 
en altres anys, sota l’impuls de la Gerència i en el marc de referència de l’expedient de productivitat 
del PAS. Es manté així una sistemàtica de participació de totes les unitats d’administració i serveis, 
així  com la  consolidació dels  resultats  en l’acompliment  dels  objectius en totes les unitats.  En 
aquest curs s’enceta un projecte pilot amb cinc serveis, que amb l’ajut de l’oficina de promoció i 
avaluació de la qualitat  i  una empresa certificadora de sistemes de gestió de la qualitat,  pretén 
aportar millores a la metodologia emprada. Els resultats es veuran a finals de 2008 i s’analitzaran al 
2009.

Gestió de la qualitat
Les actuacions que ha realitzat l’Oficina durant aquest curs acadèmic s’inclouen en els apartats 
següents: 
•  Sistemes de gestió de la qualitat segons la norma ISO 9000. 
•  Cartes de serveis de la universitat. 
• Altres projectes de recollida i anàlisi de resultats. 
• Avaluació de la universitat a partir del model EFQM. 
• Pla de comunicació de les accions de qualitat. 
• Sistema de garantia interna de la qualitat

A continuació es detallen les actuacions portades a terme al llarg del passat curs acadèmic: 

Sistemes de gestió de la qualitat segons la norma ISO 9000

En el camp de desenvolupament i certificació de sistemes de gestió de la qualitat amb la norma 



UNE EN ISO 9001:2000 s’ha treballat en el manteniment dels sistemes de gestió de la qualitat 
certificats.

Dins  dels  sistemes  certificats  hi  ha,  en  primer  lloc,  el  sistema  de  gestió  de  la  qualitat  de  les 
titulacions  d’Enginyeria  Informàtica,  Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Gestió i  Enginyeria 
Tècnica en Informàtica de Sistemes de la Universitat Jaume I. A més del manteniment del personal 
implicat en el sistema, també s’ha portat a terme una auditoria interna, una revisió per part de la 
Direcció i ha sigut objecte de l’auditoria de seguiment del certificat per part d’AENOR, amb una 
avaluació positiva. 

Cal destacar que dins d’aquest sistema s’ha posat en marxa, per cinquè any consecutiu, el procés de 
mesurament de la satisfacció de l’estudiantat amb la informació prèvia a la selecció de la titulació, 
la planificació i l’organització del curs, la fixació d’horaris de classes i exàmens, la implantació de 
programes d’assignatures i la preinscripció, matrícula, convalidacions, adaptacions i reconeixement 
de crèdits  de lliure  configuració i  manteniment  d’instal·lacions.  De l’anàlisi  de resultats  es pot 
concloure que l’estudiantat presenta una satisfacció mitjana–alta amb la Universitat (mitjana = 3,68 
en una escala de 5 punts),  encara que la satisfacció de l’estudiantat  de nou ingrés és més alta 
(mitjana = 3,82 en una escala de 5). Quant a la satisfacció amb els processos generals, els millor 
valorats han sigut els referents al manteniment i a la informació de la titulació, amb diferències 
estadísticament  significatives  respecte  dels  resultat  dels  dos  anys  anteriors.  D’altra  banda,  els 
aspectes específics millor valorat son els de matrícula i el d’informació consultada al LLEU, per 
contra, les valoracions més baixes feien referència a la convalidació d’assignatures i reconeixement 
de crèdits de lliure configuració i a la consulta i recepció de les notes oficials; no obstant això, en 
tots el produeix una millora significativa respecte dels resultats dels cursos 2006/07 i 2005/06.

Dins  d’aquest  mateix  sistema  de  certificació,  l’OPAQ també  avalua  la  satisfacció  dels  serveis 
implicats amb els proveïdors, tant interns com externs i elabora l’informe dels resultats, en el qual 
es diferencia l’anàlisi segons el tipus de proveïdor. A més, com a resultat de l’auditoria s’ha decidit 
comunicar als proveïdors avaluats el resultat obtingut en la valoració.

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

Pel que respecta a la Biblioteca i Centre de Documentació, durant el curs 2007/08 es va a portar a 
terme l’anàlisi de resultats i elaboració de l’informe de l’enquesta de satisfacció i qualitat realitzada 
durant el curs 2006/07 (segona edició de l’enquesta). La satisfacció dels usuaris es considera alta 
(mitjana de 3,98 sobre una escala de 5), sent normalment les valoracions més altes entre el PDI que 
entre els estudiants, que es tornen més crítics. Per altra banda, fent referència als serveis específics, 
aquells  millor valorats  coincideixen amb els  considerats  més importants  per  l’usuari  (servei  de 
préstec, web de la biblioteca, consulta de biblioteca digital o consulta del catàleg de biblioteca) a 
excepció del servei de fotocòpies on el nivell de satisfacció  indicat no és concordant amb el grau 
d’importància assignat.

Pel  que fa  a la satisfacció de les persones usuàries amb el  Servei  d’Esports,  hem analitzat  els 
resultats del curs 2006/07 en activitats, competicions, cursos de formació organitzats pel Servei i, 
com a novetat, les activitats d’ús lliure (zona de raquetes) amb una enquesta d’aplicació per web per 
a mesurar la satisfacció dels usuaris. Amb aquest instrument s’avalua tant la satisfacció general amb 
el  Servei,  com les  dimensions  de  professorat,  organització  i  infraestructura,  amb un  índex  de 



fiabilitat del 97,6% i, de forma concreta en les quatre enquestes s’arriba a resultats molt positius,  i 
s’aconsegueix globalment una mitjana de satisfacció de 4,42 sobre 5.

Per a aquests tres sistemes certificats s’està realitzant durant el mesos de juny i juliol de 2008, el 
procés de mesurament de l’eficàcia de la formació en el pla de formació del PAS de l’anualitat 
2007, ampliant-se l’àmbit d’estudi a tot el personal que ha rebut formació, estiga o no dins dels 
citats sistemes de certificació.  Per a aquest procés de mesurament es va utilitzar un instrument 
administrat pel web amb dues versions paral·leles dirigides, d’una banda, als caps dels serveis (un 
total de 65 caps de servei/departament hauran d’omplir l’enquesta, dels quals 11 caps de servei 
estan implicats en els processos de certificació) i, d’altra banda, al personal dels serveis que han 
sigut partícips d’aquesta formació (seran enquestades un total de 367 persones, que han fet un total 
de 724 cursos).  L’instrument avalua la satisfacció amb la formació, l’organització dels cursos i 
l’aplicació posterior dels coneixements al treball .

Per últim, cal remarcar que l’OPAQ ha impartit la formació necessària, a tots els membres dels tres 
Sistemes  de  Gestió  de  la  Qualitat  segons  la  norma  ISO 9001:2000,  en  l’aplicació  informàtica 
INCAWEB. A més, dóna suport a tots els usuaris en la utilització de l’eina, tant en gestió de la 
documentació com en la gestió de notificacions i accions de millora.

Cartes de serveis de la universitat

Quant a les cinc cartes de serveis, durant aquest curs hem realitzat el seguiment, amb l’actualització 
de les dades i la difusió a través del web de la Universitat dels resultats dels indicadors inclosos. En 
general  i  en  particular,  es  pot  evidenciar  que  enguany  també  es  compleixen  el  compromisos 
establerts a partir dels estàndards de qualitat de servei que es definiren..  

Altres projectes de recollida i anàlisi de resultats

Altres processos de recollida i anàlisi de resultats realitzats durant el curs 2007/08, a més dels citats 
en l’apartat II que es troben dins de sistemes de gestió de la qualitat segons la Norma ISO 9000, 
caldria destacar el treball realitzat amb l’avaluació de la docència, de la gestió acadèmica de totes 
les  titulacions,  la  tercera  edició  de  l’avaluació  de  la  satisfacció  laboral,  la  col·laboració  amb 
l’Oficina per a la Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic (OCIT) per mesurar la 
satisfacció dels seus clients externs, l’avaluació de la satisfacció de la Bústia-UJI, l’avaluació de la 
satisfacció  dels  tècnics  del  Departament  d'Enginyeria  de  Sistemes  Industrials  i  Disseny  i  el 
mesurament de la qualitat del servei prestat als usuaris de l’Oficina de Promoció i Avaluació de la 
Qualitat . 

Des del segon semestre és l’OPAQ l’encarregada del procés d’avaluació de la docència. Es continua 
aplicant la Normativa d’Avaluació Docent, aprovada en la sessió número 9 del Consell Provisional 
del dia 14 de maig de 2003. La recollida de dades per a l’avaluació docent del segon semestre es va 
desenvolupar des del dia 28 d’abril fins al 23 de maig, amb un total de 821 assignatures avaluades i 
un total de 802 professors i professores.

En  la  gestió  acadèmica  de  les  titulacions,  aquest  curs  s’han  avaluat  totes  les  titulacions  que 
s’imparteixen a la universitat. L’enquesta és distinta per a l’estudiantat de nou accés i per a segona i 
posteriors matrícules. És de resposta voluntària (associada a l’entrega de l’agenda), es presenta en 
format  electrònic  durant  l’automatrícula  i  requereix  respostes  en  una  escala  de  5  punts.  Dels 
resultats es conclou que la satisfacció general de l’estudiantat amb la Universitat és mitjana-alta 
(3,68 de mitjana), i l’estudiantat de nou ingrés està lleugerament més satisfet, així com el de la 
Facultat  de  Ciències  Humanes  i  Socials  en  comparació  amb  l’estudiantat  dels  altres  centres 
(resultats  que  es  mantenen  des  del  curs  2005/06).  Els  processos  millor  valorats  han  sigut  la 
informació consultada al LLEU, el manteniment d’aules i laboratoris i la formalització de matrícula; 
per contra, les valoracions més baixes fan referència a la consulta i recepció de les notes oficials i al 
reconeixement de crèdits de lliure configuració, però hi ha una progressió positiva respecte del curs 



passat.

Aquest curs hem realitzat  l’informe de la tercera edició de l’enquesta de satisfacció laboral del 
personal  de  l’UJI.  En  aquesta  edició  s’ha  aconseguit  millorar  el  nombre  d’enquestats  fins  al 
25,12 % de la població, entre PAS i PDI, i hem treballat amb un 96,25 % de fiabilitat. Els resultats 
mostren una tendència positiva en la satisfacció laboral general que es pot considerar mitjana-alta 
(mitjana de 5,83 sobre 7). Pel que respecta a les dimensions d’aquesta satisfacció laboral, són les 
condicions intrínseques i socials i les condicions d’ambient les millors valorades, per contra de les 
condicions d’organització. 

També hem col·laborat amb l’OCIT en l’avaluació de la qualitat del servei prestat per la Universitat 
a les empreses que contracten activitats de R+D+i. En concret, hem realitzat l’anàlisi de les dades 
referents al contractes finalitzats durant l’any 2006, amb una satisfacció dels usuaris considerada 
com alta (mitjana de 4,15 sobre 5), i actualment es realitza la recollida de dades dels contractes 
finalitzats durant l’any 2007. 

Pel que fa a l’enquesta per a l’avaluació de la satisfacció dels seus usuaris i usuàries de la Bústia-
UJI, durant el present curs s’ha realitzar l’informe de les dades recollides durant l’any 2007. S’han 
enquestat el 67,63 % de la població, i amb un 97,58 % de fiabilitat es pot dir que la satisfacció dels 
usuaris amb aquest servei es pot considerar alta (mitjana de 4,13 sobre 5).

L’avaluació de la satisfacció dels tècnics del Departament d'Enginyeria de Sistemes Industrials i 
Disseny, ens permet concloure que en general la satisfacció d’aquestos es pot considerar mitjana-
alta(mitjana de 5,38 sobre 7).

També hem mesurat la  satisfacció i  qualitat  del  servei  prestat  per l’OPAQ en els  processos on 
participàrem durant el curs 2007/2008. De l’anàlisi de resultats es conclou que els nostres usuaris i 
usuàries mostren una satisfacció de 4,78 en una escala de 7 punts.

Avaluació de la Universitat a partir del model EFQM

Al llarg del curs hem continuat treballant en l’avaluació de la Universitat segons el model EFQM, 
fent  la  tercera  autoavaluació per  la  direcció de  la  universitat,  hem introduït  les  sistemàtiques i 
resultats consolidats de tots els criteris d’aquest model actualitzant-les al darrer any 2007 finalitzant 
la  memòria.  La  puntuació  de  la  tercera  autoavaluació  i  la  memòria  EFQM redactada  ha  sigut 
homologada  per  un  llicenciatari.  També  s’ha  dut  a  terme  la  coordinació  de  l’avaluació  de  la 
universitat  segons el model EFQM d’excel·lència, que ha donat com a resultat la concessió del 
segell d’or  500+ a la universitat.

Pla de comunicació de les accions de qualitat

S’han realitzat nombrosos canvis en el canal o pàgina web de l’Oficina de Promoció i Avaluació de 
la Qualitat amb caràcter periòdic, s’ha difós a les persones usuàries la informació més rellevant, 
s’ha  facilitat  informació  completa  i  detallada  de  les  diferents  activitats  desenvolupades  per 
l’Oficina. 

Sistema de garantia interna de la qualitat

Des de aquest curs, la Universitat Jaume I participa en el programa AUDIT de l’ANECA, programa 
de reconeixement  de Sistemes de Garantia Interna de la  Qualitat  de la Formació Universitària. 
L’OPAQ coordina el disseny del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la Universitat Jaume 
I. El disseny ha suposat una fase de planificació, de diagnòstic i de definició i documentació.

En la fase de planificació s’han identificat els implicats i l’estructura de suport necessària i s’han 
planificat les etapes del disseny. S’ha creat una comissió de treball del programa AUDIT amb la 
participació dels degà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, la degana de la Facultat 
de  Ciències  Humanes  i  Socials  i  el  director  de  l’Escola  Superior  de  Tecnologia  i  Ciències 



Experimentals,  i  un membre més de cada centre.  En la  fase de  diagnòstic  es  van utilitzar  uns 
qüestionaris facilitats per l’ANECA. Els qüestionaris van ser complimentats pels responsables dels 
processos implicats i per la comissió. D’aquesta manera s’ha aconseguit una visió de la situació 
actual. Per últim, estem treballant en la fase de definició i documentació. En primer lloc, es va 
elaborar un manual de qualitat i un llistat de procediments. Quant als procediments, s’han utilitzat 
part dels elaborats per al  Sistema de Gestió de la Qualitat  de les titulacions d’informàtica i  de 
l’Oficina  de  Cooperació  Internacional  i  Educativa.  Per  als  procediments  que  no  estaven 
documentats, s’han realitzat entrevistes amb els diferents responsables dels processos.

Una primera versió de la documentació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat s’ha enviat a 
l’ANECA. Ara estem revisant la documentació amb la comissió de treball, donant preferència a la 
documentació relacionada amb el programa VERIFICA.

Avaluació institucional
Pel que fa al III Programa d’Avaluació Institucional de l’ANECA, durant el curs 2007/08 s’han 
finalitzat els processos iniciats durant el curs anterior. Concretament, durant el mes d’octubre es van 
realitzar les visites d’avaluació externa de les dotze titulacions participants i, posteriorment, després 
de  rebre  d’ANECA els  informes  externs  i  realitzar  les  corresponents  al·legacions,  quan va  ser 
oportú, els comitès d’avaluació interna van realitzar els corresponents plans de millora de les seues 
titulacions. En aquest moment, l’OPAQ porta a terme reunions amb cada un dels presidents dels 
comitès d’avaluació interna per aconseguir la posada en marxa d’aquests plans de millora.

Com a resum del procés d’avaluació institucional, tenint en compte que aquesta va ser l’ultima 
convocatòria  d’ANECA dins  del  citat  programa de  la  nostra  universitat  han  participat  tots  els 
centres. Des de la creació de l’ANECA (juliol de 2002), la universitat ha participat amb l’avaluació 
de 20 titulacions dins dels programes d’avaluació institucional i d’acreditació.

Promoció de la qualitat
El personal de l’OPAQ, durant aquest curs ha rebut formació i també ha difós coneixements en 
matèria de qualitat. Respecte a la difusió en matèria de qualitat, cal destacar:
• S’han realitzat diferents encontres de benchmarking a Almagro, Madrid i a l’UJI.
• S’ha organitzat dins de la XIII Setmana Europea de la Qualitat, la VIII Jornada sobre la 

Qualitat a l’UJI “L’avaluació de la qualitat de la docència” dirigida a tot el personal de la 
universitat.

• S’ha participat en l’organització i impartició del curs “L’espai europeu i el paper del 
professorat”, dirigit al PDI així com “L’espai europeu d’ensenyament superior i el paper de 
l’estudiantat”, dirigit a l’estudiantat.

• S’han impartit diverses sessions del curs de formació de l’eina informàtica incaweb, aplicació 
utilitzada per gestionar el sistema de garantia de la qualitat segons la norma ISO 9001:2000.

Pel que fa a la formació rebuda, cal dir que el personal de l’OPAQ ha participat en jornades, fòrums 
i cursos tant a l’UJI com a altres organismes.



Centre de Recursos d'Aprenentatge i Investigació
Biblioteca – Centre de documentació
Introducció

 

La biblioteca de l’UJI durant el curs 2007/08, com en anys anteriors, ha anat incrementant usuaris i 
incorporant nous serveis. La cooperació amb altres departaments i serveis ha estat palesa.

Pel que fa a la qualitat la biblioteca ha renovat amb èxit la certificació ISO 9001:2000 i a més ha 
participat amb la resta de departaments i serveis de la universitat en l’avaluació EFQM i ha obtingut 
el segell d’or d’Excel·lència Europea 500+.

La  biblioteca  durant  aquest  curs  ha  estat  present  en  diversos  fòrums  d’àmbit  nacional,  en  la 
presentació de comunicacions i ponències i en la seua organització. En l’àmbit  internacional la 
responsable  del  Centre  de Documentació Europea ha participat  en diversos  actes  i  sessions  de 
treball.

Personal

Durant el curs 2006-2007 a la biblioteca de l’UJI han treballat les següents persones:

Vicent Falomir Cap de Servei 
Paloma Garrido          Cap de la Unitat de Gestió de la Biblioteca 
Emilia Sanchis Ajudant de biblioteca                                                                               

Mabel Carbó  Ajudant de biblioteca 



Rosa Gómez  Ajudant de biblioteca 
Joan A. Andrés Ajudant de biblioteca (Alliberat sindical) 
Lidia París  Ajudant de biblioteca 
Elvira Aleixandre Documentalista CDE 
Lidón París  Arxivera 
Carme Julià  Tècnica especialista de biblioteca                                                               

Mateo Rogla  Tècnic especialista de biblioteca                                                               

Marta Olucha  Tècnica especialista de biblioteca 
Alfredo Cejudo Tècnic especialista de biblioteca 
Jordi García  Tècnic especialista de biblioteca                                                             

Manuel Nebot  Tècnic especialista de biblioteca (alliberat sindical)                              

Claudia Molés Tècnica especialista de biblioteca 
Gloria Molés  Tècnica especialista de biblioteca 
Maite Aixa  Tècnica especialista de biblioteca 
Miguel Palacios Tècnic especialista de biblioteca

Eva Ramírez               Tècnic especialista de biblioteca

Ester Agut  Cap d’Adquisicions Bibliogràfiques 
Carmen Martínez Administrativa 
David Ramírez Administratiu 
David Catalán  Administratiu 
Fernando Viciano Administratiu 
Cristina Martínez Administrativa 
Olivia Dolz  Administrativa

Marisol Jiménez Administrativa

 Arcadi Gil  Auxiliar de serveis bibliogràfics                                                                  

Ana Marco  Auxiliar de serveis bibliogràfics 
Tica Mª Casanova Auxiliar de serveis bibliogràfics                                                            

Joaquín Agut  Auxiliar de serveis bibliogràfics 
Francesca Boix Auxiliar de serveis bibliogràfics                                                              

Miguel Abella  Auxiliar de serveis bibliogràfics 
José F. Aleixandre Auxiliar de serveis bibliogràfics 
Antonio García   Auxiliar de serveis bibliogràfics                                                                  

Ana Campo  Auxiliar de serveis bibliogràfics 
Rocío Prades  Auxiliar de serveis bibliogràfics 
Salvia Queral  Auxiliar de serveis bibliogràfics

 Joaquín Folch Auxiliar de serveis bibliogràfics 
Inés Estanislao Auxiliar de serveis bibliogràfics 
Santiago Molés Auxiliar de serveis bibliogràfics (des del 02/05/2007 al 06/08/2007)          

Miguel Llop            Auxiliar de serveis bibliogràfics (des del 19/10/2006 fins ara)

Lidón Babiloni       Auxiliar de serveis bibliogràfics

Becaris-estudiants:

Beca Aula Aranzadi:



• Patricia Branchadell (des del 15 d’octubre de 2007 fins al 30 de juny de 2008)

Beca col·leccions especials:
• David Oliver
• Sergio García

Beca de la Docimoteca:
• Beatriz Martínez (des del 3 de juliol de 2006 a 30 de març de 2007 i d’11 de juny de 2007 fins 

ara)

Beca Ateneu de Castelló:
• Raquel Hernández Pardo

Personal del SERVEF (Conveni FUE-Conselleria)
• Marta Senent Ramos
• Ana Tomás Aragón
• Salomé López Cardona
• Josep Nos García
• Casto Sorlí

(Aquestes persones estan donant suport a l’Aula Aranzadi, col·leccions especials, col·laboren amb el 
personal de la biblioteca en l’atenció usuaris...)

Pel que fa a contractes:

Carmen Marcos i Asunción Palacios  estan treballant en la Fonoteca Digital, com a resultat d’un 
contracte efectuat per la Universitat Jaume I (AS/14/04). 

Cursos específics per al personal de la Biblioteca 

Curs Incaweb: impartit pel personal de l’OPAQ  el 21 de novembre 

Curs de gestió de Documents electrònics: impartit per el professor Jordi Serra els dies 14 i 15 de 
gener.

Curs Metadades: va estar  impartit  per la professora de la  Universitat  de Barcelona,  Assumpció 
Estivill els dies 17 i 23 de juny.

Formació d’usuaris



 

El curs 2007-2008 hem continuat desenvolupant el programa de formació d’usuaris que vam iniciar 
l’any 2005 en l’edició en paper del fullet “Pla de formació d’usuaris de la biblioteca i l’arxiu de la 
Universitat Jaume I” i a més una edició electrònica actualitzada del programa que es pot consultar a 
la URL següent, dins de la pàgina web de la biblioteca:

http://www.uji.es/CA/cd/formacio/

En el curs 2007-2008 s’han sol·licitat 70 sessions de formació d’usuaris, amb una participació de 
2.081 usuaris. S’han realitzat 48 visites guiades a la biblioteca, per a nous usuaris o dins de les 
distintes  jornades  de  portes  obertes  organitzades  per  la  Universitat.  També  s’han  efectuat  22 
sessions  específiques  dirigides  principalment  a  investigadors,  per  a  millorar  la  utilització  dels 
recursos electrònics que subscriu la Universitat, com són les bases de dades, portals per a accedir al 
text complet de revistes electròniques i col·leccions de llibres electrònics. Les sessions han estat a 
càrrec de bibliotecaris de l’àrea d’atenció als usuaris dels grups B i C. 

Dades bàsiques:
Curs 2005-2006 Curs 2006-2007 Curs 2006-2007

Total de sessions de formació 55 70 89
Total d’assistents 1.350 2.081 3.059
Visites guiades per la biblioteca 39 48 45

Comissió de Biblioteca  

La biblioteca durant aquest curs 2007-2008 ha realitzat dues reunions  de la Comissió de Biblioteca. 
En la primera, que va tenir lloc el 23 de gener de 2008, es va informar de les novetats i serveis i es 
va aprovar la distribució del pressupost per a 2008; en la segona, que va tenir lloc el 5 de juny, es va 
presentar la proposta de reglament del servei de préstec de la biblioteca. 

Qualitat

La biblioteca, el 18 de maig de 2008, va renovar per a tres anys més  la certificació de la ISO 
9001:2000. Després d’haver passat el 24 d’abril l’auditoria interna i els dies 7 de maig l’auditoria 
externa. El grup base de la biblioteca va estar reunint-se al llarg de l’any per a revisar i incorporar 
nous processos en el sistema de gestió. Pel que fa a temes de qualitat la biblioteca UJI lidera en 
l’àmbit nacional el grup de qualitat i biblioteques de REBIUN que correspon a la línia 3 del II Pla 
estratègic.

Pressupost de la biblioteca

El pressupost de la biblioteca any 2007 ha sigut d’1.844.809,58 €.

Està estructurat en diversos apartats:

2006/2007 2007/2008
Projecte general 947.905,27 € 1.025.108,89 €
Projecte 1G107 19.333,94 € 19.906,94 €
Projecte 8G045 362.033,23 € 376.659,37 €
Projecte 8G046 33.155,10 € 34.494,56 €
Projecte 8G047 326.837,97 € 348.812,97 €

La major part del pressupost de la biblioteca es va destinar, l’any 2007, a la compra de publicacions 



periòdiques estrangeres (CARSI) i es van destinar 265.817,49 €. També una partida que cal destacar 
va ser l’adquisició de biblioteca digital on s’han incorporat noves bases de dades, es van desetinar 
446.431,08 €. També 355.851,37 € es van repartir en la Comissió de  Biblioteca entre els diversos 
departaments de la Universitat per a l’adquisició de llibres per a docència.

A part del material bibliogràfic la biblioteca manté una línia pel que fa a contractes per obra i servei, 
l’any 2007 es van destinar 118.371,96 € per a catalogar la donació a l’UJI del fons discogràfic de 
Radio Castellón i la contractació de personal (empresa Archeion)  per a catalogar els intercanvis i 
les donacions bibliogràfiques que rep la biblioteca i també per a col·laborar en l’atenció als usuaris, 
atendre la mediateca i altres serveis.

Adquisicions bibliogràfiques

Un dels serveis que ofereix la biblioteca per tal de donar suport als usuaris en l’aprenentatge, la 
docència i la investigació és el servei d’adquisicions de material bibliogràfic. El fons bibliogràfic de 
l’UJI  es  divideix  conceptualment  en  monografies  (material  no  llibre  inclòs)  i  en  publicacions 
periòdiques. Aquest fons es subdivideix en fons imprès i electrònic.

Fons imprès

Monografies:

En  el  curs  acadèmic  2007-2008  s’ha  incorporat  al  fons  de  la  biblioteca  un  total  de  16.643 
monografies, de les quals les adquirides per compra han estat 11.000 (66 %), les procedents de 
donacions 4.985 (30 %) i les arribades per intercanvi amb altres institucions 558 (4 %).
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De  les  11.000  monografies  ingressades  per  compra  8.178  són  nacionals  (74 %)  i  2.822 
internacionals (26 %).
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Publicacions periòdiques:

En suport paper tenim actualment 1.679 títols de revistes. El nombre de publicacions rebudes per 
compra és de 1.115 (66 %), dels quals 513 són nacionals i 602 internacionals. Per donació hem 
rebut 378 títols (23 %) i per intercanvi 186 (11 %).
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Fons electrònic 

Llibres electrònics:

Les monografies digitals disponibles a l’UJI  sumen un total de 6.324, les quals han estat adquirides 
via cooperativa a través del CBUC (Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya) i són les 
següents:  Encyclopædia Britannica Online.  Academic  Edition ,  Gale Virtual  Reference Library, 
Lecture Notes in Computer Science (LNCS), NetLibrary,Oxford Reference Online Core Collection, 
Safari Tech Books Online ,SpringerLink eBooks. Aquest curs s’han incorporat un total de 2.370 
nous títols.

Revistes en línia:

L’UJI té un total de 18.233 publicacions electròniques subscrites en l’actualitat que provenen  de la 
contractació directa de la nostra institució,  o a través del CBUC. Del total  de publicacions les 
adquirides per compra sumen un total de 15.584 títols (85 %) i 2.649 són gratuïtes (15 %). Al llarg 
d’aquest curs s’han adquirit 5.166 nous títols.

Bases de dades:

El total de bases de dades electròniques de què disposa l’UJI  són 41. En el present curs acadèmic 



s’han subscrit 3 nous recursos que són els següents: American Society for Microbiology, Crossfire i 
Scopus.

                      

REVISTES EN LÍNEA
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Recursos electrònics

 

Durant  el  curs  2007-2008  hem  continuat  incrementant  els  recursos  bibliogràfics  en  format 
electrònic. En aquest període s’han dut a terme les següents noves subscripcions:
Actualment la biblioteca té 13.067 títols de revistes electròniques i 3.954 llibres electrònics.

Noves subscripcions 2007/2008:
• Bases de dades: 3
• Revistes en línia: 5.166
• Llibres electrònics: 2.370

Noves adquisicions curs 2007/2008:
• American Society for Microbiology
• Crossfire
• Scopus
• Ask a librarian

Noves bases de dades bibliogràfiques i de referència en proves:
• Physics World Archive.
• Llibres electrònics de Science Direct
• Philosopher’s Index: filosofia, religió i ètica.
• Lexis-Nexis



La  major  part  d’aquestes  subscripcions  s’han  fet  dins  del  programa  «Biblioteca  digital»  del 
Consorci  de  Biblioteques  Universitàries  de  Catalunya  (CBUC),  com ara:  Factiva,  Gale  Virtual 
Reference Library, IEEE Xplore, Sage, SpringerLink e-Books, VLEX. També s’han mantingut  els 
acords  de  compra  amb  les  universitats  de  la  Comunitat  Valenciana  per  a  la  renovació  de 
ScienceDirect.

Ask Librarian.  Una novetat  és  l’adquisició  del  gestor  de  referències  bibliogràfiques  RefWorks, 
disponible  a  la  universitat  des  del  mes  de  març.  Es  tracta  d’un  programari  d’administració 
bibliogràfica  adquirit  amb  la  resta  de  biblioteques  del  CBUC.  La  comunitat  universitària  pot 
utilitzar aquest recurs des de dins i des de fora de la Universitat, a través d’Internet.

Durant tot aquest curs personal de biblioteca ha estat treballant en la implementació del sistema 
METALIB que  permetrà  la  consulta  conjunta  de  la  major  part  dels  recursos  electrònics  de  la 
universitat, integrant catàlegs de biblioteques, bases de dades, portals de revistes i llibres electrònics 
i també la del gestor d’enllaços SFX, per a la consulta de les revistes electròniques que es va posar a 
l’abast de la comunitat universitària el 7 de febrer de 2007. 

Secció d’Obtenció de Documents

Durant aquest curs acadèmic 2007-2008, la Secció d’Obtenció de Documents de la biblioteca ha 
tramitat un total de 3558 comandes de préstec interbibliotecari.

Si  fem una  anàlisi  d’aquestes  dades,  observem que  de  les  3.558  comandes  un  total  de  1.596 
corresponen a sol·licituds realitzades pels nostres usuaris a altres biblioteques (46,75 %) i la resta, 
1.818 comandes (53,25 %) corresponen a sol·licituds rebudes des de l’exterior, per primera vegada 
veiem com s’ha invertit la tendència, fins l’any passat demanàvem més que servíem, aquest any 
hem servit més comandes a l’exterior de les que hem demanat.

Fent una anàlisi de les dades, observem que de les 1596 comandes fetes per nosaltres, un 49,75 % 
corresponen a peticions de còpies d’articles de revista o separates i capítols de llibre i la resta, un 
50,25 %, es correspon a sol·licituds de préstec de materials originals, sobre tot llibres i alguna tesis 
doctoral.

                              

Pel  que fa  al  sistema de tramesa a  l’usuari  observem que cada vegada és major el  nombre de 
comandes servides a través del correu electrònic, aquest any representa un 29,98% del total. 



                           

Hem de fer constar que el 72,89 % del material sol·licitat arriba a mans del sol·licitant abans de 10 
dies naturals, la qual cosa també suposa una millora considerable respecte de cursos anteriors.

Els nostres principals subministradors de documents són la Universitat de Barcelona, la Universitat 
Rovira i Virgili de Tarragona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i 
la Biblioteca de Catalunya, totes dins del Consorci de Biblioteques Universitàries Catalanes, i el 
Centro  de  Documentación  Científica  de  Saragossa,  la  Universitat  de  València,  la  Universitat 
Complutense de Madrid i pel que fa a l’estranger la British Library.

                

La biblioteca de l’UJI com a centre proveïdor:

Si fem una anàlisis de les dades que tenim com a biblioteca subministradora, de les 1818 comandes, 
observem que un 73,38 % corresponen a sol·licituds de préstec d’originals de la nostra col·lecció 
bibliogràfica, la resta són fotocòpies de revistes.



                          

                            
Pel que fa al temps de resposta, hem de dir que el 91,2 % de les comandes se serveixen abans de 6 
dies, la qual cosa suposa una millora força significativa respecte de cursos acadèmics anteriors

El  principals  sol·licitants  de  documents  de  la  nostra  col·lecció  són:  la  Universitat  Oberta  de 
Catalunya, la Universitat de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Lleida, la 
Universitat Rovira i Virgili, totes elles membres del CBUC, i altres universitats espanyoles com la 
Universitat Pública de Navarra o la Universitat Carlos III de Madrid.

              

També hem rebut comandes, tant de còpies de documents com de préstec d’originals, d’universitats 
estrangeres com la Vedecka Knihovna V Olomouci de la República Txeca, la Universidade Catolica 
Portuguesa, la Università de Bologna,  la National Library of Russia, el Boston College Library, La 
Universidad de los Andes o l’Instituto Cervantes d’Istanbul.

La Secció d’Obtenció de Documents continua implementant totes les novetats i millores tècniques 
que proporciona el sistema del GtBib –SOD; aquest any ha estat significativa la implementació de 
la consulta de l’estat de les comandes per part del usuaris des de qualsevol ordinador connectat a la 
xarxa de la nostra universitat.



Centre de Documentació Europea (CDE)

 

El Centre de Documentació Europea (CDE) facilita accés al seu fons especialitzat que està localitzat 
a la segona planta de la biblioteca en sistema de lliure d’accés i que està format per les publicacions 
oficials editades per les institucions i òrgans de la Unió Europea i el conjunt de les  seues bases de 
dades. També oferix als usuaris els serveis de recerca documental, consulta en sala i obtenció de 
documents.

Durant el curs acadèmic 2007-2008 destaquem les següents qüestions: 
• Renovació de la certificació ISO que evidencia la conformitat del sistema de gestió de la 

qualitat del CDE amb els requisits de la norma UNE-EN ISO 9001:2000. Aquest  sistema 
comprèn els principals processos que afecten els estudiants, PDI i PAS així com els serveis de 
la biblioteca, entre els quals es troba el CDE.

• La catalogació dels fons del CDE es troba al dia, la qual cosa significa que es cataloga i es posa 
a l’abast dels usuaris en lliure accés el 100 % del material documental rebut directament des de 
la Comissió Europea a Brussel·les.

• Actualment els CDE depenen de la Direcció General de Comunicació de la Comissió Europea, 
concretament es troba en la secció «Representacions i xarxes».

Activitats 

• El CDE va organitzar a la Universitat  “My Europe Film Contest” en col·laboració amb la 
Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea. Es van projectar diversos  curtmetratges 
realitzas per joves on es mostraven diferents visions d’Europa. A més de la nostra universitat 
aquestes projeccions també foren vistes en altres punts d’Europa i, posteriorment, els 
espectadors votaren els considerats millors. Els premis concedits als que van obtenir major 
puntuació es van entregar en el Festival Europeu de Cinema a Berlín.

• El CDE va presentar, dins de la convocatòria anual de l’“Exchange Programme” de la 
Comissió Europea el projecte “An exchange to explore best practice and ECTS procedures in 
teaching European Documentation through the EDC. Revaluing the EDC” conjuntament amb 
les universitats de Limerick a Irlanda, amfitriona del programa, Universidad de Vaasa a 
Finlàndia, Universidad de Ljubljana a Eslovènia i la Universitat d’Agder a Noruega. El 
projecte va ser aprovat i finançat durant els dies 11, 12 i 13 de juliol a la Universitat de 
Limerick. Els documentalistes dels CDE continuen treballant en la redacció final de l’informe i 
projecte per a presentar-lo a Brussel·les.

• S’ha col·laborat amb el CDE de la Universitat de València en la publicació de la revista 
electrònica Quaderns d’Integració Europea <http://cuadernosie.info/>. 



• Es continua col·laborant amb el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana  (seu 
de Castelló) en la redacció de la secció de dret comunitari que es publica a la Revista de 
treball, economia i societat. 

El CDE ha participat, per invitació, en les següents reunions i seminaris sufragats per la Comissió 
Europea:
• AGM, Annual General Meeting for the Europe Direct Information Network, Varsòvia 17 i 19 

d’octubre de 2007. Reunió anual, convocada per la Comissió Europea, dels centres que formen 
la xarxa Europe Direct on s’alternen conferències amb tallers de treball.

• Reunió de xarxes espanyoles de CDE, Madrid 15 i 16 de novembre de 2007, reunió anual 
organitzada per la Representació de la Comissió Europea a Espanya.

• Celebració del Dia d’Europa el 9 de maig, aquest acte el va organitzar el Consell de la 
Generalitat Valenciana al Palau de Valeriola de València, amb l’assistència de diversos 
representants del món diplomàtic, empresarial i de las universitat de la Comunitat Valenciana.

Web de la biblioteca 

    

El dia 23 d’abril de 2008, Día Internacional del Llibre, la biblioteca va presentar la versió en anglès 
de la seua Web <http://www.uji.es/UK/cd/>. Durant aquest curs s’han traduït, de forma literal, totes 
les pàgines del web de la biblioteca, per tant, en aquests moments el web es pot consultar en  tres 
versions lingüístiques (valencià, castellà i anglès). 

S’ha  implementat  el  metacercador  Metalib  <http://www.uji.es/CA/cd/metalib/  portal  d’accés  als 
recursos electrònics subscrits per l’UJI i altres de lliure accés seleccionats por la biblioteca: bases de 
dades, revistes en línia, llibres electrònics, pàgines web i catàlegs de biblioteques. 

Durant tot el curs s’ha informat els usuaris de les noves subscripcions i proves d’accés a recursos 
electrònics en la secció “Notícies” de la pàgina principal del web així com d’anuncis d’horaris, 
exposicions, convocatòries, o qualsevol altres assumptes d’interès per a la comunitat universitària.



Arxiu general

 

L’Arxiu General  compleix aquest  curs 10 anys d’existència.  Al  llarg d’aquests  anys  s’han anat 
dissenyant  i  desenvolupant  diferents  procediments,  instruments  i  serveis  per  implantar 
progressivament un sistema de gestió documental únic per a tota la institució amb la finalitat de 
contribuir a l’eficàcia i eficiència administrativa, per una part, i contribuir a oferir més i millors 
recursos d’informació per als investigadors, d’una altra.  

Projectes i activitats

Els eixos de treball d’aquest curs han estat la digitalització de material documental i la cooperació 
arxivística.  

Així,s’ha realitzat la segona fase del projecte de digitalització de les actes dels òrgans de govern de 
la universitat, projecte coordinat per Secretaria General, i resultat de les reunions de la Comissió de 
Valoració Documental de l’UJI. El projecte ha consistit en la digitalització, seguint els estàndards 
internacionals, de les actes, l’elaboració de fitxers màsters, per garantir la conservació, i la creació 
de fitxers per a la consulta.  En total, s’han digitalitzat les actes corresponents al Claustre,  Junta de 
Govern i Comissió d’Equip de Govern, entre 2002 i 2003, les actes de les diferents juntes de centre, 
entre 1994 i 2003, i les actes dels consells de departaments, des dels seus inicis fins el 2002.

També s’han portat a terme altres projectes i treballs de digitalització, com són el fons fotogràfic de 
José Palanques, el fons fotogràfic de la Caixa Rural d’Onda, o la col·laboració amb el Departament 
de Llenguatges i Sistemes Informàtics en un dels seus projectes. 

L’arxiu ha treballat en el projecte de creació del repositori institucional de la universitat, amb la 
participació de diferents serveis i departaments de la universitat. 

Un any més, hem superat satisfactòriament l’auditoria externa, corresponent a la Certificació ISO 
9001:2000, juntament amb la resta de serveis de la biblioteca.

D’altra banda, hem organitzat les XIV Jornades de la Conferencia de Archiveros Universitarios 
Españoles (CAU), que es van celebrar del 4 al 6 de juny, amb gran èxit de participació per part 
d’arxivers universitaris d’àmbit estatal i de resultats, amb l’aprovació del Pla Estratègic de la CAU.

Coincidint amb el desè aniversari de la seua creació, s’ha organitzat una exposició commemorativa 
a la planta 1 de la biblioteca “Fem memòria. 10 anys d’Arxiu General”.

Ingressos:

De manera periòdica i continuada rebem i gestionem transferències de la documentació procedent 
de les unitats administratives de la universitat a l’arxiu intermedi. 



Curs Nombre de 
TRANSFERÈNCIES

Nombre de CAIXES 
TRANSFERIDES

2006/2007 29 1.300
2007/2008 27 1.340

Procés tècnic:

Continuem actualitzant  la  base  de dades  de tesis  i  treballs  d’investigació,  incorporant  els  nous 
treballs, i amb el processament tècnic de tota la documentació conservada a l’arxiu intermedi, des 
de la seua descripció fins a la seua instal·lació i conservació d’acord amb les mesures més adients.

Préstecs i consultes:

Per tal de facilitar i reduir el temps de gestió a les unitats administratives hem incorporat un nou 
servei: l’enviament per correu electrònic, en unes hores, de còpia digitalitzada dels documents que 
se sol·liciten.

FONS DOCUMENTAL CONSULTES SOL·LICITUDS CÒPIES PRÉSTECS
UJI 1      10 105
MAGISTERI - - 23
CUC - - 5
SOLER I GODES 2 - -
TESIS I TREBALLS 
D’INVESTIGACIÓ

437 - 13

Formació d’usuaris:

S’ha  format  en  tasques  pròpies  de  l’arxiu,  2  estudiants  amb  beca  per  a  col·laborar  amb  la 
digitalització d’actes. També hem tutoritzat  les dues beques d’investigació relacionades amb els 
projectes de digitalització.  

Dins  de  les  sessions  de  formació  d’usuaris  de  la  biblioteca  s’han  realitzat  sessions  sobre  el 
funcionament i serveis de l’arxiu general.

Cooperació i col·laboracions amb altres institucions:

S’han realitzat diferents projectes de cooperació arxivística, mitjançant convenis de col·laboració 
amb institucions de la província. 

Al gener de 2008 vam finalitzar l’organització i digitalització del fons fotogràfic José Palanques, 
amb  la  Caixa  Benicarló,  que  es  pot  consultar  via  web.  A  l’abril  vam  iniciar  un  projecte 
d’organització i digitalització del fons fotogràfic de la Caixa Rural d’Onda, que continuarà el proper 
curs, i quedarà inclòs en el repositori institucional.

Així  mateix  s’ha  signat  conveni  amb  l’Ajuntament  de  Borriana  per  a  l’assessorament  en 
l’organització de l’arxiu municipal.

L’arxivera, com a vocal del Comité Executiu de la Conferencia de Archiveros de Universidades 
(CAU),  ha participat  en la  redacció del  pla  estratègic  de la  CAU. En el  marc de les Jornades 
celebrades a Castelló, ha estat elegida secretaria executiva d’aquesta associació, la qual cosa permet 
un contacte molt estret amb els altres arxius universitaris espanyols i la col·laboració en diferents 
activitats. 

També ha participat en dos dels grups de treball: en el grup de treball de documents electrònics, i el 
grup de treball sobre repositoris institucionals.  La secretària general de l’UJI continua aquest curs 



com a presidenta de la CAU.  

Com a membre de la biblioteca, l’arxivera ha participat en el grup de treball MDX del Consorci de 
Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC), que està creant un repositori comú de materials 
docents.

D’altra banda, hem realitzat cursos externs a la universitat, on hem donat a conèixer el sistema de 
gestió documental de la Universitat Jaume I:
• Sessió de formació als alumnes del mòdul professional de Biblioteconomia i Documentació 

(IES Ribalta).
• Curs de formació continuada per a funcionaris, organitzat per l’IVAP: Arxius de gestió. 

Procediments pràctics ( 28 h).
• Curs de postgrau, organitzat per l’UJI: Com  es pot implantar un sistema de gestió documental 

i un sistema arxivístic en una institució (virtual, 60 h).

Activitats, cooperació i extensió universitària

 

El dilluns 23 de juliol, posarem en marxa el programari Question Point “Ask a librarian”.

El  15  d’octubre  de  2007 es  va  iniciar  el  préstec  de  45  portàtils  als  membres  de  la  comunitat 
universitària. Aquest servei s’ha posat en funcionament per l’ajuda rebuda del Ministeri per disposar 
del certificat ANECA.

Els dies 1 i 2 d’octubre el director de la biblioteca de la Universitat Jaume I va impartir un curs de 
formació per als bibliotecaris de la Universitat d’Alacant sobre temes de qualitat universitària en la 
biblioteca.

El 18 d’octubre de 2007 es va signar el conveni amb la Caixa Rural Onda per a digitalitzar el seu 
fons fotogràfic.

El 26 d’octubre vam tenir la visita de dos bibliotecàries de la Universitat Politècnica de Catalunya. 
Es van interessar per temes d’arxius audiovisuals i aprenentatge d’idiomes van visitar el Centre 
d’Autoaprenentatge de Llengües.

El 6 de novembre el director de la biblioteca va participar en una taula redona a Madrid, a la sala 
d’actes del Ministeri de Cultura i el tema a tractar va ser “la gestió dels recursos als CRAI”. Aquesta 
jornada va estar organitzada pel SEDIC.



Del 21 al 23 de novembre el director de la biblioteca va participar i presentar el treball realitzat per 
la  Línia  3  “Qualitat  i  biblioteques”  en  l’assemblea  anual  de  REBIUN  (Red   de  Bibliotecas 
Universitarias) que va tenir lloc a la Universitat de la Corunya. 

El 13 de desembre es va inaugurar a la biblioteca una exposició bibliogràfica sobre Vicent Andrés 
Estellés que va estar fins la meitat del mes de gener.

A finals de desembre es va confeccionar un calendari de fotos antigues de la província de Castelló. 
Aquest material s’ha anat comprant principalment per Internet a diversos proveïdors espanyols i 
estrangers i ara és propietat de la Universitat Jaume I.

A principis  de  gener  de  2008  es  va  iniciar  la  IX  Edició  del  curs  de  postgrau  per  Internet: 
Organització i  Gestió de la Informació Documental  (OGID).  A aquest  curs es van inscriure  43 
estudiants de pràcticament totes les comunitats d’Espanya, i també  d’Uruguai i Puerto Rico.

El 15 de febrer es va presentar al Ministeri una memòria projecte sobre la Biblioteca Digital de 
Castelló (BIDICAS)  té com objectiu recollir en un repositori tota la informació i documentació de 
la província de Castelló. 

El  22  d’abril  es  va  realitzar  una  donació  bibliogràfica  a  la  Universitat  Nacional  de  Guinea 
Equatorial

A finals  de  maig  de  2008  es  va  signar  un  conveni  amb l’Ajuntament  de  Borriana  per  tal  de 
col·laborar en la millora i organització de l’arxiu municipal.

El 6 de juny de 2008 se inaugurava la videoteca digital, projecte portat a terme entre el Departament 
de Ciències de la Comunicació, el CENT i la biblioteca

Del  16  al  19 de  juny la  biblioteca de  l’UJI  va  participar  en la  organització de  les  I  Jornades 
Universitàries de Qualitat en Biblioteques que tingueren lloc a Osca.

El 14 de juliol de 2008 la Universitat va signar un conveni amb la cadena COPE, per la qual cosa 
feia donació a la biblioteca de 30.000 discos de vinil i CD.

Exposicions a la biblioteca

 

Durant  el  curs  2007-2008  a  la  planta  primera  de  la  biblioteca  es  van  muntar  les  següents 
exposicions:

Exposició: «Fotografia antiga de la província de Castelló: exposició a la biblioteca de la Universitat 



Jaume I». Mostra d’aproximadament un centenar de postals antigues de Castelló i diverses localitats 
de la província en les quals es poden veure imatges anteriors a la primera meitat del segle XX 
seleccionades del fons fotogràfic de la biblioteca creat recentment. Del 10 d’octubre a l’11 de 
desembre de 2007.

Exposició: «Obra de Vicent Andrés Estellés». Amb motiu de la celebració de les «Jornades sobre 
l’obra de  Vicent  Andrés  Estellés:  treballs  per  a  una  edició crítica» celebrades  per  la  Fundació 
Universitat Jaume I-Empresa els dies 13 i 14 de desembre de 2007 i en col·laboració amb aquesta 
Fundació es va organitzar una mostra de les principals obres creades per aquest escriptor valencià i, 
també d’altres autors que van analitzar el seu estil literari. Del 12 de desembre de 2007 al 29 de 
gener de 2008.

Exposició:  «Els  ports  marítims  de  Castelló:  exposició  bibliogràfica  i  documental».  En aquesta 
ocasió es van exhibir part de la col·lecció de fotografies antigues (fins la primera meitat del segle 
XX)  amb  imatges  relacionades  amb  el  món  marítim  castellonenc  com  ara  embarcacions, 
instal·lacions  portuàries  i   fars  de Castelló,  Vinaròs,  Benicarló  i  Peníscola,  també publicacions 
relacionades amb la història, descripció i desenvolupament dels ports i, finalment, cartes nàutiques 
elaborades per la «Dirección de Trabajos Hidrográficos» dels ports de Castelló i Vinaròs en els anys 
1879 i 1881. Del 30 de gener al 30 de maig de 2008. 

Exposició: «Fem memòria. Arxiu general, 10 anys». Coincidint amb els deu anys de la creació, i en 
el marc de les XIV Jornades d’arxivers universitaris , que celebrem a l’UJI del 4 al 6 de juny, l’arxiu 
general  organitza  una  mostra  commemorativa  «Fem  memòria.  Arxiu  general,  10  anys»  del 
documents més representatius de la universitat. L’exposició es va inaugurar el dijous 5 de juny, a les 
18.30 hores, i va estar oberta fins al 30 de setembre.

   

 



Vicent Falomir

Juliol, 2008



Organització Tecnològica i Projectes

ORGANITZACIÓ DEL PROCÉS TECNOLÒGIC
Amb la missió de proporcionar suport i servei tècnic en la planificació, organització i execució dels 
projectes d’innovació tecnològica institucionals i en el suport del model educatiu, assegurant tant la 
coordinació i comunicació entre aquests, com la seua integració en l’estructura organitzativa de la 
Universitat.

Continuar portant a terme el desenvolupament del Pla de Sistemes de la Universitat, organitzat al 
voltant dels cinc eixos del pla: (aprovats en Junta de Govern, 5/5/1998):
• 1. Objectius estratègics de la Universitat.
• 2. Estructura organitzativa i la seua política de gestió.
• 3. Mapa de processos de negoci i la seua direcció.
• 4. Pla tecnològic i model arquitectònic del sistema d’informació de la Universitat. Rosetta.
• 5. Pla de formació.

Per tal d’aconseguir un marc de gestió eficaç que aprèn i evoluciona alineat als processos primaris 
de la Universitat, amb criteris d’integritat i qualitat. És per això que les accions que desenvolupem 
en la seua majoria estan interrelacionades, com no podria ser d’una altra manera si estem apostant 
per la integritat en la gestió i han de ser analitzades i  valorar-se en el seu conjunt. A causa de 
l’alineació que existeix entre el sistema d’informació i l’organització de la gestió, les accions són 
tant d’índole tecnològica com d’índole organitzativa i no es podrien dur a cap si no fóra per la 
cooperació entre tots els serveis de l’UJI.

Fomentant  la  prospectiva,  la  investigació  i  el  desenvolupament,  la  formació,  la  difusió  i  la 
innovació  de  les  noves  tecnologies,  les  nostres  eines  de  treball,  entenent  tecnologia  tant 
organitzativa como informàtica.

En este context les fites mes significatives desenvolupades aquest curs són:
• Revisió i aprovació per part del equip de govern del marc tecnològic de la Universitat.
• Elaboració d’informes i preparació de les reunions 1 i 2 de la Comissió de Prospectiva 

Tecnològica.
• Constitució de la Comissió de Prospectiva Tecnològica amb l’objectiu de tancar una 

proposta per al posicionament tecnològic de l’UJI i fer el seu seguiment. Entenent per 
posicionament, en una primera aproximació i per anar centrant el tema, com a font 
d’avantatge competitiu, imatge i reputació. 

• Elaboració del document “Eixos estratègics TIC del SUE, polítiques UJI i Idees per a 
desenvolupar” com a document d’iniciatives tecnològiques de l’UJI alineats als eixos 
estratègics marcats en el informe anual de la CRUE-TIC.

• De les iniciatives es va fer una priorització per a definir les línies de govern per al 2008 
en tecnologies de la informació i la comunicació:

• Aprovació d’una normativa per la qual es regule la utilització de tècniques 
d’administració electrònica a la Universitat Jaume I, adaptada a la nova llei 
d’administració electrònica, que permeta continuar creixent en aquest àmbit.

• Desenvolupament del sistema de planificació i gestió tecnològica a l’efecte de 
compatibilitzar la demanda de servei creixent en relació amb les tecnologies de 
la informació i la comunicació amb els recursos humans disponibles i garantir 
un creixement i manteniment del nivell de servei adequats.



• Creació d’un servei de descàrrega de vídeos de l’UJI des del qual es puguen 
obtenir vídeos de conferències, jornades i activitats d’interès realitzades a l’UJI i 
aprovació d’un programa que permeta la gravació en vídeo d’aquestes activitats.

• Elaboració d’un projecte pilot que permeta definir les noves necessitats 
multimèdia de les aules i seminaris i altres espais i incorporar nous components 
com ara càmera de vídeo, pissarra electrònica i sistemes de videoconferència.

• Actualització de l’entorn col·laboratiu (gestió documental, notificació 
d’esdeveniments, agenda, planificació de reunions) que permetrà una millora en 
la coordinació del treball en grup en els diversos àmbits d’activitat de la 
universitat

• Docència, investigació i gestió.
• Projecte pilot per a la creació del dossier electrònic de l’UJI com a eina personal 

que permetrà la gestió de recursos curriculars electrònics als membres de la 
comunitat universitària. 

• Seguiment de l’execució de les iniciatives marcades.
• Elaboració d’informes i preparació de les reunions 11 i 12 del Consell Assessor TIC.

• Adaptació de la normativa universitària a la nova LAECSP
• Manteniment del portal d’administració electrònica
• Posada en producció del formulari definitiu de  l’aplicació de Registre Telemàtic
• Aplicació de la normativa d’administració electrònica al portal UJI 
• Projecte de seguretat i disponibilitat de la informació.

• Col·laboració externa i promoció de la imatge tecnològica de l’UJI:
• Participació en l’executiva de la CRUE/TIC.
• Participació en les reunions de la CRUE-TIC.
• Coordinació del grup d’administració electrònica de CRUE-TIC.
• Participació en les jornades de firma electrònica organitzades per la Universitat de 

Santiago de Compostel·la.
• Manteniment del portal de CRUE-TIC.
• Presentació de la ponència “Tools for spreading eAdministration at Universitat Jaume 

I” en EUNIS 2008.
• Elaboració de l’estudi “MARCO DE REFERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

ELECTRONICA. RECOMENDACIONES PARA EL SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESPAÑOL V.0.3.

• TecLab. Projectes d’innovació TIC
• Projecte eAuthoring: desenvolupament d’una eina d’escriptori per a la generació i 

emmagatzematge de documents PDF signats.
• Projecte Cryptoapplet: desenvolupament d’un mòdul per a la generació senzilla de 

signatura electrònica multiformat.
• Projecte eSurvey: disseny i desenvolupament de la capa de seguretat per a enquestes i 

processos de participació anònims.
• Planificació de les línies que cal seguir, segons el marcat en el document d’innovació 

tecnològica.
• Desenvolupament de la plataforma i de la forja de suport a l’àrea de projectes: 

projectestic.uji.es.
• Estudis relacionats amb el bluetooth i el RFID.

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



• Col·laboració amb el Ministeri d’Administracions Públiques per a la constitució del 
consorci.

• Participació en les reunions preliminars del consorci.
• Coordinació de la participació de les universitats espanyoles a través del grup 

d’administració electrònica de la CRUE-TIC.
• Direcció del pilot WP6.3 “Students’ mobility”

• Preparació de les reunions i seguiment de la comissió tècnica de projectes (18 reunions entre 
octubre de 2007 i juliol de 2008). Temes tractats:

• Condicions de prestació de determinats serveis crítics: correu, aula virtual...
• Distribució del clauer per a alumnes de nou ingrés
• Esborrany de normativa sobre administració electrònica.
• Actualització de normativa prestació de serveis: SLA, programari, aules docents...
• Consultoria per al disseny del CPD en l’edifici on anirà ubicat el Servei d’Informàtica.
• Revisió del document de normativa sobre administració electrònica.
• Senyalització del programa “Campus sense fils”.
• Acta de recepció de la implantació del CAU.
• Informació de les iniciatives ePortfolio, assistent per als nous títols de grau i recursos de 

centre.
• Publicació de dades al LDAP: alumnes, personal amb vincle laboral, exalumnes, socis 

de SAUJI.
• Fidelització d’usuaris TIC, compte de correu per a tota la vida. Relació amb unificació 

d’usuaris i gestió de perfils en single-sign-on.
• Incidències de seguretat pendents de tancar.
• Renovació de certificats caducats ACCV.
• Planificació de projectes per a 2008.
• Distribució del clauer a estudiants de nou ingrés.
• Nou work-flow del SPI “Sol·licitud d’estudi d’integració”.
• Conveni amb CAMERFIRMA.
• Planificació de la migració a Forms Server (web).
• Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD.
• Sol·licitud certificat servidor de túnels.
• Correu automàtic per a comunicar la fi del contracte dels professors emèrits i comunicar 

PDI jubilat.
• Comercialització de productes desenvolupats per l’UJI.
• Forja de programari lliure.
• Mesurament d’indicadors UNIVERSITIC 2008.
• Posada en producció del registre telemàtic i resta d’adaptacions per a la normativa 

telemàtica.
• Serveis del MAP per a supressió de fotocòpies.
• Projecte de seguretat
• Criteris de publicació de dades del directori
• Accessibilitat del portal UJI (RD1494/2007).
• Google Apps (versió per a institucions educatives).
• Renovació de certificats de l’ACCV (modificació de la configuració de Java en 

ordinadors administrats).



• Externalització de tasques que permeten l’accés a dades de caràcter personal o el seu 
tractament (recordatori de l’obligació de firmar un contracte segons l’article 12 de la 
LOPD).

• Control d’accés en laboratoris i ordinadors no administrats pel SI.
• Pla de formació segon quadrimestre.
• Tecnologia RFID/Bluetooth: possibilitats i projectes pilot.
• Versió anglesa de la web del clauer.
• Administració avançada de càmeres de videovigilància.
• Auditoria financera 2007: segregació de funcions.
• Llicència Cryptoapplet
• Planificació de la migració de les dades i eines a la nova màquina de producció.
• Normativa d’ús de la xarxa.
• Seguretat: escrit del cap d’operació, registre d’incidències i protocol d’actuació davant 

d’incidents.
• Llicències de programari: resolució del rector.
• Migració de les dades i eines a la nova màquina de producció.
• Seguretat i sistemes: proposta de solució temporal.
• Unificació del catàleg de serveis en l’aplicació de projectes.

• Sol·licituds d’estudi d’integració:
• 49 sol·licituds estudiades i tramitades.

• Creació de les llicencies per al programari lliure de l’UJI. Resolució de 9 de juliol de 2008, del 
Rectorat de la Universitat Jaume I relativa a les llicències que s’apliquen al programari 
desenvolupat per la Universitat Jaume I i les condicions en les quals es pot distribuir.

• Elaboració amb el CENT de l’estudi “Projecte Eportfolio a l’UJI. Qüestions preliminars”.

PLANIFICACIÓ DE L’AUDITORIA DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ
• Revisió dels resultats referits als sistemes informàtics de l’auditoria financera. Anàlisi de la 

necessitat de segregació de funcions.

PLANIFICACIÓ DE LES POLÍTIQUES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ DE 
DADES
• Participació en el “Grup de treball interuniversitari d’aspectes legals de les TIC”.

• Reunions 4 i 5: Propietat intel·lectual en retransmissions de vídeo i veu; aula virtual 
(imatge i protecció de dades), videovigilància, interoperabilitat entre AAPP i protecció 
de dades.

• Assistència a la jornada anual de portes obertes de l’Agència de Protecció de Dades.
• Informes LOPD

• Contactes amb dades de minusvàlids.
• Accés a dades de PAU amb finalitat científica.
• Modificació clàusules genèriques de contractació per a contractes majors i menor.
• Conveni Fundació General.
• Protocol en matèria de formació de la Fundació Isonomia.
• Conveni Hospital de La Magdalena.
• Conveni Hospital Arnau de Vilanova.
• Control d’accés de 12 sol·licituds via túnel a aplicacions de gestió.
• Informe preliminar i auditoria de 38 tractaments temporals de dades sol·licitats per 



membres de la comunitat universitària i de 7 incidències de seguretat.
• RESOLUCIÓ de 13 de març de 2008, del Rectorat de la Universitat Jaume I relativa a la 

creació d’un arxiu en aplicació de l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal (Escola d’Estiu dels Xiquets i les Xiquetes).

Recursos informàtics
RECURSOS INFORMÀTICS
Cal remarcar, entre les fites assolides:
• Actualització de la infraestructura de correu electrònic (programari i maquinari) a un entorn 

més potent i modular, que permet donar servei en alta disponibilitat amb un bon temps de 
resposta.

• Renovació de l’actual clúster corporatiu que suporta, en cicle de producció, les aplicacions de 
gestió de l’UJI (ERP universitari e-UJIer@).

• Contractació d’un segon accés a Internet per assegurar la disponibilitat, escalabilitat i 
mantenibilitat de l’accés de la UJInet a Internet.

• Seguint amb l’apropament de les pràctiques del SI al marc de treball ITIL (Information 
Technology Infrastructure Library) per tal d’augmentar el nivell i la qualitat del servei TIC 
ofert, durant tot aquest curs ha estat en producció el Centre d’Atenció a Usuaris o helpdesk 
(CAU) del SI.

Com en els altres cursos, els indicadors de productivitat del SI han seguit millorant. Tot seguit es 
dóna la llista de fets més significatius.

RESPECTE ALS SERVEIS:
• Des de la seua posada en marxa el 7 de febrer de 2000 el nombre de transaccions a l’e-UJIer@ 

ha anat batent rècords: el dia 22 d’agost / 07 es va superar els 73 milions; el dia 10 de setembre 
/ 07 es va superar els 74 milions; el dia 20 de setembre / 07 es va superar els 75 milions. El dia 
20 de setembre / 07, final del curs acadèmic 2006/07, es va arribar a 75.075.187 transaccions 
(per al curs 2005/06 el total absolut va quedar en 53.438.093 , per al 2004/05 en 34.995.336 i 
per al 2003/04 en 23.833.641).

• El 10 d’agost / 07 es va anunciar nova versió de Linux d’Aules per al proper curs 2007/2008, 
que està basada en CentOS 5 (derivat de la RedHat Enterprise Linux 5).

• El dia 13 d’agost / 07 es va superar els dènou milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2006/07.

• El dilluns 27 d’agost / 07 va entrar en servei el CAU (Centre d’Atenció a Usuaris o helpdesk) 
del SI.

• El dimecres 5 de setembre / 07, aprofitant la remodelació de la pàgina inicial del lloc WWW 
del SI per a introduir l’enllaç al CAU, es va canviar la imatge de la mateixa.

• El dia 6 de setembre / 07 es va superar els vint milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2006/07.

• El dia 13 de setembre / 07 es va publicar al DOGV la resolució del rector que habilita 
l’expedició de certificats telemàtics de notes (http://tramita.uji.es).

• El dissabte 15 de setembre / 07 a les 23h40’ va haver una caiguda de la base de dades 
(problemes de comunicació entre les instàncies). Es va restablir parcialment el servei a les 10h 
i totalment a les 13h.

• El dia 18 de setembre / 07 es va superar els vint i un milions de transaccions a l’e-UJIer@ per 
al curs acadèmic 2006/07.

• Del 19 de setembre / 07 al 3 d’octubre / 07 es va portar a terme la matrícula dels alumnes de 



segon i posteriors cursos.
• El dia 20 de setembre / 07, dia de publicació de les notes de la selectivitat (i el 5 d’octubre el 

resultat de la preinscripció i dia i hora de matrícula) de setembre, a les 14h9’ s’havien enviat 
totes les notes via el servei e-UJI@SMS; la taxa de penetració d’aquest servei ha estat del 
88,65% (367 sobre 414). Cal notar que aquesta taxa ha estat quasi la mateixa que a juny 
(88,96%).

• El dia 20 de setembre / 07, dia de finalització del curs 2006/07, les transaccions a l’e-UJIer@ 
van quedar en 21.371.067 (el dia 23 de setembre / 07, dia de finalització efectiva del curs 
2006/07, en 21.579.534). Per al curs 2005/06 van quedar en 18.365.918 (per al 2004/05 en 
10.976.371, per al 2003/04 en 10.204.011, per al 2002/03 van quedar en 7.480.606 i per al 
2001/02 4.996.203).

• El dilluns 24 de setembre / 07, de 9h30’ a 12h30’, en plena matrícula, es va sofrir una pèrdua 
de servei en les aplicacions de l’e-UJIer@. Observant la infraestructura, adquirida en el marc 
del SU/39/02 i en servei des d’abril de 2003, no s’ha trobat cap problema concret i tot apunta a 
que aquesta ja és insuficient per afrontar la càrrega actual; de fet aquest any estava 
pressupostada la seua substitució i s’està ara mateix redactant el plec de prescripcions 
tècniques.

• El dimarts 25 de setembre / 07, en plena matrícula, es va batre un rècord diari de transaccions a 
l’e-UJIer@ amb 319.709.

• Des de la seua posada en marxa el 7 de febrer de 2000 el nombre de transaccions a l’e-UJIer@ 
ha anat batent rècords: el dia 26 de setembre / 07 es va superar els 76 milions; el dia 3 
d’octubre / 07 es va superar els 77 milions; el dia 16 d’octubre / 07 es va superar els 78 
milions; el dia 31 d’octubre / 07 es va superar els 79 milions; el dia 12 de novembre / 07 es va 
superar els 80 milions; el dia 27 de novembre / 07 es va superar els 81 milions; el dia 14 de 
desembre / 07 es va superar els 82 milions; el dia 8 de gener / 08 es va superar els 83 milions; 
el dia 21 de gener / 08 es va superar els 84 milions; el dia 4 de febrer / 08 es va superar els 85 
milions; el dia 15 de febrer / 08 es va superar els 86 milions; el dia 5 de març / 08 es va superar 
els 87 milions; el dia 28 de març / 08 es va superar els 88 milions; el dia 15 d’abril / 08 es va 
superar els 89 milions; el dia 4 de maig / 08 es va superar els 90 milions; el dia 19 de maig / 08 
es va superar els 91 milions; el dia 30 de maig / 08 es va superar els 92 milions; el dia 14 de 
juny / 08 es va superar els 93 milions; el dia 29 de juny / 08 es va superar els 94 milions; el dia 
15 de juliol / 08 es va superar els 95 milions;.

• El dia 27 de setembre / 07 es va superar el milió de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2007/08.

• El diumenge 30 de setembre / 07, a les 20h30’, es va sofrir una pèrdua de servei en les 
aplicacions de l’e-UJIer@, restablint-se a les 8h50’ del dilluns 1 d’octubre. El problema 
radicava en la caiguda dels Sofora03 i 04 (out of memory); dilluns es van rebotar, estan 
operatius a les 8h25’, i sent necessari també rebotar el servei Oracle IAS.

• El dimarts 2 d’octubre / 07, de 13h30’ a 14h30’, es va sofrir una pèrdua de servei en les 
aplicacions de l’e-UJIer@. En aquesta ocasió la causa està en el mal funcionament del node 
JaumeI04, sent necessari rebotar-lo. No obstant, per acabar de restablir completament el servei, 
es va haver de rebotar, de forma seqüencial (entre les 18h45 i les 19h30’), la resta de nodes del 
cluster JaumeI.

• El dimarts 2 d’octubre / 07, de 17h40’ a 19h, la aplicació del CAU (Centre d’Atenció a Usuaris 
o helpdesk) del SI no va estar disponible per motius de manteniment; parada programada per a 
integrar l’autenticació dels usuaris amb el SSO corporatiu. Estava previst per a dilluns 1 
d’octubre a les 10h, però no es va poder fer per haver d’atendre altres tasques més urgents. No 
obstant, problemes associats a l’assignació/alliberació de llicències van obligar a tornar enrere. 
Finalment es va integrar el 30 d’octubre a les 17h30’.

• El dimecres 3 d’octubre / 07, des de les 17h30’ a les 19h20’, es va sofrir una pèrdua de servei 



en les aplicacions que necessiten autenticació. El problema radicava en l’esgotament del disc 
dels servidors MySQL01 i 02, que va provocar la caiguda de la BD MySQL i el col·lapse dels 
front end de Moodle (Apache) als Sofora03 i 04; com que allí també es troba el SSO, no 
s’atenien les noves autenticacions. L’origen està en l’ús intensiu que d’aquesta BD fa Moodle 
v. 1.8.2, el qual no sembla molt depurat. El 4 d’octubre / 07 es va ampliar el disc en MySQL01 
i 02.

• El dia 5 d’octubre / 07 es va superar els dos milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2007/08.

• El dijous 18 d’octubre / 07, de 17h a 17h30’, l’e-UJIer@ no va estar disponible per motius de 
manteniment; parada programada per a ampliar temporals, undo i archive (log). No obstant, de 
19h45’ a 20h15’, es va sofrir una pèrdua de servei en les aplicacions de l’e-UJIer@. En aquesta 
ocasió la causa està en l’enganxada d’uns processos el node JaumeI01, sent necessari rebotar-
lo; el mateix va ocórrer el divendres 19 d’octubre / 07, de 9h20’ a 9h30’.

• El dia 21 d’octubre / 07 es va superar els tres milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2007/08.

• El divendres 2 de novembre / 07, de 17h20’ a 17h30’, dins del pla de millora del temps de 
resposta del portal corporatiu, es va posar en producció dos accions tendents a la simplificació. 
Aquestes són la reducció dels accessos al SSO, usant a canvi la taula de sessions [que ja es fa 
servir] de l’e-UJIer@, i l’eliminació, per redundants, dels controls d’accés dels continguts 
estàtics públics (v.g., imatges genèriques com el logo de l’UJI).

• El dia 4 de novembre / 07 es va superar els quatre milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al 
curs acadèmic 2007/08.

• El 8 de novembre / 07 es va posar en producció el nou assistent, de l’ERP universitari e-
UJIer@, per a la tramitació automàtica de les compres menors.

• El divendres 9 de novembre / 07 es va sofrir una pèrdua de servei en el correu electrònic, 
restablint-se la lectura del mateix a les 8h10’ del dilluns, encara que l’entrega de correu 
electrònic als usuaris no es va començar a generalitzar fins les 23h. El problema radicava en el 
canvi de versió del servei de directori (LDAP) que es va fer el mateix divendres, donat que la 
comprovació de les adreces vàlides no funcionava perquè postfix usava LDAP v2 i el nou 
LDAP només admetia la v3, per tant es rebutjava el correu electrònic entrant i el de l’UJI no 
eixia (v.g., diumenge 11 de novembre / 07 es van rebutjar 704.090 missatges). Com a 
conseqüència es van incrementar les notificacions de no entrega que van acabar per esgotar el 
disc en Anubis i a partir d’aquí es va degradar la resta de serveis que dóna Anubis, com ara 
l’autenticació. El dilluns 12 de novembre es van processar 228.947 missatges, quan el normal 
són uns 65.000 missatges.

• El dia 14 de novembre / 07 es va superar els cinc milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al 
curs acadèmic 2007/08.

• El dia 14 de novembre / 07 es va enllestir un proxy per al WebMail i MailBeta per tal de reduir 
el nombre de connexions a Anubis. Noteu que s’estava arribant al nombre màxim de processos 
en aquest servidor i a partir d’aquí es podia degradar la resta de serveis que dóna.

• El dia 30 de novembre / 07 es va superar els sis milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al 
curs acadèmic 2007/08.

• A la sessió número 15 (17/12/2007) del Consell de Govern es va aprovar una nova normativa 
per a regular l’administració electrònica a la Universitat amb la finalitat d’impulsar i potenciar 
l’administració electrònica i adaptar-se a la nova Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés 
electrònic dels ciutadans als serveis públics (LAECSP).

• El dia 19 de desembre / 07 va entrar en producció el formulari SPI ‘Alta de permisos 
d’administració de l’equip microinformàtic’. Aquest formulari permet a un usuari d’un sistema 
administrat demanar convertir-se en administrador.



• El dia 20 de desembre / 07 es va superar els set milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al 
curs acadèmic 2007/08.

• El dia 11 de gener / 08 es va superar els vuit milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2007/08.

• El dimecres 23 de gener / 08, des de les 7h30’ fins a les 8h, els serveis WebFòrum, WebMail, 
MailBeta, miUJI, no van estar disponibles per motius de manteniment; parada programada per 
al canvi de versió de MySQL i la posada en producció d’un cluster MySQL que permet garantir 
la integritat de les dades [dels nodes esclaus].

• El dia 24 de gener / 08 es va superar els nou milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2007/08.

• El dia 6 de febrer / 08 es va superar els deu milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2007/08.

• El dissabte 16 de febrer / 08, des de les 9h fins a les 13h, el servei de correu electrònic no va 
estar disponible per motius de manteniment; parada programada per a l’actualització de la 
infraestructura de correu electrònic (programari i maquinari). Es tracta d’un procés llarg i 
complex. Aquest és el primer pas i implica integrar l’actual infraestructura en un entorn molt 
més potent i modular, que permetrà donar servei en alta disponibilitat amb un temps de 
resposta molt menor que el present. Posteriorment, cada bústia serà traspassada al nou entorn 
de forma progressiva i transparent a l’usuari; aquesta fase s’allargarà durant un mes natural.

• El dissabte 16 de febrer / 08, des de les 9h fins a les 11h15’, el servei de l’Aula Virtual 
(http://aulavirtual.uji.es) no va estar disponible degut a manteniment; parada programada per a 
l’actualització del programari (corregeix algunes errades de programació de l’actual versió en 
producció).

• El dia 19 de febrer / 08 es va superar els onze milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2007/08.

• El dia 11 de març / 08 es va superar els dotze milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2007/08.

• El Servei d’Informàtica ha col·laborat amb Aditel en l’organització de l’iParty X, celebrada del 
27 al 30 de març / 08, aportant equipament de comunicacions i servidors, com ja va fer els anys 
2007 amb l’iParty 9 (12-15 d’abril), 2006 amb l’iParty 8 (21-23 d’abril), 2005 amb l’iParty 7 
(30 de setembre-2 d’octubre), 2004 amb l’Iparty 6 (15-18 d’abril), 2003 amb l’iParty 5 (11-13 
d’abril), i 2002 amb l’iParty 4.0 (19-21 d’abril).

• El dia 3 d’abril / 08 es va superar els tretze milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2007/08.

• El dia 8 d’abril / 08 va entrar en producció el formulari ‘Identificació ordinador de treball PDI’. 
Aquest formulari de l’e-UJIer@ està sota l’epígraf ‘Laboral’, tot just baix del 'Material 
informàtic personal'. Així, sols l’equip identificat com a ordinador de treball es podrà acollir 
tant a la campanya de renovació de microordinadors personals obsolets del PDI com al SPI 
'Assignació de nous equips informàtics o substitució dels antics' o a qualsevol altre mecanisme 
que s’habilite en el futur per aquest fi.

• El dijous 10 d’abril / 08 va començar el procés de migració [de les bústies] del correu 
electrònic des de Anubis a la nova infraestructura de correu electrònic (cluster) que va entrar en 
producció el 16 de febrer / 08. Es va començar pel Servei d’Informàtica. Aquesta fase va 
acabar el dilluns 5 de maig / 08 a les 10h.

• El dia 20 d’abril / 08 es va superar els catorze milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2007/08.

• El dimarts 22 d’abril / 08 es va ampliar el SSO corporatiu per a permetre l’ús el DNI-e 
(http://www.dnieletronico.es). Així per autenticar-se i accedir als serveis del portal de l’UJI es 
pot usar, a més de la parella usuari/clau d’accés, els certificats de la GVA (clauer-UJI), del 



DNI-e i els expedits per les següents entitats: Autoridad de Certificación de la Abogacía, 
Autoridad de Certificados Camerales–Camerfirma, Jerarquía de Certificación Firma 
Profesional, Autoridad de Certificación de Certificados Notariales i Autoridad de Certificación 
de Certificados Corporativos. Es va anunciar a la comunitat universitària el 23 d’abril / 08.

• El dimecres 23 d’abril / 08, de 7h41’ a 7h43’, el servei d’autenticació no va estar disponible per 
al col·lectiu PAS/PDI/Convidats, Fundació General i ESPAITEC, degut a motius de 
manteniment; parada programada del servidor ‘oneka’ per actualització del kernel i la llibreria 
libauu (modifica missatges informatius als usuaris per dirigir-los al CAU i corregeix problemes 
amb el comptador d’accessos incorrectes). Noteu que aquesta parada provoca, col·lateralment, 
impossibilitat d’accés a WebMail, WebForum, Aulavirtual, e-UJIer@ i els diversos apartats de 
fulles personals i espais cedits autenticats, al correu electrònic (lectura) i a l’accés interactiu a 
Lepus.

• El dia 5 de maig / 08, de 16h a 20h, l’accés web al CAU no va estar disponible degut a motius 
de manteniment; parada programada per a l’actualització del programari (corregeix algunes 
errades de programació de l’actual versió en producció) i del ARS (Action Request System) de 
Remedy de la v 7.0 a la 7.1 (adquirit en el marc del AS/12/06). Noteu que sí es pot cridar al 
telèfon del CAU 7400 o enviar un correu electrònic a cau@uji.es per fer una sol·licitud. No 
obstant, el dimarts 6 de maig / 08, a les 7h30’, va haver un problema d’accés a la BD Oracle i 
també amb els permisos d’un fitxer de log i es va haver de rearrancar, i va quedar plenament 
operativa a les 9h.

• El dia 8 de maig / 08 es va superar els quinze milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2007/08.

• El divendres 16 de maig / 08, de 0h30’ a 1h, es va sofrir una pèrdua de servei en les aplicacions 
de l’e-UJIer@. En aquesta ocasió la causa està en l’ompliment d’un fitxer de log del node 
JaumeI01, sent necessari rebotar-lo.

• El dia 22 de maig / 08 es va superar els setze milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2007/08.

• El dia 28 de maig / 08 es va crear la llista de correu Alumni que agrupa a tots els graduats 
(egressats) i ex alumnes de l’UJI que encara conserven el seu compte als servidors corporatius. 
Va entrar en producció el 30 de maig. Noteu, per contra, que la llista Alumnes agrupa a aquells 
alumnes que tenen el vincle viu amb l’UJI (i.e., estan matriculats).

• El dia 30 de maig / 08 ens va visitar el personal del Servicio de Informática de la Universitat 
Católica San Antonio de Murcia (UCAM) a conèixer l’aplicació de protocol del e-UJIer@, ja 
que estan interessats en ella. Aquesta es va presentar, a finals del any 2007 en Alacant, en una 
reunió de responsables de protocol universitari.

• El dia 3 de juny / 08 es va superar els dèsset milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2007/08.

• Del 10 al 12 de juny / 08 va tindre lloc les Proves d'Accés a la Universitat (selectivitat) del curs 
2007/08. Com des de l’any 2003, el 19 de juny / 08, també es va enviar el resultat de 
selectivitat (i el 11 de juliol el resultat de la preinscripció i dia i hora de matrícula) via el servei 
e-UJI@SMS; la taxa de penetració d’aquest servei ha estat del 87,45% (1.449 sobre 1.657). A 
l’any 2007 va estar el 88,96% (1.466 sobre 1.648), front el 86,89% (1.484 sobre 1.708) del 
2006, el 83,11% (1.324 sobre 1.593) del 2005, el 63,41% (1.014 sobre 1.599) del 2004 i al 28% 
de juny i al 40% de setembre de 2003.

• El dia 18 de juny / 08 es va superar els divuit milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2007/08.

• El divendres 27 de juny / 08 es va ampliar el SSO corporatiu per a permetre el registre 
automàtic, en la taula PERSONA del e-UJIer@, de qualsevol usuari amb un certificat vàlid que 
accedisca per primera vegada als serveis del portal que requereixen autenticació. Si no es troba 
a la taula, serà inserit en ella amb el DNI i nom del certificat.



• El dia 3 de juliol / 08 es va anunciar al SI l’entrada en funcionament, en proves, d’una nova 
versió del SSO amb les funcionalitats bàsiques. Esta versió aporta major usabilitat, a banda de 
correcció d’alguns errors no greus, i prepara el camí per a implementar OpenID.

• El dia 3 de juliol / 08 es va superar els denou milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2007/08.

• El dijous 17 de juliol / 08, des de les 8h45’ fins a les 15h20’, el servei de l’Aula Virtual 
(http://aulavirtual.uji.es) no va estar disponible degut a manteniment; parada programada per a 
l’actualització del programari (corregeix algunes errades de programació de l’actual versió en 
producció, millora el rendiment i incorpora noves funcionalitats

• El dia 18 de juliol / 08 es va superar els vint milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2007/08.

RESPECTE A L’EQUIPAMENT:
• El dijous 23 d’agost / 07, de 7h30’ a 8h, el servei d’autenticació i l’accés interactiu a Lepus no 

van estar disponibles per al col·lectiu PAS/PDI/Convidats, degut a motius de manteniment; 
parada programada del servidor ‘boira’ per a migrar el servei d’autenticació a una nova 
plataforma maquinari. El dijous 13 de setembre / 07, de 7h30’ a 8h, el servei de disc no va estar 
disponible per al col·lectiu PAS/PDI/Convidats, degut a motius de manteniment; parada 
programada del servidor ‘boira’ per a migrar el servei de disc a una nova plataforma maquinari. 
L’objectiu final d’aquestes intervencions és unificar aquests serveis per a tota la comunitat 
universitària en plataformes redundants que permeten garantir el servei.

• El divendres 14 de setembre / 07 a les 10h13’, una actualització del Cyrus [des de l'Àrea de 
Sistemes], que havia de ser transparent (com altres tantes que es fan) va ocasionar problemes 
en el servei de correu electrònic, restablint el servei a les 15h20’.

• El diumenge 16 de setembre / 07 a les 22h es va detectar que des de el divendres per la nit no 
s’entregava correu electrònic (s’havia omplert una partició). S’ha restablert el servei a les 7h50’ 
del dilluns.

• El dilluns 17 de setembre / 07, de 7h a 7h45’, el servei de correu electrònic no va estar 
disponible, així com l’autenticació, l’accés interactiu a Lynx i Linux de Aules (usuari 
autenticat), per al col·lectiu Alumnes/SAUJI/cursos, degut a motius de manteniment; parada 
programada del servidor ‘anubis’ per actualització del kernel (RHEL 3 update 9).

• El dimecres 19 de setembre / 07, de 8h a 9h10’, el servidor docent Lynx no va estar disponible 
per motius de manteniment; parada programada per a l’actualització del seu sistema operatiu. 
Aquest passarà a usar CentOS 5, al igual que el Linux d’Aules per al proper curs 2007/2008.

• El dijous 20 de setembre / 07, de 11h15’ a 13h40’, la majoria dels serveis TIC que presta el SI 
van sofrir pèrdues de velocitat de resposta, i inclòs de servei, degut a que el commutador 
Ethernet (ProCurve Switch 2810-48G) que els dona accés perdia molts paquets; en rebotar-lo 
(13h) es va restablir momentàniament el servei, però es tornava a degradar, finalment es va 
connectar alguns servidors (v.g., ias004) a un altre commutador i es va restablir el servei, 
encara que degradat, a les 13h40’. No obstant es desconeix el fallo que provoca l’error del 
commutador. Noteu que aquest commutador va substituir al mes d’agost al Cisco que va sofrir 
un problema semblant el 3 de juliol.

• El dilluns 24 de setembre / 07, de 8h30’ a 9h15’, l’accés a Internet va sofrir pèrdues 
intermitents de servei, degut a que l’encaminador corporatiu [de la xarxa UJInet a 
RedIRIS/Internet (Cisco 7206VXR (NPE400))] perdia molts paquets; es va decidir canviar el 
port de connexió d’aquest al core de la dorsal 10 GbE de la UJInet, a través de l’altre HP 
ProCurve Switch 5412zl (dorsal col·lapsat de campus), corregint-se el problema. Al investigar 
el problema, es va comprovar que l’esmentat commutador tenia un ventilador que donava 
problemes intermitents. Arribats a aquest punt es va comprovar que el ProCurve Switch 2810-
48G, que va donar problemes el dijous 20 de setembre / 07, estava connectat a la mateixa placa 



d’aquest ProCurve Switch 5412zl; es sospita que aquest fóra el causant real dels esmentats 
problemes. A les 10h es va procedir a canviar el mòdul de ventiladors; HP diu que aquesta 
versió de programari de l’equip podia sofrir pèrdues de servei en atendre els errors.

• El dimecres 26 de setembre / 07, de 8h a 8h30’, el servidor interactiu Lepus no va estar 
disponible per motius de manteniment; parada programada per a l’actualització del seu sistema 
operatiu. Aquest passarà a usar CentOS 5, al igual que el Linux d’Aules per al proper curs 
2007/2008.

• A la sessió número 12 (03/10/2007) del Consell de Govern es va aprovar la instal·lació d’una 
estació base de telecomunicacions que permetrà millorar el servei de telefonia mòbil al 
campus. Amb aquest equipament, la Universitat oferirà espais a les operadores de telefonia per 
un cànon anual de 5.220 euros.

• El dijous 4 d’octubre / 07 es va ampliar el disc en MySQL01 i 02 per a evitar els problemes 
com els de dimecres 3 d’octubre / 07.

• El dijous 11 d’octubre / 07, de 13h25’ a 13h40’, el servidor de càlcul Altix no va estar 
disponible per caiguda accidental; parada no programada per un dispar involuntari de la 
protecció elèctrica mentre es mesurava el consum elèctric.

• El divendres 2 de novembre / 07 es va migrar els serveis de SSO, WebMail i MailBeta des dels 
Sofora03 i 4 als nous 5 i 6 perquè els possibles problemes en un servei no afecten altres serveis 
oferts per aquestos servidors, com el front end de Moodle (Apache). La meta és deixar sols 
aquest, per a evitar problemes com els del diumenge 30 de setembre / 07 i dimecres 3 d’octubre 
/ 07, amb l’objectiu de millorar la QoS dels serveis web. El divendres 9 de novembre / 07 es va 
migrar el backend del servei de directori (LDAP); a més es va aprofitar per dur a terme un 
canvi de versió (implícita al passar de Red Hat AS v3.9 en Sofora03 i 04 a v4.5 en Sofora05 i 
06). El dimecres 14 de novembre / 07 es va migrar el WebFòrum, la passarel·la de SMS, SFX 
(passarel·la de revistes CBUC) i MiUJI, donada per acabada la migració.

• El dimarts 6 de novembre / 07, de 7h45’ a 8h, no hi va haver accés als serveis web autenticats 
(WebMail, e-UJIer@, WebFòrum, Aula Virtual, ...) degut a motius de manteniment de la xarxa 
UJInet al ACO103CI; parada programada per a tornar al seu estat canònic els accessos dels 
servidors a l’equipament de comunicacions, després de les maniobres correctives d’urgència 
que es van dur a terme el 20 i 24 de setembre / 07. No obstant a les 11h45’ va començar a 
perdre paquets (com el 20 de setembre / 07) i es va tindre que restablir la configuració d’abans 
del canvi (12h45’). Després d’actualitzar, per dues vegades, el firmware del ProCurve Switch 
2810-48G i haver-lo tingut en observació més d’un més al RR0220SD, el dimecres 
26/12/2007, de 9h30’ a 10h, es va procedir a repetir la maniobra del 6 de novembre / 07.

• El dilluns 26 de novembre / 07, de 7h30’ a 7h50’, l’Aula Virtual (http://aulavirtual.uji.es) no va 
estar disponible per motius de manteniment; parada programada per a la reconfiguració de 
l’espai de magatzematge en disc.

• La vesprada del dimarts 27 de novembre / 07, dins del servei d’impressió docent, va entrar en 
producció la nova XEROX Phaser 5500V_DX, ubicada a la Mediateca (CD1004BU). Com a 
particularitat hi ha que dir que s’ha contractat el servei PagePack, que no és altra cosa que un 
cost fix d’impressió per pàgina (excloent paper i grapes) i que inclou tòner, peces, mà d’obra i 
desplaçament del servei tècnic.

• El dijous 29 de novembre / 07, de 22h a 1h del 30 de novembre, no va haver servei a les 
subxarxes d’aules i laboratoris de la UJInet a l’edifici TD (mòdul docent de la ESTCE), degut a 
motius de manteniment; parada programada per a la reparació (substitució de plaques) d’una 
avaria (pèrdua de paquets) detectada en l’electrònica de comunicacions (HP ProCurve 5406zl). 
No obstant, el problema va persistir, el que fa pensar que hi ha una altra causa. El divendres 30 
de novembre, al analitzar els resultats de les proves, es va poder determinar que la pèrdua de 
paquets es devia a que, quan tots els clients -instal·lador- eren servits per un mateix HP 
ProCurve 2650 (i.e., un aula i mitja) via un downlink a 1 Gbps, el HP ProCurve 5406zl no 



podia lliurar [als clients] tots els paquets que li arribaven des del servidor via un uplink a 2 
Gbps (usant bonding) [clar, no podia desaiguar 2 Gbps per 1 Gbps]. Això feia que el client 
haguera d’estar esperant el reenviament dels paquets molt de temps i el resultat total era 
absolutament ineficient; així s’explicava que el problema, en lloc de millorar, empitjorava al 
incrementar el nombre de servidors [que servien als client connectats a un mateix HP ProCurve 
2650] i al fer bonding.

• El dimarts 11 de desembre / 07, de 9h5’ a 9h15’, l’accés a Internet va sofrir una pèrdua de 
servei, degut a motius de manteniment; parada programada per a la reconfiguració (canvi de 
tags a petició de RedIRIS) dels equips d’accés [de la xarxa UJInet a RedIRIS/Internet].

• El dilluns 17 de desembre / 07, de 8h a 8h10’, no va haver servei a la UJInet a l’edifici TC 
(mòdul departamental de l’ESTCE), degut a motius de manteniment; parada programada per a 
l’actualització del firmware del HP ProCurve 5406zl. Noteu que prèviament s’havien 
actualitzat (amb avisos locals i immediats) els equips dels edificis DB (Servei d’Esports), CD 
(Biblioteca), NA (Investigació) i GG (Àgora).

• El dijous 20 de desembre / 07, de 8h a 8h10’, no va haver servei a la UJInet als edificis HA i 
HC (mòduls docents i departamentals de la FCHS), degut a motius de manteniment; parada 
programada per a l’actualització del firmware del HP ProCurve 5406zl.

• El dijous 27 de desembre / 07, de 9h a 9h10’, no va haver servei a la UJInet als edificis JA, JB i 
JC (mòduls docents i departamentals de la FCJE), degut a motius de manteniment; parada 
programada per a l’actualització del firmware del HP ProCurve 5406zl.

• Des de les 10h de dilluns 7 de gener / 08 a les 12h de dimarts 8 de gener / 08, el servidor de 
càlcul Altix no va estar disponible, degut a motius de manteniment; parada programada per a 
dur a terme el canvi d’un disc del sistema d’arxius /scratch1 que està donant errors puntuals. La 
llarga duració de la parada es deu a que es va tractar de recuperar el màxim d’informació 
possible; de fet sols s’han vist afectats dos fitxers de 30 MB i 3 MB d’un disc de 146 GB.

• El dijous 17 de gener / 08, de 7h30’ a 7h40’, el servidor de càlcul Api no va estar disponible 
per motius de manteniment; parada programada per actualització del kernel a 2.4.21.53 (RHEL 
3 update 9).

• El dijous 24 de gener / 08, de 7h30’ a 7h38’, no va haver servei a la UJInet a l’edifici TI 
(mòdul departamental de l’ESTCE), degut a motius de manteniment; parada programada per a 
l’actualització del firmware del HP ProCurve 5406zl.

• El dilluns 4 de febrer / 08 es va procedir a la substitució de les bateries del SAI de l’edifici 
RR0, que dóna servei a la sala d’ordinadors RR0220SD. No obstant, hi ha problemes al 
arrancar el SAI i esta en by-pass fins les 11h del dia 5.

• El dimecres 27 de febrer / 08, de 8h10’ a 8h15’, no va haver servei a la UJInet, degut a motius 
de manteniment; parada programada per a l’actualització del firmware dels HP ProCurve 
5412zl (core de la dorsal).

• El dissabte 1 de març / 08, de 4h13’ a 9h25’, l’accés a Internet va sofrir una pèrdua de servei, 
degut a una avaria; caiguda d’una protecció diferencial d’un quadre elèctric de la Universitat de 
València. Aquesta també va afectar a la resta d’universitats UPV, UJI, UA, UMH i GVA.

• El dimecres 12 de març / 08, a les 13h35’, es va detectar que havia hagut una caiguda del 
subministre elèctric a la sala d’ordinadors de l’edifici de Rectorat (RR0220SD); dispar del 
diferencial T3 per un fallo desconegut. No hi va haver pèrdua de servei, doncs tots els equips 
tenien font d’alimentació redundant.

• El dijous 27 de març / 08, de 10h30’ a 11h45’, el PABX corporatiu (Alcatel OmniPCX 4400) i 
l’accés a Internet va sofrir pèrdues intermitents de servei, degut a una avaria; caiguda d’una 
protecció diferencial d’un quadre elèctric del SAI de la sala de la central telefònica 
(ACO002CI) per un fallo desconegut, encara que es sospita d’un aparell d’aire condicionat. 
Aquesta caiguda va deixar fora de servei als equips que en depenen (v.g., ADM que dóna accés 
a la xarxa telefònica commutada pública i commutador [Cisco Catalyst 3750] que dóna accés a 



la XTUPV a 155 Mbps per arribar al PoP de RedIRIS a la Comunitat Valenciana [situat a la 
UV], tots dos de Telefónica).

• El dijous 27 de març / 08, de 12h58’ a 17h15’, el servidor de càlcul Altix no va estar 
disponible, degut a motius de manteniment; parada programada per a dur a terme el canvi d’un 
disc del sistema d’arxius /scratch1 que està donant errors puntuals.

• El dijous 3 d’abril / 08 es va detectar un problema [de vibracions] en l’evaporador de l’aparell 
de climatització de la sala d’ordinadors d’escomeses (ACO103CI). El dilluns 7 d’abril / 08 es 
procedirà a la seua reparació. Com que l’aparell secundari no és suficientment potent, caldrà 
parar servidors mentre dure la reparació. La intenció és parar tots els nodes de càlcul que siga 
possible (aquells que no tinguen treballs en execució), però si amb això no és suficient, caldrà 
parar servidors que estiguen redundats i nodes amb treballs en execució.

• El dijous 3 d’abril / 08, de 11h30’ a 16h45’, el servidor de càlcul Altix no va estar disponible, 
degut a motius de manteniment; parada programada per a dur a terme el canvi d’un disc del 
sistema d’arxius /scratch1 que està donant errors puntuals. Es deixe el servidor sense execució 
de treballs del sistema de cues fins que es solucione l’avaria de l’aire condicionat (no obstant, 
sí que es podien enviar treballs a la cua).

• El dijous 3 d’abril / 08, al voltant de les 21h15’, va haver un tall de corrent elèctrica del SAI 
que dóna servei a la sala d’ordinadors de l’ESTCE (TD0111AO); parada no programada per un 
dispar involuntari de la protecció elèctrica mentre es duia a terme una comprovació rutinària de 
les proteccions elèctriques. Encara que tres equips no van caure, va haver pèrdua de servei; 
alguns equips van rebotar tots sols i altres (els menys) es van haver d’alçar manualment el 
sendemà (en servei a les 9h).

• El dissabte 5 d’abril / 08, al voltant de les 7h, l’aparell de climatització de la sala d’ordinadors 
d’escomeses (ACO103CI) va deixar de funcionar, ja que es va despenjar el motor del 
ventilador. Per aquest motiu es van parar tots els nodes de càlcul i els servidors redundats, per 
tal de salvaguardar la seua integritat física [compromesa en treballar en condicions ambientals 
inadequades]. Vista la gravetat de l’avaria, els tècnics creuen que la màquina no estarà 
disponible fins demà. El 8 d’abril / 08 a les 11h20’ va finalitzar la reparació i es va tornar a 
posar en producció els servidors parats des de dissabte.

• El dilluns 7 d’abril / 08, de 17h40’ a 19h, l’Aula Virtual (http://aulavirtual.uji.es) va sofrir una 
pèrdua parcial de servei; problemes de configuració del DNS en un dels dos front end impedien 
el seu accés a la informació (i.e., pèrdua de servei en un 50%).

• El dimarts 15 d’abril / 08, a les 15h50’, es va tornar a detectar un problema en l’evaporador 
(sembla que les comportes de control de caudal dels difusors es van anar tancant totes soles, 
fins deixar-lo fora de servei) de l’aparell de climatització de la sala d’ordinadors d’escomeses 
(ACO103CI); noteu que el 3 d’abril / 08 ja es va avariar. Com que l’aparell secundari no és 
suficientment potent (sols pot assumir el 50% de la càrrega), a les 18h es va haver de parar tots 
els nodes de càlcul (aquests generen més del 50% del calor d’aquesta sala). Una vegada 
reparada (s’ha retirat la majoria de les comportes de control), a les 11h del sendemà es va 
tornar a posar en producció els servidors parats.

• El dilluns 21 d’abril / 08, de 7h45’ a 8h15’, l’accés a Internet no va estar disponible per motius 
de manteniment; parada programada del commutador de Telefónica (Cisco Catalyst 3750) que 
dóna accés a la XTUPV a 155 Mbps per arribar al PoP de RedIRIS a la Comunitat Valenciana 
[situat a la UV] per a la seua reconnexió a un SAI del ACO. Noteu que el dijous 27 de març / 
08, per a restablir ràpidament el servei, es va treure del SAI. A més, es va procedir a parar un 
dels dos Unified Threat Management (UTM) Security Appliance (Fortinet Fortigate 3600), per 
tal d’encetar la seua actualització des de la v. 2.8 a la 3.0; noteu que el 28 de març / 08 es va 
produir un problema en la funcionalitat de traffic shaping i es va haver de deshabilitar. Al 
deixar un sol equip, l’ús de CPU arribava a la saturació, provocant la pèrdua de servei, així, al 
voltant de les 9h15’ del dilluns 21 d’abril / 08, es va tindre que parar la funcionalitat d’IPS. A 
les 10h20’ es va completar la seua actualització i es va posar en producció, parant l’altre equip, 



que es mantindrà amb la versió vella uns dies per si s’haguera de tornar enrere. El dimarts 29 
d’abril / 08 es va procedir a actualitzar-lo i es va posar en producció a les 13h45’, tornant a la 
configuració canònica [de dos equips, un] en hot standby. Dilluns 5 de maig / 08 a les 10h30’ 
es va tornar a habilitar la funcionalitat de traffic shaping.

• El dimarts 22 d’abril / 08, a les 17h, es va detectar que havia hagut una caiguda del subministre 
elèctric a la sala d’ordinadors de l’edifici de Rectorat (RR0220SD); dispar dels diferencials T2 
i T3 per un fallo desconegut. No hi va haver pèrdua de servei, doncs tots els equips tenien font 
d’alimentació redundant. Com que el T3 ja va caure el 12 de març / 08, i resultant que el segon 
servidor de túnels (concentrador Cisco VPN 3020) és l’únic equip connectat a T2 i T3, 
sendemà s’ha canviat la font de T3 a T2 i s’observarà l’evolució de les caigudes (les dos fonts a 
T2).

• El dimarts 20 de maig / 08, a les 10h5’, es va detectar que havia hagut una caiguda del 
subministre elèctric a la sala d’ordinadors de l’edifici de Rectorat (RR0220SD); dispar dels 
diferencials T1, T2 i T3 per un fallo desconegut. No hi va haver pèrdua de servei, doncs tots els 
equips tenien font d’alimentació redundant. Com que el segon servidor de túnels (concentrador 
Cisco VPN 3020) està connectat sols a T2, s’ha canviat una font de T2 a T1 i s’observarà 
l’evolució de les caigudes; si ara caiguera la T1, el fallo podria estar en aquest equip.

• El dimecres 21 de maig / 08 es va anunciar la entrada en producció a la facilitat de càlcul 
científic de un nou espai d’emmagatzemament en disc. Aquest està disponible en el servidor 
devel i es troba muntat en /scratch2. La estructura que conté és igual que la de l’scratch1 però 
disposa de quasi 2 Terabytes d'espai.

• El divendres 6 de juny / 08, de 7h13’ a 7h39’, els serveis de lectura de correu electrònic i 
enviament autenticat (des de fora de la UJInet), el Linux d’Aules amb usuari autenticat, 
l’autenticació i l’accés interactiu a Lynx no van estar disponibles per al col·lectiu 
Alumnes/SAUJI/cursos, degut a motius de manteniment; parada programada del servidor 
‘anubis’ per a efectuar una maniobra de retirada de la cabina de discs MSA-30.

• El dimecres 11 de juny / 08, a partir de les 18h30’ i fins les 9h del sendemà, el servei de accés a 
la telefonia mòbil des del PABX corporatiu (Alcatel OmniPCX 4400) no va estar disponible, 
degut a una avaria. El tècnic de Telefónica Móviles va procedir a reiniciar la targeta d’accés al 
enllaç primari amb la Red Móvil Terrestre Pública (Public Land Mobile Network) de 
Telefónica Móviles. El divendres 13 de juny / 08 es va tornar a reproduir i, a l’espera del canvi 
de la targeta, el tècnic de gestió d’instal·lacions del SI va tornar a reiniciar-la a les 12h i a les 
9h del dilluns 16 de juny. El canvi de la targeta es va dur a terme a les 15h15’ del dilluns 16 de 
juny.

• El divendres 13 de juny / 08, de 16h a 21h, els serveis d’unitat de disc compartida X i client 
MS Windows de connexió a l’e-UJIer@ (Navegador del e-UJIer@) no van estar disponibles 
per al PAS, degut a motius de manteniment; parada programada del servidor ‘serveis-rt’ per 
afegir-li una cabina de discs MSA-30 (per poder-la usar es va tindre que instal·lar el MS 
Windows Server 2003).

• El dissabte 21 de juny / 08, de 9h a 12h30’, el servei d’emmagatzematge en disc prestat per la 
SAN corporativa EMC2 CLARiiON CX3-40c UltraScale no va estar disponible (i tots els 
serveis que en depenen, com ara espai scratch2 de la facilitat de càlcul o el servei correu 
electrònic), degut a motius de manteniment; parada programada per l’actualització obligatòria 
del firmware d’uns discos (Fujitsu 300GB) de la SAN.

• El dilluns 30 de juny / 08, de 8h a 13h, els nodes de càlcul de 32 bits (i686) de la facilitat 
corporativa de càlcul científic no van estar disponibles, degut a motius de manteniment; parada 
programada per a actualitzar el sistema operatiu dels nodes de càlcul de 32 bits, actualment una 
Centos 3 update 5, a Centos 4 update 6, semblant a la que hi ha als nodes de 64 bits (x86_64). 
S’ha aprofitat per a passar aquests nodes a la gestió del sistema de cues Torque, des de PBSPro.

• El dimecres 23 de juliol / 08, de 15h a 20h, no hi va haver accés, entre d’altres, als serveis web 



autenticats (WebMail, e-UJIer@, WebFòrum, ...), al correu electrònic i enviament autenticat 
per al col·lectiu Alumnes/SAUJI/cursos i interactiu a Lynx, Lepus i Linux de Aules, Aula 
Virtual i pàgines web personals per a tots els usuaris, ni servei de comunicacions a les aules i 
laboratoris docents ACT (TD0, TD1 i TD2), hivernacle i tallers, degut a motius de 
manteniment a la TD0111AO; parada programada de tot l’equipament informàtic de la sala 
d’ordinadors per a instal·lar el segon SAI (3F/3F 60 KVA i 10' ENERDATA MDT 60) que ha 
de garantir el subministrament elèctric a l’esmentada sala.

• El 2 de juliol / 08 la PABX corporativa [Alcatel OmniPCX 4400] es va ampliar amb 128 línies 
digitals (4 x e-UA32) en l’alvèol del NA1, per tal de donar servei a l’ampliació de l’edifici 
d’Investigació (NA2 i NA3).

LES TIC EN XIFRES
Les TIC corporatives en xifres. Dades quantitatives significatives en el curs 06/07

Activitats 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08

Nodes de la UJInet 4.969 5.836 6.031 6.862 7.526

Ample de banda accés a 
RedIRIS

34 Mbps 155 Mbps 155 Mbps 155 Mbps 155 Mbps

Equipament 
microinformàtic 
docència

1777 1995 2085 2387 2133

PC 1.725 1.963 2.053 2354 2008

Mac 52 32 32 33 125

Aules d’informàtica 29 29 30 31 31

Equipament aules 
docència

814 814 800 847 847

Equipament aules lliures 230 230 279 278 278

Equips cabines/vídeo de 
Biblioteca

30 30+35

Equips préstec biblioteca 
i centres

43+95

Aules de formació del 
PAS

1 1 2 3 4

Equipament de les aules 
de formació del PAS

54 54 83 112 112

Equipament docent 
centre:

 ACT

816 804 1.016 1.068 1133



Activitats 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08

AJE 323 486 457 458 591

AHS 336 411 465 502 529

Obsolets 176 156 154 687

Equips portàtils 1112 1211

Equipament audiovisual 164 165 172 178 184

Aplicacions programari 
docent

186 156 209

Equips amb SO lliure i 
obert

1.375 1.336 1427

Pàgines impreses pel 
servei d’impressió 
d’aules

1.675.661 1.639.074 1.751.432 2.468.516 3675053

Pàgines impressora 
matricial

71.541 23.850 13.142 7.982 1320

Pàgines impressora làser 1.604.120 1.615.224 1.738.290 2.460.534 3673733

Equipa. microinformàtic 

PAS/PDI

2.559 2.832 3315 3642 4038

PC 2.288 2288 2631 2951 3003

Mac 247 71 77 91 105

Estacions de treball 24 14 19 19 19

Obsolets 667 588 581 911

Punts d’accés WLAN 
(802.11b/g)

12 52 110 225 277

Préstecs targetes WLAN 
(Biblioteca)

1.000 1.000 n/a n/a n/a

Connexions servidor 
túnels (VPN)

36.000 90.811 128.367 277.412

Usuaris distints de VPN 940 2.344 3.444 4.596

Usuaris distints de 200 267

, 20/07/07
1112 són els que estan en situació d'alta, per una altra banda hi han 157 obsolets



Activitats 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08

eduroam

Peticions d’intervenció 
al SI (GPI) [CAU]

13.336 13.715 13.262 12.232 12024

Avaries equipament 
microinformàtic

1.014 1.071 1.353 1.250 772

Avaries equipament 
telefònic

74 n/a n/a n/a n/a

Peticions a l’e-
UJIer@SPI

6.714 9.260 9985 1.537 1093

Comptes servidor 
PAS/PDI

1.754 1.719 1.830 1.841 2044

Comptes servidor 
convidats

335 395 491 416 1010

Comptes servidor 
docència: 

Alumnes

18.318 16.911 17.457 21.816 27869

PAS/ PDI 111 119 119 124 125

SAUJI 1.107 1.836 2.898 3.689 4144

Canvis password 
comptes

n/a n/a n/a n/a 38174

Comptes màquines 
càlcul [externs ]

75 [0] 161 [0] 170 169 173

Capacitat SAN TB 
(real/configurat) 80,44TB/26,

45TB

Ús facilitat de càlcul 
científic(%) clúster Api 
i686 {x86_64} [Nut] 
(Altix)

69,84 [88,97] 54,95 [52,82] 
(29,48)

87,61 [26,78] 
(81,43) 

58,06 
{65,06} 
[20,98] 
(84,32)

33,87 
{65,05}(66,4
5)

Potència mitjana de la 
facilitat de càlcul 
científic: Gflops Nut 
GHz [CPUs Api i686 
{x86_64}] (CPUs Altix)

19,2 [12,54 
PIII 1 GHz]

19,2 [53 
Xeon 3,06 
Mhz] (44 
Simultani2 
1,5 GHz]

14,4 [57 
Xeon 3,06 
GHz] (47 
Simultani2 
1,5 GHz)

7,6 [53 Xeon 
DPa 3,Ghz{4 
5160a3}] (47 
Itanium2a1,5
)

[50 Xeon 
DPa3,06 

{106 
5160a3}] (48 
Itanium2a1,5

)

, 23/07/07
Aquest any no s'han esborrat els comptes d'alumne caducats



Activitats 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08

Nombre de sol·licituds al 
portal mpUJI 1.0 (juny) 
[mitjana diària]

24.641.980 
[821.399,33]

22.067.793 
[735.593,1]

41.451.000 
[1.381.700]

8631586 
[287719]

Eficiència del Proxy-
cache (% encerts)

57% 56% n/a n/a n/a

e-learnig: usuaris durant 
el curs

10.276 11.433 13.120 15570

Nombre de correu 
electrònic processat

20.390.001 28.231.703 43.070.542 101.653.805 116300262

Nombre de correu 
electrònic intern

994.008 4.440.485 13.226.600 18.021.638 23370251

Nombre de correu brossa 
detectat

1.265.008 3.213.643 12.709.611 7.668.080 3339322

Nombre de virus detectat 
en el correu electrònic

1.716164 2.715.527 1.330.427 191.641 44417

Nombre de llistes de 
correu electrònic

311 338 353 383 440

Missatges enviats llistes 
corporatives 

1.681 373 1094

Nombre d’espais WWW 
cedits

240 292 343 441 480

Pàgines servides per l’e-
UJIer@IGLÚ

8.317.635 8.142.875 15.077.926 18.293.539 20382026

Informació a la BD de 
producció

44,5GB 58GB 85,3GB 105,3GB 144,0GB

Capacitat línies 
telefòniques en PBX

2.144 2.368 2.488 2.584 2.712

Línies telefòniques en 
alta en PBX

1.965 2.201 2.294 2.313 2.569

Línies telefòniques en 
alta en XTCP

2.200 2.300 2.400 2.520 2620

Telèfons mòbils 
corporatius

96 103 115 133 140



Activitats 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08

SMS enviats 84.678 184.241 383.425 805.288 789620

Equips obsolets donats a 
institucions

254 231 90

Personal al SI 40 40 41 41 41

Alumnes matriculats 15.554 16.048 15.961 16.642 15386

PAS 538 542 558 609 594

PDI 991 1027 1.068 1.107 1133

Becaris FPI 211 128 121 108 96

Ràtio 
ordinadors/personal al SI

124,2 145,9 147,1 167,4 183,6

Ràtio 
ordinadors/alumnes 
matriculats

0,319 0,364 0,378 0,412 0,489

Ràtio 
ordinadors/(PAS+PDI)

3,250 3,720 3,709 3,999 4,358

Ràtio personal 
SI/(PAS+PDI)

0,026 0,025 0,025 0,024 0,024

Ràtio personal SI/PAS 0,074 0,074 0,073 0,067 0,069

Pressupost de despeses 
(2n any curs)

1.854.912,86 1.413.928,04 2.100.254,60 1.667.045,20 1686146,46

Programa 422.D 1.404.912,86 1.413.928,04 1.413.928,04 1.667.045,20 1686146,46

Programa 541.A 450.000,00 0,00 686.326,56 0,00 0,00

Pressupost de despeses 
general UJI

71.885.000 77.791.000 91.857.000 87.582.000 93726000

Ràtio pressupost SI/UJI 0,0258 0,0182 0,0229 0,01903411 0,017990168

DETALLS
Ocupació de l’enllaç RedIRIS/UJInet (mesurades des de RedIRIS)
Dades a 21 de juliol de 2008 a les 14:24 (155 Mbps). Els percentatges es mesuren sobre la capacitat 
de la interfície (GbE 1000 Mbps) en l’equip 'EB-Valencia0.re1' de RedIRIS.



Línia Entrada 
màxima

Entrada 
mitjana

Entrada 
actual

Eixida 
màxima

Eixida 
mitjana

Eixida 
actual

UJI 52,6 Mb/s 
(5,3%)

16,4Mb/s 
(1,6%)

13,6Mb/s 
(1,4%)

53,5Mb/s 
(5,3%)

19,9Mb/s 
(2,0%)

3,31Mb/s 
(0,3%)

Gràfic anual (1 dia : mitjana)

  

Servei d’impressió d’aules: pàgines impreses

Període processat:1 d'agost de 2007 a 18 de juliol de 2008 (Mensual)
Mes ACT AJE AHS CD

Làser Matricial Làser Matricial Làser Làser
08-2007 982 0 208 0 912 19226
09-2007 24700 142 19312 0 15406 33580
10-2007 119042 586 167384 0 170960 94564
11-2007 68858 5 59140 0 68437 113777
12-2007 35372 16 32186 0 37602 79579
01-2008 35072 91 24089 0 354350 112713
02-2008 138053 317 107060 0 50456 191274
03-2008 104584 35 74424 0 65068 167478
04-2008 94408 55 108734 50 117494 253082
05-2008 88076 0 61012 0 92316 265986
06-2008 38440 20 19100 3 23704 220446
07-2008 2332 0 928 0 384 20358
TOTAL 749919 1267 673577 53 997089 1572063

Servei de correu electrònic corporatiu i detecció de virus i correu brossa al correu

Per missatges processats (116.300.262) s’entén el total de missatges que passen per les estafetes 
corporatives; i.e., es compten els missatges amb origen extern i destí intern (entrant), aquells amb 
origen  intern  i  destí  extern  (eixint),  els  que  tenen  origen  i  destí  extern  (relay  autenticat)  i  els 
missatges amb origen i destí intern. Aquests missatges interns han sumat 23.370.251 (un 30% més 
que l’any anterior).

Des de l’1 de juliol de 2007 al 30 de juny de 2008, les estafetes han rebut en total 10.728.185 
missatges lícits i han interceptat 26.694 virus. El correu filtrat com correu brossa (spam) puja a 



3.339.322 missatges. Noteu que els missatges rebutjas de entrada han estat 67.824.401 (un 60% més 
que l'any anterior).

El servidor corporatiu ha rebut en total 33.062.219 missatges lícits (interns i externs) i ha interceptat 
17.723 virus. Noteu que la majoria de virus que acompanyen al correu electrònic són eliminats per 
les estafetes.

Cal mencionar que 'sofora 03' ja no és una estafeta de correu permanentment activa.

Estafeta primària ‘sofora01’:

Missatges processats: 41.164.388

Missatges lícits processats: 5.413.458

Virus trobats: 13.389

Correu brossa trobats: 1.684.930

Missatges rebutjats en entrada: 34.052.610

Estafeta secundària ‘sofora02’:

Missatges processats: 40.741.510

Missatges lícits processats: 5.302.067

Virus trobats: 13.305

Correu brossa trobats: 1.654.392

Missatges rebutjats en entrada: 33.771.746

Estafeta auxiliar ‘sofora03’:

Missatges processats: 12.704

Missatges lícits processats: 12.660

Virus trobats: 0

Correu brossa trobats: 0

Missatges rebutjats en entrada: 44

Servidor corporatiu ‘mail’:

Missatges processats: 34.321.380

Missatges lícits processats: 33.062.219

Virus trobats: 17.723

Correu brossa trobats: 0

Missatges rebutjats en entrada: 1.241.438

Nombre de peticions d’intervenció al Centre d'Atenció al Usuari de SI (31/07/2008)
Àrea Aplicacion

s
Comunica-

cions
Sistemes 

d'informació
Operació Gestió 

Instal·lacions
Sistemes Total

Àgora 7 7 2 139 11 166
Biblioteca 245 8 28 695 44 1020



Àrea Aplicacion
s

Comunica-
cions

Sistemes 
d'informació

Operació Gestió 
Instal·lacions

Sistemes Total

Campus 
Obert

1 1 1 3

Connexions 13 10 51 5 79
Centre de 
postgrau i 
Consell 
Social

42 2 1 62 3 110

ACT 322 55 112 2746 23 312 3570
AHS 133 24 100 1439 22 25 1743
AJE 60 13 52 856 2 18 1001
Instal·lacio
ns 
esportives

79 4 1 127 15 226

Institut de 
Tecnologia 
Ceràmica

1 1

Investigaci
ó

21 7 6 197 3 234

Llotja del 
Cànem

1 1

Parc 
Científic i 
Tecnològic

1 1

Rectorat i 
Serveis 
Centrals

1040 46 65 1494 2 207 2854

Vil·la Elisa 1 1
No ubicats 149 30 144 544 2 145 1014

Total 2112 207 511 8353 51 790 12024

Nombre de sol·licituds (hits) al portal mpUJI 1.0

Cal remarcar que des de 2005 les dades ja són del portal mpUJI 1.0, el qual, front al SIC, integra 
més serveis, com ara el Lleu i altres de nous. S'ha mesurat usant Advanced Web Statiscs 6.4.

Resum tràfic mpuji.uji.es 06/2008

Visitants distints Nombre de visites Pàgines Sol·licituds Tràfic

Tràfic vist 22919 600466 (2,66 
visites/visitant)

11109595 (18,5 
pàgines/visita)

17281435 (28,78 
Sol·licituds/visita)

669,86GB 
(1169,75 
KB/visita) 

Resum tràfic www.uji.es (dades del mes de Juny de 2008). El 35,11% de les sol·licituds són internes 
de la UJInet.

Tràfic Visitants distints Número de visites Pàgines Sol·licituds Tràfic

http://www.uji.es/


Tràfic vist 190286 557103 (2,92 
visites/visitant)

2862296(5,13 
pàgines/visita)

8631586 (15,49 
Sol·licituds/visita)

383,049GB 
(720,96KB/visita) 

Mitja 18750,10 95409,87 287719,53 12,77 GB

No visit 1394658 1442302 179,86 GB

El trafic 'no vist' és generat per robots, 'cucs' o respostes de codi especial d'estat HTTP.
Domini d'origen Pàgines Sol·licituds Tràfic

es 1605265 4175603 223,85 GB

uji.es 1265825 3030343 177,27 GB

Estadístiques d'accés a altres servidors Web corporatius

Resum tràfic webforum.uji.es 06/2008

Visitants distints Nombre de visites Pàgines Sol·licituds Tràfic

Tràfic vist 14075 31309 (2,22 
visites/visitant)

78329 (2,5 
pàgines/visita)

111067 (3,54 
Sol·licituds/visita)

1,76GB GB 
(58,94 KB/visita) 

Resum tràfic webmail.uji.es 06/2008

Visitants distints Nombre de visites Pàgines Sol·licituds Tràfic

Tràfic vist 70010 305129(4,3 
visites/visitant)

4594270(15,05 
pàgines/visita)

47963516 (157,19 
sol·licituds/visita)

119,07GB (409,18 
KB/visita) 

Resum tràfic bscw.uji.es 06/2008

Visitants distints Nombre de visites Pàgines Sol·licituds Tràfic

Tràfic vist 1928 2245 (1,16 
visites/visitant)

7967(3,54 
pàgines/visita)

36123 (16,09 
Sol·licituds/visita)

1,59 GB (743,12 
KB/visita) 

Resum tràfic aulavirtual.uji.es 06/2008

Visitants distints Número de visites Pàgines Sol·licituds Tràfic

Tràfic vist 76781 278155 (3,6 
visites/visitant)

3991650 (14,35 
pàgines/visita)

12781186(45,94 
Sol·licituds/visita)

404,67GB (1525,5 
KB/visita) 

Resum tràfic www.radio.uji.es 06/2008

Visitants distints Nombre de visites Pàgines Sol·licituds Tràfic

Tràfic vist 906 1439 (1,58 
visites/visitant)

4749 (3,3 
pàgines/visita)

17895 (2,43
Sol·licituds/visita)

35,09 GB (24.97 
MB/visita) 

Resum tràfic meewto.uji.es 06/2008

Visitants distints Nombre de visites Pàgines Sol·licituds Tràfic

Tràfic vist 285091 405613 (1,42 
visites/visitant)

1946289 (4,79 
pàgines/visita)

4306178 (10,61 
Sol·licituds/visita)

508,18 GB 
(1313,72 



Resum tràfic meewto.uji.es 06/2008

KB/visita) 

Resum tràfic tenda.uji.es 06/2008

Visitants distints Nombre de visites Pàgines Sol·licituds Tràfic

Tràfic vist 1953 2365 
(1,21visites/visita
nt)

38638 (16,34 
pàgines/visita)

46341(19,59 
Sol·licituds/visita)

1,38GB (611,84 
KB/visita) 

Resum tràfic fonoteca.uji.es 06/2008

Visitants distints Nombre de visites Pàgines Sol·licituds Tràfic

Tràfic vist 1031 2073 (2,01 
visites/visitant)

56574 (27,29 
pàgines/visita)

93277 (44,99 
Sol·licituds/visita)

67,50 GB 
(34143,06 
KB/visita) 

Resum tràfic svideo.uji.es 06/2008

Visitants distints Nombre de visites Pàgines Sol·licituds Tràfic

Tràfic vist 3392 4832 (1,42 
visites/visitant)

27146 (5,6 
pàgines/visita)

662439 (137,09 
Sol·licituds/visita)

58,36 GB 
(12664.49 
KB/visita) 

Personal al SI (RLT aprovada en Consell Govern de 15-11-2007) 

Denominació Nivell Observacions Quantitat

Cap del servei A27E049 1

Director de projectes informàtics A24E045 Àrea de Sistemes 1

Directora de projectes informàtics A24E045 Àrea de Comunicacions 1

Tècnic de desenvolupament A24E045 Àrea d’Aplicacions 1

Analista A22E045  6

Analista-programador/a B20E036  14

Cap d’operació C22E040  1

Operador especialista C20E035  3

Tècnic especialista gestió d’instal·lacions C20E027  1

Operador/a C20E027 Plaça no coberta (borsa 
exhaurida) 8

Oficial/Auxiliar d’Informàtica C/D18E027  2



Denominació Nivell Observacions Quantitat

Administratiu C16E024  1

Total   40

Tècnics externs   8

Tècnics CAU 2

Informació i Gestió en Línia Universitària (IGLÚ)

Curs 07/08. Dades recollides el dia 24/07/2008 a les 10h 04’.
Accessos

Any 13009929
Curs Acadèmic 20382026
Total 95665680

Any Mes Total Per dia Per hora
Màxim Mitjana Màxim Mitjana

2007 juliol 1671161 99547 53908 10943 2246
2007 agost 1069304 61084 34494 5283 1437
2007 setembre 3246056 319709 108202 29414 4508
2007 octubre 2490547 212405 80340 22076 3348
2007 novembre 2247846 164073 74928 37305 3122
2007 desembre 1358240 85708 43814 7476 1826
2008 gener 2147092 100884 69261 8969 2886
2008 febrer 1961880 135944 67651 17040 2819
2008 març 1336840 79003 43124 6925 1797
2008 abril 1785807 91810 59527 7675 2480
2008 maig 2171729 103793 70056 7888 2919
2008 juny 2031061 100198 67702 7442 2821
2008 juliol 1575520 160930 65647 11494 2735

Alumnes matriculats 
Curs 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06/ 06/07 07/08

Alumnes (1r i 
2n cicle)

12997 13376 13348 13208 12941 12553 13303

Alumnes (3er 
cicle)

396 423 453 465 415 331 259

Erasmus 128 165 165 217 266



Curs 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06/ 06/07 07/08
Universitat 
per a majors

206 338 443 522 298 663 712

Postgrau 864 1145 1883 2007 2878 1846
TOTAL 13727 15166 15554 16078 15661 16642 16386

e-learning
04/05 05/06 06/07 07/08

Cursos 162 403 1286 1875
Alumnes 4710 10907 14401 14131
Professors 271 526 1159 1439
Assignatures presencials que en fan ús 251 601 867 1207

Uptime

L’uptime mesura el temps de permanència de les TIC corporatives en cicle de producció. L’objectiu 
del SI és que les TIC corporatives estiguen permanentment en producció, de manera que l’activitat 
de l’UJI no es veja afectada per les aturades no programades. Dades a 18 de juliol de 2008.

 

 



 

  

 

 



 

  

Web i publicacions electròniques
La gestió del portal corporatiu de la Universitat Jaume I (www.uji.es) es realitza des del Servei de 
Comunicació i Publicacions. Durant el curs 2007/2008 cal destacar que la 10a Enquesta a Usuaris 
d’Internet que fa l’Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació (AIMC) va situar 
per quart any consecutiu la pàgina web de la Universitat en el lloc 56 de les 100 pàgines web que 
més recorden haver visitat els internautes espanyols. Aquesta dada situa l’UJI com la universitat 
presencial de l’Estat espanyol més destacada en el rànquing de l’AIMC. El treball de camp es va 
realitzar entre octubre i desembre de 2007 i es van obtenir 41.667 respostes vàlides.

En el marc del compromís de la Universitat Jaume I d’aprofundir en l’ús de les tecnologies de la 
informació aplicades a la comunicació, cal destacar la inclusió de vídeos institucionals en la portada 
de la pàgina web de la Universitat, la qual cosa ha permès enriquir el contingut audiovisual i la 
informació que es posa a l’abast dels internautes. Des de novembre de 2007, en què es va incloure 
el vídeo de la investidura de Valentí Fuster com a doctor honoris causa per la Universitat Jaume I, 
fins  al  juliol  de  2008  s’hi  han  incorporat  30  vídeos.  Dins  d’aquesta  política  d’ampliació  dels 
continguts audiovisuals a l’abast dels internautes, cal destacar també l’ampli seguiment en vídeo i 
àudio realitzats durant els cursos d’estiu de 2008, en els quals es van gravar 30 vídeos i 85 àudios de 
conferencies.

A propòsit del Dia Mundial d’Internet, el 17 de maig, la Universitat Jaume I va programar diverses 
activitats:

• Signatura pública del conveni de constitució de la xarxa InTerlocal de municipis castellonencs 
per al desenvolupament de la societat de la informació i l’administració electrònica municipal.

• Inauguració amb tres publicacions de la col·lecció «Sapientia» de manuals docents en línia i en 
obert.

• Visita virtual a l’UJI en la seua Trobada de Portes Obertes mitjançant una pàgina web 
www.viulauji.uji.es     creada a l’efecte des de la qual es podia accedir a les imatges en directe de 

http://www.viulauji.uji.es/


la trobada per webcam, consultes en línia i fotolog obert a la participació dels visitants. 
• Descàrrega al telèfon mòbil de la Guia d’Estudis de Postgrau de l’UJI per bluetooth i per 

Internet.



Proves d'accés
Matriculats per via d’accés LOGSE
Del total de 1.657 matriculats al mes de juny de 2008, s’han presentat a les proves 1.657 alumnes, 
dels quals 1.068 són dones i 589 homes.

A continuació es detallen, per via d’accés, el nombre d’alumnes matriculats, presentats, d’aptes i no 
aptes. El 97,89 % va superar la prova i el 2,11 % la va a suspendre

Taula 1.12. 

Nombre d’alumnes matriculats aptes i no aptes per via d’accés LOGSE.

Via Matriculats Presentats Aptes No aptes
Cientificotècnica 414 414 404 10
Ciències de la Salut 481 481 475 6
Humanitats 199 199 195 4
Ciències Socials 526 526 511 15
Arts 37 37 37 0
Total 1.657 1.657 1.622 35

Matriculats per opció d’accés Majors de 25 anys
Les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys del curs 2007/2008 han seguit la mateixa 
estructura implantada en els cursos anteriors, amb una part comuna i una segona part específica per 
opcions.

S’hi han matriculat 199 estudiants dels quals s’han presentat a les proves 178.

Del total de matriculats, 83 són dones (41,71 %) i 116 són homes (58,29 %).

S’ha produït una millora significativa respecte als resultats de l’any passat.

Aquesta millora en el resultats ha contribuït sens dubte al procés de coordinació que s’ha dut a 
terme amb els centres de formació permanent d’adults.

Taula 1.13. 

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

Via Presentats Aptes No aptes
Cientificotècnica 9 6 3
Ciències de la Salut 27 14 13
Humanitats 101 63 38
Ciències Socials 36 30 6
Arts 5 5 0
Total 178 118 60



Nombre d'estudiantat
ESTUDIANTAT DE PRIMER I SEGON CICLE

Matrícula de primer
Nombre  d’alumnes  matriculats  en  primer  curs  de  cadascuna  de  les  titulacions  que  oferta  la 
Universitat Jaume I, amb indicació de límit d’admissió i vacants.

TITULACIÓ LÍMIT MATRICULATS VACANTS
Arquitectura tècnica 90 88 2

Diplomatura en Ciències Empresarials 274 250 24

Diplomatura en Gestió i Administració Pública 60 17 43

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

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

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

Diplomatura en Mestre/a (especialitat en Educació Primària) 90 90 0

Diplomatura en Relaciones Laborals 81 56 25

Diplomatura en Turisme 100 92 8

Enginyeria Industrial 86 67 19

Enginyeria Informàtica 81 34 47

Enginyeria Química 68 12 56

Enginyeria Tècnica Agrícola (especialitat en 
Hortofructicultura i Jardineria)

68 12 56

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial 120 117 3

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió 115 42 73

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 77 37 40

Enginyeria Tècnica Industrial (especialitat en Mecànica) 90 89 1

Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses 220 207 13

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 90 90 0

Llicenciatura en Dret 115 117 -2

Llicenciatura en Filologia Anglesa 76 55 21

Llicenciatura en Humanitats 74 28 46

Llicenciatura en Psicologia 181 171 10

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 90 89 1

Llicenciatura en Química 90 60 30

Llicenciatura en Traducció i Interpretació 100 91 9

TOTAL 2.706 2.178 528



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

 
TITULACIÓ ALUMNES

Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses 1.043

Llicenciatura en Ciències del Treball (2n cicle) 83

Llicenciatura en Dret (Pla 1991) 58

Llicenciatura en Dret (Pla 2002) 652

Diplomatura en Ciències Empresarials 1.189

Diplomatura en Gestió i Administració Pública 154

Diplomatura en Relacions Laborals (Pla 2002) 252

Diplomatura en Turisme 370

TOTAL 3.801

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

TITULACIÓ ALUMNES
Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 335

Llicenciatura en Filologia Anglesa 290

Llicenciatura en Humanitats 212

Llicenciatura en Psicologia 905

Llicenciatura en Psicopedagogia (2n cicle) 130

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 575

Llicenciatura en Traducció i Interpretació 501

Diplomatura en Mestre/a (especialitat en Educació Física) 366

Diplomatura en Mestre/a (especialitat en Educació Infantil) 348

Diplomatura en Mestre/a (especialitat en Educació Musical) 301

Diplomatura en Mestre/a (especialitat en Educació Primària) 365

TOTAL 4.328

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

TITULACIÓ ALUMNES
Arquitectura Tècnica 249

Enginyeria Industrial 545

Enginyeria Informàtica (Pla 1991) 87

Enginyeria Informàtica (Pla 2001) 381



Enginyeria Química 239

Enginyeria Tècnica Agrícola (especialitat en Hortofructicultura i Jardineria) 164

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial 694

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla 2001) 466

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 256

Enginyeria Tècnica Industrial (especialitat en Mecànica) 437

Llicenciatura en Químiques (Pla 2002) 516

TOTAL 4.034

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

CASTELLÓ COMUNITAT 
AUTÒNOMA

FORA DE LA 
COMUNITAT

TOTALS

Arquitectura Tècnica 211 19 19 249

Diplomatura en Ciències Empresarials 934 228 27 1189

Diplomatura en Gestió i Administració 
Pública

116 34 4 154

Diplomatura en Mestre (especialitat en 
Educació Física)

209 150 7 366

Diplomatura en Mestre (especialitat en 
Educació Infantil)

241 103 4 348

Diplomatura en Mestre (especialitat en 
Educació Musical)

175 121 5 301

Diplomatura en Mestre (especialitat en 
Educació Primària)

243 118 4 365

Diplomatura en Relacions Laborals (Pla 
de 2002)

222 26 4 252

Diplomatura en Turisme 274 73 23 370

Enginyeria Industrial 489 38 18 545

Enginyeria Informàtica (Pla de 1991) 67 17 3 87

Enginyeria Informàtica (Pla de 2001) 323 42 16 381

Enginyeria Química 220 15 4 239

Enginyeria Tècnica Agrícola Especialitat 
Hortofructicultura i Jardineria

145 18 1 164

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial 
(Pla de 1995)

417 164 113 694

Enginyeria Tècnica en Informàtica de 
Gestió (Pla de 2001)

317 143 6 466

Enginyeria Tècnica en Informàtica de 
Sistemes

195 52 9 256

Enginyeria Tècnica Industrial 363 56 18 437



(especialitat en Mecànica)

Llicenciatura en Administració i 
Direcció d’Empreses

912 104 27 1043

Llicenciatura en Ciències del Treball 77 4 2 83

Llicenciatura en Comunicació 
Audiovisual

189 135 11 335

Llicenciatura en Dret (Pla de 1991) 53 5 0 58

Llicenciatura en Dret (Pla de 2002) 582 62 8 652

Llicenciatura en Filologia Anglesa 239 44 7 290

Llicenciatura en Humanitats 182 23 7 212

Llicenciatura en Psicologia 601 215 89 905

Llicenciatura en Psicopedagogia 113 15 2 130

Llicenciatura en Publicitat i Relacions 
Públiques

278 265 32 575

Llicenciatura en Química (Pla de 2002) 485 26 5 516

Llicenciatura en Traducció i 
Interpretació

204 245 52 501

TOTALS 9.076 2.560 527 12.163

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

HOMES DONES TOTALS
Arquitectura Tècnica 151 98 249

Diplomatura en Ciències Empresarials 568 621 1189

Diplomatura en Gestió i Administració Pública 50 104 154

Diplomatura en Mestre (especialitat en Educació Física) 212 154 366

Diplomatura en Mestre (especialitat en Educació Infantil) 13 335 348

Diplomatura en Mestre (especialitat en Educació Musical) 121 180 301

Diplomatura en Mestre (especialitat en Educació Primària) 52 313 365

Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 2002) 99 153 252

Diplomatura en Turisme 105 265 370

Enginyeria Industrial 434 111 545

Enginyeria Informàtica (Pla de 1991) 72 15 87

Enginyeria Informàtica (Pla de 2001) 304 77 381

Enginyeria Química 132 107 239

Enginyeria Tècnica Agrícola (especialitat en Hortofructicultura 
i Jardineria)

109 55 164

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1995) 324 370 694

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de 2001) 376 90 466



Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 239 17 256

Enginyeria Tècnica Industrial (especialitat en Mecànica) 391 46 437

Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses 466 577 1043

Llicenciatura en Ciències del Treball 28 55 83

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 137 198 335

Llicenciatura en Dret (Pla de 1991) 19 39 58

Llicenciatura en Dret (Pla de 2002) 236 416 652

Llicenciatura en Filologia Anglesa 63 227 290

Llicenciatura en Humanitats 110 102 212

Llicenciatura en Psicologia 176 729 905

Llicenciatura en Psicopedagogia 24 106 130

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 175 400 575

Llicenciatura en Química (Pla de 2002) 188 328 516

Llicenciatura en Traducció i Interpretació 76 425 501

TOTALS 5.450 6.713 12.163

ESTUDIANTAT DE MÀSTERS OFICIALS

Matrícula
Nombre d’alumnes matriculats en cadascun dels màsters oficials que oferta la Universitat Jaume I.

CODI NOM DEL MÀSTER MATRICULATS

42001 Màster en Internacionalització Econòmica: Integració i Comerç 
Internacional 18

42002 Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats 29

42003 Màster Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament 92

42004 Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària 4

42005 Màster en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics 19

42006 Màster en Matemàtica Computacional 22

42007 Màster en Prevenció de Riscos Laborals 127

42008 Màster en Química Sostenible 8

42009 Màster en Sistemes Intel·ligents 31

42010 Màster en Disseny i Fabricació 21

42011 Màster en Intervenció i Mediació Familiar 30

42012 Màster en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions Industrials 
i Edificació 30

42013 Màster en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local 34

42015 Màster en Cooperació al Desenvolupament 62

42016 Màster en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat 32



42017 Màster en Investigació en Atenció Primària en línia 27

42018 Màster en Tecnologies de la Traducció i Localització 23

42019 Màster en Traducció Medicosanitària 81

42020 Màster en Noves Tendències i Processos d’Innovació en Comunicació 71

42021 Màster en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos 
Humans 32

42022 Màster en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 31

42023 Màster en Gestió de la Qualitat 7

42024 Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades 16

42025 Màster en Nanociència i Nanotecnologia Molecular 3

42026 Màster en Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica 9

42027 Màster en Ciència en Tecnologia Geoespacial 12

42028 Màster en Estudis Contemporanis i Investigació Avançada 6

TOTALS 877

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

CODI NOM DEL MÀSTER DONES HOMES TOTALS

42001 Màster en Internacionalització Econòmica: Integració i Comerç 
Internacional 12 6 18

42002 Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats 16 13 29

42003 Màster Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i 
Desenvolupament 53 39 92

42004 Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària 3 1 4

42005 Màster en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials 
Ceràmics 6 13 19

42006 Màster en Matemàtica Computacional 7 15 22

42007 Màster en Prevenció de Riscs Laborals 62 65 127

42008 Màster en Química Sostenible 5 3 8

42009 Màster en Sistemes Intel·ligents 7 24 31

42010 Màster en Disseny i Fabricació 8 13 21

42011 Màster en Intervenció i Mediació Familiar 26 4 30

42012 Màster en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions 
Industrials i Edificació 7 23 30

42013 Màster en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local 18 16 34

42015 Màster en Cooperació al Desenvolupament 45 17 62

42016 Màster en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat 31 1 32

42017 Màster en Investigació en Atenció Primària en línia 13 14 27

42018 Màster en Tecnologies de la Traducció i Localització 21 2 23



42019 Màster en Traducció Medicosanitària 67 14 81

42020 Màster en Noves Tendències i Processos d’Innovació en 
Comunicació 56 15 71

42021 Màster en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en 
Recursos Humans 24 8 32

42022 Màster en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 27 4 31

42023 Màster en Gestió de la Qualitat 4 3 7

42024 Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades 8 8 16

42025 Màster en Nanociència i Nanotecnologia Molecular 1 2 3

42026 Màster en Biologia Molecular, Cel.lular i Genètica 3 6 9

42027 Màster en Ciència en Tecnologia Geoespacial 5 7 12

42028 Màster en Estudis Contemporanis i Investigació Avançada 1 5 6

TOTALS 536 341 877

ESTUDIANTAT DE DOCTORAT

Matrícula
Nombre d’alumnes matriculats en cadascun dels programes de doctorat que oferta la Universitat 
Jaume I.

CODI NOM DEL PROGRAMA MATRICULATS
10111 Diversitat Cultural i Interdisciplinarietat Educativa 20

10511 Enginyeria Química: Processat de Materials Ceràmics 5

10710 Pau, Conflictes i Democràcia (Interuniversitari) 2

10712 Ètica i Democràcia (Interuniversitari) 10

10714 Comunicació Empresarial i Institucional: Tendències i Perspectives 6

11011 La Responsabilitat Civil en els Sectors de Risc 8

11110 Drets i Deures Constitucionals 13

11211 Matemàtiques Multidisciplinàries (Interuniversitari) 22

11510 Investigació Aplicada als Àmbits Evolutius, Educatius, Socials i 
Metodològics de la Psicologia 11

11610 Avanços en Psicologia Bàsica, Clínica i  Psicobiologia 11

11710 Processos Històrics, Cultura i Desenvolupament 13

11712 La Construcció de l’Estat Nacional a Iberoamèrica. Segles XVIII-XIX 
(Interuniversitari) 3

11713 Actors socials i cultura política en la història contemporània 3

11714 Estudis i Investigacions Interdisciplinàries en la Perspectiva de Gènere 
(Interuniversitari) 10

11810 Química Molecular i Materials 19

11812 Interuniversitari Química Orgànica en la Indústria Quimicofarmacèutica 5



11813 Interuniversitari Catàlisi Homogènia 2

11910 Economia Industrial i Internacional 6

12111 El Dret del Treball i de la Seguretat Social a través de la Jurisprudència 
(Interuniversitari) 10

12211 Traducció, Societat i Comunicació (Interuniversitari) 11

12310 Gestió Empresarial 12

12411 Sistemes Informàtics Avançats 9

12510 Anàlisi del Discurs. Teoria i Aplicacions a l’Ús i Adquisició de la Llengua 
Anglesa 3

12511 Interuniversitari en Lingüística Aplicada 4

12610 Llengua i Literatura Hispàniques 6

12612 Interuniversitari en Estudis Filològics Interdisciplinaris (Filologia Catalana 
i Afins) 5

12810 Projectes d’Innovació Tecnològica en Enginyeria del Producte i del Procés 
(Interuniversitari) 6

13112 Química, Física i Ciències Aplicades 17

TOTALS 252

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

CODI NOM DEL PROGRAMA DONES HOMES TOTALS
10111 Diversitat Cultural i Interdisciplinarietat Educativa 14 6 20

10511 Enginyeria Química: Processat de Materials Ceràmics 5 0 5

10710 Pau, Conflictes i Democràcia (Interuniversitari) 1 1 2

10712 Ètica i Democràcia (Interuniversitari) 2 8 10

10714 Comunicació Empresarial i Institucional: Tendències i 
Perspectives 3 3 6

11011 La Responsabilitat Civil en els Sectors de Risc 5 3 8

11110 Drets i Deures Constitucionals 6 7 13

11211 Matemàtiques Multidisciplinàries (Interuniversitari) 6 16 22

11510 Investigació Aplicada als Àmbits Evolutius, Educatius, Socials i 
Metodològics de la Psicologia 9 2 11

11610 Avanços en Psicologia Bàsica, Clínica i  Psicobiologia 9 2 11

11710 Processos Històrics, Cultura i Desenvolupament 4 9 13

11712 La Construcció de l’Estat Nacional a Iberoamèrica. Segles 
XVIII-XIX (Interuniversitari) 2 1 3

11713 Actors Socials i Cultura Política en la Història Contemporània 0 3 3

11714 Estudis i Investigacions Interdisciplinàries en la Perspectiva de 
Gènere (Interuniversitari) 10 0 10

11810 Química Molecular i Materials 8 11 19



11812 Interuniversitari Química Orgànica en la Indústria 
Quimicofarmacèutica 1 4 5

11813 Interuniversitari Catàlisi Homogènia 1 1 2

11910 Economia Industrial i Internacional 0 6 6

12111 El Dret del treball i de la Seguretat Social a través de la 
Jurisprudència (Interuniversitari) 5 5 10

12211 Traducció, Societat i Comunicació (Interuniversitari) 6 5 11

12310 Gestió Empresarial 6 6 12

12411 Sistemes Informàtics Avançats 2 7 9

12510 Anàlisi del Discurs. Teoria i Aplicacions a l’Ús i Adquisició de 
la Llengua Anglesa 2 1 3

12511 Interuniversitari en Lingüística Aplicada 3 1 4

12610 Llengua i Literatura Hispàniques 5 1 6

12612 Interuniversitari en Estudis Filològics Interdisciplinaris 
(Filologia Catalana i Afins) 2 3 5

12810 Projectes d’Innovació Tecnològica en Enginyeria del Producte i 
del Procés (Interuniversitari) 0 6 6

13112 Química, Física i Ciències Aplicades 15 2 17

TOTALS 132 120 252

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

TITULACIÓ
Concedides 

Conv. General 
(Ministeri)

Concedides 
Conselleria

Concedides 
Mobilitat Denegades

Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses 118 10 2 271

Diplomatura en Ciències Empresarials 94 10 6 241

Llicenciatura en Dret (Pla de 1991) 0 0 0 2

Diplomatura en Turisme 52 7 5 104

Diplomatura en Gestió i Administració Pública 11 0 2 18

Llicenciatura en Humanitats 17 3 0 23

Enginyeria Industrial 40 10 4 48

Enginyeria Química 28 2 1 58

Llicenciatura en Filologia Anglesa 42 5 2 68

Llicenciatura en Traducció i Interpretació 92 14 15 190

Mestre/a, especialitat d'Educació Infantil 129 10 1 162

Mestre/a, especialitat d'Educació Física 97 12 2 146

Mestre/a, especialitat d'Educació Primària 109 14 0 164



Mestre/a, especialitat d'Educació Musical 65 9 2 117

Llicenciatura en Psicologia 128 15 26 274

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1995) 69 18 20 178

Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat 
d'Hortofructicultura i Jardineria 13 2 0 35

Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat de Mecànica 43 9 1 105

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 171 20 10 249

Enginyeria Informàtica (Pla de 2001) 55 12 1 100

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de 
2001) 26 2 0 73

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 19 4 1 64

Llicenciatura en Ciències del Treball 11 1 0 16

Llicenciatura en Psicopedagogia 13 0 0 14

Llicenciatura en Dret (Pla de 2002) 76 15 1 124

Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 2002) 42 2 1 62

Llicenciatura en Química (Pla de 2002) 58 10 0 133

Arquitectura Tècnica 50 8 4 88

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 105 15 4 143

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

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

Curs 1992-1993 1.507 1.011 496

Curs 1993-1994 2.160 1.359 801

Curs 1994-1995 2.547 1.560 987

Curs 1995-1996 3.245 2.115 1.130

Curs 1996-1997 3.512 2.208 1.304

Curs 1997-1998 3.709 2.076 1.633

Curs 1998-1999 3.716 2.089 1.627

Curs 1999-2000 3.785 1.877 1.856

Curs 2000-2001 3.724 2.058 1.592

Curs 2001-2002 3.798 2.360 1.438

Curs 2002-2003 3.775 1.933 1.842

Curs 2003-2004 3.618 1.865 1.753

Curs 2004-2005 3.442 1.645 1.797

Curs 2005-2006 3.135 1.646 1.486

Curs 2006-2007 3.133 1.308 1.825

Curs 2007-2008 3.441 1.906 1.535



Evolució del nombre de beques de la Conselleria.

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

Curs 1992-1993 384 93 291

Curs 1993-1994 227 158 69

Curs 1994-1995 387 145 242

Curs 1995-1996 577 217 360

Curs 1996-1997 715 256 459

Curs 1997-1998 817 279 538

Curs 1998-1999 1.051 294 757

Curs 1999-2000 2.520 348 2.172

Curs 2000-2001 2.507 333 2.174

Curs 2001-2002 2.554 497 2.057

Curs 2002-2003 2.676 383 2.293

Curs 2003-2004 2.737 479 2.258

Curs 2004-2005 2.617 459 2.158

Curs 2005-2006 2.379 484 1.895

Curs 2006-2007 2.312 375 1.937

Curs 2007-2008 2.130 244 1.886

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

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

Curs 1992-1993 8 5 3

Curs 1993-1994 10 7 3

Curs 1994-1995 19 14 5

Curs 1995-1996 24 14 10

Curs 1996-1997 17 13 4

Curs 1997-1998 28 15 13

Curs 1998-1999 34 18 16

Curs 1999-2000 28 20 8

Curs 2000-2001 41 29 12

Curs 2001-2002 53 30 23

Curs 2002-2003 46 30 16

Curs 2003-2004 49 30 19

Curs 2004-2005 60 30 30



Curs 2005-2006 62 40 22

Curs 2006-2007 63 37 26

Curs 2007-2008 58 45 13

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

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

Curs 2004-2005 651 158 493

Curs 2005-2006 512 216 296

Curs 2006-2007 540 163 377

Curs 2007-2008 476 139 337

BEQUES DE MÀSTERS

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

CODI MÀSTERS

Concedides 
Conv. 

General 
(Ministeri)

Concedides 
Conselleria

Concedides 
mobilitat Denegades

42001 Màster en Internacionalització Econòmica: 
Integració i Comerç Internacional 1 0 1 8

42002 Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats 1 2 0 7

42003 Màster Internacional en Estudis de Pau, 
Conflictes i Desenvolupament 1 0 0 6

42004 Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura 
Literària 0 0 0 2

42005 Màster en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels 
Materials Ceràmics 0 0 0 3

42006 Màster en Matemàtica Computacional 0 0 0 2

42007 Màster en Prevenció de Riscs Laborals 5 2 0 23

42008 Màster en Química Sostenible 0 0 0 2

42009 Màster en Sistemes Intel·ligents 0 0 0 3

42010 Màster en Disseny i Fabricació 2 0 1 4

42011 Màster en Intervenció i Mediació Familiar 2 1 1 10

42012 Màster en Eficiència Energètica i Sostenibilitat 
en Instal·lacions Industrials i Edificació 1 0 0 4



42013 Màster en Gestió i Promoció del 
Desenvolupament Local 1 0 1 6

42015 Màster en Cooperació al Desenvolupament 1 0 3 12

42016 Màster en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i 
Privat 0 0 0 1

42018 Màster en Tecnologies de la Traducció i 
Localització 0 0 1 9

42019 Màster en Traducció Medicosanitària 2 0 0 4

42020 Màster en Noves Tendències i Processos 
d'Innovació en Comunicació 2 3 0 25

42021 Màster en Psicologia del Treball, de les 
Organitzacions i en Recursos Humans 0 0 0 8

42022 Màster en Psicopatologia, Salut i 
Neuropsicologia 2 0 1 8

42023 Màster en Gestió de la Qualitat 0 0 0 2

42024 Màster en Tècniques Cromatogràfiques 
Aplicades 0 0 0 5

42026 Màster en Biologia Molecular, Cel·lular i 
Genètica 0 0 0 5

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

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

Curs 2007-2008 133 77 51

Evolució del nombre de beques de la Conselleria.

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

Curs 2007-2008 79 8 69

Títols
Dipòsits de títols per titulació
Dipòsits de títols per titulació a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques fins el 17/7/2008.



Titulació Dipòsits
Diplomatura en Ciències Empresarials 145
Diplomatura en Ciències Empresarials (pla 1975) 1
Diplomatura en Gestió i Administració Pública 20
Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 1991) 7
Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 2002) 33
Diplomatura en Turisme 34
Graduat Social 3
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses 105
Llicenciatura en Ciències del Treball 25
Llicenciatura en Dret (Pla de 1991) 28
Llicenciatura en Dret (Pla de 2002) 24
Total 425

Dipòsits de títols per titulació en la Facultat de Ciències Humanes i Socials fins el 17/7/2008.

Titulació Dipòsits
Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 21
Llicenciatura en Filologia Anglesa 26
Llicenciatura en Humanitats 27
Llicenciatura en Psicologia 76
Llicenciatura en Psicopedagogia 16
Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 93
Llicenciatura en Traducció i Interpretació 98
Mestre/a, especialitat d'Educació Física 67
Mestre/a, especialitat d'Educació Infantil 82
Mestre/a, especialitat d'Educació Musical 44
Mestre/a, especialitat d'Educació Primària 86
Total 636

Dipòsits de títols per titulació en l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals fins el 
17/7/2008.

Titulació Dipòsits
Enginyeria Industrial 39
Enginyeria Informàtica (Pla de 1991) 31
Enginyeria Informàtica (Pla de 2001) 22



Enginyeria Química 26
Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i Jardineria 34
Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1995) 65
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de 1991) 1
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de 2001) 43
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 7
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat de Mecànica 36
Llicenciatura en Química (Pla de 2002) 63
Llicenciatura en Química 1
Total 368

Dipòsits de títols per tipus
Dipòsits de títols per diplomats, enginyers tècnics, enginyers, llicenciats, màsters oficials i doctors 
fins el 17/7/2008.

Titulació Dipòsits
Diplomatura/Mestre/a 522
Doctorat 58
Enginyeria 118
Enginyeria tècnica 186
Llicenciatura 603
Màsters oficials 85
Total 1.567

Dipòsits totals de títols per titulació
Dipòsits totals de títols per titulació a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques fins el 
17/7/2008.

Titulació Dipòsits
Diplomatura en Ciències Empresarials 2.201
Diplomatura en Ciències Empresarials (pla 1975) 135
Diplomatura en Gestió i Administració Pública 423
Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 1991) 1.405
Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 2002) 88
Diplomatura en Turisme 386
Graduat Social 544
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses 1.566



Llicenciatura en Ciències del Treball 135
Llicenciatura en Dret (Esp. Dret Privat) 585
Llicenciatura en Dret (Pla de 1991) 1.111
Llicenciatura en Dret (Pla de 2001) 26
Total 8605

Dipòsits totals de títols per titulació a la Facultat de Ciències Humanes i Socials fins el 17/7/2008.

TITULACIÓ DIPÒSITS
Dipl. en Formació del Professorat d’EGB (C) 56
Dipl. en Formació del Professorat d’EGB (C.H.) 54
Dipl. en Formació del Professorat d’EGB (E.E.) 56
Dipl. en Formació del Professorat d’EGB (F.F.) 9
Dipl. en Formació del Professorat d’EGB (F.I.) 21
Dipl. en Formació del Professorat d’EGB (P) 82
Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 21
Llicenciatura en Filologia Anglesa 611
Llicenciatura en Humanitats 494
Llicenciatura en Psicologia 1.205
Llicenciatura en Psicopedagogia 91
Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 289
Llicenciatura en Traducció i Interpretació 696
Mestre/a, especialitat d'Educació Física 792
Mestre/a, especialitat d'Educació Infantil 808
Mestre/a, especialitat d'Educació Musical 384
Mestre/a, especialitat d'Educació Primària 743
Total 6412

Dipòsits totals de títols per titulació a l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals fins 
el 17/7/2008.

TITULACIÓ DIPÒSITS
Enginyeria Industrial 308
Enginyeria Informàtica (Pla de 1991) 439
Enginyeria Informàtica (Pla de 2001) 35
Enginyeria Química 439
Enginyeria Tècn. en Disseny Industrial (pla 91) 232



Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i Jardineria 248
Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1995) 472
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de 1991) 660
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de 2001) 161
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 38
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat de Mecànica 150
Llicenciatura en Química 278
Llicenciatura en Química Industrial (pla 73) 283
Llicenciatura en Química (Pla de 2002) 271
Total 4014

Dipòsits totals de títols per màsters
Dipòsits totals de títols per màsters fins el 17/7/2008.

Codi Màsters Dipòsits
42003 Màster Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament 45
42005 Màster en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics 6
42007 Màster en Prevenció de Riscs Laborals 19
42008 Màster en Química Sostenible 9
42009 Màster en Sistemes Intel·ligents 6

Total 85

Dipòsits totals de títols per tipus
Dipòsits totals de títols per diplomats, enginyers tècnics, enginyers, llicenciats, màsters oficials i 
doctors fins el 17/7/2008.

Titulació Dipòsits
Diplomatura/Mestre/a 8.188
Doctorat 574
Enginyeria 1.221
Enginyeria tècnica 1.961
Llicenciatura 7.662
Màsters 85
Total 19691



Accions de dinamització
Accions de dinamització

Premis al rendiment acadèmic

En la línia d’anys anteriors s’han atorgat els premis al rendiment acadèmic corresponents al curs 
2006/2007, en les seues tres modalitats, en la prova d’accés, primer curs i fi de primer cicle. Els han 
obtingut 54 estudiants de les següents titulacions: Administració i Direcció d’empreses, Ciències 
Empresarials,  Enginyeria  Industrial,  Filologia  Anglesa,  Traducció  i  Interpretació,  Mestre 
Especialitat Infantil, Educació Física, Educació Primària, i Educació Musical, Psicologia, Publicitat 
i Relacions Públiques, Comunicació Audiovisual, Dret, Química, Enginyeria Informàtica. El premi 
està  dotat   amb  600  €  o  la  possibilitat  de  realitzar  un  curs  de  perfeccionament  d’idioma  a 
Cambridge, opció que en aquesta ocasió han triat 26 dels premiats.

Beques i ajudes

El  present  curs  hem continuat  en  la  línia  de  donar  ajudes  a  l’estudiantat  per  a  l’assistència  a 
jornades,  congressos  i  cursos  d’estiu.  Això  ens  ha  permès  arribar  a  106  estudiants  que  s’han 
beneficiat d’aquestes ajudes, incloent-hi també les borses de viatge.

Altres accions

En la línia del que s’havia marcat en les línies de govern per a 2007-2008 s’ha continuat treballant 
en la implementació del programa del programa de l’alumne-tutor implantat com a experiència pilot 
en el curs acadèmic anterior i que ha tingut una bona acollida entre l’estudiantat. La participació a 
les jornades d’acollida, portes obertes, ha estat de 57 estudiants. 

Convenis

En el  marc  de les  relacions  institucionals  s’han signat  diversos  convenis  de  col·laboració amb 
diverses entitats. Destaca el conveni signat amb Autos-Marzá, a través del qual hem desenvolupat la 
Setmana sobre la Seguretat Viària a la Universitat,  que es va celebrar del 14 al  18 d’abril.  Cal 
esmentar que per aquesta activitat la universitat va rebre el Premi Onda Cero de la Seguretat Viària 
en el marc dels VII premis Onda Cero Castelló que atorga aquesta cadena.

Paral·lelament, amb la Fundació Salut i Comunitat es va promoure la signatura d’un conveni de 
col·laboració per a la implantació a l’UJI del programa «En plenes facultats» dins del programa 
propi de promoció de la salut per a l’estudiantat, basat en la prevenció del consum de substàncies 
tòxiques i la formació de mediadors.

Programa de promoció associativa

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

La setmana del 16 a18 d’octubre va tenir lloc la IV Fira d’Associacions en el marc de la Setmana de 
Benvinguda que organitza el Consell de l’Estudiantat i es va comptar amb la participació de  14 
entitats que van desplegar nombroses activitats tant a l’Àgora com als centres.

Hem continuat  en la  línia  d’incrementar  les noves infraestructures  per  a  les associacions.  S’ha 
insistit a posar a l’abast de les associacions nous equipaments portàtils en préstec. 



Hem posat en marxa un espai radiofònic «A cau d’orella» per donar cobertura a les associacions i la 
seua activitat que des de començament de curs ha tingut una periodicitat quinzenal. S’ha entrevistat 
pràcticament  totes les  associacions en un exercici  de  descobriment  i  coneixement  de  l’activitat 
associativa universitària.

S’ha mantingut la línia d’ajudes a la promoció de l’associacionisme universitari com a suport a les 
activitats que es despleguen al llarg de l’any o per al desenvolupament de projectes concrets.

S’ha donat suport tècnic i assessorament a activitats organitzades des de les associacions i que tenen 
un públic important. Les III Jornades Educatives: Experiències Alternatives, la I-Party o la Summer 
University, l’activitat «Una finestra al món», el XV Aniversari d’Eade Consulting, totes activitats 
desplegades  per  associacions  de  l’UJI,  així  com  diverses  iniciatives  del  Grup  Universitari 
d’Amnistia Internacional creat recentment. 

Com a novetat  s’ha convocat  el  premi  a  la  millor  pràctica  associativa  a  fi  de  premiar  aquella 
associació que proposa l’activitat més innovadora, participativa i creativa a l’UJI. Es tracta d’un 
premi dotat amb 3.000 € i que enguany ha recaigut sobre tres associacions excepcionalment: Tirant 
lo Blanc, Quatre Gossos i AEGEE.

Programa de Promoció de la Salut per a l’Estudiantat

Hem  seguit  desenvolupant  el  programa  propi  de  promoció  de  la  salut  per  a  l’estudiantat  en 
col·laboració  amb  altres  serveis  de  la  universitat,  que  recull  diverses  accions,  formació, 
assessorament, informació, recursos, suport psicològic, tallers, etc., que tracten diversos àmbits de 
la salut de l’estudiantat. El programa treballa la prevenció del tabaquisme, consum de substàncies 
tòxiques i no tòxiques, l’educació afectivosexual, l’alimentació, creixement personal, el consum. 
Hem incorporat enguany uns cursos sobre educació viària, dansa del ventre i creixement personal, i 
els tallers de l’esquena que han tingut una bona acollida.

Col·laboració amb altres serveis

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

S’ha  mantingut  actualitzat  el  canal  InfoCampus  a  fi  de  fer  la  informació  més  accessible 
especialment per a l’estudiantat.  S’ha incorporat també el tauler d’anuncis a fi que l’estudiantat 
incorpore els seus anuncis.

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

També hem estat treballant en les jornades d’acollida i de portes obertes.

Hem col·laborat activament amb altres departaments de la universitat per a l’organització de les 
Olimpíades  de  Química,  Física,  Matemàtiques,  Economia  i  Biologia,  en  la  seua  fase  local  i 
autonòmica.  Des  del  Vicerectorat  es  va  organitzar  un  acte  per  al  lliurament  dels  diplomes 
acreditatius i com agraïment a les empreses  que han col·laborat amb aquesta iniciativa, i que van 
ser  Grespania,  Quimicer,  Torrecid,  Esmalglass,  BP  Ajuntament  de  Castelló,  Ajuntament 
d’Almassora i Ajuntament de Benicàssim. 

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



Activitats formatives

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

• Summer University-AEGEE
• VIII Curs de protocol
• VI Curs de lideratge i coaching-Eade Consulting
• III Curs de màrqueting i disseny

Del programa de promoció de la salut entre estudiantat

• Educació viària i Jornades sobre Seguretat Viària
• Primers auxilis
• Programa promoció de sang
• Nutrició saludable
• Programa “En plenes facultats. Formació en drogues i Consulting”
• Taller de l’esquena

Del programa de promoció associativa

• Curs de normativa i representació per a l’estudiantat
• Programa de suport, orientació i informació al campus

Als cursos gestionats per aquest Vicerectorat han participat 198 persones.

Atenció al públic

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

Un segon tema que cal destacar és la consulta i informació al voltant de les ajudes i/o beques per a 
l’assistència a jornades així com viatges a l’estranger i la seua tramitació. Açò s’ha vist acompanyat 
de la sol·licitud dels carnets d’alberguista i d’estudiant internacional. Hem de destacar que en el 
marc del  conveni  signat  amb l’IVAJ per a  la  tramitació de carnets  d’alberguista  i  estudiantat  i 
professor internacional portem tramitats 75 carnets d’estudiant internacional i 68 pel que fa al carnet 
d’alberguista en les seues diverses modalitats. Respecte de carnets de professorat s’han emés a 9 
persones.

S’ha proporcionat informació i  assessorament  sobre consultes de caràcter associatiu basades en 
aspectes relatius a estatuts, constitució d’associacions, ajudes i petició de suport tècnic.



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

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

Inserció professional
Estades en pràctiques
Realització d’estades en pràctiques: alumnes matriculats i convenis signats
A continuació comentarem amb brevetat les dades més significatives pel que fa a les estades en 
pràctiques del curs 2007/08.  Com es pot  observar en la taula,  la  majoria dels indicadors s’han 
incrementat,  sobretot  degut  a  la  incorporació  dels  màsters  a  les  estades  en pràctiques.  Així,  el 
nombre de titulacions beneficiades de les estades han passat en un sol curs de 27 a 45 (ací no es 
tenen en compte les titulacions de Mestre, les pràctiques de les quals estan prèviament concertades 
amb  la  Conselleria  d’Educació).  Això  no  obstant,  es  tradueix  en  un  increment  del  nombre 
d’estudiants matriculats de Pràcticum del 9,7 %. Pel que fa al nombre d’entitats cooperadores, la 
disminució  no  és  massa  significativa,  dada  que  s’explica  per  l’alt  grau  de  fidelització  dels 
cooperadors.  D’altra  banda,  s’observa  un  increment  en  el  nombre  d’entitats  que  han  sol·licitat 
estudiants en pràctiques (augment superior al 10 %), així com un increment del 3 % en el nombre 
de places oferides.

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

Evolució històrica de les estades en pràctiques
VARIABLES 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/

07
07/08

Nombre de matriculats (grau) 2.941 3.228 2.777 2.923 2.937 2.825 2.788
Nombre de matriculats (màster) - - - - - - 353
Total d'estudiants matriculats 2.941 3.228 2.777 2.923 2.937 2.825 3.141
Nombre de places oferides per 
l’OCIE

1.214 1.384 1.879 2.350 2.493 2.477 2.556

Nombre de titulacions beneficiades 
de les estades (grau)

23 24 26 26 26 27 28

Nombre de titulacions beneficiades 
de les estades (màster)

- - - - - - 17

Total de titulacions beneficiades de 
les estades

23 24 26 26 26 27 45

Nombre de convenis de cooperació 
educativa subscrits

269 232 353 253 257 291 352

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

304 353 577 805 803 802 894

Nombre d’entitats cooperadores 637 624 669 567 590 595 563

L’aspecte més destacable d’aquest curs ha sigut el gran increment de titulacions que realitzen 
estades en pràctiques: s’han afegit Arquitectura Tècnica, de grau, i 17 màsters. Això comporta un 



increment de les titulacions beneficiades d’un 40 % i de l’estudiantat en un 9,7 %, si ho analitzem 
quantitativament, si bé de forma qualitativa aquest fet ha comportat molt més canvis: s’ha hagut 
d’intensificar la relació amb les entitats col·laboradores per tal de donar a conèixer les noves 
titulacions de màsters i aconseguir així la firma de nous convenis de cooperació educativa, els quals 
donaren cobertura no només a les pràctiques de grau sinó també a les de màster. D’ací s’explica 
l’increment dels convenis signats respecte del curs passat en un 17,33 %.

Pel que fa al nombre de matriculats, dels 3.141 estudiants, 353 són estudiants de màster.

Per  a  tindre  una  estimació  real  del  nombre  d’estudiants  que  han  realitzat  una  estada  en 
empreses/organismes s’ha de considerar que al nombre total de matriculats s’ha de restar:
• Els estudiants que han sol·licitat exempció/convalidació (185).
• Els estudiants que han realitzat treballs acadèmicament dirigits (33). 
• Una part important dels estudiants de la Llicenciatura en Filologia que realitzen estades a 

l’estranger, en un règim distint al de les estades en pràctiques.

Per aquesta raó, estimem que el nombre total d’estudiants que han realitzat realment l’estada en 
pràctiques ha sigut de 2.884.

El total de nous convenis singulars de cooperació educativa establerts durant aquest curs ha sigut de 
352 (a 14 de juliol de 2008), per la qual cosa les dades no són encara definitives. Aquesta xifra 
s’explica per l’inici  de contactes per tal  de signar nous convenis que regulen les pràctiques de 
màster, a més de l’acolliment d’estudiants de grau.

En analitzar  els  nous  convenis  amb entitats,  segons  la  primera  titulació  per  la  qual  l’empresa 
manifestava interès, podem afirmar que el nombre de convenis s’ha mantingut estable respecte a 
cursos passats, fruit de l’alt grau de fidelització dels cooperadors. Sobretot, destaca l’elevat nombre 
de convenis iniciats per a les següents titulacions, en aquest ordre: Enginyeria Tècnica en Disseny 
Industrial; Arquitectura Tècnica; Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses; Enginyeria 
Química; Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques; Enginyeria Industrial; Llicenciatura en 
Psicologia.

El cas  dels  màsters  és bastant  diferent,  tant  pel  menor volum d’estudiants  matriculats  com per 
l’elevat nombre d’exempcions que s’atorguen a persones que ja tenen experiència professional i 
cursen el màster per a reciclar-se. Els màsters per als quals s’han iniciat més convenis al llarg de 
2007/08  són:  Psicologia  del  Treball,  Recursos  Humans  i  Organitzacions;  Cooperació  al 
Desenvolupament; i Prevenció de Riscos Laborals.

El total d’empreses, institucions i organismes que han acollit estudiants en estada en pràctiques 
durant aquest curs ha sigut de 568 (a 14 de juliol), xifra que ha minvat lleugerament, la qual cosa 
constata l’alt grau de fidelització dels ens cooperadors.

La distribució estudiants/entitats  torna a  repetir  els  paràmetres dels  sis  cursos anteriors,  que es 
resumeix en una distribució no homogènia dels estudiants:

Total  dependència  del  conveni  signat  amb  la  Conselleria  d’Educació  per  a  la  realització  de 
pràctiques  de  tots  els  estudiants  de  la  Diplomatura  en  Mestre,  i  alguns  de  la  Llicenciatura  en 
Psicopedagogia (1.015).

Distribució majoritària de l’entitat pública respecte de la privada, en relació al nombre d’estudiants 
acollits: del total d’estudiants que han realitzat pràctiques en aquest curs, el 51,8% ho ha fet en 
entitats públiques. En aquesta xifra influeix de manera determinant el punt anterior.

Excloent  d’aquestes  xifres  els  estudiants  de  la  Diplomatura  en  Mestre  i  Psicopedagogia 
(Pràcticum I), per l’especificitat de la seua destinació, obtenim una distribució molt més ajustada a 
la realitat sectorial: el 25,68 % dels estudiants realitzen pràctiques en entitats/organismes públics.



La taula següent presenta la distribució dels convenis signats per sector, hi destaca el predomini del 
sector privat respecte del públic, que solament representa un 8,8 % dels convenis signats durant 
aquest curs. Aquest increment respecte a cursos anteriors s’explica per la necessitat de firmar nous 
convenis que incloguen les pràctiques de màster.

Distribució dels convenis singulars de cooperació educativa signats durant el curs 2007/08, per 
sector

Sector 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Percentatge
Públic 17 27 29 9 2 31 8,8
ONG 2 11 3,2
Privat 215 326 224 248 287 310 88
Total 232 353 253 257 291 352 100

Els  serveis  de  la  Universitat  s’han  mostrat  llocs  adequats  per  a  la  realització  de  pràctiques 
d’estudiants de diverses titulacions, els quals han estat supervisats per personal expert en les seues 
funcions.  Alguns serveis,  com ara el  Màster d’Estudis de la  Pau-Càtedra Unesco,  Departament 
d’Història  Geografia  i  Art,  Servei  de  Llengües  i  Terminologia,  el  Servei  de  Comunicacions  i 
Publicacions i  la mateixa Oficina de Cooperació Internacional i  Educativa,  per posar-ne alguns 
exemples, ja s’han convertit en uns col·laboradors fidels.

El  procediment  s’ha  establert  de  la  mateixa  manera  que  les  pràctiques  realitzades  en  entitats 
externes. Posteriorment s’envia, tant al tutor designat com al supervisor, el protocol que estableix 
tant les dades personals i acadèmiques de l’estudiant, com les dels dos responsables del seguiment. 
En alguns casos, però, és l’OCIE o el coordinador d’estades en pràctiques el que demana una plaça 
concreta a un servei, perquè un o alguns estudiants estan especialment interessats a realitzar-les allí 
i, inicialment, no s’havia produït cap demanda. 

Nombre d’estudiants en estades en pràctiques a l’UJI
01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08

Nombre d'estudiants 
en estades en 
pràctiques

25 36 31 57 59 44 40

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

A més, durant el curs 2007/08 s’han signat convenis de pràctiques amb la Universitat Catòlica San 
Vicente Mártir de València, per tal que 2  alumnes de la Llicenciatura en Ciències de l’Activitat 
Física i Esport  feren pràctiques al Servei d’Esports de la Universitat Jaume I.

D’altra  banda,  els  estudiants  entrants  de  programes  d’intercanvi  també  han  pogut  realitzar  les 
pràctiques a l’Oficina de Cooperació Internacional i Educativa; un estudiant  de Bèlgica farà  les 
seues pràctiques del 15 al 26 de setembre. 

Relació amb els coordinadors

La figura dels coordinadors de pràctiques, ja establerta en cursos anteriors, ha sigut molt rellevant 
durant aquest curs, i com els cursos anteriors, s’ha mantingut una estreta col·laboració en diferents 
vessants  al  llarg  de  tot  el  curs  (telefònica,  per  correu  electrònic,  reunions  personals),  amb els 
responsables de cadascuna de les titulacions. A més, atès l’inici de les pràctiques de Màster s’han 
realitzat  tant  sessions  grupals  com  individuals  amb  coordinadors  de  màster  i  professors 
col·laboradors que gestionen les pràctiques dels màsters, amb la finalitat de formar-los en el maneig 



del  sistema  de  Gestió  Integral  de  Pràctiques  en  e-UJIer,  assessorar-los  a  l’hora  d’elaborar  els 
programes  de  les  assignatures  de  Pràcticum,  informar-los  de  la  normativa  i  procediment  de 
planificació i gestió de les estades, etc.

Durant  aquest  curs  s’ha  treballat  de  forma  molt  activa  en  la  continuació  de  la  preparació  i 
organització de les estades en pràctiques dels postgraus i s’ha elaborat la normativa de gestió de 
pràctiques de postgrau i manual de gestió dels postgraus, prenent com a punt de partida els anys 
d’experiència en les pràctiques de grau. El Consell de Govern, en la reunió d’1 de juny de 2007, va 
aprovar la normativa reguladora de les estades en pràctiques dels estudis de postgrau, modificada de 
31 d’octubre de 2007.  A més s’ha elaborat un díptic conjunt d’oferta de pràctiques de grau i màster 
amb inclusió de la qualificació professional.

Relació amb la FUE-UJI

La relació mantinguda amb la FUE s’està revisant a partir de les reunions del Consell Consultiu per 
a  les  relacions  Universitat  Empresa.  S’ha  proposat  la  creació  d’un  grup  de  treball  per  a  la 
coordinació en el tema de les pràctiques. En qualsevol cas, la relació ha estat similar a la dels cursos 
passats: es produeix, encara que és escàs, un intercanvi d’ofertes de places en pràctiques que no es 
podien incloure en els programes que cada u portem a terme. Des d’aquesta oficina s’han derivat 
directament a la Fundació bastants empreses que demanaven pràctiques que no s’ajustaven al nostre 
model o prerequisits, o quan totes les assignacions d’estudiants ja havien finalitzat. 

Avaluació de les estades en pràctiques

Durant aquest curs, es va realitzar l’avaluació del curs 2005/06 i 2006/07. S’adjunten les principals 
conclusions de l’informe.

Objectius per al curs 2006/07

General:  donar  retroalimentació  actualitzada  sobre  el  curs  2006/07  que  puga  servir  de 
retroalimentació per al curs 2007/08 i que permeta comparar l’evolució respecte del curs anterior. 

En aquest informe es presentaran les dades agregades per a totes les titulacions, però es disposa de 
dades separades per cadascuna de les titulacions participants.

Resultats

Entitats

a) Satisfacció global

En total, les entitats cooperadores atorguen un 4,43 sobre 5 a la satisfacció en la relació amb la 
Universitat pel que fa a les pràctiques, indicador que ha disminuït imperceptiblement d'un curs a 
l’altre.

En el curs 2006/07 s'han mostrat satisfetes o molt satisfetes el 92,3 % de les entitats sobre un total 
de 207. Les empreses que han indicat la seua insatisfacció ha sigut, en general,  per la falta de 
contacte amb el tutor a la universitat, per la qual cosa demanen una intensificació d’aquesta relació i 
un increment en la tutela de l’estudiantat.

b) Fidelització de la col·laboració

Un 95,2 %  de les entitats tenen la intenció de tornar a acollir alumnes el  proper curs, aspecte 
indicador de l’assegurament de la continuïtat dels programes de pràctiques any rere any. Aquest 
indicador coincideix amb l’alt índex d’entitats que d’un curs a un altre tornen a col·laborar amb la 
Universitat (prop del 50 %).

Només  9  qüestionaris  el  2006/07  recullen  que  no  volen  acollir  alumnes  el  proper  curs.  Quan 



s’analitza amb detall les raons de no tornar a acollir alumnes el proper curs, no es troben diferències 
significatives entre el grup que sí que tornarà i el que no, en cap dels ítems del qüestionari. Com en 
el curs passat, la raó principal és perquè el fet de no voler col·laborar correspon en general a raons 
no relacionades amb la satisfacció de l’entitat amb la Universitat, sinó més prompte amb raons de 
caire extern (problemes d’infraestructura i/o organització, translació de l’empresa, finalització de 
projectes, etc.).

b) Inserció posterior en l’entitat

Segons la informació aportada per les 146 entitats privades que han contestat qüestionaris el 20 % 
dels  alumnes  s'han  inserit  posteriorment  en  l'entitat,  una  vegada  finalitzades  les  estades  en 
pràctiques. 

A més d’aquesta  inserció immediata,  la  utilitat  de les pràctiques tant per a  l’entitat  com per a 
l’alumne en la transició al mercat laboral i la incorporació de personal és especialment rellevant: un 
79,7% de les entitats que han contestat aquest ítem manifesten la seua intenció de «tindre en compte 
els estudiants en futures seleccions de personal/incorporacions a la borsa de treball». Si es té en 
compte  que  en aquest  còmput  s’inclouen tant  entitats  privades  com públiques,  l’índex és  molt 
elevat.

En conclusió, els indicadors de satisfacció global són molt elevats, i es mantenen respecte els cursos 
passats.

Alumnes

a) Satisfacció

En total, els alumnes atorguen un 4,33 sobre 5 (entre 1, molt poc satisfet, i 5, molt satisfet) a la seua 
satisfacció global. Aquesta valoració és lleugerament inferior a la valoració feta per part  de les 
entitats que han col·laborat: el 88,4 % dels alumnes  estan satisfets o molt satisfets amb la seua 
estada en pràctiques, mentre que el 5,01 % estan insatisfets o molt insatisfets. 

Alumna d'Arquitectura Tècnica realitzant les seues estades en pràctiques



A més, el 88,8 % dels alumnes recomanarien l’entitat en la qual han desenvolupat l’estada per als 
seus companys del proper curs, la qual cosa indica l’alta qualitat de les entitats que han cooperat 
aquest curs acadèmic en el programa. 

Tutors

a) Satisfacció global

En total els tutors atorguen un  4,34 sobre 5 a la satisfacció pel que fa a les pràctiques el 2006/07. 

b) Fidelització de la col·laboració

Un 94,3%  voldria continuar tutoritzant alumnes en pràctiques el proper curs acadèmic.

Així  mateix,  durant  aquest  curs  es  va  realitzar  el  tercer  informe  d’anàlisi  de  les  ofertes  de 
pràctiques, corresponent al curs 2007/08, del qual ara es presenta un resum.

Estudi sobre les ofertes de pràctiques del curs 2007/08 

Dins dels processos de millora contínua, la centralització de la gestió de les estades en pràctiques a 
través  dels  programes Oracle  des  de  2004 permet  una informació  àgil  i  exacta  del  procés.  La 
implementació  d’un  curs  d’explotació  de  dades  Discoverer  durant  2006/07  permet  tenir  les 
competències necessàries per a utilitzar aquesta eina per a explotar dades d’Oracle.

Objectius 

General: 

Conèixer en detall tant amb caràcter general com per titulació les ofertes de places de pràctiques 
durant  el  curs  2007/08,  amb  indicadors  qualitatius  i  quantitatius,  per  tal  que  aporte  una 
retroalimentació al procés de gestió i permeta millores per al proper curs.

Metodologia

S’ha realitzat a través de l’explotació de les dades del Discoverer, durant els mes de juliol.

En  aquest  programa integrat  s’han  gestionat  les  estades  en  pràctiques  de  totes  les  titulacions, 
excepte de la titulació de Mestre, que s’anirà incorporant els propers cursos. D’altra banda, en les 
titulacions de Psicologia i Psicopedagogia hi ha una part de les ofertes que no s’han enregistrat en el 
sistema. Aquestes titulacions també s’incorporaran al sistema els propers cursos.

S’entén per «oferta» una sol·licitud d’alumnes realitzada per un ens cooperador a l’OCIE, amb una 
mateixa característica: ubicació, data d’inici, tasques que s’han de desenvolupar i supervisor. Una 
mateixa oferta pot incloure una o més places.

Resultats

Taula 1: Resum dels principals indicadors 
VARIABLES 2007/2008

Nombre d’ofertes 1.985
Nombre de places oferides per l’OCIE 2.556
Nombre de titulacions beneficiades de les estades 45 (28 de grau i 17 de màster)
Nombre de matriculats 3.141
Nombre d’entitats que han sol·licitat a l’OCIE 894
Nombre d’entitats cooperadores 563
Percentatge d’ofertes cobertes/ofertes rebudes 942/1985=47,45%



VARIABLES 2007/2008
Percentatge de places cobertes/places oferides 1.042/2.556= 40,76%
Percentatge d'entitats que reben assignacions/ entitats que 
envien ofertes

568/894 = 65,53 %

En total s'ofereixen 1,37 places per estudiant.

Estades en pràctiques a l'estranger
Pràctiques Erasmus i altres programes
En total, nou estudiants han gaudit d’una estada en pràctiques en entitats a l’estranger (Pràcticum) 
coordinada des de l’OCIE, xifra superior a la de l’any passat. No s’inclouen els 23 beneficiaris en el 
programa Leonardo.

Entitat Titulació Programa
Universitat Federal de Santa 
Catalina (Brasil)

Enginyeria Química Programa d’intercanvi 
d’estudiants amb Amèrica 
Llatina

Tecnohabitat S.E. (Argentina) Enginyeria Tècnica en Disseny 
Industrial (Pla de 1995)

Estades en pràctiques a 
l’estranger

SCHJODT BRUSSELS SPRL 
(Bèlgica)

Llicenciatura en Dret (Pla de 
2002)

Erasmus Pràctiques

DIGITAL IMAGES GMBH 
(Alemanya)

Llicenciatura en Traducció i 
Interpretació

Estades en pràctiques a 
l’estranger

DEUTSCHE SYNCHRON 
(Alemanya)

Llicenciatura en Traducció i 
Interpretació

Estades en pràctiques a 
l’estranger

SPRACHENDIENST 
UNBEHAUN (Alemanya)

Llicenciatura en Traducció i 
Interpretació

Estades en pràctiques a 
l’estranger

The Real Hotel Company 
(Regne Unit)

Llic. Administració i Direcció 
d’Empreses

Erasmus Pràctiques

Bella Vista Hotel (Grècia) Diplomatura en Turisme Erasmus Pràctiques
Stop Inn Hull (Regne Unit) Diplomatura en Turisme Erasmus Pràctiques
Instituto Cervantes (Àustria) Llic. Comunicació Audiovisual Erasmus Pràctiques

A més s’han de sumar les estades a l’estranger mitjançant el programa Erasmus (estudis).

A més,  l’interès  dels  estudiants/titulats  a  desenvolupar  la  seua  estada  a  l’estranger  ha  crescut. 
Sobretot, hem concentrat els esforços en la gestió del programa Leonardo de mobilitat i en el suport 
al  primer programa Erasmus pràctiques.  Les activitats que s’han continuat desenvolupant per a 
afavorir aquest interès dels estudiants durant aquest curs han estat:

1. Aplicació de la normativa reguladora de l’estada en pràctiques. Estudiants de grau que entren i 
ixen.

2.  Continuació d’un tècnic compartit  amb l’Àrea de Cooperació Interuniversitària,  per a portar, 
entre  altres,  la  gestió  de  les  estades  en  pràctiques  a  l’estranger  i  pràctiques  en  altres  entitats 
educatives.



3. Continuació de l’ampliació del web amb informació actualitzada sobre les estades en pràctiques a 
l’estranger adreçada als estudiants. Aquest web sumat al Leonardo ha rebut, de gener a juny, un 
total de 6.172 visites.

4. Manteniment d’una llista de distribució (ACIP) per a difondre ofertes de treball, pràctiques a 
l’estranger, la xarxa Eures, i activitats de l’àrea. A 16 de juliol, aquesta llista estava integrada per 
850 persones.

5. Continuació de la traducció del web a l’anglès.

Com a resultat,  un nombre creixent d’estudiants i titulats han mostrat interès per les estades en 
pràctiques  a  l’estranger,  han  acudit  a  l’Oficina  de  Cooperació  Internacional  i  Educativa  i  han 
participat en el programa de seguiment establert en la pàgina web. 

Considerant  aquestes  xifres,  creiem d’especial  interès  continuar  publicant  les  convocatòries  de 
mobilitat  Leonardo da Vinci per a titulats,  que ja s’ha vist  referendat per l’aprovació d’un nou 
programa integrat 2008-10.

També ajudem els estudiants internacionals a trobar una entitat de Castelló per a fer les pràctiques, 
contactant amb departaments o serveis amb activitats similars als estudis dels alumnes.

Projecte Leonardo 2006

El projecte ha suposat la realització de 23 estades entre 18 i 35 setmanes d’acabats de titular o 
postgraduats de la Universitat Jaume I de Traducció Interpretació (6), ADEM (7), Eng. Tèc. en 
Disseny Industrial (1), Ciències Empresarials (1), Filologia Anglesa (3), Turisme (3), Enginyeria 
Tèc. en Informàtica de Sistemes (1) i Enginyeria Informàtica (1).

S’han dut a terme en 16 entitats d’acollida. Finalment, 14 beneficiaris han realitzat estada al Regne 
Unit,  3  Alemanya,  2  a  Itàlia,  3  a  Bèlgica,  i  1  a  Dinamarca.  Respecte  a  les  entitats,  un  25 % 
corresponien  al  sector  educació;  un  25 %  a  altres  activitats  empresarials,  un  18,75 %  a  altres 
activitats socials o de serveis, un 12,5 % a hotels i restaurants, i un 6,25 % al sector informàtic; 
publicacions, impremta i reproducció; venda al detall comercial, Respecte al tipus d’organització, 
un 50 % eren pimes, un 18,7 % universitats, un 18,7 % grans empreses, un 6,25 % ONG; i centres 
de formació secundària.

El  principal  objectiu  és  que  els  titulats  recents  assimilen  la  realitat  institucional,  empresarial  i 
laboral en l’àmbit de les seues respectives futures professions, en un país europeu. S’ha aconseguit 
mitjançant el perfeccionament de les competències de titulats de l’UJI en els vuit diferents camps 
d’estudi  anteriorment  indicats,  i  la  facilitació  de  la  transició  al  mercat  laboral,  combatent  la 
desocupació juvenil, a través de l’augment de l’ocupabilitat. En aquest sentit, aquest objectiu s’ha 
complit i els principals resultats per als beneficiaris han sigut els següents:

Immediatament  després  de  finalitzar  l’estada:  els  titulats  havien  augmentat  el  seu  nivell 
d’autoeficàcia professional  i  de competències personals,  sistèmiques i   instrumentals,  i  sobretot 
aquestes dues últimes, gràcies a la seua estada en pràctiques. D’altra banda, han incrementat les 
seues competències lingüístiques, orals, escrites i de lectura. L’avaluació de l’exercici de les tasques 
realitzades ha augmentat significativament respecte a la situació de partida.

En relació amb la satisfacció global amb l’estada, el 94,5 % dels beneficiaris estan satisfets o molt 
satisfets amb les estades. Estan especialment satisfets amb els indicadors relatius a l’aportació de les 
pràctiques al desenvolupament professional de l’estudiant i a l’experiència de creixement personal. 
D’altra banda, el 100 % de les entitats d’acollida estan satisfetes o molt satisfetes amb les estades i 
un 100 % de les entitats tenen intenció de continuar la seua col·laboració en pròxims projectes.

Als 3 mesos de finalitzar l’estada: respecte a la seua inserció professional, el 70 % dels beneficiaris 
estan treballant en el moment de redactar aquest informe. Dels que treballen, el 50 % ho fan en 



l’estranger i la resta a Espanya. Per al 61,6 % dels beneficiaris, el seu treball actual satisfà les seues 
expectatives professionals.

Respecte al procés de recerca d’ocupació, els beneficiaris van tardar una mitjana d’1,75 mesos  a 
trobar ocupació. Un 12,5 % han tingut una inserció immediata, mentre que un 37,5 %  han  tardat 
menys d’un mes, un 25 % entre un i dos mesos i només un 12,5 %  han tardat quatre mesos a trobar 
ocupació.

Finalment, respecte a la utilitat del programa Leonardo en el seu procés d’inserció, els 79 % dels 
enquestats ho consideren «bastant o molt útil». 

S’ha fet constar les seues competències a través d’un certificat expedit per la Universitat, i d’un 
certificat expedit per l’entitat d’acollida.

Projecte LLL (antic Leonardo da Vinci) 2008

S’ha  aprovat  el  segon  projecte  de  mobilitat  de  titulats  per  a  la  Universitat  Jaume  I  amb  un 
pressupost aproximat de 124.050 euros per als anys 2008 a 2010. 

Aquest  projecte  ha  obtingut  una  qualificació  de  89  sobre  100  en  la  valoració  realitzada  per 
l’Organisme Autònom de Programes Europeus (OAPEE) i és el millor valorat comparativament 
entre totes les universitats i fundacions vinculades a l’ensenyament superior espanyol. Així mateix, 
el Ministeri d’Educació ha reconegut la qualitat del projecte Leonardo de la Universitat Jaume I en 
premiar tres beneficiaris dels projectes 2005 i 2006 com a finalistes a millor experiència.

I Trobada de participants Leonardo da Vinci 2000-2007. (Madrid, 26-27/05/2008).

Activitats d'inserció laboral
Orientació per a l’ocupació



Projecte OPEA (Accions d’Orientació cap a l’Ocupació)

Avaluació del projecte OPEA 2007/2008 

El projecte ha tingut uns resultats molt satisfactoris, tant d’utilitat com d’estàndard de qualitat, i 
s’han  complert  i,  fins  i  tot,  s’han  superat  els  objectius  inicialment  previstos.  Els  objectius 
(quantitatius) eren:

Executat Concedit
Nombre d’usuaris 416 330
Nombre d’hores 
d’atenció

1.353 1.242

Com a breu resum, es presenten indicadors dels projectes desenvolupats fins ara, que seran ampliats 
en profunditat en aquest informe.

Resum històric de resultats
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

Usuaris atesos 262 254 360 363 437 416
Usuaris satisfets o molt 
satisfets amb la tutoria 
individualitzada

99 % 97 % 100 % 100 % 99 % 98 %

Grau d’inserció laboral de 
titulats que han participat en 
accions d’orientació 
professional

37,7 % 
ocupat als 
tres 
mesos

56,3 % 
ocupat als 
tres 
mesos

39 % 
ocupat als 
tres 
mesos

40,7 % 67,70 % 
ocupat als 
tres mesos

46,5 % 
ocupat als 
tres mesos

Percentatge d’usuaris 
d’accions d’orientació 
professional que manifesten 
haver incrementat la seua 
autoeficàcia en la cerca 
d’ocupació a tres mesos

De 3,74 
sobre 5 
de 
mitjana a 
4,12 
sobre 5 
de 
mitjana 
(26,4 %)

De 3,45 
sobre 5 
de 
mitjana a 
3,95 
sobre 5 
de 
mitjana 
(64,7 %)

De 3,36 
sobre 5 
de 
mitjana a 
3,9 sobre 
5 de 
mitjana 
(71,9 %)

De 3,47 
sobre 5 
de 
mitjana a 
4,1 sobre 
5 de 
mitjana 
(73,6 %)

De 2,92 
(de 0 a 4) a 
3,11 (de 0 
a 4) (45 %)

De 2,66 
(de 0 a 4) a 
3,2 (de 0 a 
4) (61 %)

Percentatge d’usuaris 
d’accions d’orientació 
professional que han rebut 
alguna acció formativa als 
tres mesos

41,5 % 50 % 57,6 % 43,4 % 50,05 % 34,9 %

Immediatament després de finalitzar les accions:

S’ha promogut el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats, actituds, aptituds, 
experiències) per a la recerca d’ocupació dels estudiants i titulats.

Centrant-nos en la utilitat de l’acció per a l’usuari, la gran majoria dels enquestats considera que 
l’acció els ha resultat útil, han millorat les seues condicions amb vista a la pròxima entrevista, han 
vist complides les seues expectatives, són conscients dels seus punts febles, que han de millorar, 
han millorat les conductes en el desenvolupament d’una entrevista i consideren que ara tenen més 
facilitat en el desenvolupament d’una entrevista. A més, un 88 % ha incrementat la seua confiança a 
trobar ocupació.



Als tres mesos de finalitzar les accions:

S’ha facilitat la transició al mercat de treball dels titulats de l’UJI, ja que respecte a la inserció 
laboral,  s’han  superat  els  resultats  inicialment  previstos:  un  46,5 %  dels  usuaris  han  tingut 
experiència laboral després del projecte, i continuen treballant als 3 mesos de la finalització de la 
seua orientació. Els usuaris tarden una mitjana de 2,78 mesos a trobar ocupació i un 36 % ha tardat 
menys d’un mes. 

A més,  per  a  un  55 %  dels  enquestats,  la  seua  ocupació actual  satisfà  les  seues  expectatives 
personals.  Els  usuaris  han  incrementat  la  seua  autoeficàcia  per  a  la  cerca  d’ocupació 
significativament respecte a la situació inicial. Els usuaris han desenvolupat habilitats per a afrontar 
una entrevista de selecció de personal significativament respecte a la situació inicial.

Després de les accions, han optat per un perfil de cercador d’ocupació actiu (espontani sociable), 
han combinat diverses estratègies i han fet  ús, sobretot,  de tècniques d’utilització de les xarxes 
socials i resposta a anuncis en premsa.

Un 74,4 % ha participat o està immers en processos de selecció de personal.

L’experiència de cerca d’ocupació ha sigut més satisfactòria després de la realització de les accions 
d’orientació que abans de la realització d’aquestes.

Ha  augmentat  el  seu  interès  en  el  propi  procés  d’inserció  professional  en  cursar  formació 
complementària: un 34,9 % dels enquestats ha realitzat algun tipus d’acció formativa per a millorar 
la seua ocupabilitat, a través de cursos de formació continuada i ocupacional, màsters, doctorats o 
beques. 

A més, el projecte actual ha significat aprofundir, encara més, en la integració de l’Àrea d’Inserció 
de l’OCIE en els objectius acadèmics de les titulacions. Aquesta àrea forma part integrant ja dels 
seus objectius curriculars, fent realitat  el desig que la Universitat  no siga un ens aïllat  i  aliè al 
mercat laboral que l’envolta.

A més, s’han fet xarrades a assignatures d’últims cursos de diferents titulacions i màsters sobre 
orientació  professional,  eixides  professionals  i  recursos  per  a  l’ocupació,  específics  de  la  dita 
titulació o màster.

Presentació del projecte OPEA 2008/09

Aquest projecte s’iniciarà amb data 1 de juny de 2008 i finalitzarà el 31/3/2009 després d’obtindre 
la subvenció sol·licitada a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per al desenvolupament 
d’accions  d’orientació  professional  per  a  l’ocupació  i  assistència  a  l’autoocupació  a  entitats 
col·laboradores sense ànim de lucre.

Els objectius són:

Promoure el desenvolupament de competències (coneixements, actituds, aptituds, experiències) per 
a la cerca d’ocupació dels estudiants i titulats de la Universitat Jaume I.

Facilitar la transició al mercat de treball dels titulats de l’UJI. 

Millorar i incrementar les actituds i l’autoeficàcia per a la cerca d’ocupació de les persones ateses.

Augmentar l’interès de l’estudiant/titulat sobre el propi procés d’inserció professional. 

Desenvolupar un procediment d’orientació professional per a l’ocupació formalitzada en l’àmbit 
universitari.

Els destinataris seran 340 estudiants i titulats de l’UJI (preferentment), inscrits en el SERVEF com a 
sol·licitants d’ocupació.



La universitat ha aportat els despatxos per a tècnics i auxiliar administratiu, aules per a accions 
formatives, materials audiovisuals i la coordinació del projecte.

El projecte es troba ubicat a les instal·lacions de l’OCIE (biblioteca, planta baixa).

Guia d’orientació professional per a estudiants i titulats de l’UJI

Durant aquest curs, es realitzarà la cinquena revisió de la versió interactiva i presentació de la Guia 
d’orientació professional per a universitaris, Preocupa’t en versió CD susceptible de ser utilitzada 
sense  connexió  a  la  xarxa  Internet.  La  nova versió  de  la  guia  està  actualitzada i  és  detallada, 
pràctica, fàcil d’utilitzar, atractiva, dirigida a les titulacions de l’UJI, i s’hi indiquen adreces molt 
útils  d’altres  pàgines  web.  Disposa  de  gràfics,  fotografies  i  documents  per  a  emplenar.  S’han 
introduït millores, com ara una major accessibilitat d’eines molt útils per a la recerca d’ocupació 
com són el currículum, la carta de presentació i l’entrevista, i s’ha aconseguit rescatar fitxes, vídeos 
comentats d’entrevistes de selecció, programes de ràdio i informació útil que en la guia electrònica 
tenia accés restringit per a usuaris amb accés a la xarxa d’Internet i amb clau de relació amb l’UJI. 

Salari Jove 2007

Durant aquest curs  l’OCIE ha sigut beneficiària per primera vegada d’un projecte Salari Jove, 
finançat pel SERVEF, amb cofinançament de l’UJI, i  ha contractat dues joves titulades que han 
treballat  mitjançant  contracte  en pràctiques  donant  suport  als  projectes  de mobilitat  (Leonardo, 
Erasmus i d’altres) i col·laborant en la gestió de qualitat d’aquests i de diversos processos de l’Àrea 
d’Inserció Professional.

Intermediació per a l’ocupació

Informació d’ofertes de treball a través de la llista de distribució ACIP (d’octubre a juliol). Hi ha un 
total de 850 membres en l’actualitat, per la qual cosa ha augmentat un 29% la inscripció a la llista 
respecte del curs passat.

Recepció  i  difusió  en  diferents  àmbits  universitaris  (llista  de  distribució  ACIP i  coordinadors 
d’estades,  vicedegans,  vicedirectors  de  titulació,  SAUJI,  Infocampus,  altres)  de  165 ofertes  de 
treball  adreçades  a  titulats  d’aquesta  universitat.  Aquest  nombre  és  superior  a  l’oferta  del  curs 
passat. Aquest servei és un servei afegit que s’ofereix als ens cooperadors d’estades en pràctiques, 
els quals n’estan molt satisfets. 

Observatori Ocupacional

Durant  aquest  curs s’ha continuat implementant  el  Projecte d’Observatori  Ocupacional amb els 
següents objectius:

1) S’ha presentat al Consell de Direcció i al públic en general l’enquesta a ocupadors. L’estudi s’ha 
publicat en format de CD-ROM amb el títol «La inserció laboral a la Universitat Jaume I (III). 
Ocupadors».  La  presentació  pública  ha  tingut  lloc  en  el  marc  del  IV  Fòrum  d’Ocupació 
Universitari, FOCU 2007, que va tindre lloc els dies 24 i 25 d’octubre de 2007 a l’Escola Superior 
de Tecnologia i Ciències Experimentals.

Objectiu general: conèixer l’opinió dels potencials ocupadors dels titulats de la Universitat Jaume I 
sobre els recents titulats.

Temporalització del projecte: d’agost a desembre de 2005.

Aquest projecte ha completat els anteriors estudis d’inserció laboral d’aquest observatori a titulats 
universitaris  (titulats  recentment  i  3,  4  i  5  anys  després  d’acabar  els  estudis),  incloent-hi  els 
ocupadors d’aquest titulats. D’aquesta manera es completa i complementa la informació anterior 
amb la visió dels ocupadors sobre les característiques dels nostres titulats.



Les tasques desenvolupades han sigut: determinació de la població objecte d’estudi, elaboració del 
qüestionari, prova pilot i revisió del qüestionari, selecció de la població a partir de la base de dades 
d’entitats  d’estades en pràctiques,  enviament  dels  qüestionaris  per correu postal  (més un segon 
reenviament de reforç), tabulació de dades, anàlisi de dades, redacció de l’informe final global i 
presentació de l’estudi a l’Equip de Govern i difusió pública dels resultats.

2) S’ha dut a terme el gruix del projecte d’enquesta d’inserció laboral a les promocions de 2001, 
2002 i 2003. 

Objectiu general: estudiar la inserció laboral dels titulats de la Universitat Jaume I en els cursos 
2001, 2002 i 2003, diferenciant per branques d’ensenyament.

Temporalització del projecte: de gener de 2006 a novembre de 2007.

Aquest projecte ha servit per a obtindre informació dels graduats i graduades universitàries de la 
Universitat Jaume I en els aspectes relacionats amb la inserció professional. També ha analitzat la 
relació existent entre les exigències del mercat de treball i la formació rebuda, a més d’acumular 
dades  significatives  per  a  fer  comparacions  i  anàlisis  en  el  temps.  Tot  això  ha  servit  per  a 
proporcionar informació rellevant als potencials ocupadors i també a les institucions universitàries, 
sobre aspectes com ara l’ocupabilitat dels universitaris i universitàries i les necessitats formatives de 
l’estudiantat i els graduats i graduades.

Tasques desenvolupades fins ara:  recollida i  tabulació de dades, depuració de la base de dades, 
anàlisi de dades i redacció de l’informe final i dels informes per titulacions.

3) S’han realitzat els primers passos per tal de posar en marxa l’enquesta a titulats recents de 2008.

Objectius:  consensuar  entre  diversos  serveis  i  vicerectorats  un  procediment  d’enquesta  i  uns 
qüestionaris per a recollir una sèrie d’indicadors clau per a la Universitat; i posar en marxa una 
enquesta en línia per als titulats que van finalitzar els estudis el 2008.

Tasques: s’han realitzat reunions conjuntes entre el Vicerectorat d’Estudiants i Ocupació i l’Àrea 
d’Inserció  Professional  de  l’OCIE  amb  el  Vicerectorat  de  Qualitat  Educativa  i  Harmonització 
Europea i l’Oficina de la Promoció i Avaluació de la Qualitat. S’han revisat els qüestionaris d’anys 
anteriors per reduir-los i adaptar-los a un format electrònic. S’ha valorat l’assistent d’enquestes del 
Servei d’Informàtica.

Accions de millora per a l’ocupació
IV Fòrum d’Ocupació Universitari - FOCU 2007

La Universitat Jaume I de Castelló continua  la seua aposta per proporcionar un valor afegit a la 
formació dels seus titulats i  titulades, es preocupa per millorar les seues possibilitats d’accés al 
mercat laboral i per propiciar un espai de trobada entre els universitaris i universitàries que busquen 
la seua primera ocupació i aquelles empreses que estiguen interessades en el reclutament com a 
capital humà de joves titulats amb un potencial alt de desenvolupament professional. 

Convençuts de la importància que la universitat i les empreses col·laboren estretament en àmbits 
d’actuació distints, es va organitzar el IV Fòrum d’Ocupació Universitari-FOCU 2007, realitzat a 
l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, durant els dies 22, 23 (Prefocu), 24 i 25 
d’octubre de 2007.

Objectiu

Els objectius del FOCU 2007 han sigut:
• Posar en contacte l’estudiantat i els titulats amb empreses i institucions. 
• Donar a conèixer tendències, eines i alternatives actuals en el mercat de treball. 



• Informar l’estudiantat/titulats sobre els recursos existents per a enfrontar-se amb la realitat 
canviant del mercat laboral. 

• Aportar informació sobre el mercat laboral nacional i internacional. 
• Augmentar l’interès de l’alumnat davant del seu propi procés d’inserció professional. 
• Donar la possibilitat a les empreses de realitzar processos selectius in situ. Del total d’entitats 

participants, hi va haver cinc empreses que van fer processos selectius en FOCU 2007.

Taula redona sobre autoocupació i innovació, durant el FOCU 2007.

Respecte de l’edició anterior (FOCU 2005) en aquesta edició s’han introduït les següents millores:
• S’ha introduït un nou taller d’habilitats professionals, on es treballaran les habilitats o 

competències bàsiques per a triomfar en la cerca d’ocupació i més valorades per les empreses.
• El nombre d’empreses participants s’ha incrementat quasi un 50 % i ha passat de 16 en l’edició 

de FOCU 2005 a 25 en FOCU 2007.
• Per primera vegada hem comptat amb el patrocini per part d’empreses participants. De les 25 

empreses, 20 van aportar una quantitat per a col·laborar amb el sosteniment del projecte. Es va 
firmar un conveni de patrocini entre l’UJI i les empreses.

• Hi ha un increment dels serveis que s’ofereixen a les empreses, com ara xarxa Wi-Fi o 
seguretat als estands.

• Ampliació de la possibilitat de presentació d’entitats, incrementant el temps en 30 minuts cada 
presentació.

• Fomentar la participació en FOCU realitzant un sorteig de 4 iPods entre els participants 
d’aquesta fira que van omplir el qüestionari d’avaluació.     

• Millora estructural de la web del FOCU.



Recursos

En la consecució d’aquests objectius s’han mobilitzat els recursos humans de l’AIP de l’OCIE. Es 
va comptar també amb espais i aules de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 
(ESTCE). Quant al pressupost, el cost total de l’activitat va ascendir a un total de 22.164,07 €.

Desenvolupament de l’activitat

El programa de l’activitat va ser el següent:

Prefocu: 22 i 23 d’octubre. Es van realitzar tallers pràctics sobre l’elaboració del currículum i la 
carta de presentació, l’entrevista de selecció i el desenvolupament d’habilitats professionals.

FOCU: 24 i 25 d’octubre. La inauguració va tindre lloc a càrrec de la vicerectora d’Estudiants i 
Ocupació, Leonor Lapeña; del director general d’Ocupació i Inserció Laboral del SERVEF,  Felipe 
Codina, i del president de la Confederació d’Empresaris de Castelló, José Roca. A continuació es va 
presentar l’estudi “Enquesta a ocupadors 2005” i van tindre lloc diverses taules redones amb les 
següents temàtiques: “Què busquen les empreses en els universitaris? Competències demandades i 
procés de selecció”, “Pràcticum, un valor afegit de l’UJI:  presentació de resultats de la jornada de 
reconeixement  del  5  de  juny”,  “El  mercat  de  treball  europeu.  Possibilitats  de  mobilitat  i 
experiències” i “Autoocupació i innovació”. Paral·lelament, els estands de les empreses podien ser 
visitats i a més van tindre lloc presentacions d’entitats concretes i processos de selecció.

Assistència

A partir  del  recompte  de  material  repartit,  s’ha  estimat  l’assistència  en  aproximadament  800 
persones. La majoria són no titulats (85,2%), hi ha un 60% de dones i el 63% tenen menys de 25 
anys. 

Valoració per part dels assistents

La mitjana de satisfacció general és de 4,07 sobre 5, mesurada amb un únic ítem “Satisfacció amb 
el IV Fòrum d’Ocupació Universitari-FOCU 2007”. El 96,4 % n’estan satisfets o molt satisfets.

Avaluació del compliment dels objectius del FOCU 2007

Conèixer el que les empreses busquen en els universitaris. Amb una mitjana de 3,93 (sobre 5) i un 
78,6 % expressen la seua alta satisfacció.

Conèixer les tendències, instruments i alternatives actuals en el mercat de treball, amb una mitjana 
de 3,79 sobre 5, i un 64,3 % de satisfacció alta.

Augmentar l’interès de l’alumnat pel seu propi procés d’inserció professional, un 4 de mitjana de 
satisfacció i el 78,5 % expressen la seua alta satisfacció.

Contactar amb les empreses i institucions, amb una mitjana de 4,11, i un tant per cent de satisfacció 
del 85,7 %.

Ampliar el coneixement sobre el mercat de treball nacional, un 3,79 sobre 5, i un tant de satisfacció 
alta del 67,9 %.

Conèixer els recursos existents per a enfrontar-se amb la realitat canviant del mercat de treball, un 
3,61 sobre 5, i un tant de satisfacció alta del 57,1 %.

Conèixer l’autoocupació com alternativa a l’ocupació tradicional, un 3,28 sobre 5, amb un grau de 
satisfacció del 36 %.

Ampliar  els  coneixements  sobre  el  mercat  internacional,  un  3,44  sobre  5  de  mitjana,  i  un 
percentatge de satisfacció del 48,1 %.



Quant a les entitats i empreses, han fet la següent valoració: 
• Per a un 50 % la fira ha permès estretir la cooperació amb la Universitat.
• Per a un 66,7 % la fira ha permès donar a conèixer la seua entitat. 
• Per a un 16,7 % la fira ha permès captar candidats per a pràctiques.
• Per a un 16,7 % la fira ha permès captar candidats per a futurs processos de selecció.

Finalment, es demanaven suggeriments per a futures edicions de l’activitat. Passem a enumerar els 
més importants:
• Es planteja, per a properes edicions, millorar la difusió i aconseguir una major presència, ja que 

segons les empreses un aspecte que cal millorar és l’assistència de titulats i estudiantat, ja que 
consideren que no és suficient. 

• Amb vista a la pròxima Jornada es proposa canviar la ubicació d’aquesta i continuar  els tallers 
pràctics i el panell d’experiències de Pràcticum i els serveis a les empreses.

• Organització en una carpa, o a l’exterior de l’Àgora (s’ha d’estudiar).
• Increment de la participació del professorat.
• Organització d’una fira conjunta d’ocupació/formació, en col·laboració amb el Servei de 

Comunicació.
• Augmentar les visites als estands.

Altres activitats

L’OCIE  ha  participat,  o  té  previst  participar,  en  altres  activitats  a  banda  de  les  ja  definides 
anteriorment:

Participació en xarxes de treball internes

L’OCIE ha continuat la difusió de la carta de serveis, redactada durant el curs 2005, i ha mesurat 
anualment els indicadors.

L’OCIE continua el procés de certificació de qualitat ISO 9000, dels seus processos. Igualment s’ha 
col·laborat en els projectes AUDIT i VERIFICA d’ANECA en cooperació amb l’OPAQ. En l’Àrea 
d’Inserció Professional tot el personal ha col·laborat en la revisió dels processos.

La tècnica responsable de l’Àrea és la secretària del Consell Assessor d’Inserció Professional.

Durant aquest curs la responsable d’àrea ha participat com a vocal en el Consell Consultiu per a les 
Relacions Universitat-Empresa de la Universitat Jaume I.

Col·laboració amb la Càtedra INCREA en el VI Premi d’Innovació i Creativitat i el Seminari de 
mobilitat de professionals.

Seguiment del projecte de gestió integral de les estades en pràctiques.

Continuació del  treball  de  tres  grups  de  millora  dins  de  l’àrea:  un  de caire  intradepartamental 
(optimització del programa de gestió integral de les estades en pràctiques); programa de gestió de 
pràctiques de postgrau i un interdepartamental (orientació professional i productes).

Participació en xarxes de treball externes
• Representant de la Universitat Jaume I en el subgrup de treball «Observatoris» , «Pràctiques i 

gestió de l’ocupació» i  «Orientació i competències». (Reunions a Granada, Madrid i Múrcia 
durant els mesos de maig i juny.)

• Membre de la xarxa Leo-net, xarxa europea de projectes Leonardo da Vinci de mobilitat, de la 
qual formen part promotors de projectes Leonardo de mobilitat de tot Europa.

• Coordinació de la difusió de la informació relativa a les ofertes de treball a l’estranger (xarxa 



europea EURES), i altres (ARGO, FARO, EAIE, etc.).

Formació interna (rebuda)
• (Octubre-novembre) Anglès: atenció al públic. Assistència de dos tècnics superiors.
• (Març) La nova ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (15 hores). Assistència de la 

responsable.
• (Març) La nova ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (10 hores). Assistència d’un 

tècnic superior.
• (Abril-maig) Curs d’explotació de bases de dades Discoverer. Nivell usuari (20 hores) (GV). 

Assistència d’una tècnica.
• (Març-maig).  Curs  d’anglès,  B1  Lower-intermediate  (70  hores).  Servei  de  Llengües  i 

Terminologia (SLT). UJI. Assistència d’una tècnica superior.
• (Juny) Workshop: Mobilitat de professionals entre l’empresa i la Universitat. (4 hores) Càtedra 

INCREA. Universitat Jaume I. Assistència de la responsable de l’àrea.
• (Juliol). Seminari d’actualització del procediment d’introducció de la memòria acadèmica (4 

hores). Assistència de dos administratius.
• (Juny) Anàlisi i predicció de sèries numèriques. Aplicació amb SPSS (15 hores). Assistència 

d’un tècnic superior.

Formació interna (impartida)
• (Abril i juny) Professora de dos tallers pràctic «Elaboració del curriculum vitae europeu 

adreçat a interessats en la beca Leonardo». 7 hores (la responsable de l’àrea).
• (Juny) Professora en dos seminaris de tutorització del Pràcticum de postgrau (la responsable de 

l’àrea) (7 hores). Universitat Jaume I.
• (Juny) Professora en un seminari de coordinadors del Pràcticum de postgrau (una tècnica) (3,5 

hores). Universitat Jaume I.
• (Octubre, gener, març i juny) Professora de quatre tallers pràctics «Taller d’entrevista». 24 

hores cadascun (tècnic superior). 
• (Octubre FOCU 2007) Professores de tres tallers pràctic «Taller de currículum». 3 hores 

cadascun (2 tècnics superiors i responsable de l’àrea). 
• (Octubre FOCU 2007) Professora de taller pràctic «Taller d’entrevista». 4 hores (tècnic 

superior). 
• (Octubre FOCU 2007) Professora de taller pràctic «Taller d’habilitats per a l’ocupació». 3 

hores (tècnic superior). 
• (Abril) Professora de taller pràctic «Taller d’entrevista». 4 hores (tècnic superior). 

Formació externa (rebuda)
• (Setembre 07) Jornades de formació de tècnics de serveis universitaris d’ocupació. «L’ 

ocupació universitària davant l’espai europeu d’educació superior». 20 hores. Universitat de 
Granada (assistència de la responsable d’àrea i dos tècnics). 

• (Setembre 08) Jornades de suport tècnic a la mobilitat 2007. OAPEE. Madrid. Assistència 
d’una tècnica.

• (Octubre 07) Seminari temàtic «El programa sectorial Leonardo da Vinci i l’orientació 
professional». OAPEE. Madrid. Assistència d’una tècnica.

• (Novembre 07) Congrés Internacional d’Orientació Educativa, Personal i Professional. 
Fundació Universitat Jaume I – Empresa. Castelló. Assistència de la responsable de l’àrea i 
dues tècniques.

•  (Octubre 07-abril 08) Intermediació laboral i relacions amb empreses, VII edició. 60 h. En 
línia . Red Araña . 



• (Juny 08) Jornades de formació de tècnics de serveis universitaris d’ocupació. «Nous 
contextos, noves oportunitats, noves estratègies». 20 hores. Universitat de Múrcia (assistència 
de la responsable d’àrea i dos tècnics).

• (Desembre) Jornades Tècniques d’Orientació Professional. SERVEF. Castelló (assistència de la 
responsable d’àrea i dues tècniques).

• (Febrer) International Technology, Education and Development Conference. IATED. València. 
Assistència de la responsable de l’àrea i el tècnic de l’observatori. 

• (Maig) Jornades: Leonardo da Vinci: 15 anys prestigiant la formació professional. OAPEE. 
Madrid (inclou I Trobada Leonardo i Jornades de Suport a la Mobilitat). Assistència de la 
responsable d’àrea i la international student assistant. (15 hores) 

• (Juny) Jornades de Serveis Universitaris d’Ocupació. Nous contextos, noves oportunitats, 
noves estratègies (20 hores). Assistència de la vicerectora, la responsable de l’àrea i dos 
tècnics.

Formació externa (impartida)
• (Setembre). Docent en les Jornades Tècniques d’Orientació Professional. SERVEF. Castelló. 

(tècnica superior)

Ponències, pòsters i comunicacions
• Beas, M. I. ; Perez, C. i García, L. (2007) «El papel del Área de Inserción Profesional en la 

orientación profesional de los estudiantes y titulados de la Universitat Jaume I». Comunicació 
presentada al Congrés Internacional d’Orientació Educativa i Professional. Universitat Jaume I

• Beas, M.I.;  Mulet, I.  Baynat, M.E., Bellés, B.; Monfort, M.C.;  Álvarez, P. (2008): «La 
movilidad de los titulados de la UJI: estancias en prácticas internacionales a través del 
programa Leonardo da Vinci». Comunicació presentada a la Jornada Nacional sobre Estudis 
Universitaris. Universitat Jaume I, Castelló de la Plana.

• Burriel, R.; Beas, M. i Lapeña, L. (2008): «Study of the relations between the Castelló 
enterprise environment and Universitat Jaume I of Castelló». Pòster presentat en la conferència 
INTED 2008. International Association for Technology, Education and Development, València.

• Burriel, R. i Beas, M. (2008): «El procedimiento de análisis de la inserción laboral de los 
graduados: una propuesta de modelo longitudinal». Comunicació presentada en la Jornada 
Nacional d’Estudis Universitaris. Universitat Jaume I, Castelló de la Plana.

• Martínez, P., Beas, M. i Burriel, R. (2008): «Variables previas a la orientación profesional y su 
relación con la satisfacción con la orientación». Comunicació presentada en les XIII Jornades 
de Foment de la Investigació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. Universitat 
Jaume I, Castelló de la Plana.

• (Novembre). Ponent en el curs per a tècnics d’inserció professional del SERVEF. Tècnica 
d’orientació.

Mobilitat del personal
• (Setembre 08). Estada de la responsable de l’àrea a la Fundación Comunidad Valenciana 

Región Europea. Brussel·les. Programa de mobilitat del PAS. (1 setmana, 40 hores)



Personal docent i investigador
Personal Docent i Investigador (PDI)
Evolució del PDI de la Universitat Jaume I, per categories (sis darrers cursos)

Curs CU TU C
E
U

T
E
U

T
U
I

T
E
U
I

PCD PC A
J
D
O
C

A
J

AF2 AF1 AEU ASS 
TC

ASS 
TP

EME VIS PIC PICD RY
C

J
d
l
C

PIF-
MEC

P
I

F-
G
V

PIF-
UJI

PIC-
UJI

PD I PIM
OB

P
D
I
-
J
C

PIED BEC TOTAL

2002/
2003

47 228 9 73 50 24 0 0 0 29 10 26 8 37 412 3 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 993

2003/
2004

58 277 10 88 0 0 2 2 21 38 22 0 7 28 410 1 0 25 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 89 1084

2004/
2005

56 280 9 87 0 0 11 3 27 42 15 0 4 20 442 0 1 32 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 135 1171

2005/
2006

56 276 9 90 0 0 31 6 34 38 6 0 1 12 423 1 1 17 27 5 2 19 13 0 4 3 0 0 149 1223

2006/
2007

59 272 9 87 1 1 58 33 7 31 0 0 0 7 443 1 2 11 24 8 3 13 3 0 8 2 1 2 156 1242

2007/
2008

62 278 9 83 0 1 68 31 10 44 0 0 0 6 467 2 4 8 32 10 5 19 11 11 10 2 1
0

0 3 2 150 1338

* Dades preses a 30 de juny de cada curs.

Legenda PDI

Codi Categoria
CU Catedràtic/a d’Universitat
TU Professor/a Titular d’Universitat
CEU Catedràtic/a d’Escola Universitària
TEU Professor/a Titular d’Escola Universitària
TUI Professor/a Titular d’Universitat interí/na
TEUI Professor/a Titular d’Escola Universitària interí/na
PCD Professor/a Contractat/da Doctor/a
PC Professor/a Col·laborador/a
AJDOC Professor/a Ajudant/a Doctor/a
AJ Ajudant/a 
AF2 Ajudant/a de Facultat 2n període
AF1 Ajudant/a de Facultat 1r període
AEU Ajudant/a d’Escola Universitària
ASSTC Professor/a Associat/da temps complet
ASSTP Professor/a Associat/da temps parcial
EME Professor/a Emèrit
VIS Professor/a Visitant
PIC Personal investigador contractat
PICD Personal investigador contractat doctor
RYC Personal investigador (programa Ramón y Cajal)



JdlC Personal investigador (programa Juan de la Cierva)
PIF-MEC Personal investigador en formació - MEC (FPU/FPI)
PIF-GV Personal investigador en formació - GV
PIF-UJI Personal investigador en formació - UJI
PIC-UJI Personal investigador de continuïtat -UJI
PD Personal docent contractat
I Investigador
PIMOB Personal investigador (programa de mobilitat de joves doctors i 

investigadors estrangers - MEC) 
PDI-JC Personal docent i investigador (programa José Castillejo)
PIED Personal investigador (estades de doctors en centres d’investigació 

d’excel·lència de la Comunitat Valenciana)
BEC Personal becari

Processos selectius PDI

Tipus convocatòria Convocatòria Nombre de places
ACCÉS FUNCIONARIAT 
DE CARRERA

Concurs d’accés al cos de 
funcionaris docents. Resolució 
07/09/2007

1

Concurs d’accés al cos de 
funcionaris docents. Resolució 
10/12/2007

7

Concurs d’accés al cos de 
funcionaris docents. Resolució 
07/05/2008

1

Concurs d’accés al cos de 
funcionaris docents. Resolució 
29/05/2008

3

Concurs d’accés al cos de 
funcionaris docents. Resolució 
03/06/2008

1

Total conv.: 5 Total places: 13
CONCURS DE MÈRITS Concurs professorat 

col·laborador i contractat doctor 
RD 117/2006. Resolució 
04/06/2008

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 17/09/2007

1



Tipus convocatòria Convocatòria Nombre de places
Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 18/10/2007

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 19/12/2007

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 08/01/2008

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 24/01/2008

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 29/01/2008

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 07/03/2008

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 01/04/2008

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 08/04/2008

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 09/04/2008

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 09/05/2008

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 10/06/2008

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 18/06/2008

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 19/06/2008

1

Personal investigador, contracte 
laboral temporal per obra o 
servei. Resolució 24/06/2008

1

Personal docent i investigador, 
contracte laboral temporal per 
obra o servei. Resolució 

1



Tipus convocatòria Convocatòria Nombre de places
08/01/2008
Personal investigador 
contractat. Resolució 03/10/2007

1

Personal investigador contractat 
doctor. Resolució 06/09/2007

1

Personal investigador contractat 
doctor. Resolució 01/10/2007

1

Personal investigador contractat 
doctor. Resolució 03/10/2007

1

Personal investigador contractat 
doctor. Resolució 08/01/2008

12

Personal investigador contractat 
doctor. Resolució 04/03/2008

2

Personal investigador contractat 
doctor. Resolució 31/03/2008

1

Personal investigador contractat 
doctor. Resolució 07/04/2008

1

Personal investigador contractat 
doctor. Resolució 23/05/2008

3

Personal laboral docent (conv. 
núm. 2 curs 07/08). Resolució 
04/07/2007

2

Personal laboral docent (conv. 
núm. 3 curs 07/08). Resolució 
05/07/2007

5

Personal laboral docent (conv. 
ordinària 2n. semestre curs 
07/08). Resolució 28/11/2007

7

Personal laboral docent (conv. 
núm. 12 curs 07/08). Resolució 
10/12/2007

16

Personal laboral docent (conv. 
núm. 13 curs 07/08). Resolució 
26/12/2007

2

Personal laboral docent (conv. 
ordinària curs 08/09). Resolució 
02/06/2008

16

Personal laboral docent (conv. 
ordinària núm. 1 curs 08/09). 
Resolució 27/06/2008

57

Personal laboral docent (conv. 
extraordinària núm. 1 curs 
08/09). Resolució 27/06/2008

13



Tipus convocatòria Convocatòria Nombre de places
Professorat visitant curs 08/09. 
Resolució 02/06/2008

2

Total conv.: 35 Total places: 160
PROCEDIMENT 
ABREUJAT

Personal laboral docent (conv. 
núm. 4 curs 07/08). Resolució 
11/09/2007

12

Personal laboral docent (conv. 
núm. 5 curs 07/08). Resolució 
26/09/2007

16

Personal laboral docent (conv. 
núm. 6 curs 07/08). Resolució 
04/10/2007

1

Personal laboral docent (conv. 
núm. 7 curs 07/08). Resolució 
05/10/2007

1

Personal laboral docent (conv. 
núm. 8 curs 07/08). Resolució 
16/10/2007

3

Personal laboral docent (conv. 
núm. 9 curs 07/08). Resolució 
29/10/2007

3

Personal laboral docent (conv. 
núm. 10 curs 07/08). Resolució 
09/11/2007

1

Personal laboral docent (conv. 
núm. 11 curs 07/08). Resolució 
13/11/2007

1

Personal laboral docent (conv. 
núm. 15 curs 07/08). Resolució 
22/01/2008

2

Personal laboral docent (conv. 
núm. 16 curs 07/08). Resolució 
31/01/2008

1

Personal laboral docent (conv. 
núm. 17 curs 07/08). Resolució 
08/02/2008

3

Personal laboral docent (conv. 
núm. 18 curs 07/08). Resolució 
12/02/2008

1

Personal laboral docent (conv. 
núm. 19 curs 07/08). Resolució 
05/03/2008

2

Personal laboral docent (conv. 
núm. 20 curs 07/08). Resolució 

2



Tipus convocatòria Convocatòria Nombre de places
10/03/2008
Total conv.: 14 Total places: 49

PROVISIÓ INDEFINIDA Concurs professorat contractat 
doctor. Resolució 16/07/2007

5

Concurs professorat contractat 
doctor. Resolució 17/01/2008

1

Concurs professorat contractat 
doctor. Resolució 29/05/2008

1

Total conv.: 3 Total places: 7
TOTAL CONVOCATÒRIES: 57 TOTAL PLACES: 229

Percentatge del PDI per categoria i sexe
Categoria homes dones Total % homes % dones

CU 54 9 63 85,71 14,29
TU 171 114 285 60,00 40,00
CEU 5 4 9 55,56 44,44
TEU 43 33 76 56,58 43,42
TEUI 1 1 0,00 100,00
PCD 29 39 68 42,65 57,35
PC 13 18 31 41,94 58,06
AJDOC 3 7 10 30,00 70,00
AJ 24 20 44 54,55 45,45
ASS 317 156 473 67,02 32,98
EME 1 1 2 50,00 50,00
VIS 3 1 4 75,00 25,00
PIC 2 6 8 25,00 75,00
PICD 12 22 34 35,29 64,71
RYC 9 1 10 90,00 10,00
JdlC 3 2 5 60,00 40,00
PIF-MEC 8 11 19 42,11 57,89
PIF-GV 5 6 11 45,45 54,55
PIF-UJI 7 7 14 50,00 50,00
PIC-UJI 4 6 10 40,00 60,00
PD 2 2 100,00 0,00
I 6 5 11 54,55 45,45
PDI-JC 1 2 3 33,33 66,67
PIED 1 1 2 50,00 50,00
Total 723 472 1195 60,50 39,50



Formació
Programa de formació permanent del professorat
La formació permanent del professorat a l’UJI, coordinada des de la Unitat de Suport Educatiu, es 
concentra fonamentalment en dos períodes, febrer i  juny,  coincidint amb els mesos no lectius i 
d’exàmens per a l’estudiantat. Això no implica que, per motius d’oportunitat, no es puguen realitzar 
alguns tallers concrets fora d’aquests moments. En la planificació o desenvolupament han participat 
també  l’Oficina  de  Prevenció  i  Gestió  Mediambiental,  el  CENT,  l’Oficina  de  Cooperació 
Internacional  i  Educativa,  el  Servei  de  Llengües  i  Terminologia,  l’Oficina  de  Cooperació  en 
Investigació i Desenvolupament Tecnològic i el Vicerectorat de Qualitat Educativa i Harmonització 
Europea.

Els tres blocs oferts se centren, prioritàriament, en formació en docència universitària i EEES, en 
aspectes personals i/o habilitats professionals del professorat, i  en investigació. Aquest any s’ha 
arribat, fins al mes de juliol, a 37 accions formatives amb un total de 371 hores ofertes. A aquesta 
oferta han assistit 379 professors i professores, que han participat en un o més cursos, la qual cosa 
suposa més del 30% de la plantilla de professorat de la universitat.

Realitzada l’avaluació d’aquests tallers, la satisfacció del PDI assistent ha arribat a 4,41 sobre 5.

Cal destacar la important acollida dels tallers relacionats amb el procés de convergència europea 
així com els que impliquen, a més, les noves tecnologies.

Taula 1.1. Taula d’assistents a cursos

TÍTOL ASSISTENTS
1 Claus d’una docència de major qualitat 70
2 Assistent de l’UJI per introduir al LLEU assignatures adaptades al 

crèdit ECTS
5

3 Experiència pilot d’adaptació a l’EEES a l’ETSI d’Informàtica de 
la Universitat de Màlaga

10

4 Taller de desenvolupament d’habilitats del professorat per 
potenciar la tutoria

13

5 Prevenció de trastorns musculoesquelètics/Escola d’esquena 18
6 Planificació de la docència universitària 30
7 Com fer un pressupost per a un projecte de R+D 25
8 Metodologia didàctica per a l’ensenyament universitari 31
9 L’avaluació com a instrument de millora de la qualitat educativa 30
10,11 i 12 Iniciació a l’aula virtual de l’UJI (6a edició) (*) 40
13 El mètode de projectes com a tècnica didàctica en el nou espai 

europeu d’educació superior
13

14 Tècniques i estratègies d’aprenentatge cooperatiu per al 
desenvolupament de competències

11

15 Estratègia de disseny d’un pla d’estudis basat en competències 30
16 i 17 Docència per competències i tecnologies de la informació i la 

comunicació (TIC): les WebQuests a l’EEES (*)
18



18 Taller sobre avaluació per competències 11
19, 20 i 21 Taller sobre disseny de plans d’estudi de grau (*) 51
22 Seminari de coordinació del Pràcticum de màster 15
23 Motivació a l’aula (8a edició) 24
24 Seminari de tutorització del Pràcticum de màster 13
25 Entrenament en tècniques per a parlar en públic (7a edició) 25
26 Taller sobre planificació i disseny de la docència d’administració 

d’empreses i màrqueting
15

27 Llegir i escriure textos acadèmics per aprendre 14
28 Taller de la veu (11a edició) 16
29 i 30 Taller sobre planificació i disseny de la docència universitària en 

el nou EEES (*)
45

31 Introducció a les polítiques d’igualtat en la docència d’àmbit 
universitari

17

32 La protecció com a pilar bàsic en la valorització i transferència del 
coneixement

17

33 Aprenentatge de servei a la universitat 15
34 Seminari sobre metodologies d’aprenentatge en l’ensenyament de 

dret
24

35 Pedagogia de la tutoria: habilitats per a potenciar la tutoria 18
36 Elaboració de materials per a la docència en anglès 9
37 Ús avançat de Moodle en l’ensenyament-aprenentatge universitari 

(implicacions didàctiques de l’EEES)
20

(*)  Del  taller  «Iniciació  a  l’Aula  Virtual»  s’han  ofert  tres  cursos  diferents,  de  «Docència  per 
competències i tecnologies de la informació i la comunicació (TIC): les WebQuests a l’EEES» dos, 
del «Taller sobre disseny de plans d’estudi de grau» tres, i del «Taller sobre planificació i disseny de 
la docència universitària en el nou EEES» dos.

Programa de formació del professorat novell
S’han organitzat cinc cursos de formació docent bàsica dirigits específicament al professorat novell: 
«Planificació de la docència universitària», «Eines tecnològiques de suport a la docència de l’UJI: 
iniciació a l’Aula Virtual» grup A i B , «Metodologia didàctica per a l’ensenyament universitari» i 
«L’avaluació com a instrument de millora de la qualitat educativa», amb una participació de  94 
professors i professores diferents. L’índex de satisfacció ha assolit una mitjana de 4,38 sobre 5.

Personal d'administració i serveis
Personal d’administració i serveis (PAS)
Processos selectius PAS



Tipus de convocatòria Convocatòria Nombre de places
ACCÉS FUNCIONARIAT 
DE CARRERA

Escala tècnica mitjana de la Universitat 
per a Majors 

1

Escala tècnica mitjana de cooperació al 
desenvolupament i solidaritat-
(Observatori Permanent migració )

1

Escala tècnica mitjana de cooperació al 
desenvolupament i solidaritat-
(Observatori Psicosocial de Desastres) 

1

Escala administrativa 25
Escala auxiliar bàsica de suport 
administratiu (auxiliar de serveis 
bibliogràfics) 

8

Escala tècnica bàsica de biblioteca 
(tècnic/a especialista de biblioteca) 

4

Escala tècnica bàsica de comunicació i 
publicacions (operador/a en edició 
electrònica) 

1

Escala tècnica bàsica de comunicació i 
publicacions (tècnic/a especialista 
d’audiovisuals) 

1

Escala tècnica bàsica de laboratoris 
(oficial de laboratori, hivernacle) 

1

Escala tècnica bàsica de laboratoris 
(oficial de laboratori, dep. ESID) 

1

Escala tècnica bàsica d’informàtica 
(operador/a) 

4

Escala tècnica mitjana d’assessorament 
lingüístic 

1

Escala tècnica mitjana de projectes de 
pau i desenvolupament (coordinador/a 
Càtedra UNESCO) 

1

Escala tècnica mitjana d’informàtica 
(tècnic/a mitjà/ana d’innovació 
tecnològica) 

1

Escala tècnica superior de gestió de la 
investigació (OCIT) 

1

Total conv.: 15 Total places: 52
ACCÉS FUNCIONARIAT 
INTERÍ

Oficial de laboratori (Dep. d’Enginyeria 
Mecànica i Construcció) funcionari/ària 
interí/ina-sist. abreujat 

1

Oficial de suport en programes 
internacionals en el marc de Càtedra 
UNESCO de Filosofia per a la Pau 

1



Tipus de convocatòria Convocatòria Nombre de places
Selecció, pel sistema abreujat, d’un 
tècnic/a superior jurídic, com a 
funcionari/a interí/na 

1

Tècnic/a mitjà/ana ocie, funcionari/ària 
interí/ina

1

Tècnic/a superior d’avaluació docent 
adscrit a l’Oficina de Promoció i 
Avaluació de la Qualitat, funcionari/ària 
interí/ina

1

Total conv.: 5 Total places: 5
ACCÉS LABORAL 
TEMPORAL

Tècnics/ques superiors. Grup: centre de 
visualització interactiva

1

Tècnics/ques superiors. Grup: gestió de 
l’ètica i la responsabilitat social 
empresarial 

1

Tècnics/ques superiors. Perfil: gestió de 
projectes de R+D 1.

1

Tècnics/ques superiors. Perfil: psicologia 
clínica 1.

1

Tècnics/ques superiors d’investigació 
d’aquest organisme (ergonomia cognitiva 
1) 

1

Tècnics/ques superiors d’investigació 
d’aquest organisme. Perfil: psicologia 
clínica 2.

1

Borsa de treball de tècnics/ques 
superiors d’investigació. Perfil: 
ergonomia cognitiva 2 

1

Treball de tècnics/ques superiors 
d’investigació. Perfil: gestió de projectes 
de R+D 2.

1

Treball de tècnics/ques superiors/es 
d’investigació (informàtica gràfica) 

1

Oficial de laboratori. Projecte: canvis 
metabòlics en cítrics sotmesos a estrès 
mediambiental 1

1

Oficial de laboratori. Projecte: canvis 
metabòlics en cítrics sotmesos a estrès 
mediambiental 2

1

Personal tècnic de suport. Projecte: 
hybrid optoelectronic and photovoltaic 1

1

Personal tècnic de suport. Projecte: 
hybrid optoelectronic and photovoltaic 2

1

Tècnic/a mitjà/ana d’investigació. 1



Tipus de convocatòria Convocatòria Nombre de places
Projecte: explotació experta, anàlisi de 
noves aplicacions  
Tècnic/a mitjà/ana d’investigació. 
Projecte: enfortiment i 
internacionalització de la cooperació 

1

Tècnic/a mitjà/ana d’investigació. 
Projecte: caracterització molecular de les 
respostes enfront ...

1

Tècnic/a mitjà/ana d’investigació. 
Projecte: maneig integrat de plagues en 
cítrics 1

1

Tècnic/a mitjà/ana d’investigació. 
Projecte: maneig integrat de plagues en 
cítrics 2

1

Tècnic/a mitjà/ana d’investigació. 
Projectes: grasp, eyeshots i guardians 

1

Tècnic/a superior d’investigació. 
Projecte: desenvolupament i optimització 
de nous nanobiocomposts 

1

Tècnic/a superior d’investigació. 
Projecte: dispositius híbrids 
autoorganitzats

1

Tècnic/a superior d’investigació. 
Projecte: seguiment i control de la 
contaminació atmosfèrica

1

Tècnic/a superior d’investigació. 
Projecte: estudi dels diferents models de 
recollida selectiva

1

Tècnic/a superior d’investigació. 
Projecte: visió, comunicacions de vídeo 
de nova generació 07i291

1

Tècnica/a especialista administratiu, f. 
interí a temps parcial.  Projecte: conveni 
Càtedra UJI- Astrazeneca

1

Total conv.: 25 Total places: 25
BORSES DE TREBALL Ampliació de la borsa d’administratius. 

Procés de selecció SERVEF.
Borsa de treball d’auxiliars d’esports 
Borsa de treball de tècnics superiors de 
comunicació i publicacions. 
Borsa de treball de tècnics superiors de 
la Unitat de Suport Educatiu 
Borsa de treball de tècnics/ques 
especialistes d’audiovisuals 



Tipus de convocatòria Convocatòria Nombre de places
Borsa de treball d’informadors de suport 
educatiu 
Borsa de treball d’oficials de laboratori 
(Departament d’Enginyeria Mecànica i 
Construcció) 
Borsa tècnic/a mitjà/ana de suport tècnic 
(procés de Bolonya) 
Total conv.: 8

CONCURS DE MÈRITS Concurs de mèrits escala tècnica bàsica 
d’informàtica 

1

Concurs de mèrits, per a la provisió de 
llocs treball de l’escala administrativa 

26

Total conv.: 2 Total places: 27
PROMOCIÓ INTERNA Cursos d’adaptació del règim jurídic de 

determinat personal laboral fix de la 
Universitat Jaume I

2

Escala de gestió 3
Escala de gestió perfil anglès 1
Promoció interna escala administrativa 
c/d 

1

Promoció interna escala tècnica mitjana 
de comunicació i publicacions, grup b 

1

Promoció interna escala tècnica mitjana 
d’informàtica (tècnic/a mitjà/ana 
d’innovació tecnològica) 

1

Total con.: 6 Total places: 9
TOTAL CONVOCATÒRIES: 61 TOTAL PLACES: 

118

Percentatge del PAS per categoria, grup i sexe

Categoria FC FI E LF LT LE TOTAL %

Grup H D H D H D H D H D H D H D Total H D

A1 36 27 1 7 3 1 1 41 35 76 53,95 46,05

A2 27 33 5 5 1 33 38 71 46,48 53,52

C1 74 136 36 54 2 10 1 2 1 1 114 203 317 35,96 64,04

C2 15 13 16 26 1 3 3 35 42 77 45,45 54,45

E 1 1 1 100

Proj. inv. 15 33 15 33 48 31,25 68,75

TOTAL 153 209 58 92 6 10 3 3 3 16 37 239 251 590 40,51 59,49

% 42,27 57,73 38,67 61,33 37,5 62,5 50 50 100 30,19 69,81

Legenda PAS



Codi Categoria
FC Funcionariat de carrera
FI Funcionariat interí
E Personal eventual
LF Personal laboral fix
LT Personal laboral temporal
LE Personal laboral eventual

Formació
Formació del PAS
El Consell de Govern del 17 de desembre de 2007 va aprovar el V Pla de Formació del Personal 
d’Administració i Serveis de la Universitat Jaume I (2008-2009), estructurat en tres programes, en 
els  quals  queden  recollides  les  diverses  accions  formatives  fruit  de  l’anàlisi  de  necessitats  de 
qualificació  realitzada  amb  anterioritat,  sense  perjudici  d’incloure-hi  altres  accions  formatives 
atenent necessitats sobrevingudes. Aquest pla dóna resposta als objectius referents a la formació del 
PAS com a instrument de millora de la qualificació professional del PAS que es contempla en el 
sistema de direcció estratègica alhora que reflecteix la consideració de la formació com un element 
essencial en l’estratègia de canvi de la Universitat Jaume I com un  factor bàsic per a millorar la 
qualitat d’atenció a l’estudiantat, per a facilitat la gestió de la investigació i la comunicació amb la 
societat i per a incrementar la motivació i la integració dels empleats públics.

En aquest curs s’han realitzat 37 accions formatives, entre les quals destaquen 19 de formació en 
competències específiques dirigides a la millora de les competències especifiques que requereix 
cada lloc de treball . El nombre d’hores impartides suma un total de 807,5 i el nombre de persones 
que han realitzat formació 703. 

Formació general comuna
Curs 2007/2008 Durada (hores) Nombre d’inscripcions

Base de dades. Nivell usuari (GV) 25 9
Full de càlcul. Nivell usuari (3a edició) (GV) 30 28
Curs d’explotació de base de dades (Discoverer). 
Nivell mitjà (GV)

20 12

Curs bàsic de prevenció de riscos laborals 40 27
Curs de formació en l’eina informàtica INCAWEB 4 92
Curs de nivell C2: Curs de grau superior de 
coneixements de valencià

80 13

Curs d’actualització de coneixements de grau mitjà 30 10
Atenció al públic en anglès 25 23
La nova ordenació dels ensenyaments universitaris 
(GV)

16 23

Atenció al públic en anglès (2ª edició) 25 12



Full de càlcul. Nivell usuari (GV) 25 23
Microsoft Office (Word i Excel). Nivell usuari (GV) 20 32
Microsoft Office (Word i Excel). Nivell usuari (2a 
edició)

20 30

Auxiliar per a presentacions: Power Point. Nivell 
usuari

20 13

Eines de comunicació per Internet amb programari 
lliure. Nivell usuari 

16,5 15

Curs d’explotació de base de dades: Oracle 
Discoverer. Nivell usuari (GV)

20 17

Processador de textos. Nivell usuari 20 17
A2 Upper-Elementary (1a part) 70 28
Total 481,5 401

Formació en competències específiques
Curs 2007/2008 Durada (hores) Nombre d’inscripcions

Curs de formació bàsica en edició de pagines web i 
llocs web 

20 8

Gestió de documents electrònics 8 30
Eines de maquetació de publicacions periòdiques 20 15
Generació de documents PDF. Nivell usuari (GV) 20 12
Màrqueting cultural: estratègies per al 
desenvolupament de projectes culturals

20 8

Nou dorsal 10GBE de l’UJInet (GV) 10 12
Anàlisis i predicció de sèries numèriques. Aplicació 
amb SPSS

15 10

Recursos electrònics i sistemes de metadades 8 34
Càmera de vídeo digital 30 6
Curs de programació avançada I 30 23
Gestió de la investigació (GV) 20 18
La nova llei de contractes del sector públic 15 30
Iniciació al retoc fotogràfic (GV) 20 15
Gestió econòmica en les unitats de gestió de l’UJI 6 18
Administració de Windows Vista (2a edició) 30 12
Cooperació al desenvolupament: una visió des del 
Sud

4 9

Total 276 260

Formació per a col·lectius específics
Curs 2007/2008 Durada (hores) Nombre d’inscripcions

Atenció al públic 20 15



Atenció al públic (2a edició) 20 16
La nova ordenació dels ensenyaments universitaris 
oficials

10 11

Total 50 42

TOTAL FORMACIÓ 807,5 703



Oficials i pròpies de 1r i 2n cicle 
TITULACIONS I PLANS D’ESTUDIS
El nombre total de crèdits impartits per la Universitat en ensenyaments de primer i segon cicle ha 
passat dels 14.368,25 crèdits del curs 2006/07 als 14.446,52 crèdits del curs 2007/08. En aquestes 
xifres estan inclosos els crèdits impartits en títols propis, que han passat dels 231,50 crèdits del curs 
2006/07 als 241,02 del curs 2007/08. Això significa que hi ha hagut un increment de 78,27 crèdits 
del curs passat a aquest.

La distribució d’aquests crèdits per departament i titulació es mostren, respectivament, a les taules 
següents:

Taula: Crèdits impartits per departaments (curs 2007/08)

Departament Crèdits 
impartits

Dep. d’Administració d’Empreses i Màrqueting 789,39
Dep. de Ciències Agràries i del Medi Natural 225,02
Dep. de Ciències de la Comunicació 616,90
Dep. de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l’Estat 224,78
Dep. de Dret Privat 265,63
Dep. de Dret Públic 674,16
Dep. de Filologia i Cultures Europees 507,84
Dep. de Filosofia i Sociologia 378,52
Dep. de Finances i Comptabilitat 654,27
Dep. de Física 295,00
Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics 816,73
Dep. de Matemàtiques 710,10
Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia 680,67
Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia 677,33
Dep. de Química Física i Analítica 376,58
Dep. de Química Inorgànica i Orgànica 371,60
Dep. de Traducció i Comunicació 666,46
Dep. d’Economia 714,11
Dep. d’Educació 997,76
Dep. d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny 741,55
Dep. d’Enginyeria i Ciència dels Computadors 819,47
Dep. d’Enginyeria Mecànica i Construcció 906,45
Dep. d’Enginyeria Química 297,00
Dep. d’Estudis Anglesos 642,80
Dep. d’Història, Geografia i Art 396,40
TOTAL 14.446,52



Taula: Crèdits impartits per titulació (curs 2007/08)

Titulació Crèdits 
impartits

Arquitectura Tècnica 323,00
Diplomatura en Ciències Empresarials 904,00
Diplomatura en Gestió i Administració Pública 182,00
Diplomatura en Mestre/a (Optatives)
Diplomatura en Mestre/a especialitat en Educació Física 282,50
Diplomatura en Mestre/a especialitat en Educació Infantil 247,50
Diplomatura en Mestre/a especialitat en Educació Musical 246,50
Diplomatura en Mestre/a especialitat en Educació Primària 514,50
Diplomatura en Relacions Laborals 332,50
Diplomatura en Turisme 287,00
Enginyeria Industrial 872,75
Enginyeria Informàtica 627,16
Enginyeria Química 414,00
Enginyeria Tècnica Agrícola especialitat en Hortofructicultura i 
Jardineria 299,22

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial 625,00
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió 503,99
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 330,90
Enginyeria Tècnica Industrial Especialitat Mecànica 422,30
Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses 1146,00
Llicenciatura en Ciències del Treball 139,98
Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 497,50
Llicenciatura en Dret 568,72
Llicenciatura en Filologia Anglesa 439,50
Llicenciatura en Humanitats 397,00
Llicenciatura en Psicologia 1.104,49
Llicenciatura en Psicopedagogia 176,99
Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 580,51
Llicenciatura en Química 816,00
Llicenciatura en Traducció i Interpretació 612,49
Estil i Lliure Configuració Centre 311,50
Graduat en Seguretat i Ciències Policials 196,02
Graduat Superior en Matemàtica Computacional 45,00
TOTAL 14.446,52



Pel que fa al procés d’implantació de noves titulacions, el fet més important ha sigut la implantació 
del  3r  curs  dels  estudis  oficials  de  la  Llicenciatura  en  Comunicació  Audiovisual,  adscrits  a  la 
Facultat de Ciències Humanes i Socials, i dels estudis d’Arquitectura Tècnica, amb docència en 3r 
curs, adscrits a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.

A  més,  en  el  curs  2007/08,  s’ha  implantat  el  primer  curs  de  la  Diplomatura  de  Ciències 
Empresarials i d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió de forma semipresencial.

També cal assenyalar el canvi del pla d’estudis del títol propi de Graduat Superior en Matemàtica 
Computacional,  adscrit  a  l’Escola  Superior  de  Tecnologia  i  Ciències  Experimentals,  que  s’ha 
transformat en el títol propi de Graduat en Matemàtica Computacional, la durada dels estudis és ara 
de 3 cursos en lloc de 5.

UJI Virtual
IV.C Programa UJI Virtual
El Programa UJI Virtual, aprovat en la sessió del Consell de Govern d’11 de novembre de 2006, té 
com a  objectiu  contribuir  a  l’augment  de la  qualitat  educativa  de  l’oferta  acadèmica  de  l’UJI, 
mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el procés 
d’ensenyament-aprenentatge,  i  en  la  línia  de  la  importància  estratègica  que  té  la  utilització 
d’aquestes eines en la docència universitària per a la qualitat docent i la renovació metodològica 
que implica el procés d’harmonització europea.

Està format per les següents 3 línies d’actuació:
• Projecte pilot de tutoria electrònica
• Projecte materials lliures
• Projecte pilot de titulacions semipresencials

El projecte pilot de tutoria electrònica té com a objectiu establir un model de tutoria alternatiu al 
tradicional però utilitzat conjuntament amb aquest. L’atenció electrònica a l’estudiantat ha de fer-se 
ja siga a través del fòrum general que es crea en cada assignatura de l’Aula Virtual, o bé a través 
d’un fòrum específic i, com a màxim, dins de les 48 hores següents al moment que l’estudiant o 
estudianta envie el missatge telemàtic (en aquest termini no es computen els dies festius o caps de 
setmana).  El  professorat  participant  gaudeix  d’una  reducció  màxima  de  la  dedicació  exigida 
d’atenció o tutoria presencial de fins del 50 %. Aquest projecte ha comptat amb la participació de 
1.167 professors i professores durant el curs 2007/08, enfront dels 273 del curs 2006/07 (curs en 
què es va implantar).

Al seu torn, el projecte materials lliures es proposa per a estimular la producció de materials lliures 
que, d’una banda tenen el suport de l’Aula Virtual per a les activitats formatives juntament amb les 
activitats i les tasques que els completen i, d’altra, s’ofereixen també en obert a través d’Internet 
perquè qualsevol docent, estudiant/a o autodidacte/a els puga utilitzar, reforçant així el compromís 
de l’UJI amb el coneixement lliure.

Per últim, el projecte pilot de titulacions semipresencials pretén aplicar una nova metodologia en la 
impartició  de les  assignatures  que  reduïsca significativament  la  presència  de  l’estudiantat  a  les 
aules,  oferint-los  les  hores  presencials  en  horaris  compatibles  amb  la  major  part  de  jornades 
laborals. Durant el curs 2007/08 s’han implantat dues titulacions semipresencials, el primer curs de 
la Diplomatura de Ciències Empresarials i de l’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió. 



Procés de reforma i adaptació dels plans d'estudi de 
grau a l'EEES

Durant  el  curs  acadèmic  2007-08 s’ha  posat  en  marxa  el  procés  d’elaboració  dels  nous  plans 
d’estudis,  d’acord  amb  el  Reial  decret  1393/2007,  pel  qual  s'estableix  l’ordenació  dels 
ensenyaments universitaris oficials, i s’han portat a terme les següents accions:
• Constitució de la comissió assessora de la nova ordenació dels ensenyaments.
• Modificació de la normativa del procés de transformació i/o creació d'un pla d’estudis de grau 

a l'UJI.
• Aprovació de les directrius generals pròpies per als nous estudis de grau.
• Aprovació del mapa de titulacions.
• Constitució de les comissions que elaboraran els nous plans d’estudis.

Al mateix temps s’ha constituït una comissió tècnica que ha dissenyat una aplicació informàtica 
denominada “Verifica UJI” i que donarà suport a la gestió de les propostes de disseny dels plans 
d'estudis i permetrà implementar els fluxos de treball dels processos de creació i modificació de 
plans d’estudis.

Docència de grau
Primer i segon cicle
La matrícula del curs 2007/2008 s’ha desenvolupat amb total normalitat, seguint les nombroses i 
importants  novetats  introduïdes,  de  manera  gradual,  a  partir  del  curs  2002/2003 (matrícula  per 
Internet, matrícula al mes de juliol per als alumnes de primer curs, eliminació del sobre de matrícula 
per als alumnes de segon i posterior cursos, assignació de dia/hora al mes de juny per a l’alumnat ja 
matriculat a la Universitat mitjançant l’enviament d’un correu electrònic personalitzat, possibilitat 
d’accedir al sistema d’avisos de l’UJI per a conèixer la titulació en què han sigut admesos, així com 
el dia i hora de matrícula, assignació de dia i hora per als alumnes de primer curs atenent la nota 
d’accés i  la titulació,  ampliació del  termini  per a realitzar modificacions a la  matrícula  inicial, 
potenciació de la possibilitat d’efectuar la matrícula no presencial per als alumnes de primer curs, 
millora del procés de convalidacions/adaptacions, eliminació del sobre de matrícula per a l’alumnat 
de primer curs...).

Dins del procés de millora continuada que estem aplicant, aquest curs s’han destinat els esforços a 
fomentar  la  matrícula  no  presencial  entre  l’alumnat  de  primer  curs  i  a  recuperar  les  sessions 
informatives.

Per tal de fomentar la matrícula no presencial es va habilitar un procediment per tal que l’alumnat 
amb el codi que es generava en la preinscripció i el seu document d’identitat obtinguera per Internet 
el nom d’usuari i la contrasenya per a realitzar la matrícula no presencial.

Amb la finalitat de facilitar la matrícula a l’estudiantat de primer curs respecte al nombre de crèdits 
que s’ha de matricular i les especificacions concretes de la seua titulació, aquest curs s’ha elaborat 
un full de recomanacions de matrícula per titulació, en el qual s’indicava si la titulació tenia o no 
circuits, si calia afegir o eliminar alguna de les assignatures matriculades automàticament en elegir 
el grup i/o el circuit i algunes recomanacions específiques fetes pel director/a de la titulació.

Considerem que aquestes recomanacions han sigut una bona ajuda per a l’alumnat de primer curs i 
caldrà continuar millorant-les per a cursos posteriors.

En la matrícula del curs 2007/2008 ha augmentat l’ús per part de l’alumnat de la  matrícula no 



presencial. L’alumnat de primer curs que ha fet la matrícula no presencial ha representat un 26 % 
del total d’aquest alumnat, i  un 83 % entre l’alumnat de segon i cursos posteriors, davant d’un 
13,87 % i un 79,73 % respectivament, que ho van fer el curs passat.

La matrícula  presencial  per  a  l’alumnat  de nou accés  es  va  realitzar  al  recinte  de matrícula  a 
Infocampus, els dies 19, 20, 23, 24 i 25 de juliol, en horari de matí, de dilluns a divendres, de 8.30 a 
14.30 hores. Aquests alumnes han pogut fer modificacions a la seua matrícula inicial fins al dia 15 
d’octubre.

El termini de matrícula per als alumnes de segon i posteriors cursos va ser del 19 de setembre al 3 
d’octubre. La matrícula presencial s’ha realitzat en horari de matí, de 8.30 a 14.30 hores i el dimarts 
en horari de 8.30 a 18.30 hores, al recinte de matrícula a Infocampus.  També aquests alumnes han 
pogut fer modificacions a la seua matrícula inicial fins al dia 15 d’octubre.

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ALUMNES MATRICULATS DES DEL CURS 
2001/2002 FINS AL 2007/2008)

TITULACIÓ 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 
Arquitectura 
Tècnica 92 169 249

Diplomatura en 
Ciències Empresarials 
(pla 1991)

1.385 1.424 1.352 1.317 1.248 1.173 1.189

Diplomatura en 
Gestió i 
Administració Pública

358 332 276 226 178 162 154

Diplomatura en 
Mestre/a (especialitat 
Educació Física)

330 357 358 353 359 372 366

Diplomatura en 
Mestre/a (especialitat 
Educació Infantil)

309 332 336 343 350 362 348

Diplomatura en 
Mestre/a (especialitat 
Educació Musical)

224 243 251 271 298 309 301

Diplomatura en 
Mestre/a (especialitat 
Educació Primària)

305 319 334 360 381 379 365

Diplomatura en 
Relacions Laborals 
(pla 1991)

636 430 285 144 65 21

Diplomatura en 
Relacions Laborals 
(pla 2002)

116 182 238 248 248 252

Diplomatura en 
Turisme 309 319 341 349 363 347 370

Enginyeria Industrial 541 583 583 583 552 559 545

Enginyeria 
Informàtica (pla 
1991)

517 455 393 273 195 139 87



Enginyeria 
Informàtica (pla 
2001)

123 225 323 391 412 405 381

Enginyeria Química 487 496 436 369 318 267 239

Enginyeria Tècnica 
Agrícola (especialitat 
Hortofructicultura i 
Jardineria)

284 326 299 263 239 204 164

Enginyeria Tècnica 
en Disseny Industrial 
(pla 1995)

733 731 722 723 716 727 694

Enginyeria Tècnica 
en Informàtica de 
Gestió (pla 1991)

578 297 157 35 11

Enginyeria Tècnica 
en Informàtica de 
Gestió (pla 2001)

228 495 649 651 600 531 466

Enginyeria Tècnica 
en Informàtica de 
Sistemes

81 154 216 264 282 272 256

Enginyeria Tècnica 
Industrial (especialitat 
Mecànica)

301 341 374 386 405 431 437

Llicenciatura en 
Administració i 
Direcció d’Empreses

1.128 1.140 1.133 1.097 1.064 1.022 1.043

Llicenciatura en 
Ciències del Treball 
(2n cicle)

64 120 151 149 139 108 83

Llicenciatura en 
Comunicació 
Audiovisual

163 261 335

Llicenciatura en Dret 
(pla 1991) 1.028 829 635 453 335 229 58

Llicenciatura en Dret 
(pla 2002) 113 200 294 367 485 652

Llicenciatura en 
Filologia Anglesa 366 349 338 313 289 291 290

Llicenciatura en 
Humanitats 415 373 350 325 276 238 212

Llicenciatura en 
Psicologia 934 944 935 918 916 916 905

Llicenciatura en 
Psicopedagogia (2n 
cicle)

60 99 127 126 129 131 130

Llicenciatura en 
Publicitat i Relacions 
Publiques

248 366 482 592 590 592 575

Llicenciatura en 
Química (pla 1993) 638 161 76

Llicenciatura en 
Química (pla 2002) 503 577 601 582 547 516



Llicenciatura en 
Traducció i 
Interpretació

454 472 469 514 514 519 501

TOTAL 13.064 13.444 13.340 12.921 12.676 12.416 12.163

Extensió universitària
Extensió Universitària 
El Programa d’Extensió Universitària, que compta amb el suport de la Diputació Provincial, va 
nàixer l’any 1992 amb l’objectiu d’aproximar la Universitat a totes les comarques de Castelló, amb 
un programa d’activitats que inclou la formació, la informació i la difusió d’expressions culturals 
relacionades amb el territori. 

Enguany s’han realitzat,  a  més,  34 cursos i  tallers,  14 cursos formatius de CONNECTEM, 51 
conferències i 7 exposicions, amb l’assistència d’un total de 3.460 persones. 

El PEU incorpora les TIC al seu catàleg de recursos i les planteja com un tema transversal, que 
estarà present en totes les activitats convocades a l’àmbit del Programa. Paral·lelament al treball de 
dinamització territorial a través de la creació de la xarxa de tècnics i de tot un seguit de serveis i 
activitats adreçades a les poblacions amb menys de 5.000 hab, el PEU aposta per l’ús de les TIC 
com a instrument al servei de les iniciatives de desenvolupament.

Amb un  bon  accés  a  la  informació  tindrem ciutadans  millor  informats  i  millorarem les  seues 
capacitats per a desenvolupar un paper més actiu en la societat: estan més preparats per a exercir els 
seus drets, per exigir-los, per aprofitar oportunitats, per a negociar i també, en un horitzó no massa 
llunyà, per a controlar les accions dels poders públics. 

El PEU consolida el seu treball en xarxa amb la dinamització de les aules informatitzades d’accés 
públic que existeixen als municipis. Després d’un intens treball de camp, s’han adherit al projecte 
AULES CONNECTEM 90 municipis.  Les aules adscrites al  projecte  poden accedir  als  serveis 
d’assessorament, formació i dinamització que actualment oferim. 

  
Fira de la informació, sala de juntes i tercera planta del Rectorat. 



   

Conferència “Aprendre a gaudir dels anys”, Villores.

 
Curs de dansa del ventre, creixement personal de la dona, Assuévar.



CURSOS
Activitat Lloc Entitat 

organitzadora 
Dates Participants 

Taller de cuina 
tradicional del Magrib

Vilafranca UJI-SASC 2 de juny de 2007 15

La dansa del ventre com 
a camí per al creixement 
personal

Eslida UJI-SASC Del 7 de juny al 5 de juliol 
de 2007 

41

Iniciació al Tai-txi Aranyuel UJI-SASC 7, 11, 13, 18, 21, 25 i 29 de 
juny de 2007

13

Planificació de 
recorreguts i conducció 
de grups per a guies de 
senderisme

Figueroles UJI-SASC 23 i 24 de juny de 2007 13

Taller de cuines solars Cinctorres UJI-SASC 23 i 24 de juny de 2007 15
Perfeccionament del 
procés d’elaboració i de 
tast analític

Suera UJI-SASC 30 i 31 de juny; 14 i 15 de 
juliol de 2007

18

La dansa del ventre com 
a camí per al creixement 
personal

Caudiel, Benafer i 
Pavies

UJI-SASC 27 de juny, 4, 11, 18 i 25 de 
juliol, i 1 d’agost de 2007

13

La dansa del ventre com 
a camí per al creixement 
personal

Soneixa UJI-SASC 27 de juny, 4, 11, 18 i 25 de 
juliol de 2007

25

Taller “La interpretació 
del patrimoni”

Mancomunitat Castelló 
Nord

UJI-SASC 3, 4 i 5 de juliol de 2007 9

La dansa del ventre com 
a camí per al creixement 
personal

Viver i Xèrica UJI-SASC 3, 10, 17, 24 i 31 de juliol 
de 2007

16

Les tres erres: reciclar, 
reduir, reutilitzar

Vilafamés UJI-SASC 7 i 14 de juliol de 2007 20

Taller de patrimoni Traiguera UJI-SASC 9, 10 i 11 de juliol de 2007 14
El vi i la taula Vall d’Almonesir UJI-SASC 12 i 13 de juliol de 2007 14
Taller de dansa del ventre Pobla Tornesa UJI-SASC 10 i 17 de juliol de 2007 15
Les tres erres: reciclar, 
reduir, reutilitzar

Vilamalur UJI-SASC 21 i 28 de juliol de 2007 0

Ball tradicional, ball de 
plaça

La Mata UJI-SASC 24, 25 i 26 de juliol de 
2007

20

Plantes medicinals, 
gastronòmiques i 
aromàtiques

Pobla de Benifassà UJI-SASC 3 d’agost de 2007 22

Turisme rural ara i ací Serra d’en Galceran UJI-SASC 6 i 10 d’agost de 2007 15
Iniciació al Tai-txi Suera UJI-SASC 6 i 9 d’agost de 2007 15



Ball tradicional, ball de 
plaça

Vistabella del Maestrat UJI-SASC 21 i 22 d’agost de 2007 25

Perfeccionament del 
procés d’elaboració i de 
tast analític

San Vicente UJI-SASC 2, 22 i 23 de setembre de 
2007

23

La dansa del ventre com 
a camí per al creixement 
personal

Cinctorres UJI-SASC Setembre: 17, 19, 24 i  26
Octubre: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 
24, 31
Novembre: 7
de 2007

14

Curs de restauració i 
conservació de mobles

Lludient i Vilafermosa. UJI-SASC Vilafermosa del Riu: del 15 
al 19 d’octubre.
Lludient: del 22 al 26 
d’octubre  de 2007

15

Taller de dansa del ventre Vilafermosa del Riu UJI-SASC 19 i 20 d’octubre de 2007 5
La dansa del ventre com 
a camí per al creixement 
personal

Assuévar UJI-SASC 1, 8, 15, 22, 29 d’octubre i 
5 de novembre de 2007

18

Patrimoni fotogràfic Teresa UJI-SASC 17 i 24 d’octubre de 2007 11
Maneig del GPS Culla UJI-SASC 20 i 21 d’octubre  de 2007 12
Iniciació a la micologia. Vistabella del Maestrat UJI-SASC 20 d’octubre de 2007 36
Flora silvestre de 
Castelló

Torre-xiva UJI-SASC 15 i 16 de setembre de 
2007

11

Orientació i suport 
familiar (escola de pares)

Alqueries UJI-SASC 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 29 
de novembre; 4 i 11 de 
desembre de 2007

15

Taller de dansa del ventre Montanejos UJI-SASC 10 i 17 de novembre de 
2007

15

Taller: Vull saber si la 
meua alimentació és 
correcta

Alcúdia de Veo UJI-SASC Desembre de 2007 20

Curs de restauració i 
conservació de mobles

Todolella UJI-SASC Del 14 de febrer al 18 de 
març, dimarts i dijous de 
2007

12

Curs de restauració i 
conservació de mobles

Serra d’en Galceran UJI-SASC 21, 22, 23, 28, 29 i 30 de 
novembre de 2007

15

TOTAL  ASSISTENTS 560



JORNADES 
Activitat Lloc Entitat 

organitzadora 
Dates Participants 

Jornades sobre l’Agenda 21 Universitat 
Jaume I

UJI-SASC 19 de juliol de 2007 18

Jornades d’Estiu Universitat 
Jaume I

UJI-SASC 31 de maig de 2007 12

Jornades d’Avaluació Bell-lloc UJI-SASC 26 i 27 de maig de 2007 40
TOTAL ASSISTENTS 70

CURSOS CONNECTEM 
Activitat Lloc Entitat organitzadora Dates Participants 

Curs d’iniciació a 
Internet

Ribesalbes UJI-SASC 30, 31 de gener i 1 i 2 de 
febrer de 2007

5

Curs d’iniciació a 
Internet

Aiòder UJI-SASC 5, 6, 7 i 8 de febrer de 2007 8

Curs d’iniciació a 
Internet

Tales UJI-SASC 5, 6, 7, 8 i 9 de febrer de 
2007

8

Curs d’iniciació a 
Internet

Fanzara UJI-SASC 12, 13, 15, 19, 20 i 22 de 
febrer  de 2007

6

Curs d’iniciació a 
Internet

Tales UJI-SASC 12, 13, 14 i 15 de febrer  de 
2007

9

Curs d’iniciació a 
Internet

Espadella UJI-SASC 19, 21, 23, 26, 28 de febrer i 
1 de març de 2007

6

Curs d’iniciació a 
Internet

Serra d’en 
Galceran

UJI-SASC 19, 21, 23, 26, 28 de febrer i 
1 de març  de 2007

14

Curs d’iniciació a 
Internet

Alqueries UJI-SASC 20, 21 febrer i 7, 8 de març 
de 2007

6

Curs d’iniciació a 
Internet

Argelita UJI-SASC 11, 12, 13, 18 i 19 de maig 
de 2007

6

Curs d’iniciació a 
Internet

Ibarsos UJI-SASC 11, 12, 13, 16, 17, 18 i 19 de 
juliol de 2007

10

Curs d’iniciació a 
Internet

Llucena UJI-SASC 17, 18, 19 i 20 d’octubre de 
2007

17

Curs d’iniciació a 
Internet

Costur UJI-SASC 7, 8, 9 i 10 de novembre de 
2007

9

Curs d’iniciació a 
Internet

Eslida UJI-SASC 14, 15, 16 i 17 de novembre 
de 2007 

6

Curs d’iniciació a 
Internet

Ribesalbes UJI-SASC 21, 22, 27 i 28 de novembre 
de 2007

8

TOTAL ASSISTENTS 118



CONFERÈNCIES 
Activitat Lloc Entitat 

organitzadora 
Dates Participants 

Malaltia d’Alzheimer i altres demències Cabanes UJI-SASC 23 de maig de 2007 50
Com podem millorar la qualitat de vida 
dels nostres majors i la nostra?

Vilavella UJI- SASC 1 de juny de 2007 0

Ja sóc jubilat. Què faig? Sorita UJI-SASC 2 de juny de 2007 45
Les cooperatives de l’interior, amb 
recursos naturals

Useres UJI-SASC 5 de juny de 2007 10

Plantes medicinals del nostre entorn Albocàsser UJI-SASC 8 de juny de 2007 30
Tinc el colesterol i la tensió alts. Puc 
guarir-me?

Olocau del 
Rei

UJI-SASC 8 de juny de 2007 54

Com es pot evitar el dolor de la columna 
vertebral

Benafer UJI-SASC 9 de juny de 2007 41

L’atenció al malalt d’Alzheimer Ribera de 
Cabanes

UJI-SASC 13 de juny de 2007 30

Com es pot evitar el dolor de columna 
vertebral

Caudiel UJI-SASC 16 de juny de 2007 53

Com es pot evitar el dolor de columna 
vertebral

Ribesalbes UJI-SASC 20 de juny de 2007 70

Com es pot millorar la qualitat de vida 
dels nostres majors

Almedíxer UJI-SASC 22 de juny de 2007 25

Com es pot viure amb els dolors típics de 
l’edat

Toga UJI-SASC 23 de juny de 2007 46

El comerç de la neu: organització i 
protagonistes

Forcall UJI-SASC Juliol 2007 20

Depressió i ansietat. Montan UJI-SASC 6 de juliol de 2007 50
Els recursos turístics del medi rural i 
natural

Sant Rafel 
del Riu

UJI-SASC 6 de juliol de 2007 25

Alimentació saludable Traiguera UJI-SASC 12 de juliol de 2007 50
Plantes medicinals i aromàtiques Sot de 

Ferrer
UJI-SASC 14 de juliol de 2007 30

Els bolets a les comarques del nord de 
Castelló

Torralba del 
Pinar

UJI-SASC 14 de juliol de 2007 12

Gastronomia i cuina tradicional. Relació 
amb el turisme.

Altura UJI-SASC 16 de juliol de 2007 40

Llei de dependència Soneixa UJI-SASC 16 de juliol de 2007 45
Aspectes psicològics de l’alimentació Artana UJI-SASC 20 de juliol de 2007 14
Fibromiàlgia Lludient UJI-SASC 20 de juliol de 2007 14
Els bolets a les comarques de Castelló Cirat (El 

Tormo)
UJI-SASC 21 de juliol de 2007 28



Plantes medicinals i aromàtiques Fanzara UJI-SASC 26 de juliol de 2007 6
Medi ambient i desenvolupament 
sostenible

Aín UJI-SASC 27 de juliol de 2007 20

El mas: peça bàsica del poblament 
dispers. El mas a les comarques 
septentrionals de la província de Castelló

Ares UJI-SASC 28 de juliol de 2007 45

Aspectes pedagògics Aiòder UJI-SASC 28 de juliol de 2007 0
El dolor de “cervicals”, per què afecta 
més les dones?

Vallat UJI-SASC 30 de juliol de 2007 42

El dolor crònic, té solució? Zucaina UJI-SASC 30 de juliol de 2007 30
Els aliments medicaments. Què són? Navaixes UJI-SASC 31 de juliol de 2007 50
Aspectes pedagògics Rossell UJI-SASC 1 d’agost de 2007 8

El mas: peça bàsica del poblament 
dispers. El mas a les comarques 
septentrionals de la província de Castelló

Atzeneta del 
Maestrat

UJI-SASC Agost de 2007 20

El mas: peça bàsica del poblament 
dispers. El mas a les comarques 
septentrionals de la província de Castelló

Portell de 
Morella

UJI-SASC Agost de 2007 15

Autoestima Vilafermosa 
del Riu

UJI-SASC Agost de 2007 14

Alimentació infantil: la generació del “no 
m’agrada”

Borriol UJI-SASC 3 d’agost de 2007 5

Els bolets a les comarques del nord de 
Castelló

Espadella UJI-SASC 3 d’agost de 2007 30

Gastronomia i cuina tradicional. Relació 
amb el turisme

Teresa UJI-SASC 4 d’agost de 2007 32

Indumentària popular al País Valencià Llucena UJI-SASC 8 d’agost de 2007 30
Plantes medicinals del nostre entorn Argelita UJI-SASC 14 d’agost de 2007 25
Com es pot viure amb els dolors típics de 
l’edat

Castell de 
Vilamalefa

UJI-SASC 22 d’agost de 2007 7

A la recerca d’arbres singulars Palanques UJI-SASC 25 d’agost de 2007 20
El comerç de la neu: organització i 
protagonistes

Coves de 
Vinromà

UJI-SASC Setembre de 2007 15

El comerç de la neu: organització i 
protagonistes

Serra d’en 
Galceran

UJI-SASC Setembre de 2007 15

Com es pot viure amb els dolors típics de 
l’edat

Pobla 
d’Arenós

UJI-SASC 1 de setembre de 
2007

30

El comerç de la neu: organització i 
protagonistes

Castellfort UJI-SASC 7 de setembre de 
2007

15

Plantes medicinals del nostre entorn Xóvar UJI-SASC 14 de setembre de 
2007

10

Energies alternatives i renovables, un Culla UJI-SASC 27 de setembre de 25



repte per al desenvolupament 2007

La cuina del Mediterrani, innovació i 
tradició

Sant Joan 
de Moró

UJI-SASC 27 de setembre de 
2007

0

Hàbits i responsabilitats és: un joc 
familiar

Fondeguilla UJI-SASC Octubre de 2007 15

Els pares en formació i participació en 
l’escola

Assuévar UJI-SASC 30 d’octubre de 
2007

10

Les tres erres: reciclar, reduir, reutilitzar Vilamalur UJI-SASC 1 de novembre de 
2007

0

TOTAL ASSISTENTS 1342

EXPOSICIONS 
Activitat Lloc Entitat 

organitzadora 
Dates Participants 

Projecte Ukhupacha... A la 
recerca del món de més endins

La Mata UJI-SASC Del 12 de juliol al 5 de 
setembre de 2007

300

Pell càlida Fonts d’Aiòder UJI-SASC Del 20 de juliol al 6 
d’agost de 2007

54

Cartells dels drets humans Xèrica UJI-SASC Del 27 de juliol al 6 
d’agost de 2007

120

La llum de la tardor al Barranc 
dels Horts

Benassal UJI-SASC Del 2 d’agost al 5 de 
setembre de 2007

150

Pedra seca Vilanova 
d’Alcolea

UJI-SASC Del 3 d’agost al 5 de 
setembre de 2007

120

Cartells de la guerra civil Portell de Morella UJI-SASC Del 3 al 15 d’agost de 
2007

75

Cartells dels drets humans Figueroles UJI-SASC Octubre de 2007 400
TOTAL ASSISTENTS 1.219

TALLERS 
Activitat Lloc Entitat 

organitzadora 
Dates Participants 

Taller de cuina tradicional del 
Magrib

Vilafranca UJI-SASC 2 de juny de 2007 15

Iniciació al Tai-txi Aranyuel UJI-SASC 7, 11, 13, 18, 21, 25 i 
29 de juny de 2007

6

Taller de cuines solars Cinctorres UJI-SASC 23 i 24 juny de 2007 15
Vull saber si la meua alimentació 
és correcta

Alcúdia de Veo UJI-SASC 7 i 8 de juliol de 2007 20

Les tres erres: reciclar, reduir, 
reutilitzar

Vilafamés UJI-SASC 7 i 14 de juliol de 2007 20

Taller de dansa del ventre Pobla Tornesa UJI-SASC 10 i 17 de juliol de 
2007

15

El vi i la taula Vall d’Almonesir UJI-SASC 12 i 13 de juliol de 14



2007

Plantes medicinals, 
gastronòmiques i aromàtiques

Pobla de Benifassà 
i Rossell

UJI-SASC 3 i 7 d’agost de 2007 16

Iniciació al Tai-txi Suera UJI-SASC 6, 7, 8 i 9 d’agost de 
2007

16

Descobrir el flamenc Forcall UJI-SASC 21 d’agost de 2007 20
Flora silvestre de Castelló. Torre-xiva UJI-SASC 15 i 16 de setembre de 

2007
11

Orientació i suport familiar 
(escola de pares)

Alqueries UJI-SASC Octubre – novembre 15

Iniciació a la micologia: bolets de 
Castelló, cuina i conservació

Vistabella del 
Maestrat

UJI-SASC 20 i 21 d’octubre de 
2007

17

TOTAL ASSISTENTS 221

COL·LABORACIONS: AULA RURAL OBERTA  
Activitat Lloc Entitat organitzadora Dates Participants 

Tai-txí Bejís Consorcio para la 
formación de personas 
adultas del Alto Palancia 

Del 9 de gener al 3 
d’abril de 2007

No es va 
fer

Gimnàstica de manteniment Xóvar Consorcio para la 
formación de personas 
adultas del Alto Palancia 

Del 15 de gener al 21 
de març de 2007

15

Tai-txi Assuévar Consorcio para la 
formación de personas 
adultas del Alto Palancia 

Del 16 de gener al 5 
d’abril de 2007

20

Taller de memòria Teresa Consorcio para la 
formación de personas 
adultas del Alto Palancia 

Del 16 de gener al 20 
de març de 2007

13

Tai-txi Benafer Consorcio para la 
formación de personas 
adultas del Alto Palancia 

Del 18 de gener a 
abril de 2007

10

Tai-txi Vall 
d’Almonesir

Consorcio para la 
formación de personas 
adultas del Alto Palancia 

Del 21 de gener al 29 
de març de 2007

25

Manualitats Pavies Consorcio para la 
formación de personas 
adultas del Alto Palancia 

Del 24 de gener al 28 
de març de 2007

10

Sevillanes Sot de Ferrer Consorcio para la 
formación de personas 
adultas del Alto Palancia 

Del 27 de gener al 31 
de març de 2007

25

Taller de memòria Barraques Consorcio para la 
formación de personas 
adultas del Alto Palancia 

9 de febrer 10

Balls de saló Toràs Consorcio para la 
formación de personas 
adultas del Alto Palancia 

A partir del 21 de 
març

14

TOTAL ASSISTENTS 142



Universitat d'estiu
Cursos d'Estiu
En la tradicional trobada formativa estival s'han realitzat un total de 23 cursos, als quals s'han inscrit 
més de 700 persones. 

Una de les característiques dels Cursos d'Estiu de la Universitat Jaume I d'aquesta edició ha sigut 
l'aposta de mantenir la seu dels cursos d'estiu a Benicàssim, on s'han dut a terme la majoria de 
cursos. També se n’han fet a la subseu de cursos d'estiu a Morella, i també a les Seus de l'Interior a 
Sogorb i la Seu de la Ciutat. 

Aquest any destaquem com a novetat la introducció d'un curs de temàtica de ciències de la salut 
«Avanços en oncologia i cirurgia» i un altre sobre l'esport  «La complexitat de l'esport (gestió, salut, 
esport  adaptat...)». Es mantenen cursos amb temàtiques semblants a l'any passat: de viatges, de 
cuina, de psicologia, d’història, etc. 

Dels quasi 200 ponents que han participat en aquest projecte formatiu, cal destacar la presència de 
Pedro  Erquicia,  que  ha  sigut  director  del  programa  de  TVE  “Documentos  TV”;  també  la 
participació en el curs sobre Max Aub de la seua filla Elena, com a presidenta de la Fundació Max 
Aub; o la dissenyadora Dolores Abril.

  
Curs d'Estiu, «Energies renovables, present i futur». Ajuntament de Morella i visita a les instal·lacions del parc eòlic de 
Torremiró. 



Curs d'Estiu, «L'elaboració de memòries de RSE: un instrument per al diàleg empresarial. Inauguració».  

 
Curs d'Estiu, «L'esquerra avui. Joaquín Azagra en la seua intervenció»



Curs d'Estiu, «Max Aub. La literatura de l'exili»

Títol Dates Lloc Nombre de 
matriculats 

Viatja amb nosaltres. 1, 2, 3 i 4 de juliol Casa de la Cultura. 
Benicàssim.

44

Energies renovables, present i 
futur.

2, 3 i 4 de juliol Ajuntament de Morella. 54

La venda en el segle XXI. 2, 3 i 4 de juliol Hotel Orange. Benicàssim. 25
La consideració “laboral” de la 
prostitució: necessitat, utopia o 
error?

2, 3 i 4 de juliol Llotja del Cànem. 
Castelló.

12

Microfinances i cooperació. 2, 3 i 4 de juliol Hotel Orange. Benicàssim. suspés
Mirades compromeses del 
documental contemporani. Més 
enllà de la informació, de 
l'espectacle i de l'entreteniment.

2, 3 i 4 de juliol Casa Ciurana. Morella. 10

Emocions informatives: 
l'espectacle dels sentiments en la 
societat de la informació.

7, 8 i 9 de juliol Casa Ciurana. Morella. 22

1808: Invasors i patriotes. 
Entorn del bicentenari de la 
Guerra de la Independència entre 
Espanya i Amèrica.

8, 9 i 10 de juliol Hotel Orange. Benicàssim. 15

Enginyeria de l'aigua en els 8, 9 i 10 de juliol Hotel Orange. Benicàssim. 21



projectes de cooperació per al 
desenvolupament: casos pràctics.
Emergències i desastres: com 
s'ha d'intervenir amb les víctimes 
des de la psicologia positiva?

8, 9, 10 i 11 de juliol Hotel Orange. Benicàssim. 34

Màrqueting, organització i 
estratègia en regates d'alta 
competició.

8, 9, 10 i 11 de juliol Llotja del Cànem. 
Castelló.

suspés

Jeroglífics. Els llenguatges 
hermètics de l'art.

9, 10 i 11 de juliol Hotel Bonaire. 
Benicàssim.

35

La revolució del periodisme 
ciutadà.

9, 10 i 11 de juliol Casa Ciurana. Morella. 11

Jaume I: un rei i una època, una 
societat i una cultura.

9, 10 i 11 de juliol Casa de la Cultura. 
Benicàssim.

10

Els peixos blancs i mariscos del 
Mediterrani: nutrició, salut, 
gastronomia i cultiu.

14, 15, 16, 17 i 18 de 
juliol

Hotel El Palasiet. 
Benicàssim.

38

Interculturalitat, gènere i 
coeducació.

15, 16 i 17 de juliol Llotja del Cànem. 
Castelló.

56

Canvi i desenvolupament en un 
món que envelleix.

15, 16, 17 i 18 de 
juliol

Hotel Orange. Benicàssim. 17

Muntatge d'un espectacle teatral. 16, 17 i 18 de juliol Hotel Bonaire. 
Benicàssim.

22

Evidències de l'escalfament 
global del planeta i estratègies de 
mitigació.

22, 23, 24 i 25 de 
juliol

Edifici Hucha. Castelló. 22

L'elaboració de memòries de 
RSE: un instrument per al diàleg 
empresarial.

22, 23, 24 i 25 de 
juliol

Hotel El Palasiet. 
Benicàssim.

33

A la recerca de la felicitat. 22, 23 i 24 de juliol Llotja del Cànem. 
Castelló.

28

La complexitat de l'esport 
(gestió, salut, esport adaptat, ...).

22, 23 i 24 de juliol Hotel Bonaire. 
Benicàssim.

13

Avanços en oncologia i cirurgia. 23, 24 i 25 de juliol Hotel Orange. Benicàssim 49
L'esquerra, avui. 23, 24 i 25 de juliol Hotel Orange. Benicàssim 21
Max Aub: la literatura de l'exili. 23, 24 i 25 de juliol Edifici Glorieta. Segorbe. 21

TOTAL 617



Programa d'estudis per a persones majors
El programa Universitat per a Majors ofereix a les persones majors de 55 anys l’oportunitat de 
participar com a estudiants en activitats acadèmiques de la Universitat Jaume I. Aquests estudis no 
tenen  com a finalitat  immediata  l’obtenció  d’un  títol  professional,  sinó que  pretenen oferir  als 
estudiants els mitjans adequats perquè pugen intercanviar coneixements de caràcter científic que els 
faciliten el desenvolupament intel·lectual i humà en general.

«L’aprenentatge  al  llarg  de  tota  la  vida»  s’ha  convertit  en  un  dels  principis  inspiradors  de  la 
formació integral de totes les persones i, conseqüentment, constitueix un dels eixos fonamentals de 
l’acció educativa de la nostra universitat.

En una societat  com la  nostra,  sotmesa a  canvis  profunds  i  accelerats,  l’estudi  i  la  reflexió es 
converteixen en condició necessària per a poder viure la vida amb més qualitat  i  participar de 
manera activa en el desenvolupament positiu de la nostra societat.

En la Universitat per a Majors es pretén crear espais de reflexió i de llibertat per a l’intercanvi de 
coneixements i experiències, a més d’oferir una proposta real per a les relacions intergeneracionals.

Els objectius principals dels estudis de la Universitat per a Majors són:
• Formar persones majors i facilitar-ne el desenvolupament intel·lectual. 
• Proporcionar l’accés als coneixements científics amb la finalitat de millorar la qualitat de vida i 

fomentar l’activitat i la creativitat.
• Fomentar les relacions intergeneracionals i l’ intercanvi cultural.
• Oferir un espai adequat per al debat científic i cultural.

Titulat Universitari Sènior

 
Classe de 1r curs 2007-2008

Els estudis de Titulat Universitari Sènior consten d’un primer cicle troncal de 60 crèdits i  d’un 



segon cicle optatiu de 40 crèdits.

De la  mateixa  manera  que  en  cursos  anteriors,  de  forma optativa  i  com a  complement  al  pla 
d’estudis, el programa ha oferit la possibilitat de cursar activitats permanents, matèries com ara els 
idiomes  o  les  noves  tecnologies,  que  per  les  seues  característiques  específiques  necessiten  ser 
impartides de forma continuada i suposen un complement necessari per a la formació integral.

La docència s’ha realitzat de forma participativa. Les exposicions magistrals s’han alternat amb 
col·loquis i activitats en grup. El professorat ha sigut majoritàriament de la Universitat Jaume I, si 
bé s’han convidat també altres professionals o experts en determinades matèries. 

Pel que fa a les assignatures troncals i optatives, durant el curs 2007-2008 s’han oferit un total de 56 
assignatures, algunes impartides en dos grups, la qual cosa suposa un total de 1.250 hores lectives 
entre primer i segon cicle. A més a més,  a l’ Aula per a Majors de les Seus s’han impartit 564 hores 
de docència d’aquest tipus d’assignatures.

Quant a les activitats permanents, s’han impartit un total de 550 hores de noves tecnologies i 304 
hores d’idiomes. 

Per a fer possible tot això han participat en el programa un total de 106 professors i professores.
S’ha  proporcionat  als  alumnes  que  finalitzen  els  seus  estudis  de  primer  cicle  l’oportunitat  de 

presentar  un  treball  d’investigació  amb  l’ajuda  d’un  tutor. Durant  el  curs  2007-2008  s’han 
presentat 19 treballs d’investigació. D’aquests, 14 es van defensar públicament.

Les  activitats  complementàries  han  suposat  per  a  l'organització  del  programa  un  esforç  per 
completar i ampliar l’oferta acadèmica. S’han dut a terme un total de 45 activitats com ara visites a 
museus, conferències, visites a ciutats d’interès cultural i històric, etc. 

A més, s’han realitzat activitats extraacadèmiques amb la finalitat d’educar i d’integrar i millorar 
hàbits i habilitats. Un total de 5 activitats extraacadèmiques han estat presents durant aquest curs: 
teatre, senderisme, revista Renaixement, taller de cant i ràdio.

Pel  que respecta  als  projectes europeus,  s’ha donat  continuïtat  al  projecte  Grundtvig Sen-Train 
(http//www.sentrain.org).  A  l’octubre  de  2007  els  investigadors  de  l’equip  de  majors  de  la 
Universitat Jaume I va finalitzar el manual de formadors, en Noves Tecnologies, dins del projecte 
Europeu SenTrain coordinat per la Universitat d’Erlangen. El manual es va posar a prova amb un 
curs específic amb 20 estudiants i amb una duració de 15 hores teòriques i 10 pràctiques. 

Aquest curs acadèmic també s'han dut a terme les I Jornades de Majors i Noves Tecnologies. Les 
Jornades de Majors i Noves Tecnologies van tindre lloc el dia 11 de desembre de 2007 a la seu que 
la Universitat Jaume I té a Morella i el dia 18 del mateix mes al campus de Castelló. 

Aquestes jornades han sigut organitzades per la Universitat per a Majors amb la finalitat de facilitar 
als estudiants majors el coneixement i l'ús de les noves tecnologies i contribuir amb això a la seua 
plena integració en la societat de la informació i de la comunicació. L'aprenentatge al llarg de tota la 
vida és un dels pilars bàsics per a aconseguir la incorporació dels ciutadans a la societat del nostre 
temps i conferir eficàcia al compromís social dels majors. Mitjançant la configuració d’uns estudis 
adequats  a  les  necessitats  intel·lectuals  de  les  persones  majors  i  la  realització  de  les  activitats 
pràctiques corresponents, s'obté un intercanvi de coneixements i d'experiències molt profitós per als 
alumnes de la nostra Universitat i un increment de les seues capacitats i aptituds. 

Els  objectius  d’aquestes  primeres  jornades  han  estat  centrats  en  la  necessitat  d’impulsar  la 
investigació  i  implantació  de  les  noves  tecnologies,  promoure  els  recursos  adequats  per  a  la 
formació i informació dels majors i proporcionar tècniques específiques per a la utilització de les 
noves  tecnologies.  Es  tracta  d'una  meta  un  tant  ambiciosa  però  accessible,  si  tots,  alumnes  i 



professors, col·laboren fermament en la tasca d'aconseguir que en el desenvolupament i progrés de 
les noves tecnologies no estiguen relegades ni excloses les persones majors. 

Font: Jornades de Majors i Noves Tecnologies. Salvador Cabedo Manuel (dir.) 

 
Llibre: Jornadas de mayores y nuevas tecnologías 

També s'ha realitzat durant aquest curs acadèmic un intercanvi amb els alumnes de la Universitat 
Pontifícia de Salamanca. Des del 25 de maig fins a l'1 de juny, els alumnes de la Universitat per a 
Majors de la Universitat Jaume I de Castelló van realitzar un intercanvi amb els alumnes de la 
Universitat  Pontifícia  de  Salamanca.  Van  tindre  l'oportunitat  de  realitzar  el  primer  intercanvi 
interregional per a majors, i també internacional, ja que hi van participar alumnes de la Universitat 
de Porto. 

 Durant l'estada han pogut compartit classes amb els alumnes de les dues universitats; així,  han 
assistit a les classes impartides en la dita universitat i han realitzat també un curs específic sobre 
Castella-Lleó.  També  durant  l'estada  han  pogut  visitar  la  ciutat  de  Salamanca  amb  els  seus 
emblemàtics edificis i amb l'encant que els envolta, així como ciutats pròximes a aquesta. 

La realització de l’estada ha resultat  molt  beneficiosa perquè s'han pogut intercanviar diferents 
experiències entre els alumnes de les diferents universitats.

Visita a Morella. Alumnes de la Seu dels Ports i alumnes de la Universitat Pontifícia de Salamanca

Durant el curs 07-08 també s'ha dut a terme una estada en la Universitat Queen Mary de Londres. 



Des del 22 al 29 de juny els estudiants de la Universitat per a  Majors van tindre la possibilitat de 
realitzar un curs intensiu en la Queen Mary of London. Durant la estada van acudir de matí a un 
curs d'anglès específic en el qual establiren diferents nivells segons el nivell d'anglès dels alumnes; 
a les vesprades van poder visitar els emblemàtics edificis i museus de la ciutat.

Aula per a Majors a les seus
Durant  el  curs  2007-2008,  la  Universitat  per  a  Majors ha continuat  estant  present  a  la  Seu de 
l’Interior, la Seu del Nord i la Seu dels Ports. La presència de les activitats docents de la Universitat 
per a Majors a les seus ha tingut com a objectiu la no discriminació de les persones ni per edat ni 
per territori. 

Les  Aules  per  a  Majors  a  les  seus  fan  possible  que  també les  persones  majors  de  les  nostres 
comarques  tinguen  l’oportunitat  d’ampliar  coneixements  científics  propis  de  la  reflexió 
universitària, compartir experiències i establir vincles amb els estudiants de la Universitat Jaume I.

193 estudiants han pogut gaudir de les aules per a majors a les seus, on s’han impartit 564 hores 
d’assignatures i 144 hores de noves tecnologies.

Anàlisi de la matrícula
Nombre d'estudiants

Un total de 712 estudiants s’han matriculat durant el curs 2007-2008 (316 de primer cicle, 254 de 
segon cicle i 193 a les seus).

Els estudiants de primer cicle s’han distribuït de la següent manera: 117 alumnes de primer curs, 
110 de segon curs i 81 de tercer curs.

Els estudiants de segon cicle es dividien en 83 matriculats en el grup A, 74 en el grup B i 87 en el 
grup C.

Per últim, els 193 alumnes de les seus s’han distribuït de la següent forma: 20 a Vilafranca, 34 a 
Morella, 32 a Sant Mateu, 47 a Vinaròs i 33 a Sogorb.

Distribució per edats
Taula 1.1. Universitat per a Majors. Distribució per edats.

Interval d’edat Alumnes del campus 

del Riu Sec

Alumnes de les seus

Menys de 45 anys 0 0
De 46 a 50 anys 0 1
De 51 a 55 anys 20 8
De 56 a 60 anys 129 38
De 61 a 65 anys 184 42
De 66 a 70 anys 122 40
De 71 a 75 anys 47 46
De 76 a 80 anys 13 13
Més de 81 anys 4 5

519 193



La majoria dels estudiants tenen una edat que oscil·la entre els 56 i els 65 anys. 

Estudis Alumnes del campus

del Riu Sec

Alumnes de les seus

Informació no disponible 9 38
Cap estudi 2 11
Primaris 122 93
Secundaris 77 10
Batxiller 105 18
FP 36 6
Diplomatura 123 12
Llicenciatura 43 5
Doctorat 2 0

519 193

Quasi el 30% dels estudiants matriculats tenen una titulació acadèmica superior.

És evident que els estudiants majors que inicien i segueixen els estudis oferits per la Universitat per 
a Majors no són només persones amb inquietuds culturals i intel·lectuals, sinó que són ciutadans 
amb una sòlida formació, gran experiència professional i que, per damunt de tot, desitgen saber més 
i enriquir-se culturalment.

Accions específiques
Les  accions  de  convergència  portades  a  terme  durant  el  curs  acadèmic  2007-08  han  sigut  les 
següents:

Desenvolupament del procediment d'avaluació per competències

La Universitat  Jaume  I  ha  realitzat  un  estudi  per  tal  de  detectar  quines  són  les  competències 
genèriques  considerades  rellevants  i  més  utilitzades  per  les  titulacions  harmonitzades,  amb 
l'objectiu d'arribar a un acord respecte quines són les competències més ajustades en importància i 
ús  per  branca  de  coneixement.  També  s'han  analitzat  quins  són  els  sistemes  d'avaluació  més 
adequats per a aquestes competències.

Projectes ECTS
• Continuïtat dels projectes ECTS en 14 titulacions de l'UJI.  
• Formació específica del professorat que s'ha incorporat de nou als projectes amb cursos de 

planificació ECTS, aula virtual...
• Continuïtat de l'assignatura de lliure elecció “L'Espai Europeu d'Ensenyament Superior i el 

paper de l'estudiantat”, amb un total de 8 cursos (quatre per semestre) i en els quals han aprovat 
un total de 167 estudiants, que han conegut els canvis davant el procés de convergència 
europea.

Formació/difusió

Dins de les accions emmarcades en formació destaquem:
• Curs de formació sobre l'EEES per al PDI de la Facultat de Ciències Humanes i Socials
• Curs sobre “La nova ordenació dels ensenyaments universitaris” dirigit als caps de servei



• Curs sobre “La nova ordenació dels ensenyaments universitaris” dirigit a tot el PAS de la 
Universitat

En les accions de difusió cal destacar:
• Xarrades informatives a l'estudiantat de 1r de totes les titulacions harmonitzades.
• Col·laboració amb el Consell de l'Estudiantat en la Setmana de Benvinguda.
• Tríptics informatius sobre l'EEES per a la comunitat universitària i per a l'alumnat dels centres 

de Secundària.
• Informació sobre l'EEES a l'agenda acadèmica.
• Informació sobre l'EEES a les pantalles de TV de l'UJI.
• Participació amb una secció especial de l'EEES al periòdic Vox UJI. 

Aquest curs s'ha organitzat com a activitat de formació i difusió la Jornada Nacional sobre Estudis 
Universitaris: dels projectes de convergència a la realitat dels nous títols, amb l'objectiu de conèixer 
accions particulars de professorat emmarcades dins la convergència europea i formar el professorat 
de l'UJI en innovació educativa per tal d'aconseguir la plena adaptació a l'EEES.

Eines tecnològiques de suport al procés d'adaptació de les titulacions

S'han  introduït  millores  en  l'assistent  ECTS del  professorat  i  la  informació  de  la  guia  docent 
d'assignatura  s'ha  enllaçat  al  LLEU  per  tal  que  l'estudiantat  dispose  de  tota  la  informació 
actualitzada de l'assignatura. A més, s'ha modificat el contingut del canal Espai Europeu amb una 
actualització periòdica, i també s'està treballant en el e-portfolio.

Formació a la carta
Formació a la carta
La Universitat Jaume  I ha participat per segona vegada en el programa de formació a la carta de la 
Conselleria d'Educació amb una oferta  de dotze cursos.

Aquests cursos s’han dirigit a l'estudiantat dels tres centres de l'UJI, en concret a 260 alumnes de 
les titulacions d'Arquitectura Tècnica, Diplomatura en Turisme, Enginyeria Informàtica, Enginyeria 
Química, Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial, Arquitectura Tècnica, Enginyeria Tècnica en 
Informàtica  de Gestió,   Enginyeria  Tècnica  en Informàtica  de Sistemes,  Llicenciatura  en  Dret, 
Llicenciatura  en  Psicologia,  Llicenciatura  en  Publicitat  i  Relacions  Públiques,  Llicenciatura  en 
Química i Mestre en Educació Física.

Els cursos són els següents:
• Organitzacions d'Alta Fiabilitat  
• Gestió Integrada d'Empreses amb Tecnologia ERP
• Disseny, Desenvolupament i Execució d'Espais Expositius Comercials
• Introducció al sector industrial dels Plàstics
• El Risc en la Indústria Química
• Direcció de l'Execució Material de les Obres d'Edificació
• Activitats Físiques i Esportives de Muntanya
• Comunicació i Intervenció Sistemàtica: Treball amb Famílies, Equips i Grups d'Interès
• Gestió d'Esdeveniments
• Les Relacions Públiques d'una Agència de Publicitat
• Iniciació a la Gestió Cooperativa i la seua Regulació Jurídica
• Maneig del programa Amadeus



Informació acadèmica i assesorament educatiu
Fires
En aquest curs, s'ha realitzat un gran esforç d'assistència de la Universitat Jaume I a les diferents 
jornades i fires d'informació i orientació, en un gran nombre de localitats més enllà del que es pot 
considerar l'àrea d'influència de la Universitat.

Taula 2.1. Fires d'informació i orientació
Fira Data Lloc

FORUM 13 al 15 de novembre (2007) Castelló
Unitour 24 de gener (2008) València
CEVISAMA 5 al 9 de febrer (2008) València
Salón del Estudiante 20 al 22 de febrer (2008) Lorca, Múrcia
Educ@emplea 26 al 28 de febrer (2008) Alacant
Juventud Activa, Salón del 
estudiante

28 al 30 de març (2008) Terol

Saló de l'Ensenyament 2 al 6 d'abril (2008) Barcelona
Form@emplea 9 al 12 d'abril (2008) València
VII Fira de l'Estudiant 14 al 18 d'abril (2008) Gandia, València
Festa per la Llengua 27 d'abril (2008) Benicàssim, Castelló
FIEP 28  d'abril (2008) València
FIEP 6 de maig (2008) Saragossa
Viu l'UJI 17 de maig (2008) Castelló
Salón de la Educación 29 de maig a l'1 de juny (2008) Saragossa
FORUM 3 al 5 de juny (2008) Castelló

Participació en el grup Serveis d'Informació i Orientació Universitaris (SIOU)
S'han  mantingut  diferents  reunions  al  llarg  del  curs  per  a  la  unificació  de  criteris  i  intercanvi 
d'experiències amb universitats de tot l'Estat, entre les quals destaquen les reunions celebrades a la 
Universitat de Salamanca, els dies 8 i 9 de novembre de 2007, i a la Universitat de les Illes Balears, 
els dies 7, 8  i 9 de maig de 2008.

Informació acadèmica
Les sol·licituds d'informació ateses a Infocampus de l'1 de juliol de 2007 al 15 de juny de 2008 han 
estat en total 38.042, en persona 22.631 per telèfon 11.673, per correu electrònic 1.313, mitjançant 
la bústia institucional de consultes, queixes, suggeriments i felicitacions des d'Infocampus, s'han 
tramitat 1.619 peticions d'informació i a més 806 consultes han estat tramitades mitjançant el xat de 
matrícula. 

Aquestes dades fan referència al nombre de persones que han plantejat consultes d'informació.

Visites concertades al campus
El programa es crea a partir de la sol·licitud de centres educatius i entitats que volen incloure entre 
les seues activitats educatives extraescolars una visita a la Universitat Jaume I, ja siga de forma 
genèrica o vinculada a continguts de determinades assignatures de primària o ESO. 



Tenen com a finalitat donar a conèixer la Universitat Jaume I, les titulacions que s’hi imparteixen i  
les instal·lacions pròpies.

Les visites s’acomoden a l’objectiu del centre sol·licitat, i n'hi ha dues modalitats:
• General : visita general de la Universitat Jaume I, les titulacions acadèmiques i les seues 

instal·lacions (centre de documentació-biblioteca, aules informàtiques, Servei d’Esports, etc.). 
• Específica : visita  a instal·lacions específiques d’una determinada titulació (laboratoris, tallers, 

hivernacle, etc.).
• Les visites consten d’una part explicativa per contextualitzar la Universitat o titulació i un 

itinerari per les diferents instal·lacions. 

Durant el curs 2007-08 s’han realitzat un total de:
• 6 visites concertades al campus del programa general amb un total de 168 participants 

procedents de les següents entitats: col·legi Virgen del Carmen d’Onda, col·legi públic Manel 
Garcia Grau de Castelló, col·legi Liceo de Benicàssim , col·legi Lope de Vega de Castelló , 
col·legi Nuestra Señora de la Consolación de Borriana i IES Politècnic. 

• 4 visites concertades al campus del programa específic amb un total de 141 participants 
procedents dels IES Montsià de Tarragona, temàtica instal·lacions informàtiques de l'UJI i 
lectorats de català a l’estranger, temàtica potenciació de la llengua catalana en les titulacions i 
la universitat; IES Alt Rendiment Esportiu Penyeta Roja de Castelló , temàtica estudis 
universitaris i esport, i IES Caminàs, temàtica estudi de la llengua francesa a la universitat. 

Transició cap a la universitat
La coordinació de la universitat amb altres nivells educatius és un aspecte fonamental per a facilitar 
la presa de decisions en el procés d'accés a la universitat. Per aquest motiu, s'han establert una sèrie 
d'activitats i projectes, entre els quals podem destacar:

Jornades de Portes Obertes

Els dies 25 i 31 de gener i 6 de febrer s'ha organitzat la setzena edició de les Jornades de Portes 
Obertes, dirigides als centres d'ensenyament secundari. El nombre de centres participants ha sigut 
de  48  i  l'estudiantat  assistent  de  2.860.  La  valoració  d'aquesta  activitat  va  donar  un  índex  de 
satisfacció general de 4,03 sobre 5. 

Xarrades als centres d'ensenyament secundari

Dins d’aquest àmbit s’han incorporat accions noves i millores en les ja existents per a optimitzar el 
pla  de  treball  actual  i  complementar  les  activitats  que  s’estan  realitzant  des  dels  inicis  de  la 
Universitat. S’ha de destacar com a aspecte innovador la realització, dins de les xarrades de l'UJI, 
de dos grups diferents de xarrades. Per una banda, hi ha xarrades dirigides als estudiants de segon 
de batxillerat (presentació de la universitat,  oferta de titulacions, serveis d'interès, preinscripció, 
etc.) i per l'altra, xarrades dirigides als estudiants de primer de batxillerat als quals, a banda de la 
presentació de part de la informació anterior, també se’ls ha informat sobre la implantació de l’espai 
europeu d’educació superior a l’UJI.

Per tant, aquest curs acadèmic, les xarrades als centres d’ensenyament secundari s’han dividit en:
• Xarrades UJI.
• Taller web: navega pel teu web: transita cap a la Universitat!
• Xarrades de titulació.
• Xarrades temàtiques.

En  funció  del  tipus  de  xarrada  els  destinataris  podien  ser  l’alumnat  de  batxillerat,  de  cicles 
formatius de grau superior o d’educació secundària obligatòria. 

http://www.uji.es/serveis/use/orienta/ved0708/eepr.html
http://www.uji.es/serveis/use/orienta/ved0708/lectcat.html
http://www.uji.es/serveis/use/orienta/ved0708/mont.html
http://www.uji.es/serveis/use/orienta/ved0708/polit.html
http://www.uji.es/serveis/use/orienta/ved0708/cons.html
http://www.uji.es/serveis/use/orienta/ved0708/lope.html
http://www.uji.es/serveis/use/orienta/ved0708/licben.html
http://www.uji.es/serveis/use/orienta/ved0708/dis5.html
http://www.uji.es/serveis/use/orienta/ved0708/dis5.html
http://www.uji.es/serveis/use/orienta/ved0708/vcar.html


Entre el període de desembre a juny s’han realitzat un total de 40 xarrades UJI, 20 tallers web, 3 
xarrades de titulació i 4 xarrades temàtiques. 

El  total  se  situa  en  67  intervencions  per  part  del  personal  tècnic  de  l'USE i  professorat  de  la 
Universitat. Jornada per als majors de 25 anys

Es va realitzar una jornada a l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, el dia 16 
d'abril, dirigida a les persones que es presenten a les proves per als majors de 25 anys. L'activitat 
tenia dues vessants,  una primera,  referent  a una xarrada sobre l'accés,  la prova i  la Universitat 
Jaume  I,  i  una  segona  part,  consistent  en  una  visita  guiada  (aules,  biblioteca,  CAL,  Servei 
d'Esports). El nombre total d'assistents va ser de 55.

Coordinació amb els orientadors dels centres d'ensenyament secundari

S’han realitzat dues Jornades d’Orientació dirigides als orientadors i orientadores de secundària:

1a Jornada d’Orientació (16/11/2007): orientadors assistents: 48
• Accions d’Informació i Orientació:

• Propostes de la Unitat de Suport Educatiu (USE) per al curs 2007/08
• Titulacions semipresencials a l’UJI
• Dobles títols a l’UJI

•  Accions de formació per als orientadors: 
•  La promoció de la salud en l’adolescència: conductes de risc i com prevenir-les. 

2a Jornada d’Orientació (23/05/2008): orientadors assistents: 51
• Accions d’Informació i Orientació

• Informació de la Unitat de Suport Educatiu: novetats, propostes, etc.
• Nous títols de grau de l’UJI

• Accions de formació per als orientadors:
• Estratègies per a prevenir l'assetjament a les aules

Coordinació amb els centres de formació permanent d’adults (CFPA)

S’han organitzat al llarg del curs acadèmic dues reunions informatives a les quals van assistir els 
responsables de les proves d’accés a la universitat dels 15 centres FPA.

1a reunió informativa (30/11/2008): 
• Presentació de les novetats de la pàgina web d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
• Accions d’orientació a realitzar durant el curs 2007/08 (xarrades, seminaris,etc).
• Programa de tutorització alumne-tutor.
• Publicació dels materials de les assignatures de la prova d’accés com a suport en la seua tasca 

docent. 

2a reunió informativa (20/06/2008). Resultats de les proves d’accés a la universitat per als majors 
de 25 anys.
• Seguiment i valoració de les tasques i accions portades a terme des de la Universitat durant 

aquest curs i propostes de treball per al pròxim curs. 

Jornada d'Acollida

Per cinquè any consecutiu s'ha realitzat la Jornada d'Acollida per facilitar l'adaptació i la integració 
de l'estudiantat de nou ingrés. Aquestes jornades van tenir lloc els dies 17, 18, 19 i 20 de setembre 
de 2007 amb una participació de 525 estudiants.



La satisfacció general amb l'activitat en una escala d'1 a 5 ha obtingut una puntuació de 4,30 i la 
valoració de la Guia d'acollida entregada ha estat de 4,15. 

Tutorització majors de 25 anys

Aquest any en el projecte de tutorització per a les persones que accedeixen per majors de 25 anys, la 
participació,  entre  tutors i  tutoritzats,  ha sigut  de 26 estudiants,  de manera que s’ha assignat  a 
cadascun dels estudiants sol·licitants un estudiant-tutor de la mateixa titulació de cursos superiors 
amb la finalitat d’ajudar-los i assessorar-los en la seua trajectòria acadèmica.

Projecte: Forma’t a l’UJI!

Aquest any s’ha posat en marxa aquest projecte per a facilitar l'adaptació dels estudiants procedents 
d'altres províncies que desitgen estudiar a la Universitat Jaume I.

Entre les accions realitzades dins del projecte destaquem:
• Creació de la figura de l’estudiant delegat de la Universitat Jaume I per a cada IES d'altres 

províncies. Aquest és un estudiant que es troba realitzant els seus estudis a la Universitat Jaume 
I i que va cursar el batxillerat en el seu centre. La seua funció principal és ser un facilitador de 
tota la informació que es considere rellevant tant per als estudiants d'aquest centre com per a la 
Direcció, orientador i associació de mares i pares; i ser així un referent personal per a la 
comunitat educativa del centre.
Aquest curs hem comptat amb la participació de 15 alumnes delegats provinents de les 
següents províncies i localitats: Terol, Conca, Saragossa, Osca, Alacant, Elx, Almansa, 
Albacete i València.

•  Reunions, en les seues províncies, amb els coordinadors provincials dels orientadors de 
secundària de Terol, Conca, Elx, Albacete i Almansa. En aquestes reunions se’ls va presentar la 
Universitat Jaume I i el projecte en concret.

•  Xarrades als alumnes de batxillerat de centres d'Albacete i Almansa, on se’ls va presentar l'UJI 
i la figura del delegat.

Elaboració de materials d'orientació
Des de la Unitat de Suport Educatiu s'ha coordinat i elaborat l'elaboració de diferents materials:
• Quadríptics de les titulacions: revisió i actualització dels quadríptics en castellà i en valencià.
• Agenda acadèmica del curs 2007/08.
• Full informatiu d'accés amb les notes de tall, que incorpora informació sobre preinscripció, 

matrícula i llista d'espera a la Comunitat Valenciana i la preinscripció fora.
• Guia de portes obertes per a l'estudiantat i els orientadors dels centres d'ensenyament 

secundari.
• Guia d'acollida per a l'estudiantat nouvingut.
• Pàgina web transició secundària-UJI: http://www.uji.es/infopre/trans/.

Durant aquest curs les tasques més rellevants han sigut:
• Actualització de tota la informació adient per al nou curs
• Incorporació de les monografies de les titulacions en anglès
• Creació de galeries de fotos tant de les facultats/escola com de cadascuna de les 

titulacions.
• Ampliació, dins dels enllaços d’interès, de xarxes educatives (salut, violència escolar, 

multiculturalitat).
En el curs acadèmic 2007/08 s’ha detectat un gran augment de visites a la pàgina de transició 
secundària-UJI. El nombre total d'entrades és de 25.630 (el mes de juny es van registrar un 
volum de 5.332 visites).



La valoració d’aquesta pàgina per part dels usuaris en els tallers realitzats sobre aquesta ha 
sigut de 4,20 (escala d’1 a 5).

• Pàgina web d’accés per a majors de 25 anys: http://www.uji.es/infopre/25anys/
Durant aquest curs les tasques més rellevants, a banda dels punts compartits amb la pàgina de 
transició secundària-UJI, han sigut:

• Actualització de tota la informació adient per al nou curs
• Creació d’un apartat per als exàmens de les proves d’accés d’anys anteriors

En aquesta pàgina també s’ha obtingut un gran augment de visites durant aquest curs. El 
nombre d’entrades ha sigut de 20.845 (el mes de maig es van registrar un volum de 2,886 
visites).

• S’ha coordinat el procés de desenvolupament d’un material de preparació de cadascuna de les 
assignatures per part dels responsables de la Universitat Jaume I de les diferents assignatures.

LLEU, Llibre de les Titulacions
El LLEU conté informació fonamental sobre les titulacions que s’imparteixen a la Universitat, tant 
de les assignatures ( continguts, horaris, incompatibilitats, professorat, llengua de docència, crèdits, 
etc.) com referida a la normativa, presentació de les titulacions, serveis de la universitat, FAQ, etc.

El LLEU és una de les eines més consultades per l’estudiantat, especialment durant el període de 
matrícula i ampliació.

Des de l'USE coordinem l'actualització dels continguts de les assignatures al LLEU.

Suport psicopedagògic a l'estudiantat de la Universitat Jaume I
• Els tècnics de la Unitat de Suport Educatiu han atès un total de 70 consultes d'orientació 

acadèmica. Les persones assessorades són fonamentalment estudiants universitaris, 
concretament un 41,42% estudiantat de la FCHS, un 27,14% estudiantat de la FCJE i un 20% 
estudiantat de la ESTCE. A més també, s’ha assessorat un 12,8% referent al col·lectiu de futurs 
estudiants (secundària, CFGS, majors de 25 anys, etc.).

• D'altra banda, es realitza assessorament virtual mitjançant les bústies de consultes, 
suggeriments, queixes i felicitacions de la pàgina web de transició secundària-Universitat i de 
la pàgina web d'accés per a majors de 25 anys. Aquest any el nombre de consultes ha sigut de 
121.
El nombre de respostes referents a transició secundària-Universitat ha estat de 53 i les referents 
a majors de 25 anys de 68.

• Programa “Millora el teu rendiment acadèmic”
Els  darrers  anys  es  desenvolupaven  des  de  l'USE  i  l'Oficina  de  Prevenció  i  Gestió 
Mediambiental  tallers  amb la  finalitat  d’ajudar  l’estudiantat  a estudiar:  tallers  de tècniques 
d'estudi.  Com que les necessitats  i  demandes dels  estudiants  eren diferents  depenent de la 
titulació que estudiaven, aquest curs acadèmic 2007/08 s'ha posat en funcionament el programa 
“Millora el teu rendiment acadèmic”, amb el qual s'ofereix suport individualitzat als alumnes 
de la Universitat Jaume I (sobretot de primers cursos) per a treballar diferents metodologies i 
tècniques d'estudi. Va adreçat a dos grans col·lectius d´estudiants, per una banda aquells que es 
presenten a un nombre determinat d´assignatures i no superen les que esperaven i per una altra 
banda als que, tot i que han obtingut els resultats esperats, volen millorar els seus resultats per a 
les properes convocatòries d´exàmens. 
La difusió d´aquest programa s´ha portat a terme de la següent manera:
– Enviant un correu informatiu a tot l´alumnat matriculat al primer curs de totes les 

titulacions de l'UJI, amb les dades de contacte del servei.
– Enviant un correu informatiu a tot els professorat de la Universitat que tinguera docència 



al primer any de carrera, per si detectava algun cas que poguera derivar a l´USE.
– Contactant telefònicament amb professorat d'assignatures troncals, de 2n semestre o 

anuals dels primers anys de carrera de totes les titulacions, per tal d´explicar-los el 
programa i concertar una cita per fer una intervenció a les aules, per a explicar-los als 
alumnes el que els podíem oferir.
En total s´han realitzat 36 intervencions a les aules (hem de tenir en compte que algunes 
titulacions tenen dos grups d´alumnes: A i B).

En total s'han inscrit 31 estudiants de les dues facultats i de l´Escola, amb la següent 
distribució: FCHS: 8, FCJE: 17 i ESTCE: 5 
Titulacions que estan participant:

FCHS:
• Llicenciatura en Traducció i Interpretació: 3
• Llicenciatura en Psicologia: 4
• Diplomatura en Mestre, especialitat Educació Primària: 1

FCJE: 
• Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses: 8
• Diplomatura en Ciències Empresarials:4
• Llicenciatura en Dret: 2
• Diplomatura en Turisme: 1
• Diplomatura en Relacions Laborals: 2

ESTCE:
• Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió: 2
• Enginyeria Química: 1
• Llicenciatura en Química: 1
• Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial, especialitat  Mecànica: 1

MÀSTER:
• Màster Oficial en Intervenció i Medicació Familiar: 1

Un  cop  els  alumnes  venen  a  l´USE  es  porten  a  terme  una  serie  de  sessions  de  treball 
individualitzades, amb una mitjana de 4 sessions per alumne, de manera que s´han realitzat un 
total de 124 intervencions per part dels tècnics de l´USE.
Les valoracions del programa a hora de lliurar la memòria no estan resoltes, ja que depenen en 
gran mesura dels resultats dels exàmens de la convocatòria de juny.

Estudiantat amb necessitats educatives especials (ENEE)
L'1 de juny de 2005 es va aprovar, en Consell de Govern, el Programa d'atenció a la diversitat de la 
Universitat Jaume I. Aquest programa pretén donar suport acadèmic als membres de la comunitat 
universitària  que  presenten  algun  tipus  de  necessitat  educativa  especial;  s'entén  per  això  les 
relacionades  amb  discapacitat  sensorial,  auditiva,  deficiència  visual,  problemes  de  mobilitat  o 
discapacitat  motora,  malalties  cròniques  i  necessitats  davant  de  la  immigració  o  la  diversitat 
sociocultural.

Durant aquest curs des de la Unitat de Suport Educatiu hem treballat amb 70 estudiants i s'ha donat 
suport  als  seus  professors  i  als  grups  de  referència-aula.  En  alguns  casos  es  treballa  amb els 
familiars dels estudiants, i se'ls ofereix informació i assessorament.



S'ha donat suport específic en els períodes d'exàmens, en els de matrícula, en el de selectivitat i en 
les proves de majors de 25 anys. 

En selectivitat s'ha donat suport a un total de 14 estudiants amb les següents NEE: artritis juvenil, 
depressió,  epilèpsia,  malaltia  de  Crohn,  trastorn  visual,  apendicitis,  braç  dret  trencat,  dislèxia, 
hemiparèsia, malaltia intestinal,  síndrome d'Asperger i llavi leporí.  Respecte a les proves de 25 
anys, van ser dos els estudiants que van necessitar suport a l'hora de fer les proves: un estudiant amb 
problemàtica visual i un altre amb trastorn mixt d'ansietat-depressió.

D’altra  banda,  durant  els  mesos  de  març,  abril  i  maig  es  van  desenvolupar  les  accions  de 
sensibilització sobre les persones amb necessitats educatives especials. Es van realitzar activitats 
per fer paleses les limitacions i problemes que tenen les persones amb discapacitats en el dia a dia, i 
també per mostrar les seues capacitats i la normalitat amb la qual poden actuar en les seues vides. 
Es  van  programar  cursos  sobre  discapacitat  i  tecnologia,  deficiència  auditiva,  visual  i 
d’accessibilitat  i  traducció audiovisual,  circuits  amb barreres  visuals  i  exposicions  de materials 
elaborats per persones que presenten discapacitat física. Es va comptar amb la col·laboració de les 
associacions FRATER, ONCE i ASPAS, i del Departament de Traducció i Comunicació.

Per  mantenir  actualitzada  tota  la  informació  al  voltant  del  tema  s'ha  assistit  a  la  Conferència 
Nacional sobre Discapacitat Intel·lectual i Dependència (IVADIS. Castelló, 3 i 4 d'abril de 2008). 
S'ha  participat  a  les  Jornades  d'Espai  Europeu  i  Discapacitat  (Universitat  de  Santiago  de 
Compostel·la, 24 i 25 d'abril de 2008), en el V Congreso Internacional de Psicologia y Educación. 
Los retos del futuro, Oviedo, 25 d'abril de 2008, i al II Workshop de tècnics d’atenció a la diversitat 
a la Universitat (Universitat d’Alacant, 8 i 9 de maig de 2008). 

A més, durant el curs s'han elaborat dos documents de gran utilitat dins del treball amb l'estudiantat 
amb NEE, com són un qüestionari  per obtenir les dades dels estudiants Erasmus que presenten 
algun tipus de NEE i un document on es recull tota la informació necessària per donar suport als 
estudiants amb NEE durant les PAU.

Innovació i millora de la docència
Programa de formació del professorat
Les dades corresponents a l'oferta i participació del PDI en els cursos de formació es poden trobar 
en l'apartat 1. Comunitat Universitària, Personal, Formació PDI d'aquesta memòria.

Cal destacar que s'ha continuat oferint cursos amb la modalitat de «taller centrat en l'acció». Es 
tracta  de  cursos  dissenyats  en  tres  fases:  a)  fase  de  formació  presencial  amb  la  introducció 
teoricopràctica;  b)  fase  de  treball  «no presencial»  amb la  posada  en  pràctica  de  les  millores  i 
innovacions per part dels participants sota assessorament d'experts; i c) fase de revisió i posada en 
comú de les experiències portades a la pràctica pels participants en un seminari final. Aquest any 
l'oferta s'ha incrementat a set tallers d’aquesta modalitat amb una participació activa d’un total de 
103 professors i professores.

Avaluació de la docència
Es continua aplicant la normativa d'avaluació docent, aprovada en la sessió número 9 del Consell 
Provisional  del  dia  14  de  maig  de  2003.  Al  primer  semestre,  la  Unitat  de  Suport  Educatiu  va 
contractar 12 persones que es van encarregar de l'aplicació de les enquestes al professorat amb la 
col·laboració de tot el personal de l'USE.  Al segon semestre l'avaluació va passar a l'Oficina de 
Promoció i Avaluació de la Qualitat , que és la que es fa càrrec de tot el procés d’aplicació de les 
enquestes i de la lectura de dades. 



L'avaluació de la docència del primer semestre es va desenvolupar des del dia 19 de novembre fins 
al  21  de  desembre  amb un total  de  708 assignatures  avaluades  i  un  total  de  640 professors  i 
professores.

Ajudes per a projectes de millora i innovació educativa
Durant el curs 2007/08 s'ha ofert una nova convocatòria de projectes de millora educativa amb un 
notable increment de la participació per setè curs consecutiu (hi han participat 443 membres del 
PDI  en  algun  dels  175  projectes  executats).  Amb  aquesta  convocatòria  s'ha  promogut  més  la 
coordinació i el treball en equip de forma que s'han aprovat menys projectes però s'han millorat més 
assignatures. 

Taula 2.2. Projectes de millora i innovació educativa

Curs 2007/08 Increment respecte al curs 
anterior

Total d'ajudes/projectes 
concedits

175 -13,4%

Total de professorat participant 443 20,05%
Departament participants 24 20,00%

Programa de seminaris permanents de millora i innovació educativa
En el curs 2007/08 s'ha ofert la tercera edició del programa de seminaris permanents de millora i 
innovació educativa,  en el  marc del  Pla  de formació del  professorat  de la  Universitat  Jaume I 
(cursos  2007/08,  2008/09  i  2009/10),  amb  l'objectiu  de  constituir  equips  docents  de  suport  a 
l'intercanvi d'experiències en docència per tal de potenciar el canvi en els processos d'ensenyament-
aprenentatge que demana el nou espai europeu d'educació superior.

En aquesta tercera edició s'han basat els següents seminaris permanents:
• Aprenentatge cooperatiu.
• Aprenentatge basat en problemes (ABP).
• El mètode de projectes.
• Desenvolupament de competències mitjançant WebQuest.
• Coordinació i intercanvi sobre el procés de convergència als estudis de l’UJI

Assessorament i tutorització del programa de formació de novells
En el curs 2007/08 s'han realitzat 48 entrevistes a professorat novell, dels quals 44 (91,66%) s'han 
inscrit al programa. 

Quant a la participació en el procés de tutorització, cal assenyalar que hi participen 72 professors i 
professores novells ( 44 nous més 28 que continuen del curs 2006/07 ), tutoritzats per 71 tutors (hi 
ha tutors amb més d'un novell). 

VII Premi de Millora Educativa
Amb la finalitat de donar suport i reconèixer la millora contínua de la docència a la Universitat 
Jaume I, es van concedir tres premis per als millors projectes executats durant el curs 2006/07:



PREMI TÍTOL DEL PROJECTE AUTORS

1r Millora dels resultats d’aprenentatge 
mitjançant l’avaluació contínua en 
l’assignatura Processos de Fabricació. 
Consideracions de Disseny.

Gracia María Bruscas Bellido, Julio 
Serrano Mira, Fernando Romero Subirón, 
Pilar Langa Herrero, Enrique Fernández 
García-Carpintero; i Neus Prades Martell

2n Desenvolupament d’estratègies de 
comunicació oral en francès segona llengua 
mitjançant la dramatització (2a edició). 
Taller de teatre.

Mercedes Sanz Gil, María Luisa 
Villanueva Alfonso, Maria Elena Baynat 
Monreal, Benjamín Español Garrigós, 
Cecile Marchal, i Antoni Valesa Monfort

3r El foment del treball en equip: l’elaboració 
d’una campanya social.

Rosa Maria Rodríguez Artola, i Miguel 
Ángel Moliner Tena



Títols oficials de postgrau: màsters oficials, curs 
d'aptitud pedagògica (CAP) i doctorat

Màsters Oficials

En  el  curs  acadèmic  2006/2007  es  va  produir  a  nivell  nacional  la  implantació  dels  primers 
ensenyaments oficials conduents a l’obtenció dels nous títols oficials de màster.

Els  estudis  de  màsters  oficials  tenen  com a  finalitat  l’especialització  de  l’alumnat  en  la  seua 
formació acadèmica, professional i/o investigadora. Condueixen al títol oficial de màster i donen 
accés al doctorat que condueix al títol oficial de doctor. Ambdós títols tenen validesa acadèmica i 
professional en tot el territori nacional i equivalència en l’espai europeu d’educació superior.

La Universitat Jaume I va començar a impartint en el primer any 9 estudis de màster oficial i en el 
segon any ha passat a impartir-ne 28.

A continuació es detalla l'evolució del nombre d'alumnes matriculats dels  màsters:

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ALUMNES MATRICULATS DES DEL CURS 2006/2007 
FINS AL 2007/2008)

CODI MÀSTER 06/07 07/08
42001 Màster en Internacionalització Econòmica: Integració i Comerç Internacional 6 18

42002 Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats 11 29

42003 Màster Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament 127 92

42004 Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària 1 4

42005 Màster en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics 10 19

42006 Màster en Matemàtica Computacional 14 22

42007 Màster en Prevenció de Riscos Laborals 59 127

42008 Màster en Química Sostenible 10 8

42009 Màster en Sistemes Intel·ligents 21 31

42010 Màster en Disseny i Fabricació 21

42011 Màster en Intervenció i Mediació Familiar 30

42012 Màster  en  Eficiència  Energètica  i  Sostenibilitat  en  Instal·lacions  Industrials  i 
Edificació 30

42013 Màster en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local 34

42015 Màster en Cooperació al Desenvolupament 62

42016 Màster en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat 32

42017 Màster en Investigació en Atenció Primària en Línia 27

42018 Màster en Tecnologies de la Traducció i Localització 23

42019 Màster en Traducció Medicosanitària 81

42020 Màster en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació 71



42021 Màster en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans 32

42022 Màster en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 31

42023 Màster en Gestió de la Qualitat 7

42024 Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades 16

42025 Màster en Nanociència i Nanotecnologia Molecular 3

42026 Màster en Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica 9

42027 Màster en Ciència en Tecnologia Geoespacial 12

42028 Màster en Estudis Contemporanis i Investigació Avançada 6

TOTALS 259 877

Doctorat

La matricula de tercer cicle també s'ha realitzat per Internet, de manera que l'alumnat ha pogut fer la 
seua matricula des de qualsevol part del món, sense haver de desplaçar-se al campus.

A continuació es detalla l'evolució del nombre d'alumnes matriculats en els programes de doctorat.

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ALUMNES MATRICULATS DES DEL CURS 1991/1992 
FINS AL 2007/2008)

CURS ACADÈMIC TOTAL MATRICULATS
1991-1992 275

1992-1993 447

1993-1994 359

1994-1995 317

1995-1996 371

1996-1997 388

1997-1998 436

1998-1999 404

1999-2000 411

2000-2001 399

2001-2002 370

2002-2003 421

2003-2004 477

2004-2005 435

2005-2006 415

2006-2007 241

2007-2008 257



Títols oficials de postgrau: màsters oficials i doctorat 

En el curs 2007/08 s’han implantant 19 nous màsters oficials,  per la qual cosa l'oferta total de 
màster oficials a l’UJI va ser de 28. Els crèdits impartits al llarg d'aquest curs han sigut 2.153,75 
(inclosos els impartits per professorat extern) davant els 515,97 del curs passat. Atès que molts 
d’aquests estudis tenen el seu origen en un programa de doctorat (els quals, en ser substituïts per 
màsters oficials han entrat en procés d’extinció), enguany s’ha produït un descens del nombre de 
crèdits  impartits  de tercer cicle  i  s’ha passat  dels  671,53 del  curs  2006/07 als  573,36 del  curs 
2007/08. No obstant això, si es consideren els crèdits de tercer cicle impartits juntament amb els 
crèdits impartits en màsters oficials, l’UJI se situa en els 2.727,11 crèdits en 2007/08, la qual cosa 
significa un augment de  1.539,61 crèdits respecte el curs 2006/07.

A continuació es presenten unes taules amb els  detalls  de crèdits  globals  per departament i  de 
crèdits impartits en màsters oficials.

Taula: Crèdits impartits per departament en doctorat i màsters oficials (curs 2007-2008)

Departament Doctorat Crèdits imp. 
màsters oficials

Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting 18,00 190,15

Dep. de Ciències Agràries i del Medi Natural 46,5

Dep. de Ciències de la Comunicació 4,00 87,9

Dep. de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat 19,00 9,32

Dep. de Dret Privat 25,00 12,32

Dep. de Dret Públic 46,50 14,25

Dep. de Filologia i Cultures Europees 33,00 11,00

Dep. de Filosofia i Sociologia 16,50 53,42

Dep. de Finances i Comptabilitat 23,00 44,5

Dep. de Física 15,77

Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics 12,00 64,00

Dep. de Matemàtiques 28,00 80,5

Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia 22,00 51,55

Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia 11,00 108,05

Dep. de Química Física i Analítica 33,00 80,73

Dep. de Química Inorgànica i Orgànica 38,60 53,51

Dep. de Traducció i Comunicació 24,00 124,00

Dep. d'Economia 21,00 75,5

Dep. d'Educació 40,00 8,75

Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny 4,00 41,00

Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors 48,00 50,00

Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció 5,00 80,41



Dep. d'Enginyeria Química 80,50

Dep. d'Estudis Anglesos 36,00 4,00

Dep. d'Història, Geografia i Art 65,76 32,00

Professorat extern ---- 734,12

TOTAL 573,36 2.153,75

Taula: Crèdits impartits per programa de màster (curs 2007-2008)

Màster Crèdits 
impartits

Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària: Aplicacions al Context 
Valencià (Interuniversitari) 167,50

Màster en Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica (Interuniversitari) 60,00

Màster en Ciència en Tecnologia Geoespacial (Interuniversitari) 30,00

Màster en Ciència, Tecnologia i Aplicacions del Materials Ceràmics 88,50

Màster en Cooperació al Desenvolupament  (Interuniversitari) 63,44

Màster en Disseny i Fabricació 79,52

Màster en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions Industrials i Edificació 74,47

Màster en Estudis Contemporanis i Investigació Avançada 67,00

Màster en Gestió de la Qualitat (Interuniversitari) 33,50

Màster en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local (Interuniversitari) 68,00

Màster en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat (Interuniversitari) 29,00

Màster en Internacionalització Econòmica: Integració i Comerç Internacional 
(Interuniversitari) 54,00

Màster en Intervenció i Mediació Familiar 76,99

Màster en Investigació en Atenció Primària en Línea (Interuniversitari) 15,00

Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats (Interuniversitari) 223,00

Màster en Matemàtica Computacional 83,00

Màster en Nanociència i Nanotecnologia Molecular (Interuniversitari) 9,50

Màster en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació 89,83

Màster en Prevenció de Riscos Laborals 87,05

Màster en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans 71,25

Màster en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 60,50

Màster en Química Sostenible (Interuniversitari) 70,50

Màster en Sistemes Intel·ligents 92,40

Màster en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa (Interuniversitari) 59,50

Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (Interuniversitari) 78,00

Màster en Tecnologies de la Traducció i Localització (Interuniversitari) 52,50

Màster en Traducció Medicosanitària  (Interuniversitari) 104,50

Màster Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament 165,30

TOTAL 2,153,75



Curs d'Aptitud Pedagògica (CAP)
Les especialitats  impartides en el  CAP han sigut  les  següents:  Economia,  Geografia  i  Història, 
Filosofia,  Física  i  Química,  Informàtica,  Llengua  Estrangera  (Anglès),  Formació  i  Orientació 
Laboral (FOL) i Tecnologia.

Hores: 100

Alumnes: 253

Coordinadora: Maria del Pilar Safont Jordà.



Títols propis de postgrau: màsters propis i cursos 
d'especialització

Durant el curs acadèmic 2007/2008 s’han realitzat un total de 20 títols propis de postgrau distribuïts 
de la següent manera:
• Màsters propis: 11
• Cursos d'especialització: 9

El total de l'alumnat matriculat en els títols propis ha sigut de 323.
Taula resum

Títol propi Nombre de títols Nombre d’alumnes
Màster 11 155
Cursos d'especialització 9 168
TOTALS 20 323

Màsters propis
Màster en Medi Ambient (a distància)

Hores: 500

Alumnes: 20

Direcció: Aurelia Bengochea Morancho, Antonio Gallarado Izquierdo i Guillermo Monrós Tomás

Màster en Direcció Professional de Recursos Humans

Hores: 500

Alumnes: 18

Direcció: Rafael López Lita i Luis Prada González

Màster Integrat en Gestió de la Qualitat, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals (3a 
edició)

Hores: 520

Alumnes: 9

Direcció: Vicente José Esteve Cano i Francisco Corma Canós

Màster en Dret i Gestió del Transport (a distància)

Hores: 500

Alumnes: 13

Director: Fernando Martínez Sanz

Màster en Dret Marítim i Portuari

Hores: 500

Alumnes: 11

Directora: M. Victoria Petit Lavall



Màster en Logopèdia (6a edició presencial – 2a edició a distància)

Hores: 700

Alumnes: 33

Directora: Dolors Girbau Massana

Màster d'Història del Món Hispànic: les Independències en el Món Iberoamericà

Hores: 500

Alumnes: 21

Director: Manuel Chust Calero

Màster en Mediació per a la Igualtat d'Oportunitats en la Participació Social i en l'Ocupació 
(5a edició - a distància)

Hores: 505

Alumnes: 10

Directora: Asunción Ventura Franch

Màster en Polítiques Locals, Gènere i Desenvolupament (2a edició)

Hores: 600

Alumnes: 6

Directora: Amparo Garrigues Giménez

Màster en l'Ensenyament de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües - MELACOM – 
(3a edició)

Hores: 600

Alumnes: 10

Directora: Patricia Salazar Campillo

Màster English Language for International Trade – ELIT (3a edició)

Hores: 500

Alumnes: 4

Director: Juan Carlos Palmer Silveira

Cursos d'especialització
Comptabilitat, Finances i Fiscalitat (2a edició)

Hores: 225

Alumnes: 22

Direcció: Ángeles Fernández Izquierdo i Antonio Vico Martínez

Gestors de la Qualitat en les Administracions Públiques i els Serveis – (2a edició - a distància)

Hores: 335



Alumnes: 19

Direcció: Pilar Jara Jiménez i José Luis Navarro Cortijo

Creació i Desenvolupament Estratègic d'Empreses Innovadores

Hores: 200

Alumnes: 21

Direcció: María Ripollés Meliá i Andreu Blesa Pérez

Talleristes  per  a  la  Igualtat:  Curs  d'Especialista  en  Gènere  i  Dinamització  Social 
(semipresencial)

Hores: 230

Alumnes: 15

Directora: Auxiliadora Sales Ciges

Mainstreaming de Gènere: Alternatives per a la Igualtat (4a edició - a distància)

Hores: 220

Alumnes: 19

Directora: Mercedes Alcañiz Moscardó

Tractament no Sexista de la Informació (5a edició - a distància)

Hores: 240

Alumnes: 76

Directora: Consol Aguilar Ródenas

Organització i Gestió de la Informació Documental (8a edició - a distància)

Hores: 220

Alumnes: 42

Director: Vicent Falomir Del Campo

Gestió i Producció de Ràdio Universitària (3a edició - a distància)

Hores: 210

Alumnes: 7

Direcció/es: Francisco José Fernández Beltrán / María Ángeles Durán Mañes

Desenvolupament Web Avançat (semipresencial)

Hores: 240

Alumnes: 16

Direcció: José Pascual Gumbau Mezquita i Manuel Mollar Villanueva



Cursos de formació
Durant el curs acadèmic 2007/2008 s’han realitzat un total de 29 cursos de formació continuada i 
cursos de formació específica distribuïts de la següent manera:

Cursos de formació continuada: 6

Cursos de formació específica: 23

El total de l'alumnat matriculat en aquests cursos ha sigut de 626.
Taula resum

Cursos Nombre de títols Nombre d’alumnes
Formació continuada 6 122
Formació específica 23 504
TOTALS 29 626

Cursos de formació continuada
Com es pot implantar un sistema de gestió documental i un sistema arxivístic en una institució 
(5a edició)

Hores: 60

Alumnes: 25

Director: Vicent Falomir del Campo

Curs específic per a l'obtenció del certificat de capacitació per a l'ensenyament en valencià (5a 
edició)

Hores: 80

Alumnes: 44

Director: Joan Ramon Monferrer Daudí

Tècniques de progressió vertical

Hores: 40

Alumnes: 11

Director: Ignacio Morell Evangelista

El meu PC al dia

Hores: 24

Alumnes: 19

Director: Juan Pablo Aibar Ausina

English for Business Communication

Hores: 100

Alumnes: 3

Director: Juan  Carlos Palmer Silveira



Intervenció psicosocial en desastres

Hores: 30

Alumnes: 20

Director: José Manuel Gil Beltrán

Cursos de formació específica
Formació de gestors de la I+D i innovació. Aplicació pràctica en el sector ceràmic

Hores: 100

Alumnes: 4

Director: Carlos Feliu Mingarro

Desenvolupament de videojocs

Hores: 40

Alumnes: 24

Director: Vicente Ramón Tomás López

Introducció al Presto: mesuraments, pressupostos i certificacions

Hores: 30

Alumnes: 16

Director: Vicente Ramón Tomás López

Projectes  d'instal·lacions  elèctriques  de  baixa  tensió  en  edificis  destinats  principalment  a 
vivendes (4a edició)

Hores: 20

Alumnes: 49

Director: Enrique Francisco Belenguer Balaguer

Taller de producció de vídeo documental

Hores: 50

Alumnes: 14

Directors: José Javier Marzal Felici/Longinos Gil Puértolas

Iniciació al CAD/CAM. Disseny i fabricació de prototips ràpids (2a edició)

Hores: 20

Alumnes: 25

Director: Carlos Vila Pastor

El motlle ceràmic: tecnologies, funcionament i ús (2a edició)

Hores: 32

Alumnes: 30



Directors: Julio Serrano Mira/Fernando Romero Subirón

Jocs de lògica i estratègia (4a edició – a distància)

Hores: 150

Alumnes: 19

Director: Vicente Ramón Solsona Pérez

Introducció al llenguatge de programació Java (4a edició)

Hores: 32

Alumnes: 25

Director: Óscar Belmonte Fernández

Java avançat (3a edició)

Hores: 40

Alumnes: 15

Director: Óscar Belmonte Fernández

Programació de Java 2 Enterprise Edition (J2EE) (2a edició)

Hores: 40

Alumnes: 8

Director: Óscar Belmonte Fernández

Les persones majors: noves necessitats, nous consumidors (3a edició)

Hores: 40

Alumnes: 16

Directores: Marta Estrada Guillén/Ana Isabel Marqués Marzal

Accessibilitat en espais oberts i àrees recreatives (4a edició)

Hores: 20

Alumnes: 22

Directora: Mónica Asunción Hurtado Ruiz

Introducció al modelatge 3D amb Solid Edge

Hores: 20

Alumnes: 11

Directora: Ana María Piquer Vicent

Creació de pàgines web

Hores: 30

Alumnes: 25

Director: Óscar Coltell Simón



Curs bàsic de gestió de les entitats no lucratives (3a edició)

Hores: 30

Alumnes: 23

Director: Andrés Arnau Paradis

Mediació intercultural i interpretació en l'àmbit sanitari (3a edició)

Hores: 96

Alumnes: 28

Directors/es: Adoración Sales Salvador/Francisco José Raga Gimeno

El pla general de comptabilitat adaptat a les normes internacionals

Hores: 20

Alumnes: 24

Director: José Joaquín Alcarria Jaime

Curs internacional en línia de creació i gestió de marques (3a edició)

Hores: 300

Alumnes: 10

Directors/es: María Lorena López Font/Joan Costa Sola-Segalés

Curs d'Autocad

Hores: 35

Alumnes: 31

Directora: Ana María Piquer Vicent

Curs de monitors de temps lliure infantil i juvenil (6a edició)

Hores: 250

Alumnes: 35

Directors: Miguel Salvador Bauzá/Roberto José García Antolín

Creació de pàgines web (2a edició)

Hores: 26

Alumnes: 23

Director: Ismael Sanz Blasco

Oficina per a la Cooperació en Investigació i Desenvolupament 
Tecnològic
Durant 2007 la Universitat Jaume I ha aconseguit 9,6 milions d'euros per a la realització d'activitats 
d'investigació i desenvolupament tecnològic. Aquesta xifra suposa un creixement del 4,8% respecte 
a l'any anterior (9,1 milions d'euros), la taxa de creixement interanual més baixa dels últims anys, 



després d'anys d'increments del 8, 10, 17 i fins del 40%.

Aquesta dada, no obstant això, no es pot interpretar com un alentiment de l'activitat investigadora 
de l'UJI. Ben al contrari, hi ha constància d'un augment de la capacitat dels nostres científics per 
captar fons per a fer recerca durant el 2007, però la conjuntura de transició entre el sisè i el setè 
programa marc de R+D+I de la Unió Europea ha propiciat un fenomen pel qual els investigadors 
han optat per deixar passar les últimes convocatòries d'ajudes de l'antic programa marc i presentar 
els seus projectes a les primeres convocatòries del nou programa marc al 2008. Per això s’han 
comptabilitzat només 10.200 euros per projectes europeus al 2007.

Així, més enllà d'aquesta important consideració, la principal novetat de l'any 2007 pel que fa a la 
distribució dels fons pel seu origen és l'espectacular augment del finançament rebut per part de les 
empreses.  Mentre  que  aquesta  font  representava  el  2006 el  6,2% del  total,  en  l'any  2007 s'ha 
disparat fins al 16,82% i ha passat de 576.687 euros a 1.613.714 euros.

Més d'una tercera part dels recursos (34,72%) correspon a activitats d'investigació i suport tècnic 
sota contracte, a través de l'article 83 de la LOU. Sobre l'import contractat, l'assessorament ha pres 
al  suport  tecnològic  el  primer  lloc  com  l'activitat  que  genera  més  recursos  en  aquest  apartat 
(13,20%), i ha superat el milió d'euros. No obstant això, els fons recaptats per investigació sota 
contracte no han sofert cap evolució i s'han mantingut més o menys al mateix nivell que l'any 2006.

Captació de recursos pel seu origen 2007
Origen Import (euros) %

Administració central 3.567.932,31 37,18
Administració autonòmica 1.440.303,45 15,01
Administració provincial 5.096,00 0,05
Administració local 201.568,03 2,10
Administració europea 10.200,00 0,11
Total públic 5.225.099,79 54,45
Empresa privada 1.580.214,91 16,47
Empresa pública 33.500,00 0,35
Total empresa 1.613.714,91 16,82
Altres 2.757.983,69 28,74
Total altres 2.757.983,69 28,74
Total general 9.596.798,39

Projectes
De les 1.153 accions d'investigació vigents durant l’any 2007, 326 han estat projectes d'investigació 
finançats a través de les convocatòries públiques que convoquen les diferents administracions i la 
mateixa UJI. Això suposa que durant aquest passat curs s'han desenvolupat 30 projectes menys que 
l'any 2006, la qual cosa no ha impedit que s'incrementen els recursos ingressats per aquesta via en 
309.000 euros. Això significa que ha augment l'envergadura dels projectes d'investigació, un signe 
positiu de l'evolució de la capacitat científica de la universitat. 

En concret, durant l'any 2007 els investigadors de l'UJI han participat en 9 projectes d'investigació 
europeus, 140 projectes nacionals, 40 autonòmics i 137 finançats per l'UJI. En la taula següent es 
pot  apreciar com els  departaments implicats en més projectes d'investigació són el  de Ciències 



Experimentals (ara ja dividit), el de Química Inorgànica i Orgànica, el de Psicologia Bàsica, Clínica 
i Psicobiologia, i el de Llenguatges i Sistemes Informàtics.

Projectes vigents per departaments

Projecte 
d'investigació 

europeu

Projecte 
d'investigació 

estatal

Projecte 
d'investigació 

de l'UJI

Projecte 
d'investigació 

autonòmic
Total

Administració 
d'Empreses i 
Màrqueting

5 8 6 19

Ciències 
Agràries i del 
Medi Natural

2 3 1 6

Ciències 
Experimentals

14 15 4 33

Estudis 
Anglesos

2 5 7

Dret Privat 4 3 7
Dret Públic 5 6 1 12
Enginyeria i 
Ciència dels 
Computadors

2 7 7 1 17

Llenguatges i 
Sistemes 
Informàtics

5 13 7 2 27

Dret del 
Treball i 
Seguretat 
Social, 
Eclesiàstic i de 
l'Estat

2 1 3

Economia 4 6 4 14
Educació 3 1 4
Enginyeria 
Mecànica i 
Construcció

10 1 2 13

Enginyeria de 
Sistemes 
Industrials i 
Disseny

2 2 2 6

Filologia i 
Cultures 
Europees

2 1 3

Finances i 
Comptabilitat

2 5 1 8



Projecte 
d'investigació 

europeu

Projecte 
d'investigació 

estatal

Projecte 
d'investigació 

de l'UJI

Projecte 
d'investigació 

autonòmic
Total

Física 5 1 2 8
Filosofia, 
Sociologia i 
Comunicació 
Audiovisual i 
Publicitat

4 5 9

Història, 
Geografia i Art

4 5 1 10

Vicerectorat 
d'Investigació

1 1

Enginyeria 
Química

1 1

Institut 
Universitari de 
Plaguicides i 
Aigües (IUPA)

4 4

Institut 
Universitari de 
Tecnologia 
Ceràmica

4 4

Matemàtiques 8 10 2 20
Psicologia 
Bàsica, Clínica 
i Psicobiologia

2 16 10 2 30

Psicologia 
Evolutiva, 
Educativa, 
Social i 
Metodologia

6 3 1 10

Química Física 
i Analítica

1 3 1 5

Química 
Inorgànica i 
Orgànica

8 17 5 30

Tecnologia 2 2 4
Traducció i 
Comunicació

6 4 1 11

Total 9 140 137 40 326

Tots els projectes d'investigació tenen com a finalitat última l’obtenció de nous coneixements que 
afegir al corpus teòric de cada disciplina. Aquests coneixements queden fixats en textos i altres tipus 



de  materials  (articles  científics,  llibres,  ponències  en  congressos),  conformant  l'anomenada 
producció científica, principal indicador de la qualitat de la ciència que es fa en una institució o en 
un país. En el cas de l'UJI, la producció científica creix any rere any i durant el curs 2007 va assolir 
les següents xifres: 386 articles en revistes amb comitè de selecció, 71 llibres, 229 capítols de llibre 
i 570 ponències a congressos.

Un altre fruit dels projectes d'investigació són les invencions. Durant l'any 2007 l'OCIT ha gestionat 
la sol·licitud i l'estratègia de comercialització de cinc patents nacionals (una d'elles als EUA) i una 
internacional.

Contractes article 83
L'evolució dels contractes d'investigació a l’empara de l'article 83 de la LOU ha anat en sentit 
contrari a la dels projectes, ja que en aquest cas ha augmenta el nombre de contractes respecte el 
2006 (72 més), mentre que ha minvat lleugerament el capital recaptat per aquestes accions (127.213 
euros menys). De les 1.153 accions d'investigació vigents durant 2007, 545 han estat contractes 
d'investigació  que  han  proporcionat.  Més  d'una  tercera  part  dels  recursos  (34,72%)  captats 
corresponen  a  activitats  d'investigació  i  suport  tècnic  sota  contracte.  Sobre  l'import  contractat, 
l'assessorament ha pres al suport tecnològic el primer lloc com l'activitat que genera més recursos 
en aquest apartat (13,20%), i ha superat el milió d'euros. No obstant això, els fons recaptats per 
investigació sota contracte no han sofert cap evolució i s'han mantingut més o menys al mateix 
nivell que l'any 2006.

Contractes vigents per tipus
Tipus de contracte Nombre

Contracte d'assistència tècnica (CAT) 209
Contracte d'assessorament (CA) 102
Contracte de formació (CF) 6
Contracte d'investigació (CI) 87
Contracte de col·laboració (CC) 122
Contracte de treball professional (CP) 6
Contracte de suport tecnològic (CST) 10
Contracte de transferència de tecnologia (CTT) 3
Total 545

El repartiment d'aquestes accions per departaments queda de la següent manera:

Contractes vigents per departaments
CAT CA CF CI CC CP CST CTT Total

Administració 
d'Empreses i 
Màrqueting

5 5 1 11

Ciències 
Agràries i del 
Medi Natural

3 5 3 11

Ciències 
Experimentals

1 1 4 1 1 8



CAT CA CF CI CC CP CST CTT Total
Dret Privat 1 7 1 10 19
Dret Públic 1 14 8 23
Enginyeria i 
Ciència dels 
Computadors

1 3 6 19 29

Llenguatges i 
Sistemes 
Informàtics

12 6 1 3 3 4 29

Dret del 
Treball/SS/Ecl
esiàstics i de 
l'Estat

1 1

Economia 1 3 2 31 37
Enginyeria 
Mecànica i 
Construcció

15 13 1 10 5 4 48

Enginyeria de 
Sistemes 
Industrials i 
Disseny

3 5 9 2 2 21

Filologia i 
Cultures 
Europees

1 1

Finances i 
Comptabilitat

1 7 3 3 11 25

Física 1 1
Filosofia, 
Sociologia i 
Comunicació 
Audiovisual i 
Publicitat

17 3 7 12 39

Història, 
Geografia i Art

3 4 1 5 13

Institut 
d'Economia 
Internacional

2 2

Vicerectorat 
d'Investigació i 
Postgrau

1 1

Vicerectorat 
d'Investigació

2 3 5

Enginyeria 
Química

1 1

IUPA 3 7 1 2 4 3 20



CAT CA CF CI CC CP CST CTT Total
ITC 1 23 24
Matemàtiques 2 2
Psicologia 
Bàsica, Clínica 
i Psicologia

51 4 2 1 58

Psicologia 
Evolutiva, 
Educativa, 
Social i 
Metodologia

6 1 7

Química Física 
i Analítica

23 1 24

Química 
Inorgànica i 
Orgànica

7 1 10 3 2 23

Servei Central 
d'Instrumentaci
ó Científica

17 17

Tecnologia 1 2 3
Traducció i 
Comunicació

38 3 41

Activitats 
Extraacadèmiq
ues

1 1

Total 208 102 6 87 123 6 10 3 545

En la distribució del finançament a través de contractes via l'article 83 de la LOU destaquen el 
departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia, el d'Enginyeria de Sistemes Industrials i 
Disseny, el d'Enginyeria i Ciència dels Computadors; i el departament de Dret Privat.

Spin-off
L'objectiu dels projectes d'investigació és la generació de nous coneixements, mètodes i productes 
un  gran  nombre  dels  quals  poden tindre  una  aplicació  comercial  important.  La  implementació 
d'aquests  resultats  de  la  investigació  en  el  mercat  mitjançant  la  seua  integració  en  el  sistema 
productiu com a font de riquesa i  ocupació constitueix la culminació del procés d’investigació. 
Encara que durant el curs passat, la Universitat Jaume I va començar a obtindre èxits notables en 
aquesta  última fase en haver estat  capaç de promoure i  participar  en la  creació de 4 empreses 
derivades  (spin-off)  a  partir  dels  resultats  de l'activitat  científica dels  seus grups d'investigació; 
durant el curs 2007/2008 no se n’han creat de noves.

L'explicació d'aquest aturament rau en un canvi legislatiu recent en la Llei orgànica d'universitats 
que  modifica  les  condicions  de  participació  del  professorat  universitari.  Així,  alguns  projectes 
empresarials han preferit esperar per veure quin sentit final prendrà la nova situació legal, que en 
principi serà més favorable per als emprenedors i, per tant, servirà per a promoure la creació de 
noves empreses derivades niversitàries en els propers anys.



Beques
A banda del personal docent i  investigador de plantilla, durant 2007 han estat vigents beques i 
contractes fins a un nombre de 380. Els becaris predoctorals i de continuïtat  (postdoctorals) en 
activitat han sigut 123 i els investigadors contractats, 77. La resta correspon a becaris i personal 
contractat específicament a càrrec d'un projecte.

Personal investigador que no pertany a la plantilla durant 2007

Becaris predoctorals 108
Becaris postdoctorals 15
Becaris de suport tècnic a la investigació 0
Becaris a càrrec de projectes o contractes art. 83 180
Contractats a càrrec de projectes  o contractes 
art. 83

77

380

Mobilitat
La mobilitat és una condició necessària en el desenvolupament professional del científic, sobretot 
durant  el  seu  període  de  formació  com investigador.  La  ciència  és  una  activitat  eminentment 
col·laborativa  i,  per  tant,  l'intercanvi  temporal  d'investigadors  entre  l'UJI  i  altres  institucions 
científiques d'arreu del món és un indicador del grau de qualitat de la ciència que es fa a la nostra 
Universitat.

Així,  durant  el  curs 2007/08 els  grups d'investigació de l'UJI van acollir  42 professors invitats 
(enfront dels 26 del curs anterior) provinents dels següents països: Rússia, França, Brasil, Estats 
Units, Cuba, Regne Unit, Polònia, Índia, Canadà, Bulgària, Itàlia, Holanda, Argentina i Mèxic.

Durant el mateix període 71 professors de la universitat (enfront als 26 del curs anterior) van gaudir 
d'una estada per fer investigació en altres institucions d'Espanya o de l'estranger, com ara  Mèxic, 
Cuba, Alemanya, Regne Unit, Tailàndia, Dinamarca, Hongria, Holanda, Xipre i Estats Units.

Servei Central d'Instrumentació Científica
Introducció
Aquesta memòria resumeix les activitats realitzades al Servei Central d’Instrumentació Científica 
(SCIC) de la Universitat Jaume I al llarg de l’any 2007. Durant aquest any s’han produït importants 
canvis en el funcionament i estructura del SCIC, que es van iniciar amb l’aprovació pel Consell de 
Govern de la Universitat Jaume I,  en la sessió del 5 de març del 2007, d’un nou reglament de 
funcionament. 

D’acord amb el nou reglament, l’estructura orgànica del SCIC ha quedat formada per la direcció, la 
comissió cientificotècnica, els coordinadors científics de les seccions i les comissions de secció. La 
nova estructura del  SCIC també ha suposat  un canvi  en les seccions,  que han passat  a ser les 
següents: Secció de Ressonància Magnètica Nuclear, Secció d’Espectrometria de Masses, Secció de 
Raigs X, Secció de Microscòpia, Secció d’Espectroscòpia Molecular, Secció d’Anàlisi Tèrmica i 
Sòlids Porosos, Secció de Làsers i Mesurament de Propietats Físiques. Per a cadascuna d’aquestes 
seccions s’ha designat un coordinador científic entre el personal docent i investigador usuari de la 
secció.



També cal  assenyalar  que  l’any  2007 s’han  aprovat  noves  tarifes  per  als  diferents  serveis  que 
s’ofereixen des del SCIC, amb el inici per primera vegada de l’aplicació real de tarifes als usuaris 
interns de la universitat. 

Al  llarg  de  l’any  2007  s’ha  ampliat  el  personal  d’administració  i  serveis  del  SCIC,  amb  la 
incorporació d’una administrativa i dos tècnics de laboratori assignats a les seccions de Microscòpia 
i de Làsers i Mesurament de Propietats Físiques.

En les següents pàgines es resumeixen les activitats de suport a la investigació a diferents grups de 
la Universitat Jaume I realitzades l’any 2007, així com les de prestació de serveis a usuaris externs i 
les activitats de suport a la docència.

Equipament
Al llarg de l’any 2007 s’ha procedit a la instal·lació i posada en marxa dels equips de la Unitat 
d’Espectrometria  de  Masses  Molecular  adquirits  l’any  2006  (espectròmetre  de  masses  amb 
analitzador  híbrid  quadrupol  temps  de  vol  Q-TOF  Premier  i   espectròmetre  de  masses  amb 
analitzador de triple quadrupol TQD, acoblats ambdós a sistemes de cromatografia líquida UPLC 
Acquity, i espectròmetre de masses amb analitzador de temps de vol GC-TOF). Aquests equips han 
estat a disposició dels usuaris del SCIC a partir de principis de 2008. 

L’any 2007 s’ha adquirit nou equipament per a la secció de Microscòpia en el marc d’una ajuda per 
a infraestructures cientificotècniques concedida pel Ministeri d’Educació i Ciència i finançada amb 
fons FEDER del  Regne d’Espanya.  La instal·lació de l’equipament  adquirit,  que es relaciona a 
continuació, està prevista per al primer semestre de 2008.
• Microscopi electrònic de transmissió d’alta resolució JEM-2100F (JEOL) amb unitat 

d’escombratge STEM i sistema de microanàlisi per dispersió d’energies de raigs X
• Microscopi electrònic de rastreig d’emissió de camp JSM-7001F (JEOL) amb sistema de 

microanàlisi per dispersió d’energies de raigs X i dispersió de longitud d’ona de raigs X
• Microscopi de forces atòmiques JSPM-5200 (JEOL)
• Talladora Minitrom (Struers) amb disc de tall de diamant
• Polidora Labopol-1 (Struers)
• Plat de calefacció, talladora d’ultrasons i polidora Gatan per a la preparació de mostres per a 

microscòpia electrònica de transmissió
• Ultramicròtom Powertome XL (RMC)
• Màquina per a fer ganivetes GKM (RMC)
• Evaporador d’alt buit MED-020 (BAL-TEC)
• Unitat de sputtering SCD-500 (BAL-TEC)
• Unitat de dessecament per punt crític CPD-030 (BAL-TEC)
•

Resum activitats del SCIC
El  Servei  Central  d’Instrumentació  Científica  de  la  Universitat  Jaume I  dóna  suport  als  grups 
investigadors de la universitat, així com a altres institucions públiques o privades i a la societat en 
general,  i  posa a la seua disposició una infraestructura instrumental avançada en el camp de la 
investigació experimental.

Els  treballs  realitzats  al  llarg  de  l’any  2007  han  estat  majoritàriament  a  petició  de  grups 
d’investigació usuaris de la mateixa Universitat Jaume I, i s’ha dut a terme un nombre molt més 
reduït de treballs per a altres institucions públiques i empreses privades. 



En  la  següent  taula  es  presenten  les  dades  globals  corresponents  al  nombre  total  de  treballs 
realitzats, així com la comparació amb les dades d’anys anteriors. 

  Any 2005  Any 2006  Any 2007

Treballs realitzats 1.103   1.166   1.332

De les dades presentades es conclou que ha tingut lloc un increment del 14,2% en el nombre de 
treballs realitzats respecte a l’any anterior. Aquest increment suposa un augment del 150% respecte 
al increment que s’havia obtingut l’any anterior (5,7%).

Del total de treballs realitzats, tan sols el 3% es correspon a usuaris externs (39 treballs), la qual 
cosa suposa un percentatge semblant al d’anys anteriors. Quant als treballs per a usuaris interns, 337 
dels 1.293 han sigut en règim d’autoservei.

La facturació total per aplicació de les tarifes vigents als treballs realitzats durant l’any 2007 ha 
sigut de 38.547,48 euros, dels quals 12.883,00 euros corresponen a treballs realitzats per a usuaris 
externs, i 25.723,49 euros a usuaris interns (des del mes de juny de 2007, que es quan es va iniciar 
l’aplicació de tarifes als usuaris interns).

També resulta interessant analitzar les dades de cadascuna de les tècniques pel que fa a treballs 
realitzats per a usuaris interns i externs. 

En primer lloc, cal assenyalar que algunes tècniques tan sols han estat utilitzades per usuaris interns. 
Així, les tècniques corresponents a la Secció de Làsers i Mesurament de Propietats Físiques i a la 
Secció  d’Espectroscòpia  Molecular  s’han  emprat  només  per  a  treballs  sol·licitats  per  grups 
d’investigació de la universitat.

Tan sols arriba a ser significant la realització de treballs per a usuaris externs en tres tècniques, 
difracció de raigs X en pols, fluorescència de raigs X i microscòpia electrònica de rastreig.

Activitats de suport a la investigació
Al llarg de l’any 2007, el SCIC ha donat suport a diferents grups d’investigació de la Universitat 
Jaume I dels departaments de Química Física i Analítica, de Química Inorgànica i Orgànica, de 
Física, de Ciències Agràries i del Medi Natural, d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny i 
d’Enginyeria Mecànica i Construcció, així com al Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica. A 
continuació es relacionen tots el grups d’investigació usuaris del SCIC, indicant per a cadascun el 
codi d’identificació que consta en l’OCIT:

Departament de Química Física i Analítica:
• Grup d’Investigació de Química Analítica (codi 005)
• Materials Moleculars (codi 023)

Departament de Química Inorgànica i Orgànica:
• Química de l’Estat Sòlid (codi 019)
• Riscs Ambientals i Laborals (codi 020)
• Catalitzadors Polimèrics en Química Fina i Química Supramolecular (codi 021)
• Síntesi Orgànica (grup 022)
• Química Inorgànica Mediambiental i Materials Ceràmics (codi 103)
• Química Organometàl·lica (codi 138)
• Química Orgànica Supramolecular (codi 162)
• Química Asimètrica (grup 164)

Departament de Física:



• Grup de Dispositius Optoelectrònics (codi 034)
• Grup de Recerca d’Òptica de Castelló (codi 087)

Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural:
• Gestió de Recursos Hídrics (codi 001)
• Fisiologia Vegetal (codi 003)
• Mineralogia Aplicada i Ambiental (codi 031)
• Ecofisiologia Agrícola (grup 122)

Departament d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny:
• Enginyeria de Materials (codi 074)

Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció:
• Enginyeria de Residus (codi 168)

Activitats de suport a la docència
Al llarg de l’any 2007, el SCIC ha col·laborat en la realització de diferents tipus d’activitats docents 
que van des de visites per part d’estudiants de la Universitat o d’altres centres educatius, fins a la 
utilització de l’equipament disponible per a la realització de pràctiques tant en titulacions de grau 
com de  postgrau.  A continuació es  relacionen les  principals  activitats  d’aquest  tipus  que s’han 
desenvolupat.
• Assignatura IA36 Laboratori Avançat de Química de la Llicenciatura en Química. Es tracta 

d’una assignatura de laboratori d’últim curs en la qual els alumnes sintetitzen pigments 
ceràmics, la caracterització dels quals es realitza utilitzant diferents tècniques disponibles al 
SCIC. D’aquesta manera, els alumnes, sempre amb l’ajuda dels tècnics del SCIC, han tingut 
accés a l’equipament i han conegut el funcionament i les aplicacions de tècniques com ara la 
microscòpia electrònica de rastreig amb microanàlisi, difracció de raigs X en pols, 
fluorescència de raigs X i anàlisi tèrmica diferencial i termogravimètric. Aquesta activitat ha 
format part d’un projecte de millora docent dirigit per la professora Inmaculada Concepción 
Núñez Redó.

• Pràctiques de l’assignatura Tècniques Microscòpiques del Màster Oficial Interuniversitari en 
Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica.

• Pràctiques del mòdul de pràctiques al laboratori del Màster Oficial Interuniversitari en 
Tècniques Cromatogràfiques Aplicades.

• Assignatura Especialitat en Higiene Industrial del Màster Oficial en Prevenció i Riscos 
Laborals. 

• Visita a les instal·lacions del SCIC d’alumnes del IES Matilde Salvador de Castelló de segon 
curs del Mòdul de Formació en Centres de Treball del Cicle de Grau Superior Anatomia 
Patològica i Citològica.

 Assistències a usuaris externs
Com ja s’ha indicat anteriorment, el nombre total de treballs que s’han realitzat per a usuaris externs 
l’any 2007 ha estat de 39, la qual cosa suposa un 4% del nombre total de treballs realitzats pel 
personal del SCIC.

A continuació es relacionen els usuaris externs del SCIC de l’any 2007, indicant per a cadascun 
d’ells  quines  han  estat  les  tècniques  utilitzades.  D’un  total  de  14  usuaris  externs,  quatre  són 
organismes públics, mentre que la resta són empreses de l’entorn socioeconòmic de la Universitat 
Jaume I.



• COLORES CERÁMICOS, S.A.: fluorescència de raigs X, ICP-MS, microscòpia electrònica de 
rastreig.

• COLOROBBIA ESPAÑA, S.A.: difracció de raigs X en pols, GC-TOF.
• DERIPLOM: ICP-MS.
• Escola Superior de Ceràmica de l’Alcora: difracció de raigs X en pols, fluorescència de raigs 

X, microscòpia electrònica de rastreig, anàlisis tèrmica.
• FERRO ENAMEL ESPAÑOLA, S.A.: microscòpia electrònica de rastreig, difracció de raigs X 

en pols.
• IBERDROLA: microscòpia electrònica de rastreig.
• Institut de Ciències dels Materials de Barcelona: anàlisi tèrmica.
• ITACA: microscòpia electrònica de rastreig.
• LUDISAGA, S.L.: fluorescència de raigs X.
• SERVIQUIMIA: difracció de raigs X en pols.
• UKRACAS MATERIAS PRIMAS, S.L.: fluorescència de raigs X.
• Universitat Autònoma de Barcelona: difracció de raigs X en monocristall.
• Universitat de València: espectrometria de masses (Q-TOF).
• VIDRES: difracció de raigs X.

Institut de Tecnologia Ceràmica Agustín Escardino

L’Institut de Tecnologia Ceràmica Agustín Escardino de la Universitat Jaume I de Castelló és un 
institut mixt concertat, sorgit gràcies al conveni entre l’Associació d’Investigació de les Indústries 
Ceràmiques (AICE) i l’UJI. Té el suport de l’Institut de la Petita i Mitjana Indústria (IMPIVA) de la 
Generalitat Valenciana i està integrat en les xarxes REDIT d’Instituts Tecnològics de la Comunitat 
Valenciana  i  en  la  Xarxa  d’Universitats  Valencianes  per  al  Foment  de  la  Investigació,  el 
Desenvolupament i la Innovació (RUVID).



Missió
La inquietud  fonamental  de  l’ITC és  la  investigació  com a  principal  via  de  desenvolupament 
sectorial,  alhora que es vincula com a soci de les empreses del sector per a detectar les seues 
problemàtiques concretes i oferir les eines que permeten ajudar a resoldre-les, a més d’emprendre 
totes  les  accions  necessàries  orientades  a  impulsar  la  seua  competitivitat  en  els  mercats 
internacionals. 

Visió
Liderar els processos d’innovació tecnològica i de disseny del sector ceràmic espanyol anticipant-se 
a les necessitats mercat i dels consumidors respecte als usos i utilitats de la ceràmica, mitjançant la 
gestió professionalitzada d’un equip humà qualificat i compromès amb l’excel·lència del sector.

Seus
Les activitats de l’Institut de Tecnologia Ceràmica es desenvolupen a un edifici ubicat al campus del 
Riu Sec de la Universitat Jaume I de Castelló. El centre té 7.000  m2 ocupats per laboratoris, planta 
pilot,  despatxos, sales de reunions, de juntes i de conferències. Els laboratoris estan dotats amb 
equipament  científic  valorat  amb  més  de  6  milions  d’euros  per  a  poder  realitzar  els  treballs 
necessaris  que  permetran  desenvolupar  els  projectes  de  recerca  científica  aplicada, 
desenvolupament tecnològic, innovació i assessorament tècnic i tots aquells serveis que demanen 
les empreses del sector ceràmic.

La seu ubicada al campus del Riu Sec de l’UJI, a més, disposa d’amb una planta pilot de 600 m2 de 
superfície dotada amb l’equip tècnic, a escala semiindustrial en la qual les empreses ceràmiques 
poden testar els seus prototips a fi de detectar qualsevol possible problemàtica que puga suposar 
pèrdues econòmiques importants en realitzar la producció a gran escala.

L’Àrea de Disseny i Arquitectura, ALICER, està ubicada en l’Avinguda del Mar, 42 de Castelló i en 
aquesta,  que  té  1.223  m2,  es  desenvolupen  les  activitats  pròpies  de  disseny  i  aplicacions 
arquitectòniques de la ceràmica. Aquesta seu disposa també de tallers, aules de formació, espai 
expositiu, laboratori de tendències i laboratori per a la realització de prototips.

Empreses associades: 
A data 31 de desembre del 2007, l’ITC compta amb 341  associats numeraris.

Activitats:
R+I i Assessorament Tecnològic:

L’ITC desenvolupa una àmplia sèrie d’accions orientades a solucionar la problemàtica del dia a dia 
en la producció, però també a obrir camí a les empreses del sector ceràmic i afavorir així l’augment 
de la seua competitivitat mitjançant la creació i desenvolupament de nous productes ceràmics, la 
millora  dels  ja  existents  a  més  d’endinsar-se  en  el  coneixement  de  les  etapes  del  procés  de 
fabricació, així com el disseny de nous equips i procediments de fabricació, i és, en definitiva, un 
centre generador de noves tecnologies que permeten a les empreses desenvolupar innovacions.

A través de l’assessorament tecnològic, de qualitat i gestió mediambiental personalitzat és possible 
la  transferència  de  coneixements tecnicocientífics  generats  gràcies  a  l’activitat  investigadora de 
l’ITC, que facilita  a  les empreses l’accés a les seues  instal·lacions i  l’ús del  seu equipament  i 
infraestructures.

A l’any 2007 es van dur a terme un total de 61 projectes de R+D pròpia i assessorament tecnològic.

R+D+i sota contracte:



A l’any 2007 s’han dut a terme un total de 66 projectes amb 65 empreses del sector, sota contracte. 

Serveis Tecnològics:

En l’ITC s’ofereixen una sèrie de serveis tecnològic que agrupen:

Anàlisi i assajos: 

l’ITC ofereix a les empreses més de 275 tipus diferents d’anàlisi i assajos, dels quals l’any 2007 es 
van generar un total de 16.800.

Laboratori de producte acabat: 

Des de 1988 l’ITC té implantat un sistema de qualitat per a garantir les seues competències com a 
laboratori d’assaig acreditat per ENAC. El centre ha continuat ampliant l’abast de la seua oferta de 
serveis i  compta en l’actualitat amb cinc acreditacions que cobreixen distints tipus de materials 
ceràmics, aigües industrials, residus i emissions atmosfèriques.

Garantia de qualitat: 

El seu objectiu fonamental és garantir la implantació i millora continuada del sistema de qualitat. 
Després de l’adaptació del sistema i els requisits de la Norma UNE-EN ISO/IEC170252000, que 
inclou tots els de la norma ISO 9000:2000, a més d’aspectes específics relatius a l’activitat dels 
laboratoris,  s’ha continuat ampliant l’aplicació del sistema de de gestió de la qualitat a la resta 
d’activitats del centre. En un futur pròxim inclourà també els requisits definits en la sèrie de normes 
UNE 166000 relatius a la gestió de la R+D+i. 

Gràcies als acords de reconeixement aconseguits, l’ITC col·labora amb organismes d’acreditació 
(ENAC) i certificació (CSTB-AFNOR, AENOR) en labors d’auditoria i assessorament tècnic, a fi 
de mantenir la infraestructura necessària i fomentar el desenvolupament i manteniment de sistemes 
de certificació de qualitat (ISO 9000) i gestió mediambiental (ISO 14001) a les empreses del sector 
ceràmic.

Informació i documentació: 

El centre de documentació de l’ITC atén i gestiona les necessitats d’informació i documentació que 
sorgeixen  tant  del  mateix  ITC  com de  les  empreses  del  sector  ceràmic  o  sectors  relacionats. 
Posseeix la metodologia més adequada per a localitzar la informació, organitzar-la i difondre-la 
entre els  usuaris,  utilitzant les  tècniques i  eines més actualitzades.  L’any 2007 s’han registrat  i 
catalogat 219 documents nous corresponents a monografies, directoris,  etc.;  334  noves normes 
tècniques  i  332  documents  de  patents.  Es  mantenen  120  subscripcions  a  publicacions 
especialitzades  que  són  revisades  i  catalogades.  En  2007  s’han  gestionat  512  sol·licituds  de 
diferents tipus d’informació.

Disseny i aplicacions arquitectòniques (ALICER): 

En resposta a la tendència actual cap a una concepció global del disseny que proporcione una 
resposta coherent i sinèrgica a les polítiques i estratègies de les empreses, ALICER ha col·laborat 
amb empreses  del  sector  en diverses  activitats  que  tenen com a fi  últim elevar  la  qualitat  del 
producte ceràmic per a paviment i revestiment, a més de difondre una cultura del disseny. 

Difusió i transferència de tecnologia:

La transferència de tecnologia pretén assimilar, aplicar i adaptar la tecnologia procedent d’altres 
sectors de producció industrial al sector ceràmic. La majoria de les petites i mitjanes empreses que 
conformen el sector ceràmic no poden generar per elles mateixes tota la tecnologia que necessiten, 
per  això,  des  de  l’ITC  es  potencia  aquesta  activitat  a  través  de  la  detecció  de  necessitats  o 
problemàtiques sorgides en el desenvolupament de l’activitat productiva.



Durant 2007, l’ITC ha continuat ampliant i dotant l’Oficina de Transferència de Resultats de la 
Investigació (OTRI), conscient de la importància de la transferència dels resultats al sector ceràmic. 
Cal  destacar  accions  com  ara  l’anàlisi  de  l’oferta  cientificotecnològica  i  detecció  de  noves 
oportunitats tecnològiques, així com de la demanda tecnològica i de les necessitats de recerca en el 
sector ceràmic mitjançant reunions tècniques, entrevistes amb empresaris i altres mecanismes de 
comunicació amb l’entorn productiu i tecnològic. També és la seua tasca la difusió tecnològica 
d‘oportunitats  així  com dels  mecanismes d’ajuda  a  la  recerca  i  el  desenvolupament  als  àmbits 
autonòmic, nacional i europeu.

L’OTRI  també  realitza  difusió  de  la  protecció  de  la  propietat  industrial  i  tramita  les  patents 
generades per l’ITC; així mateix dóna suport a les empreses per la seua participació en projectes 
europeus, mitjançant l’estudi i localització de les convocatòries que puguen oferir major interès. A 
més a més, aquesta Oficina identifica les tecnologies innovadores al sector ceràmic i les presenta en 
conferències informatives realitzades per experts en els diferents temes. 

El coneixement obtingut per part  dels investigadors de l’ITC es difon a través de la publicació 
d’articles  científics  en les  més prestigioses  publicacions  nacionals  i  internacionals.  L’any 2007 
s’han publicat 27 articles científics i s’han presentat 31 ponències i pòsters  a diferents congressos 
de gran rellevància també als àmbits nacional i internacional.

Formació:

La formació  es  considera  prioritària  en  l’ITC,  tant  per  als  tècnics  de  les  empreses  del  sector 
ceràmic, com per als tècnics i investigadors de l’Institut.

A través de la investigació, el personal tècnic de l’ITC adquireix nous coneixements que al seu torn 
difon,  de forma pràctica entre els  professionals del sector ceràmic.  A més,  la titulació superior 
d’Enginyeria Química que s’imparteix a la Universitat Jaume I és l’única a Espanya especialitzada 
en tecnologia ceràmica. El 80% de la seua docència és impartida per professors també integrats en 
la plantilla de l’ITC.

D’altra banda, es duen a terme accions de formació orientades a la difusió del disseny integral i dels 
avanços que es produeixen en aquest camp, orientada a l’actualització continuada en matèria de 
disseny dels professionals de les àrees de disseny, desenvolupament i màrqueting de les empreses 
del sector ceràmic, a fi d’aconseguir la capacitació de nous professionals.

El 2007 s’han impartit, per iniciativa de l’ITC, 39 cursos amb assistència de quasi 400 alumnes. 

D’altra  banda,  el  personal  tècnic  de  l’ITC  ha  assistit  a  122  activitats  formatives  (seminaris, 
congressos, cursos i jornades) sobre temes centrats en les línies d’investigació del mateix centre. 

L’ITC desenvolupa la seua activitat en sectors com:
• Taulells ceràmics
• Teules i rajoles
• Frites, esmalts i colors ceràmics
• Maquinària 
• Refractaris
• Sanitaris 
• Porcellana, majòlica i vaixella

Accions especials:
Mostra  TRANS/HITOS de ceràmica i equipament de bany.

Sota la denominació genèrica de TRANS/HITOS es presenta a CEVISAMA (València) - un dels 



dos certàmens firals més rellevants del sector ceràmic d’àmbit mundial (l’altre és CERSAIE i se 
celebra a Itàlia)- una mostra que ofereix la variada i versàtil oferta ceràmica i d’equipament de 
bany, presentada d’una manera no convencional. La mostra, programada inicialment per al període 
2005-2007, ha recollit al llarg de tres edicions les últimes novetats del sector ceràmic i del bany 
mostrant les potencialitats ceràmiques juntament amb la capacitat creativa des d’un enfocament que 
es dirigeix als nous usos. TRANS/HITOS crea connexions entre la ceràmica i  l’arquitectura, el 
disseny i la tecnologia, el producte i l’hàbitat, la fabricació i l’experimentació, posant la creativitat 
al servei de la millora de l’entorn. L’edició de 2005 es va presentar sota el lema “Nuevas sendas 
cerámicas”, i es va comptar amb la col·laboració de l’arquitecte Ramón Monfort i la interiorista 
Lola Lago; la Mostra de 2006 es va denominar  “Simbiosis” i va comptar amb la participació de 
l’arquitecta Benedetta Tagliabue (d’EMBT Arquitectes) i l’interiorista Francesc Rifé. L’Any 2007 la 
Mostra es va denominar “Atmósferas” i  hi varen participar els arquitectes Juli Capella i Teresa 
Sapey.

Les tres edicions van comptar amb el patrocini de la aleshores denominada Conselleria d’Empresa, 
Universitat i  Ciència de la Generalitat Valenciana a través de l’Institut de la Xicoteta i Mitjana 
Indústria (IMPIVA) i el Centre per al Desenvolupament del Disseny Industrial (DDI) a més de la 
col·laboració de l’organització de CEVISAMA i les associacions empresarials ASCER i ASEBAN. 
La Mostra va ser concebuda, dissenyada i executada per ALICER, l’Àrea de Disseny i Arquitectura 
de l’ITC.  

Observatori ceràmic:

L’Institut de Tecnologia Ceràmica, compromès amb la millora de la competitivitat de la indústria 
ceràmica, va decidir  crear l’Observatori Ceràmic, un sistema d’intel·ligència competitiva articulat 
en  tres  plataformes  especialitzades:  l’Observatori  de  Mercat,  l’Observatori  Tecnològic  i 
l’Observatori de Tendències de l’Hàbitat.

Els  tres  pilars  que  conformen  l’Observatori  Ceràmic  comparteixen  l’objectiu  comú  de  servir 
d’instrument de suport a les empreses del sector per a reduir la incertesa i millorar l’eficiència en la 
presa de decisions estratègiques. Així mateix, cada un d’aquests s’estructura metodològicament per 
a donar correcta cobertura als diferents àmbits.

L’Observatori  Tecnològic s’encarrega d’obtenir  i  difondre informació tecnològica d’alt  valor de 
forma dinàmica  per  tractar  d’ajudar  a  reduir  la  incertesa  a  l’hora  de  prendre  decisions,  dotant 
l’usuari de capacitat d’anticipació. A l’any 2007, l’OT ha publicat: “Posibles usos innovadores de la 
biotecnología en el sector cerámico”.

L’Observatori de Mercat vol convertir-se en el soci principal dels equips gerencials, tant de les 
empreses com de les associacions representatives de la indústria ceràmica espanyola en els seus 
processos  de  presa  de  decisions  a  l’àmbit  de  mercat.  Al  llarg  de  2007 l’OM ha desenvolupat 
l’Informe de Caracterització de les Empreses de Tercer Foc; un Informe Financer i la 4ª edició de 
l’Informe de la Posició Competitiva per als fabricants de taulells ceràmics.

L’Observatori de Tendències de l’Habitatge® es planteja com a sistema de generació i difusió de 
coneixements  relatius  a  les  tendències  a  l’habitatge  al  servei  de  les  empreses  de  la  Comunitat 
Valenciana. El projecte té caràcter multisectorial (ceràmica, moble i tèxtil llar) i multidisciplinari, 
per la qual cosa estudia diferents sectors relacionats amb l’habitatge des de diferents punts de vista: 
analitza els corrents estètics que mouen l’habitatge, els corrents socioculturals que l’influiran així 
com el grau d’assimilació de l’actual consumidor. En el cas de la ceràmica, aquest treball correspon 
als experts de l’Àrea de Disseny i Arquitectura de l’ITC.

L’any 2007 es va publicar el Quadern de Tendències de l’Habitatge 2008-2009, resultat de l’estudi i 
anàlisi continuat de factors estètics, socioculturals i de consum que impulsen la generació de les 
tendències de l’habitatge, identificades i caracteritzades per part de l’OTH.



L’Observatori de Tendències de l’Habitatge està integrat, amés de l’ITC, per l’Institut Tecnològic 
Tèxtil (AITEX) i l’Institut Tecnològic de la Fusta, el Moble, l’Embalatge i Afins (AIDIMA), amb el 
suport de l’IMPIVA de la Generalitat Valenciana.

Responsabilitat Social Corporativa

Política Social de l’ITC.

L’ITC ha vingut mantenint el seu compromís de RSC mitjançant una contribució activa i voluntària 
a la millora social, econòmica i ambiental en relació amb els seus treballadors, proveïdors, clients, 
alumnes, associacions empresarials,  professionals del sector ceràmic, universitats i  altres centres 
d’investigació,  societat,  mitjans  de  comunicació,  empreses  del  sector  ceràmic  i  totes  aquelles 
persones amb les quals es relaciona per la seua activitat.

Aquest compromís, impulsat des de la direcció de l’ITC es manifestà des de l’any 2006 mitjançant 
l’adquisició i implantació de noves eines i sistemes de gestió que permeten al centre equilibrar les 
seues àrees econòmiques, socials i ambientals.

La raó  de ser de l’ITC ha sigut des de sempre la sostenibilitat, entesa com la capacitat de detecció 
de  les  necessitats  o  problemàtiques  a  les  empreses  ceràmiques  i  la  creació  dels  mecanismes 
necessaris  per  resoldre i  oferir  resposta a  aquestes,  destacant  el  seu esperit  de cooperació amb 
clients, proveïdors, treballadors, alumnes i societat en general.

És per tot això que l’ITC continua avançant a la implantació del seu Pla Estratègic que contempla 
una sèrie d’objectius que inclouen polítiques de comunicació i potenciació de respecte a l’entorn.

L’ITC orienta  el  seu  compromís  social  cap  a  la   millora  de  la  qualitat  de  la  vida  laboral,  la 
conciliació d’aquesta i la vida familiar i personal, la promoció i suport a la formació de la seua 
plantilla,  la  inserció  professional  de  col·lectius  menys  afavorits  o  capacitats,  la  protecció  de 
l’entorn, el màrqueting orientat al desenvolupament d’una comercialització responsable i a l’ètica 
empresarial.

Política mediambiental de l’ITC.

L’ITC assumeix el compromís amb la societat i l’entorn d’integrar la seua estratègia i gestió la 
protecció i  el  respecte per el  medi ambient. És voluntat  de la Direcció del centre implantar un 
sistema de gestió ambiental que complisca les exigències de la Norma UNE-EN ISO 14001 com 
aportació al desenvolupament sostenible.

Actuacions de gestió interna

L’ITC, compromés amb el medi ambient i el desenvolupament sostenible continua duent a terme el 
procés  de  certificació  del  sistema  de  gestió  ambiental,  qualitat  i  prevenció  de  riscos  laborals, 
mitjançant el desenvolupament de les següents actuacions:

Impactes associats a l’activitat:
• La quantificació de l’evolució en el temps dels aspectes ambientals es realitza mitjançant una 

metodologia de càlcul dissenyada a l’ITC que permet obtenir una valoració objectiva dels 
impactes ambientals.

• Procés d’implantació de la Norma ISO 14001
• Revisió i actualització bibliogràfica sobre normativa i legislació ambiental
• Manual d’acollida: gestió ambiental al treball, que informa sobre els principals impactes 

ambientals generats a l’ITC i la manera de minimitzar-los, mitjançant la difusió dels 
procediments d’actuació ambiental i una guia de bones pràctiques.



Formació interna:

El personal de l’ITC rep formació mediambiental  a fi  d’aplicar els  coneixements adquirits a la 
recerca i poder, d’aquesta manera, difondre’ls a les empreses del sector ceràmic.
• Actuacions de gestió interna
• Assessoria, formació i informació
• Assessorament Tecnològic en temes mediambientals. Transferència de coneixements científics 

i tècnics obtinguts gràcies a l’activitat de recerca de l’ITC.
• Observatori Ceràmic. Sistema d’intel·ligència competitiva creat per l’ITC per a facilitar a les 

empreses la presa de decisions estratègiques.
• Disseny i Arquitectura: tendències i estils de vida, es busca l’accessibilitat, el respecte i la 

integració a l’entorn i el benestar de totes les persones físiques.
• Participació en grups de treball per a la redacció de projectes legislatius, plans de millora, 

normes internacionals sobre la qualitat de l’aire.
• Desenvolupament d’activitats de formació externa.
• Participació a seminaris, conferències, congressos, exposicions i jornades.
• Projectes de recerca

Actuacions socioeconòmiques:

Actuacions socials: desenvolupament d’una política social de millora amb els treballadors i públics 
interessats. Es contemplen facilitats per compaginar la vida laboral amb la familiar. Creació del 
Departament de Recursos Humans.

Actuacions econòmiques:  desenvolupament d’una política econòmica que permeta definir objectius 
de productivitat i rendibilitat. La gestió de l’activitat es realitza amb criteris de gestió avançats. Es 
veu reforçada la col·laboració amb entitats de l’economia social local integrant-se al teixit associatiu 
del sector ceràmic.

Campanya BONUS ITC
L’ITC va llançar al 2007 la Campanya BONUS, un model que destina el 0,7% del pressupost al 
finançament d’activitats externes i que com a entitat basada en el coneixement es fonamenta en la 
dedicació horària dels recursos humans del centre a activitats socials i  sectorials que no siguen 
objecte  de  lucre  per  a  l’ITC.  És  a  dir:  el  BONUS  no  serveix  per  al  finançament  econòmic 
d’activitats d’altres centres, sinó per a valoritzar les activitats que es desenvolupen des de l’ITC.

Algunes de les activitats proposades han sigut conferències divulgatives voluntàries, jornades de 
portes obertes a estudiants i societat, participació en activitats d’assessorament, activitats de suport 
a associacions empresarials o professionals i activitats de suport a museus de ceràmica.



Institut Universitari de Plaguicides i Aigües de la Universitat  
Jaume I
Personal de l’IUPA
DIRECTOR: Dr. Félix Hernández Hernández, catedràtic de Química Analítica

SOTSDIRECTOR: Dr. Ignacio Morell Evangelista, catedràtic de Geodinàmica Externa

SECRETARI: Dr. Francisco López Benet, professor titular de Química Analítica

Professorat
• Dr. Juan Vicente Sancho Llopis, professor titular de Química Analítica
• Dr. Joaquim Beltrán Arandes, professor titular de Química Analítica
• Dr. Roque Serrano Gallego, professor titular de Química Analítica
• Dr. Antoni Francesc Roig i Navarro, professor titular de Química Analítica
• Dra. Elena Pitarch Arquimbau, professora contractada doctora
• José Ramón Jiménez Salas, professor associat de Geodinàmica Externa

Personal investigador propi
• Mercedes Barreda Portalés
• Susana Grimalt Brea
• Arantzazu Peruga Mínguez
• María Ibañez Martínez
• Alejandra Renau Llorens
• José Manuel Marín Ramos
• Carlos Guerrero Ramos
• Tania Portolés Nicolau
• Ángel Castillo Tirado
• Miguel Ángel Blanes Fernández

Personal investigador en formació
• Arianna Renau Pruñonosa
• Liliana Bandenay Egoávil
• Jaime Nácher Mestre
• Eduardo Beltrán Iturat
• Emma Gràcia Lor
• Cecilia Medina Vélez
• Elena Serrano Ibañez
• Lubertus Bijlsma
• Cristina Ripollés Vidal
• Ramón Díaz San Pedro

Personal d’administració i serveis
• Carmen Hidalgo Ortiz
• Mª Carmen Beltrán Alonso
• Mª  Lidón Avinent Calpe



Introducció
Les activitats investigadores en l’àmbit dels plaguicides en la Universitat Jaume I es remunten a 
inicis dels anys 80, en el si de l’antic Col·legi Universitari de Castelló, amb la posada en marxa del 
Laboratori de Medi Ambient; al mateix temps, es van iniciar les primeres investigacions en matèria 
de recursos hídrics. Amb la creació de la Universitat Jaume I l’any 1991, ambdues línies es van 
fusionar  sota  la  denominació  de  Grup  d’Investigació  de  Medi  Ambient  i  Recursos  Naturals 
(GIMARN). En la dècada dels  90 el  GIMARN va ser codirigit  pels doctors Félix Hernández i 
Ignacio  Morell,  i  va  desenvolupar  una  intensa  activitat  investigadora  en  les  àrees  de  Química 
Analítica i d’Hidrogeologia, amb especial èmfasi en el camp dels plaguicides.

L’any 2000 els investigadors de l’àrea de Química Analítica es van plantejar obtenir la certificació 
de les Bones Pràctiques de Laboratori (BPL). Les BPL són un conjunt de regles, procediments i 
pràctiques establides i promulgades per l’OCDE, que es consideren de compliment obligatori per a 
assegurar  la  qualitat  i  integritat  de  les  dades  produïdes com a base de la  mútua acceptació de 
resultats  entre  distints  països.  Les  BPL s’apliquen  només  a  estudis  no  clínics  realitzats  sobre 
compostos que poden afectar la seguretat i la salut de les persones, animals o medi ambient, amb 
fins d’autorització i  comercialització.  D’aquesta  manera  es  pretén evitar  la  duplicitat  d’estudis, 
obstacles en el comerç internacional, i millorar, en suma, la protecció de la salut humana i del medi 
ambient. 

Amb  aquest  fi  es  va  crear  el  Laboratori  d’Anàlisi  de  Residus  de  Plaguicides  (LARP)  que  al 
novembre del 2001 va obtenir el certificat de compliment de Bones Pràctiques de Laboratori per a 
l’Anàlisi de Residus de Productes Fitosanitaris (CERTIFICAT 17BPL/22), i es va convertir en el 
primer laboratori espanyol que aconsegueix aquesta prestigiosa certificació en el camp de productes 
fitosanitaris. A l’octubre del 2002 el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació va autoritzar el 
LARP per a realitzar assajos de residus de productes fitosanitaris sota els requisits de les Bones 
Pràctiques de Laboratori, mitjançant una resolució del director general d’Agricultura.

Amb la implantació de les BPL en el camp de l’anàlisi de plaguicides, el LARP s’ha convertit en un 
laboratori de referència d’àmbit nacional i internacional. Els estudis realitzats pel LARP tenen com 
a objectiu l’obtenció de dades per a l’autorització de matèries actives en l’àmbit de la UE (inclusió 
en l’annex I de la Directiva 91/414), o per al registre de formulats en qualsevol dels estats membres. 
Sobre la base de les dades obtingudes pel LARP s’estableixen els límits  màxims de residus de 
plaguicides (LMR) en aliments, límits legals l’àmbit dels quals és el de tota la UE.

Un fita important en el procés de consolidació del LARP és la seua designació com a laboratori de 
referència  del  Ministeri  d’Agricultura,  Pesca  i  Alimentació  en  matèria  d’anàlisi  de  productes 
fitosanitaris i dels seus residus, per a la realització d’estudis sota BPL quant a l’establiment de límits 
màxims de residus (Ordre APA/1964/2005, de 6 de juny; BOE 150, de 24 de juny del 2005).

Paral·lelament als estudis BPL realitzats pel LARP, el grup de treball de Química Analítica ha anat 
efectuant un bon nombre d’investigacions centrades principalment en l’ús de tècniques híbrides de 
cromatografia (tant de gasos com de líquids) /espectrometria de masses, incloent un ampli ventall 
de tècniques MS, amb analitzadors de quadrupol, trampa d’ions, triple quadrupol, temps de vol 
(TOF) i quadrupol-temps de vol (QTOF). Les investigacions dutes a terme en els últims anys han 
tingut una important component aplicada, i s’han abordat camps com el de contaminants orgànics 
en el  medi  ambient  i  en aliments,  l’anàlisi  de fluids  i  teixits  biològics humans,  ecotoxicologia 
marina, etc. 

L’any  2004  els  grups  de  treball  de  Química  Analítica  i  d’Hidrogeologia  van  presentar  a  la 
Universitat Jaume I la proposta de creació de l’Institut Universitari de Plaguicides i Aigües (IUPA), 
sobre la base dels antecedents existents de col·laboració entre ambdós grups, justificant, així mateix, 
la seua necessitat per l’interès dels treballs realitzats per ambdós grups investigadors.



L’IUPA es va crear finalment pel Decret 260/2004, de 19 de novembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana.

Cal  assenyalar  que  investigadors  de  l’IUPA han  promogut  la  creació  de  la  Unitat  Associada 
d’Ecotoxicologia Marina juntament amb l’Institut d’Aqüicultura Marina de Torre la Sal (IATS) del 
Consell  Superior  d’Investigacions  Científiques  (CSIC).  Per  part  de  l’IUPA,  els  membres  que 
formen part de la Unitat Associada són el doctor Francisco López (director) i els doctors Roque 
Serrano i Félix Hernández.

Seccions de treball i govern
L’IUPA es divideix en tres seccions de treball:
• Investigacions Analítiques
• Laboratori d’Anàlisi de Residus de Plaguicides (LARP)
• Recursos Hídrics

L’òrgan  de  representació  i  govern  és  el  Consell  de  l’Institut  que  està  format  pel  director, 
sotsdirector,  secretari,  tot  el  professorat  i  personal  investigador  propi  i  una  representació  del 
personal investigador en formació i del PAS.

Línies d’investigació
Al llarg  dels  mes  de  20  anys  de  treball  del  grup  d’investigació  que  constitueix  l’IUPA,  s’han 
desenvolupat  diversos  projectes  d’investigació  en  temes  relacionats  principalment  amb  la 
problemàtica analítica, ambiental i toxicològica dels plaguicides.

Les línies d’investigació en què s’està treballant actualment són:

Secció d’Investigacions Analítiques
• Impacte dels plaguicides sobre la qualitat de les aigües
• Investigació sobre nous contaminants en aigües: fàrmacs, hormones i drogues d’abús
• Aplicacions de tècniques híbrides cromatografia/espectrometria de masses en la quantificació, 

confirmació i elucidació de contaminants orgànics en mostres d’interès ambiental, alimentari i 
toxicològic

• Determinació de xenoestrògens en matrius biològiques humanes
• Estudis sobre el comportament de compostos orgànics persistents en xarxes tròfiques marines, 

incloent les activitats de l’aqüicultura. Toxicitat, bioacumulació i biomagnificació de 
compostos orgànics persistents en organismes marins

• Estudi sobre drogues d’abús en aigües residuals

Laboratori d’Anàlisi de Residus de Plaguicides
• Estudis sobre productes fitosanitaris en compliment amb els principis de les Bones Pràctiques 

de Laboratori

Secció de Recursos Hídrics
• Processos de salinització
• Contaminació d’aqüífers per activitats agrícoles
• Contaminació per metalls pesats
• Recàrrega natural
• Infiltració d’aigües residuals



• Hidrogeoquímica
• Gestió de recursos hídrics

Durant  2007,  l’activitat  científica  s’ha desenvolupat  a través de 7 projectes d’investigació i  17 
contractes de col·laboració amb l’empresa privada i l’administració; això ha donat lloc, dins de les 
línies de treball abans esmentades, a la publicació de 16 articles científics i diverses comunicacions 
en congressos.

S’ha continuat amb l’acord de comanda de gestió entre el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i 
Marí i  el LARP per a la realització d’anàlisis i assajos seguint les BPL, a fi de fixar els límits 
màxims de residus de productes fitosanitaris, durant un període de 4 anys. Cal destacar també la 
firma d’un conveni marc de col·laboració amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona en matèria 
de formació i assessorament científic i tècnic en el camp de l’anàlisi aplicada a la salut pública així 
com la col·laboració amb el Laboratori de Salut Pública de la Generalitat Valenciana. 

Institut Interuniversitari d'Economia Internacional
Les persones que han ocupat càrrecs durant el curs 2007/08 han sigut les següents:
Director: Celestino Suárez Burguet, fins 24/04/2008
Director: Joan Antoni Martín Montaner, des de 25/04/2008

Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Les persones que han exercit càrrecs durant el curs 2007/08 han sigut les següents:
Director de la Seu: Josep Roderic Guzmán Pitarch
Secretari de la Seu: Tomàs Martínez Romero

Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local
Les activitats portades a terme per l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL) en 
el curs acadèmic 2007-08 responen a la cobertura de necessitats detectades en diferents àrees del 
desenvolupament local, així com a la innovació i investigació en noves línies de treball en l’àmbit 
socioeconòmic.
D’aquesta manera, les accions impulsades contribueixen a aconseguir els objectius estratègics de 
l’institut. S’articulen entorn dels següents eixos d’actuació:
Investigació
Conscients de l’important paper que com a centre d’investigació podem exercir en l’impuls i 
configuració de l’activitat científica de la Comunitat Valenciana, des de l’IIDL s’ha donat suport a 
les diferents línies d’investigació en les quals s’agrupa el nostre professorat. Fruit d’aquest treball, 
podem citar els projectes “Estudi dels indicadors socioeconòmics del municipi de la Vall d’Uixó i la 
seua àrea d’influència comercial” i “Estudi dels indicadors socioeconòmics del municipi de Vila-
real i la seua àrea d’influència comercial”.
D’altra banda, mogut pel seu desig de contribuir a fomentar la iniciació a la investigació, l’Institut 
ha celebrat el Primer Premi Josep Maria Bernabé i ha convocat la seua segona edició, per tal de 
fomentar l’excel·lència entre estudiantat i doctorats de les universitats membres de l’IIDL en 
l’àmbit de les ciències socials.
Formació
Des de l’IIDL s’han impulsat els Programes Oficials de Postgrau en Desenvolupament Local i 
Territori i en Cooperació al Desenvolupament, la proposta formativa més important  dels quals per 
al curs 2007-08 han sigut el Màster en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local i el Màster en 
Cooperació al Desenvolupament.



Al seu torn, prioritzant l’adaptació de l’oferta acadèmica a les necessitats d’aprenentatge de 
l’alumnat, s’ha optat perquè aquests estudis incloguen diversos itineraris formatius. Es pot escollir 
entre cinc diplomes de postgrau diferents, d’acord amb les preferències de l’estudiantat.
 

Estudiants del Màster en Cooperació al Desenvolupament

Entre els dos programes oficials de postgrau s’ha comptat amb un total de 78 estudiants matriculats, 
24 procedents de fora d’Espanya, fet que manifesta la bona acollida i acceptació d’aquests, així com 
la necessitat de continuar treballant en aquesta línia per a satisfer la demanda formativa existent.
Programes internacionals
L’IIDL ha contribuït a la internacionalització de l’UJI mitjançant la coordinació de tres programes 
de cooperació interuniversitària (PCI) cofinançats per l’Agència Espanyola de Cooperació 
Internacional al Desenvolupament.
Mitjançant un d’aquests programes s’ha afavorit la formació especialitzada de professionals xilens 
en la gestió, promoció i planificació integral del desenvolupament local. En finalitzar el curs 
acadèmic 2007-08, catorze persones han superat amb èxit el Màster en Gestió i Promoció del 
Desenvolupament Local a la Universitat Autònoma Metropolitana de Xile i han obtingut el títol 
atorgat per ambdues universitats.
Al mateix temps, s’han fomentat relacions interinstitucionals amb altres universitats 
iberoamericanes en nom de la consolidació de la iniciativa existent i l’extensió de l’experiència en 
formació d’agents de desenvolupament local cap a altres països de la regió.
Per últim, cal destacar els avanços en la participació en projectes i programes de l’àmbit europeu, 
com ara Castelló Emplea i EUROSTRATES (Stratégies territoriales et construction identitaire 
européenne).
Publicacions
Tot el treball dels membres de l’IIDL, o eventualment activitats relacionades amb qualsevol dels 
objectius i línies de treball de l’IIDL, ha de tenir un suport específic amb vista a la seua divulgació.
Entre els documents publicats per l’IIDL cal destacar el llibre De la economía global al desarrollo 
local. El alcance de la intervención de los agentes de empleo y desarrollo local, que arreplega 
algunes de les intervencions del professorat de l’UJI i de la UTEM durant la impartició del 
Programa Oficial de Postgrau en Desenvolupament Local i Territori.

Institut Interuniversitari de Llengües Modernes Aplicades
Les persones que han exercit càrrecs durant el curs 2007/08 han sigut les següents:
Director de la Seu: Josep Roderic Guzmán Pitarch
Secretari de la Seu: Tomàs Martínez Romero



•

Llotja del Cànem. Seu de la Ciutat.
La  Seu  de  la  Ciutat  de  la  Universitat  Jaume  I  ha  consolidat,  aquest  curs  acadèmic,  la  seua 
programació, que, juntament amb l’oferta de les sales d’exposicions, han convertit la Llotja del 
Cànem en un dels espais culturals de referència a Castelló. 

Durant el curs 2008/09 han passat per la Seu de la Ciutat més d’11.000 persones, tant per les sales 
d’exposicions, com per assistir a cursos, jornades, conferències o simplement a preguntar sobre 
informació de la universitat. 

Cal destacar d’aquest període la posada en marxa de dues activitats culturals: el Club de Debat 
Jaume i  el  Cicle de Conferències a la Seu de la Ciutat.  Aquestes dues activitats se sumarien a 
l’oferta formativa dels Cursos d’Estiu i els Estius a les Seus, organitzats per la Jaume I. A més, 
aquesta oferta es veu complementada amb els cursos que la Societat d’Amics i Antics Alumnes, 
SAUJI imparteix en l’edifici. 

Al mes de febrer va tindre lloc el primer aniversari de la Seu de la Ciutat. Coincidint amb aquesta 
data es va realitzar una reunió del rector amb el veïnat de la Seu,  per tal  de conèixer l’opinió 
d’aquests durant el primer any de funcionament de la Seu de la Ciutat. A més es van organitzar  18 
visites guiades per tal de conèixer la història de l’edifici de la Llotja del Cànem. 

 

Programa d’activitats
Club de Debat Jaume I

El  Club de Debat Jaume I és un espai de reflexió en què protagonistes de primera línia debaten 



sobre algun tema d’actualitat. La composició de la taula de debat és: 2 persones relacionades amb el 
tema que es va a tractar, 2 membres de la comunitat universitària, i un moderador relacionat amb 
algun mitjà de comunicació local. 

Els temes tractats han estat:
• El liberalisme, avui
• El socialisme, avui
• El feminisme, avui
• El republicanisme, avui

Cicle de conferències

 

Al primer semestre de 2008 s’han realitzat 3 grans blocs de conferències.

La Llotja i el seu temps (gener) 
• El segle XVII. Carmen Corona
• La història de la ciutat i la història de la Llotja. 
• Una visió de la Llotja des de la visió de l’art. 

Bicentenari de la Guerra de la Independència a Espanya i Iberoamèrica (abril) 
• Levantamiento y revolución: la Guerra de la Independencia en el umbral de la 

contemporaneidad. 
• Las Cortes de Cadiz: representacion y soberania en "ambos hemisferios". - 
• "Obedientes al Rey". El ejército entre la revolución y la contrarrevolución. 

Bicentenari de la Guerra de la Independència a Castelló



• La Guerra de Independencia en las comarcas valencianas. 
• Políticos y pensadores en época de revolución. 
• Francisco Xavier Borrull y los diputados valencianos en las Cortes de Cádiz. 

Els Estius a les Seus 
• Comunicació empresarial 2.0 i e-periodisme, Castelló.
• El Castelló de la Postguerra, Castelló. 
• Literatura negra i periodisme: els llenguatges del crim, Castelló
• Guerra, revolució i carlisme, Castelló
• La comunicació de nous productes financers socialment responsables: propostes per al seu 

desenvolupament i aplicació a Espanya, Castelló

Cursos d’Estiu
• La consideració "laboral" de la prostitució: necessitat, utopia o error? 
• Màrqueting, organització i estratègia en regates d’alta competició
• Interculturalitat, gènere i coeducació

Exposicions

Durant  aquest  curs  acadèmic  s’han  realitzat  a  la  Llotja  del  Cànem un  total  de  9  exposicions, 
coordinades des de l’Aula de Fotografia i el Servei d’Activitats Socioculturals, de la Universitat 
Jaume I.

Altres

A més del programa d’activitats abans comentant, un total de 25 entitats externes han han fet us de 
la sala de premsa per a comunicar o presentar les seues activitats

I s’han realitzat 11 rodes de premsa a l’edifici de la Llotja del Cànem. 

Programa Campus Obert
El programa Campus Obert, a través dels respectius consells assessors de cada una de les seus, ha 
establert  per  al   curs  acadèmic  2007/08  un  programa  d’activitats  culturals  i  de  formació  que 
complementen els serveis permanent que ofereixen cada una de les seus, i  que tenen l’objectiu 
d’apropar la universitat a la província de Castelló per tal que els ciutadans de les comarques més 
llunyanes tinguen les mateixes oportunitats d’accedir a l’UJI que els estudiants de Castelló de la 
Plana.

El més destacable d’aquest curs ha estat la creació d’un programa d’activitats per a la Seu de la 
Ciutat:  Club  de  Debat  Jaume  I,  Cicle  de  conferències  a  la  Seu  de  la  Ciutat,  exposicions 
fotogràfiques, presentacions i rodes de premsa. 

Així com la consolidació del programa de formació els Estius a les Seus, amb un total de 16 cursos 
a les diferents comarques de la província de Castelló. 

En total, aquest curs acadèmic, han passat per les seus, a realitzar diferents consultes o a utilitzar els 
ordinadors i més material, o a visitar les exposicions, fins al mes de juliol, 16.407 persones.
• Seu del Nord: 2.602
• Sede del Interior: 2.150
• Seu dels Ports: 680 
• Seu de la Ciutat: 10.975 

Programa d’activitats



Cursos de formació, jornades congressos:

• Últimes tendències en el disseny del moble i la il·luminació. Any 2007, Vinaròs, 14 de 
desembre  de 2007.

• Curs d’iniciació als esports d’aventura. Mòdul 2 . Vinaròs,  23, 24 i 25 de novembre de 2007. 
• Curs sobre el nou plan general comptable .Vinaròs, 2, 23 i 24 de novembre de 2007.
• Habilitats socials: destreses per a parlar en públic. Vinaròs, novembre 2007.
• VI Coloquio Internacional del Grupo Europeo de Investigación Histórica POTESTAS. Vinaròs, 

29 i 30 d’octubre de 2007.
•  El guió en el procés de producció documental.  Benicarló, del 16 al 31 de maig de 2008.
• Innovació i competitivitat en màrqueting i vendes. Sogorb,  12 de desembre de 2007.
• Curs de grau mitjà de coneixements de valencià. Vilafranca,  del 31 de gener al 27 de maig de 

2008.

Els Estius a les Seus (juliol i setembre):
• Captació i fidelització de clients en les accions culturals. Sogorb.
• Reputació corporativa i organització de petits actes. Sogorb, Morella, Vilafranca i Vinaròs.
• Comunicació empresarial 2.0 i e-periodisme. Castelló.
• El Castelló de la postguerra. Castelló. 
• Integració socioeducativa. Sogorb.
• Què passa amb les matemàtiques? Nous reptes davant les futures reformes. Vistabella.
• El regnat de Jaume I. Expansió territorial i maduració institucional. Vinaròs.
• Literatura negra i periodisme: els llenguatges del crim, Castelló.
• Guerra, revolució i carlisme. Castelló.
• La comunicació de nous productes financers socialment responsables: propostes per al seu 

desenvolupament i aplicació a Espanya. Castelló.
• Nou pla general comptable. Vinaròs.

Cursos d’estiu:
Seu de la Ciutat: 

• La consideració "laboral" de la prostitució: necessitat, utopia o error? 
• Màrqueting, organització i estratègia en regates d’alta competició 
• Interculturalitat, gènere i coeducació 

Sede del Interior:
• Max Aub: la literatura del exilio 

Seu dels Ports:  
• Energies renovables, present i futur  
• Mirades compromeses del documental contemporani. Més enllà de la informació, de 

l’espectacle i de l’entreteniment 
• Emocions informatives: l’espectacle dels sentiments en la societat de la informació 
• La revolució del periodisme ciutadà 

Aula per a Majors: 

L’Aula per a Majors va augmentar per al curs acadèmic el nombre de classes a impartir en les 
diferents seus, i es van desdoblar les sessions en la Seu del Nord i la Seu dels Ports. Enguany s’han 
realitzant sessions en 5 municipis: Vinaròs, Sant Mateu, Morella, Vilafranca i Sogorb. En total s’han 



impartit 510 hores de classe.

En el curs 2007/08 s’han matriculat 193 alumnes entre les 3 seus.

Aula de Fotografia:
• Colección fotográfica. "Combi: Trayectos fugaces". Seu de l’Interior, Sogorb.
• Exposición Fotogràfica. Paisajes Urbanos. Seu de l’Interior, Xóvar. Seu del Nord, Vinaròs. 
• Projecció audiovisual. Llenguatges fotogràfics. Seu de l’Interior, Caudiel 
• Exposició fotogràfica: Piel Cálida. Seu dels Ports, Vilafranca. Seu de l’Interior, Cortes 

d’Arenós. 
• Beirut, Beirut. Exposició fotogràfica (PDF), del 12 d’abril al 19 de maig de 2007. Seu del 

Nord, Vinaròs
• Exposició fotogràfica: El Rastro en el Tiempo (PDF). Del 6 al 27 de juliol a la Biblioteca 

Municipal de Vinaròs 

Aula de Cinema:
Un total de cinc cicles, cicle de Ciència Ficció, cicle de Western, cicle de Cine asiàtic, cicle de 
Reines i cicle de Comèdia, projectats en 13 municipis: Vinaròs, Sogorb, Morella, Vilafranca, 
Forcall, Vallibona, Rossell, Olocau, Soneixa, Xèrica, Viver, Altura, Càlig, 

Aula de Teatre:
VI PERIFÈRIC 2008. Circuit de microespectacles i formació a les comarques de Castelló . 
Amb un total de 15 municipis de la província de Castelló:  Xóvar, Cabanes, Sant Joan de Moró, 
Sot de Ferrer, les Useres, Torre d’En Domènec, Rossell, Alcúdia de Veo, Vilanova d’Alcolea, 
Aín, Bell-lloc, Ares del Maestrat, Atzeneta del Maestrat, Eslida i Vilafranca, Herbers, Sant 
Mateu, Llucena).

Activitats esportives
Introducció
La Universitat  Jaume I  disposa  des  dels  seus  inicis  d’un  servei  preocupat  per  donar  l’atenció 
necessària a la comunitat universitària en matèria d’activitat física i esportiva. 

La creació d’aquest servei té una finalitat múltiple: d’una banda, la funció compensatòria a la vida 
acadèmica que es viu en el quefer quotidià de la nostra comunitat,  i  d’altra banda, els aspectes 
referents al foment d’hàbits higiènics i de salut, on la seua funció està centrada en la millora, el 
manteniment i el desenvolupament d’una major qualitat de vida. 

Dins del conjunt d’activitats que s’ofereixen hi ha un grup que estan orientades des del punt de vista 
de l’enfrontament esportiu, on les persones de la comunitat universitària que ho desitgen poden 
participar  en tot  un  programa de  competicions  intrauniversitàries  i  interuniversitàries.  Aquestes 
competicions  arriben  al  màxim  exponent  amb  la  participació  en  els  campionats  d’Espanya 
universitaris, i a partir del curs pròxim, en la participació en els campionats d’Europa universitaris 
representant la nostra universitat, en el cas que s’aconseguisca la classificació en les fases finals 
dels campionats d’Espanya universitaris. 

Un altre aspecte important és la necessitat de formar els nostres usuaris; formació que va des de la 
iniciació en alguna activitat física fins a la tecnificació en altres. A més a més, dins de la funció 



formadora cal destacar els cursos, debats i assessoraments que es realitzen de forma quotidiana amb 
la finalitat d’augmentar la cultura física i esportiva i el coneixement d’aquests temes per part de la 
comunitat universitària. És important esmentar l’oferta de crèdits de lliure elecció que es generen 
per cursos de formació o participació en activitats organitzades pel Servei d’Esports.

El  Servei  d’Esports  de  la  Universitat  Jaume I  es  manté  com un referent  imprescindible  en  la 
comunitat universitària, així com en el panorama nacional universitari.

Dins de la seua comesa, aposta per una orientació al servei de qualitat, fet que es demostra en la 
continuïtat  de  l’aplicació  de  la  norma  ISO  9001:2000.  A més,  s’ha  consolidat  i  ajustat  a  les 
necessitats del servei la relació de llocs de treball. 

Aquest curs, i com a mostra de l’interès de la comunitat universitària per l’activitat física i esport, 
s’ha arribat a 13.032 inscripcions; l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals amb un 
39,61% ha sigut la que més inscripcions ha realitzat.  A més, el  62,86% d’aquestes inscripcions 
pertanyen al col·lectiu d’estudiantat. D’altra banda, un 31,87% del col·lectiu PAS i un 27,53% del 
col·lectiu PDI fan esport en el Servei d’Esports de la Universitat Jaume I.

També,  el  Servei  d’Esports  ha  detectar  la  menor  participació  de  la  dona  en  aquest  conjunt 
d’activitats oferides, per la qual com a aposta de futur es pretén iniciar un conjunt d’accions que 
s’encaminen a l’augment de la participació femenina en aquest àmbit.

Respecte a les accions orientades cap a l’exterior, el Servei d’Esports participa de manera molt 
compromesa en l’organització dels VI Jocs Nacionals de “Special Olympics” que es celebraran a 
Castelló del 9 al 12 d’octubre d’aquest any. L’altra actuació clau ha sigut l’organització de quatre 
Campionats d’Espanya Universitaris, amb una participació de 32 equips i 504 participants, futbol i 
bàsquet masculí i futbol 7 i bàsquet femení.

Cal destacar també les medalles obtingudes en els campionats d’Espanya universitaris: dos ors, un 
en la prova de 110 metres tanques i en futbol; dues plates, una en 100 metres tanques i l’altra en 
taekwondo; i un bronze en 1.500 metres llisos.

Finalment volem destacar que enguany el Servei d’Esports afronta una perspectiva de futur molt 
important,  on  la  construcció  de  la  piscina  coberta  i  de  les  instal·lacions  a  l’aire  lliure  quasi 
completaran el pla director de instal·lacions esportives de la Universitat Jaume I aprovat per la Junta 
de Govern el 6 de febrer de 2002, i s’arribarà a una extensió de superfície esportiva al voltant de 
95.000 metres quadrats.

Dades estadístiques del Servei d’Esports
Activitats organitzades durant el curs acadèmic 2007/2008

Tipus d’activitats Nombre d’activitats Nombre 
d’inscripcions

Activitats de 
manteniment i millora 
de la salut

Activitats esportives i 
activitats d’ús lliure

34 2.913

Activitats de salut i 
socis del Servei 
d’Esports

22 6.328

Activitats de natura 5 352
Activitats de 
competició

Competició interna i 
Jornades 
interuniversitàries

32 2.163

Competició externa, 47 833



esportistes d’elit i 
col·laboradors CEU

Activitats de formació 
esportiva

Cursos i assajos 15 443

Totals 155 13.032

Percentatge d’inscrits segons el seu vincle a les activitats organitzades durant el curs acadèmic 
2007/2008

Vincle %
Estudiants universitaris 62,86
PAS 3,61
PDI 6,49
SAUJI 27,03
altres 0,01

Percentatge  d’estudiants  inscrits  per  facultat  a  les  activitats  organitzades  durant  el  curs 
acadèmic 2007/2008

Facultat %
Facultat de Ciències Humanes i Socials 31,43
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 26,52
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 39,61
Alumnes d’intercanvi 2,42

Percentatge de reserves d’instal·lacions durant el curs acadèmic 2007/2008

Hores Nombre de 
reserves pavelló

Percentatge de 
reserves pavelló

Nombre de 
reserves zona 

raquetes

Percentatge de 
reserves zona 

raquetes

De 8 a 13 8.159 21,79 2.231 5,96 

De 13 a 17 6.852 18,30 4.399 11,75 

De 17 a 21:30 8.681 23,18 7.128 19,03 

Totals 23.692 63,26 9.979 36,74 

Percentatge inscrits per sexe al Servei d’Esports respecte al total UJI durant el curs 2007/08
Estudiants PAS PDI Comunitat 

universitària
Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home
14,84 29,95 27,86 37,83 27,60 27,48 15,98 29,96
21,39 31,87 27,53 22,19



Evolució de les inscripcions

Curs acadèmic Sectors universitaris Inscripcions Servei 
d’esports

Nombre d’activitats

91-92 6.105 981 29
92-93 6.930 1.954 32
93-94 7.892 2.251 34
94-95 8.837 2.544 42
95-96 9.296 2.867 38
96-97 10.322 3.262 38
97-98 11.384 3.488 41
98-99 12.373 3.794 48
99-00 12.609 3.866 45
00-01 13.456 4.313 43
01-02 14.777 4.390 45
02-03 15.551 5.839 62
03-04 15.733 5.762 69
04-05 16.460 9.150 86
05-06 17.489 10.633 88
06-07 17.788 13.050 125
07-08* 16.556 13.032 155

* Dades tretes de l’aplicació informàtica discoverer 

Fotografies

  



 

 



 

 

 



Activitats socioculturals
SERVEI D'ACTIVITATS SOCIOCULTURALS (SASC)
Aula de Música 
L'Aula de Música és l'espai dedicat a la difusió, la formació i la creació de l'art de la música. És un 
espai obert a la comunitat universitària i a la societat en general que actualment disposa dels grups 
estables següents: 
• L'Orfeó Universitari
• La Big Band
• Combos de l'Espai de Jazz
• L'Orquestra de Cambra

Es consolida com un referent del jazz, la Big Band com una agrupació de joves músics. 

A més, l'Aula de Música manté programacions estables de música que van des del ja consolidat 
Universijazz fins als cicles de música independent organitzats en col·laboració amb altres entitats. 

Destacant aquest any la visita a la nostra universitat de Bob Stoloff, gran didàcta i actual director 
del Departament de Veu en la Berkelee College of Music de Bòston, que va impartir un taller de 
llenguatge scat i improvisació col·lectiva i un concert amb els mateixos alumnes.

 

Concert de Nadal, a la sala d'actes de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques.



 Concert de Primavera a la sala d'actes de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques.

 
Seminari Internacional de Jazz, El Palasiet, Benicàssim 



  Actuació dels combos de l'espai de jazz dins d'UNIVERSIJAZZ, Casino Antic de Castelló. 

Concert de la Big Band UJI en el Teatre Municipal de Benicàssim

Títol de l’activitat Lloc Entitat 
organitzadora 

Dates Participants 

L'Ensemble Vocal Facultat ciències 
humanes i Socials 

SASC-
Universitat 
Jaume I

Del 16 d'octubre al 20 de 
desembre de 2007

48

Espai de Jazz Facultat Ciències 
Humanes i Socials 

SASC- Del 16 d'octubre de 2007 al 28 
de maig de 2008

55



Universitat 
Jaume I

Jam Session Pub Terra SASC-Universitat 
Jaume I

17 d'octubre, 14 de novembre, 
12 de desembre de 2007; 16 de 
gener, 13 de febrer, 12 de març, 
16 d'abril, 14 de maig de 2008

410

XIII Aplec de Corals 
Ciutat de Castelló. 
Homenatge a Juan 
Ramón Herrero

Auditori i Palau de 
Congressos de 
Castelló

Coral Veus de 
Lledó

27 i 28 d'octubre de 2007 1.000

Taller Llenguatge del 
jazz i improvisació, 
impartit per Voro Garcia

Facultat de 
Ciències Humanes i 
Socials

SASC-
Universitat 
Jaume I

22 de novembre, 13 de 
desembre de 2007; 17 i 31 de 
gener, 14 de febrer, 13 de març, 
i 3 i 17 d'abril de 2008

25

Celebració de Santa 
Cecília

Campus del Riu 
Sec. Vestíbul de la 
Facultat de 
Ciències Humanes i 
Socials.

Magisteri 
Musical

22 de novembre de 2007 500

Quart Seminari 
Internacional de Jazz 
UJI.

Hotel El Palasiet. 
Benicàssim

CDMAR 
Producciones

6, 7, 8 i 9 de desembre de 2007 26

Òpera: La filla del Rei 
Barbut 

Teatre Principal de 
Castelló

Castelló 
Cultural

14 i 16 de desembre de 2007 1.306

Concert de Nadal. Facultat de 
Ciències Jurídiques 
i Econòmiques

SASC-
Universitat 
Jaume I

20 de desembre de 2007 145

Carmina Burana a 
Vilafamés

Església de la Sang 
en Vilafamés

SASC-
Universitat 
Jaume I

22 de desembre de 2007 550

Concert d'Hivern de la 
Big Band UJI

Teatre Municipal de 
Benicàssim

SASC-
Universitat 
Jaume I

6 de febrer de 2008 146

Àrea Vocal. Segon 
semestre.

Facultat de 
Ciències Humanes i 
Socials.

SASC-
Universitat 
Jaume I

Del 13 de febrer al 21 de maig 
de 2008

12

Taller II: Llenguatge 
Scat i improvisació, 
impartit per Bob Stoloff

Facultat de 
Ciències Humanes i 
Socials.

SASC-
Universitat 
Jaume I

Del 21 al 26 d'abril de 2008 15

TOTAL ASSISTENTS 4238

Aula de Cinema i Creació Juvenil 
L'Aula de Cinema i Creació Juvenil té com a elements centrals de la seua acció l'organització de 
cicles de cinema, un taller de vídeo amb la producció estable d'un DVD amb creacions pròpies,  i 
suport als festivals d'aquest caire que hi ha en distintes poblacions de les comarques de Castelló.

Aquest  any,  com a  novetat,  es  destaca  la  incorporació  del  pub Terra  i  pub  Four  Seasons  a  la 
proposta en la que ja estava el pub Distriz, com una proposta de difusió de les activitats del cinema 
a la ciutat.



D'altra banda, l'Aula va consolidant altres fenòmens juvenils, com per exemple el còmic, que, a 
proposta dels grups estudiantils, ha organitzat durant aquest curs les Quartes Jornades de Còmic a 
Castelló, en col·laboració amb els col·lectius Fanzone i Freaks in Black.  Destaca també aquest any 
l'exposició de còmic eslovè inspirada en ruscos de mel “Honey Talks. La mel que parla”, producte amb 
fons europeu per a la interrelació de la cultura juvenil a Europa. 

Es consolida la mostra de Cinemascore, mostra de cinema i música organitzada conjuntament per 
l'Aula i el Teatre Municipal de Benicàssim. 

Jornades de CòmiCS_08, inauguració de l’exposició “Honey Talks”.

Jornades de CòmiCS_08, taula redona amb tots els convidats a les jornades .



 

Imatge del curs de Taller de vídeo “Trastorn visual” al CENT.

Passe de curtmetratges del Taller de vídeo.

Títol de l’activitat Lloc Entitat organitzadora Dates Participants 

Cicle de cinema: Cine 
negre. Pub Distriz

Pub Distriz Aula de Cinema  i 
Creació Juvenil- 
SASC

5, 12, 19 i 26 de 
setembre de 2007

65

Taller de vídeo Trastorn 
Visual. 1r semestre

Sala Multimèdia del 
CENT, ESTCE

Aula de Cinema  i 
Creació Juvenil- 
SASC- CENT

Del 22 d'octubre 
al 19 de desembre 
de 2007

13

Cicle de cinema: Asiàtic Pub Distriz Aula de Cinema  i 3, 10, 17 i 24 80



Pub Distriz Creació Juvenil- 
SASC

d'octubre de 2008

Cicle de cinema: 
“Cine&delinqüència”. Pub 
Distriz

Pub Distriz Aula de Cinema  i 
Creació Juvenil- 
SASC

7, 14, 21 i 28 de 
novembre de 2007

65

Taller de Còmic: 
CòmiCS_08

Escola Superior de 
Tecnologia i Ciències 
Experimentals.

Aula de Cinema i 
Creació Juvenil-SASC

Del 12 de 
novembre al 10 de 
desembre de 2007

10

Cicle de cinema i drogues. 
Consumeix cinema. Si no et 
passes, t'ho perds!

Aula Magna. Facultat de 
Ciències Jurídiques i 
Econòmiques

Aula de Cinema i 
Creació Juvenil-SASC

13, 15, 20 i 22 de 
novembre de 2007

40

Llums, càmera, acció... 
Rodant en valencià. Cicle 
de cinema.

Aula Magna. Facultat de 
Ciències Humanes i 
Socials.

Aula de Cinema i 
Creació Juvenil-SASC

4, 11 i 13 de 
desembre de 
2007

27

Cicle de cinema: Aventura 
Juvenil. Pub Distriz

Pub Distriz Aula de Cinema i 
Creació Juvenil-SASC

12, 19 i 26 de 
desembre de 2007

70

Cicle de cinema: Harry El 
Sucio. Pub Distriz.

Pub Distriz Aula de Cinema i 
Creació Juvenil-SASC

2, 9, 16, 23 i 30 de 
gener de 2008

72

Projeccions de cinema al 
Terra: Músics llegendaris.

Pub Terra Aula de Cinema i 
Creació Juvenil-SASC

6, 13, 20 i 27 de 
gener de 2008

45

Projeccions de cinema al 
Terra: Música en el cine.

Pub Terra Aula de Cinema i 
Creació Juvenil-SASC

3, 10 i 17 de 
febrer de 2008

37

Cicle de cinema: 
L’Alemanya nazi. Pub 
Distriz

Pub Distriz Aula de Cinema i 
Creació Juvenil-SASC

6, 13 i 20 de 
febrer de 2008

51

Trastorn Visual. Passe de 
curtmetratges d'alumnes.

Aula Magna. Facultat de 
Ciències Humanes i 
Socials.

Aula de Cinema  i 
Creació Juvenil- 
SASC- CENT

7 de febrer de 
2008

70

Taller de vídeo Trastorn 
Visual.  2n semestre

Sala Multimèdia del 
CENT, ESTCE

Aula de Cinema  i 
Creació Juvenil- 
SASC- CENT

Del 18 de febrer 
al 30 d'abril de 
2008

13

Cicle de cine espanyol. 
Comentat per estudiants 
internacionals.

Sala de Graus de la 
Facultat de Ciències 
Econòmiques i Socials

Aula de Cinema i 
Creació Juvenil-SASC

2 de febrer, 5 i 12 
de març, 9, 23 i 30 
d'abril de 2008

240

Taller de Còmic: 
CòmiCS_08

Facultat de Ciències 
Humanes i Socials.

Aula de Cinema i 
Creació Juvenil-SASC

Del 3 de març a 
21 d'abril de 2008

15

Cicle de Cinema per a la 
Comunitat Universitària.

Neocine. Port Azahar. 
Grau de Castelló.

Aula de Cinema i 
Creació Juvenil-SASC

4, 6, 11 i 13 de 
març, 15 i 17 
d'abril, 13, 15, 27 
i 29 de maig de 
2008

689

Cicle de cinema: Després 
de la Guerra Civil. Pub 
Distriz

Pub Distriz Aula de Cinema i 
Creació Juvenil-SASC

5, 12, 19 i 26 de 
març de 2008

61

Projeccions de cinema al 
Terra: Amb accent musical

Pub Terra Aula de Cinema i 
Creació Juvenil-SASC

9, 16, 23 i 30 de 
març de 2008

50

Honey Talks. La mel que 
parla. IV Jornades de 
Còmic de Castelló. 
ComiCS_08.

Llotja del Cànem Aula de Cinema i 
Creació Juvenil-SASC

Del 14 de març al 
6 d'abril de 2008

429



ComiCS_08. Jornades de 
Còmics de Castelló.

UJI, Llotja del Cànem, 
Centre Social Sant 
Isidre de la Caixa Rural 
de Castelló i Neocine, 
Port Azahar.

Aula de Cinema i 
Creació Juvenil-SASC

14 i 15 de març 
2008

160

CinemaScore. III Mostra de 
música i cinema.

Teatre Municipal de 
Benicàssim.

SASC-Universitat 
Jaume I- Teatre 
Municipal de 
Benicàssim- 
Ajuntament de 
Benicàssim- 
Septiembre Records.

Del 17 al 20 
d'abril 2008

535

Ciclo Four Films. Four 
Seasons sixties club.

Pub Four Seasons. Aula de Cinema i 
Creació Juvenil-SASC

8, 15, 22 i 29 
d'abril de 2008

88

Projeccions de cinema al 
Terra: R'n'R

Pub Terra Aula de Cinema i 
Creació Juvenil-SASC

6, 13, 20 i 27 
d'abril de 2008

80

Cicle de cinema: Tim 
Burton. Pub Distriz.

Pub Distriz Aula de Cinema i 
Creació Juvenil-SASC

2, 9, 16 i 23 
d'abril de 2008

99

Cicle de cinema: Germans 
Coen. Pub Distriz.

Pub Distriz Aula de Cinema i 
Creació Juvenil-SASC

7, 14, 21 i 28 de 
maig de 2008.

80

Four Seasons sixties club: 
Losers.

Pub Four Seasons Aula de Cinema i 
Creació Juvenil-SASC

6, 13, 20 i 27 de 
maig de 2008

92

Projeccions de cinema al 
Terra: Documentals sonors.

Pub Terra Aula de Cinema i 
Creació Juvenil-SASC

4, 11, 18 i 25 de 
maig de 2008

78

Trastorn Visual: Passe de 
curtmetratges d'alumnes.

Aula Magna. Facultat de 
Ciències Humanes i 
Socials.

Aula de Cinema  i 
Creació Juvenil- 
SASC- CENT

22 de maig de 
2008

65

Cicle de cinema: L'anime 
de Miyazaki. Pub Distriz.

Pub Distriz Aula de Cinema i 
Creació Juvenil-SASC

6, 11, 18 i 25 de 
juny de 2008

82

Four Seasons sixties club: 
Surfin'fourfilms.

Pub Four Seasons Aula de Cinema i 
Creació Juvenil-SASC

3, 10, 17 i 24 de 
juny de 2008

71

Cicle de cinema: Acció dels 
80. Pub Distriz.

Pub Distriz Aula de Cinema i 
Creació Juvenil-SASC

2, 9, 16, 23 i 30 de 
juliol de 2008

30

Four Seasons sixties club: 
Four Films Juliol

Pub Four Seasons Aula de Cinema i 
Creació Juvenil-SASC

1, 8, 15, 22 de 
juliol de 2008

40

TOTAL ASSISTENTS 3642

COL·LABORACIONS 

IX Jornades Senpai de 
Castelló

Centro Urban Associació Senpai 29 i 30 de 
setembre de 2007

50

Setmana de Benvinguda Facultat de Ciències 
Humanes i Socials

Consell d'Estudiants Del 15 al 19 
d'octubre de 2007

120

Sonoscope Vestíbul, Facultat de 
Ciències Humanes i 
Socials.

Quatre Gossos Del 16 al 18 
d'octubre de 2007

250



Tanned Tin Castelló Casino Antic, Teatre 
Principal, Auditori i 
Centre Municipal de 
Cultura. Castelló

Castelló Cultural Del 31 d'octubre 
al 4 de novembre 
de 2007

2.500

VI Jornadas de fantasía y 
ciencia ficción de Castellón.

La Pérgola. Castelló Miskatonic Center – 
La Orden del Dragón

Del 16 al 18 de 
maig de 2008

600

Cicle de cinema amb 
Campus Obert: Reinas

Sogorb, Cortes 
d’Arenós, Xèrica, Viver, 
Soneixa

Aula de Cinema i 
Creació Juvenil-SASC 
– Campus Obert

3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
12, 13, 14, 16, 23, 
28, 29 i 30 de 
març; 4, 18 i 25 
d'abril, de 2008

No consta

Cicle de cinema amb 
Campus Obert: Cicle 
Ciència Ficció

Rossell, Càlig, 
Vallibona

Aula de Cinema i 
Creació Juvenil-SASC 
– Campus Obert

5, 12, 19 i 26 de 
juny; 6, 13, 20 i 
27 de juliol de 
2008

No consta

Cicle de cinema amb 
Campus Obert: Cicle 
Western

Coves de Vinromà, 
Càlig, Altura, Olocau 
del Rei

Aula de Cinema i 
Creació Juvenil-SASC 
– Campus Obert

30 d'abril; 9 i 16 
de maig; 8, 15 i 
22 de juny; 13, 20 
i 27 de juliol de 
2008

No consta

Cicle de cinema amb 
Campus Obert: Cicle 
Asiàtic.

Rossell Aula de Cinema i 
Creació Juvenil-SASC 
– Campus Obert

3, 10, 17, 24 i 31 
de juliol de 2008

No consta

Cicle de cinema amb 
Campus Obert: Cicle 
Comèdia.

Rossell, Sogorb, Viver, 
Xèrica, Soneixa, Altura, 
i Càlig

Aula de Cinema i 
Creació Juvenil-SASC 
– Campus Obert

3, 10, 17 i 24 
d'abril; 8, 11, 15, 
16, 18, 22, 23, 25, 
29 i 30 de maig; 1 
de juny; 15, 17, 
21 i 23 de juliol; 
3, 10, 17 i 24 
d'agost,  i 8, 15, 
22 i 29 de 
novembre de 2008

No consta

TOTAL ASSISTENTS 3520

Aula de Fotografia
L'Aula  de  Fotografia  realitza  les  seues  activitats  sobre  dos  eixos  fonamentals:  l'organització 
d'exposicions de fotografia des d'una concepció eclèctica, apostant sempre per noves propostes, i el 
fet de ser un espai convergent de debat sobre la fotografia com a fenomen sociocultural obert a 
agrupacions o associacions fotogràfiques. 

«Imaginària 08, fotografia a la primavera», es consolida com una trobada de fotografia en la ciutat 
de Castelló.  El principal espai expositiu ha sigut la Llotja  del  Cànem, Seu de la Ciutat,   i  cal 
destacar que les activitats de col·laboració augmenten any rere any; com a detall s'ha incorporat el 
MUCBE (Museu de la ciutat de Benicarló) i amb motiu del XV aniversari del Parc Natural de les 
Illes Columbretes, exposició produïda per artistes que visitaren les illes durant Imaginària 08.

Aquest any hem participat en la II Nit de l'Art (9 de maig), proposta de l'Ajuntament de Castelló per 
a l'obertura dels espais expositius fins a la una de la matinada. L'exposició «Max Madri» de Luis 
Baylón, va dur a la Llotja del Cànem més de 1.100 persones. 



 Exposició, «Anamorphoses», de Costas Ordolis, Llotja del Cànem, Seu de la Ciutat, Castelló. 

  
Exposició,  «Trujillo en la cima» de Kurt Schintzer “Conrado” Llotja del Cànem, Seu de la Ciutat, Castelló. 

Títol de l’activitat Lloc Entitat organitzadora Dates Participants 

VI Jornades d'Imatge, 
“Narracions Visuals”

Centre Social Sant 
Isidre, Caixa Rural de 
Castelló

Aula de Fotografia- SASC 19, 20, 21, 
23, 27, 28 i 
29 de 
novembre de 
2007

15

Exposició 
“Anamorphoses. 
Shapes and Shadows 
in theatre”, de Costas 
Ordolis.

Llotja del Cànem Aula de Fotografia- SASC Del 27 de 
setembre al 
28 d'octubre 
de 2007

720

Exposició “La línea 
del cielo”, de 
Fernando Nos

Llotja del Cànem Aula de Fotografia- SASC Del 8 de 
novembre al 
9 de 
desembre de 
2007

1090



Exposició “Gente de 
la calle”, de Pepe 
Frisuelos

Llotja del Cànem Aula de Fotografia- SASC Del 18 de 
gener al 10 
de febrer de 
2008

623

Microtallers 
“Llenguatges 
fotogràfics”.

Centre Social Sant 
Isidre, Caixa Rural de 
Castelló

Aula de Fotografia- SASC 19 de gener, 
9 de febrer, i 
15 de març 
de 2008

24

Exposició “Trujillo 
en la cima”, de Kurt 
Schintzer.

Llotja del Cànem Aula de Fotografia- SASC Del 15 de 
febrer al 9 de 
març de 
2008

980

Exposició “Max 
Madri”, de Luis 
Baylón. 
Imaginària'08.

Llotja del Cànem SASC-Universitat Jaume I Del 9 de 
maig a l'1 de 
juny de 2008

350

Instal·lació / acció 
“Miradas de luz, una 
cámara oscura en 
Castellón”, de Jorge 
Ogea i Ramón 
Casanova. 
Imaginària'08.

Plaça de l'Herba, 
Museu de Belles Arts, 
Plaça Hort de Soguers

SASC-Universitat Jaume I; 
Departament d'Escultura de la 
Universitat de Barcelona; 
Museu de Belles Arts; Castelló 
Cultural; Generalitat Valenciana

9, 10 i 11 de 
maig de 
2008

400

Tour fotogràfic, 
exposició i projecció 
“Mostra fotogràfica 
Illes Columbretes”. 
Imaginària'08.

Neocine, Port Azahar, 
Grau de Castelló; 
Museu de Belles Arts; 
Plaça del Mar, Grau de 
Castelló.

SASC-Universitat Jaume I; 
Centre d'Informació de la 
Reserva Natural de les Illes 
Columbretes: Conselleria de 
Medi Ambient, Aigua, 
Urbanisme i Habitatge; Museu 
de Belles Arts; Castelló 
Cultural; Autoridad Portuaria de 
Castellón

17 de maig, 
de l'1 al 19 
de juny de 
2008

4322 exposició 
600 projecció 
35 tour 

Projecció fotogràfica 
“Disparos 
sincopados”, de Fosi 
Vegue, Ricardo Cases 
i Alejandro Marote. 
Imaginària'08.

Museu de Belles Arts SASC-Universitat Jaume I; 
Castelló Cultural; Dr. Shewhart 
Inc.; Escuela Blank Paper; 
Museu de Belles Arts; Castelló 
Cultural; Generalitat 
Valenciana.

31 de maig, 
4 i 7 de juny 
de 2008

75

Exposició 
“Fotografies de gran 
format en l'espai 
urbà”. Imaginària'08.

Llotja del Cànem SASC-Universitat Jaume I; 
Ajuntament de Castelló

Del 5 al 22 
de juny de 
2008

550

Exposició “Palabras 
con leyenda”, de J.M. 
Borja. Imaginària'08.

Llotja del Cànem SASC-Universitat Jaume I Del 5 al 22 
de juny de 
2008

550

TOTAL ASSISTENTS 10.334



 
COL·LABORACIONS 

Títol de l’activitat Lloc Entitat organitzadora Dates Participants 
Conferència “Declaració dels 
Drets Humans”.

Llotja del Cànem Amnistia Internacional 10 de novembre de 
2007

40

Exposició “Declaració del 
Drets Humans”, de Clemente 
Bernad

Llotja del Cànem Amnistia Internacional
Del 13 de 
desembre de 2007 
al 6 de gener de 
2008

670

Exposició “Poegrafies” obra 
d'Antoni Albalat

Galeria 
Pictograma

Galeria Pictograma Del 9 de maig a l'1 
de juny de 2008

120

Exposició “Lavas and 
Flowers” fotografies d'Olga 
Batistes

Sala exposicions 
Castalia Iuris

Castalia Iuris Del 9 al 15 de maig 
de 2008

80

Exposició “Fotoprensa”
diversos autors

Casa de Cultura Afopremsa
Ajuntament de Castelló

Del 9 al 23 de maig 
de 2008

1500

Projecció
“Castellón en el recuerdo”
fotografies de Nicolás 
Sánchez Calvo

Centre Social 
Sant Isidre

Fundació Sant Isidre-
Caixa Rural Castelló.

9, 14, 21 de maig 
de 2008

120

Exposició “Urinarios” 
fotografies de Daniel Duart

Pub Terra Pub Terra 9 de maig a l'1 de 
juny de 2008

350

Projecció “Historias 
Fotogràficas” diversos autors

Escola d'Arts i 
Superior de 
Disseny

Escola d'Arts i Superior 
de Disseny

9 de maig de 2008 900

Fase de concurs i exposició 
“X Marató fotogràfica ciutat 
de Castelló”

Llotja de cànem i 
Casal Jove del 
Grau

Agrupació fotogràfica AFOC
Ajuntament de Castelló-
Regidoria de joventut
Fotocine Lledó
Óptica Mayor
PYMEC Castellón
CAM, Caja de Ahorros del 
Mediterraneo.

Concurs:
10 de maig de 2008
Exposició:
Del 31 de maig al 
15 de juny de 2008

70 
participants
250 
assistents

Exposició: “Pantomimas”, 
fotografies de Pablo Serrano

Café de Flandes Café de Flandes De l'11 de maig al 
7 de juny de 2008

200

Exposició “XV concurs 
nacional de fotografia l'art de 
la llum”

Moli la Reixa . 
Onda

Agrupació fotogràfica 
l'Art de la Llum (Onda)
Ajuntament d'Onda

Del 16 al 25 de 
maig de 2008

350

Exposició “La línea y el 
reflejo” fotografies de Wesley 
Royce Brittain.

Galeria Bar 
Meduse

Galeria Bar Meduse Deñ 18 de maig al 
22 de juny de 2008

80

Fase de concurs, projecció i 
entrega de premis:
“Noctámbula”

Soho Pub Soho Pub
Limusinas Castellón
La Tratoria
Jovani Fotográfos
Grabados Molina

Concurs:
23 de maig de 2008
Projecció i entrega 
de premis:
30 de maig de 2008

8

Exposició “Rayogramas” Escola d'Arts i 
Superior de 
Disseny

Escola d'Arts i Superior 
de Disseny

Del 26 de maig al 7 
de juny de 2008

200

Exposició “Exposició 
col·lectiva” diversos autors

Pub Terra Pub Terra
Mòdul de Fotografia de 

Del 3 de juny al 3 
de juliol de 2008

650



l'IES d'Almassora

Projecció i col·loqui: “De 
palabras e imágenes” 
participen Juan Manuel Díaz 
Burgos, Julio López Sauar i 
Juan Pedro Trejo Lejido

Edifici Hucha Agrupación Fotográfica 
Sarthou Carreres
Fundació Bancaixa-
CaixaCastelló

30 de maig de 2008 35

Projecció “Fotografia entre el 
valor y la importancia” 
participa Zdravko Joksimovic

Zona de Artes 
Visuales

Zona de Artes Visuales 31 de maig de 2008 15

Exposició “Mauthausen 
Crònica”

Mucbe – Centre 
Cultural Convent 
de Sant Francesc

MUCBE-Ajuntament de 
Benicarló
Museu d'Història de 
Catalunya
Associació Amical de 
Mauthausen

Del 6 de juny al 27 
de juliol de 2008

2500

TOTAL ASSISTENTS 8.138

Aula de Teatre
És l'espai de creació degà de la Universitat,  ja que va nàixer en l'antic Col·legi Universitari de 
Castelló (CUC). Es configura com un àmbit formatiu i de creació escènica que, a més, organitza en 
el seu si la Mostra de Teatre Reclam. 

L'Aula de Teatre Carles Pons va estrenar al Teatre Municipal de Benicàssim, amb un notable èxit de 
públic, l'obra SCHOL (El Mètode) , exercici final com a resultat del taller de muntatge escènic que 
s'organitza a l'Aula. 

Cal  destacar  els  premis  obtinguts  per  l'obra  2m²:  premi  al  millor  actor  a  Hèctor  Salvador  i  a 
l'escenografia de l'espectacle, en el concurs de Teatre de Mislata. 

Durant el curs passat es van realitzar un total de 432 hores de formació amb la participació d'un 
total de 46 persones. 

La  mostra  de  teatre  professional  RECLAM,  que  durant  el  mes  de  novembre  comparteix 
programació amb teatres de diversos pobles i ciutats de les nostres comarques (campus universitari, 
a  Castelló  i  als  pobles  d'Almassora,  Benicarló,  Benicàssim,  Betxí,  Borriana,  Morella,  Onda, 
Vilafranca, Vila-real i Vinaròs) aquest any ha dut a terme 50 espectacles teatrals i ha reunit 10.454 
assistents. 



  
RECLAM 2007, Teatro Necessario, “Clonwn in libertá”, Vestíbul de la FCHS, Universitat Jaume I.

 
RECLAM 2007, Ane Mirem, “Kontorsionista”, cafeteria de la FCHS



           Alumnes del taller d'iniciació 2007-2008.  Alumnes del taller d'interpretació 2007-2008.

 “Schöl (El Mètode)”, obra fi de curs del alumnes del taller de muntatge escènic 2007-2008. 

Títol de l’activitat Lloc Entitat 
organitzadora 

Dates Participants 

Curs d'iniciació al Teatre 07-08 Aula de Teatre Carles 
Pons. FCJE 

Aula de Teatre 
Carles Pons- SASC

Del 16 
d'octubre de 
2007 a  maig 
de 2008

19

Taller de muntatge escènic 07-08 Aula de Teatre Carles 
Pons. FCJE 

Aula de Teatre 
Carles Pons- SASC

Del 16 
d'octubre de 
2007 a maig 
de 2008

2

Curs d'interpretació 07-08 Aula de Teatre Carles 
Pons. FCJE 

Aula de Teatre 
Carles Pons. SASC

Del 16 
d'octubre de 
2007 a  maig 
de 2008

20

RECLAM 2007 Universitat Jaume I Universitat Jaume I, Del 4 de 10.454



15ª Mostra de teatre 

ACTUACIONS: 
ANE MIREM: Kontorsionista.
ADRIAN: L'home verd; El llit.
PERE HOSTA: Tal com sóc.
LA TOUPINE: Les champignons.
COMPANYIA PER-VERSIONS: 
(Per)versions.
LOSCORDEROS.SC: Crónica de José 
Agarrotado.
LLONOVOY: Indiosincràsia.
TEATRE ESSELA: La fàbrica.
TEATRO NECESSARIO: Clown in 
libertá.
CHAPITÔ: El gran creador.
CUARTA PARED: Rebeldías posibles.
GARDI HUTTER: Joana d'Arc.
NOLA RAE: Mozart preposteroso.
CIRCOLANDO: Cuarto interior.
PACHAMANA: Salvaje.
VIRIDIANA: Un día, una hora.
LA LLUNA NOVA: Les veus.
CIA. BLANCA MARSILLACH: Pareja 
abierta.
LA RODA: El flautista d'Hamelín.
LA DEPENDENT: Va de bo.
CHAPERTONS: Goma gom

actuacions ens totes les 
facultats. 
Almassora: Auditori les 
Boqueres
Benicarló: Auditori 
Municipal 
Benicàssim: Teatre 
Municipal. 
Betxí: Teatre Municipal 
Borriana: Teatre Payá i 
Mercat 
Castelló de la Plana: 
Teatre Principal , café 
Teatre Pub Terra, Plaça 
Santa Clara.
L'Alt Palància: Plaça Agua 
Limpia de Sogorb, i Casa 
Cultura d'Assuévar.
Morella: teatre Municipal i 
carrers. 
Onda: Auditori Municipal 
Mònaco. 
Vilafranca: Casa de la 
Cultura (sala Carles Pons) 
Vila-real: Auditori 
Municipal
Vinaròs: Auditori 
Municipal W. Ayguals de 
Izco 

Diputació de 
Castelló,  Fundació 
caixa Castelló-
Bancaixa, Aj. 
Almassora, Aj. 
Benicarló, Aj. 
Benicàssim, Aj. 
Betxí, Aj. Borriana, 
Aj. Castelló de la 
Plana, Aj. Morella, 
Aj. Onda, Aj. La 
Vall d'Uixó, Aj. 
Vilafranca, Aj. Vila-
real, Aj. Vinaròs, 
Circuit Teatral 
Valencià, Teatre 
principal de 
Castelló, Fundació 
Bancaja-Segorbe. 

novembre al 2 
de desembre 
de 2007

RESUM RECLAM: 
Espectacles de teatres: 22
Funcions de teatre: 47
Pel·lícules de cine: 1 
Passes de pel·lícula: 3
TOTAL ACTES: 50

Representació 2m2. Teatre Mònaco d'Onda SASC-Universitat 
Jaume I

4 de novembre 
de 2007

75

25ª Edició del concurs Vila de 
Mislata. Representació de 2m2.

Mislata Ajuntament de 
Mislata. Regidoria 
de Cultura.

23 de 
novembre de 
2007

210

Representació 2m2. Morella Teatre Municipal de 
Morella

62

Taller de narració oral: “Del relato 
literario al relato oral”.

Escola Superior de 
Ciències i Tecnologia

Aula de Teatre 
Carles Pons- SASC

Del 18 al 20 de 
febrer de 2008

5

Festival internacional de l'oralitat 
2008

Pub Terra Aula de Teatre 
Carles Pons- SASC

Del 18 al 20 de 
febrer de 2008

340

Dia Mundial del teatre
Punt de llibre

Universitat Jaume I SASC- Biblioteca 27 de març de 
2008

---

Projecte Alcover (Viatge a 
California – Tape).

Teatre Municipal de 
Benicàssim 

Aula de Teatre 
Carles Pons- SASC

26 d'abril i 9 
de maig de 
2008

242

CICLORAMA 08 (Amor a mars; 
Per tu!! O peramorquè?; El dia que 
Bertolt va morir a Finlàndia; Schöl 
(El mètode)).

Teatre Municipal de 
Benicàssim

Aula de Teatre 
Carles Pons- SASC

15 i 24 de 
maig, 3 de 
juliol de 2008

1.361

TOTAL ASSISTENTS 12.728



 
Altres activitats
Activitats que no formen part de cap de les aules del SASC, i que es consoliden any rere any.

Aquest any de tipus formatiu com a novetat els tallers anomenats “Espais Transitables” que es fan 
amb col·laboració amb l'Espai d'Art Contemporani de Castelló i que continuarem amb ells el proper 
curs. I de tipus expositiu l'exposició organitzada conjuntament a l'Ambaixada d'Espanya a Namíbia, 
l'Ajuntament de Castelló i la Universitat Jaume I d'art contemporani namibi.

 
Activitats formatives

 

Escola de tardor 2007. «Escola de sostenibilitat de l'agricultura mediterrània. Sostenibilitat econòmica». 

MERIDIANS 08: VII Jornades per a programadors culturals. «Cultura digital» Sala de juntes. Rectorat



 
Títol de l’activitat Lloc Entitat 

organitzadora 
Dates Participants 

Escola de tardor 2007. Escola de 
sostenibilitat de l'agricultura 
mediterrània. Sostenibilitat 
econòmica de l'agricultura 
mediterrània.

Centre de Postgrau i 
Consell social 

SASC – Universitat 
Jaume I.

Del 22 al 26 
d'octubre de 
2007

13

MERIDIANS 08. VII Jornades per 
a gestors culturals. Cultura Digital.

Sala de juntes de 
l'edifici Rectorat. 
Universitat Jaume I 

SASC – Universitat 
Jaume I

15 i 16 d'abril 
de 2008 

44

COL·LABORACIONS 

Taller d'Espais Transitables 3. 
Accessos indirectes a la cultura 
contemporània.

Espai d'Art 
contemporani de 
Castelló. (EACC)

SASC - EACC 19-20 i 26-27 
d'octubre de 
2007

18

Taller d'Espais Transitables 4. 
Accessos indirectes a la cultura 
contemporània.

EACC SASC- EACC 11-12 i 18-19 
d'abril de 2008

15

Taller de Literatura 2007 Facultat de Ciències 
Humanes i Socials. 
Universitat Jaume I

SAS - Vicerectorat 
d'Estudiants i 
Ocupació

Del 6 de 
novembre al 
20 de 
desembre de 
2007

31

TOTAL ASSISTENTS 121

Activitats expositives

 John Sampson i Samuel Amunkete autors de l'exposició. Llotja del cànem.



 Taller-conferència. Llotja del cànem.

Títol de l’activitat Lloc Entitat 
organitzadora 

Dates Participants 

Exposició:
South Meets North-Namibia in 
Spain.
Arte namibio en España, pintures 
de John Sampson i Samuel 
Amunkete.

Llotja del cànem, seu 
de la ciutat

SASC-Ambaixada 
d'Espanya a 
Namíbia- 
Ajuntament de 
Castelló

18 al 27 d'abril 
de 2008

286

Taller-conferència:
Taller d'art contemporani namibi

Llotja del cànem, seu 
de la ciutat

SASC- Els autors 
de l'exposició

23 d'abril de 
2008

18

Activitats institucionals

VIII Centenari del Naixement del Rei Jaume I, actuació del grup El ball de Sant Vito. 



 

VIII Centenari del Naixement del Rei Jaume I, actuació dels grups del Festival de Danses de L'Antiga Corona d'Aragó. 
 

 VIII Centenari del Naixement del Rei Jaume I, actuació del grup Rodamóns Teatre. 

Títol de l’activitat Lloc Entitat 
organitzadora 

Dates Participants 

VIII Centenari del Naixement del 
Rei Jaume I: Les Trobes de la 
Taranta i Cercavila medieval a 
càrrec del grup El Ball de Sant 
Vito

Àgora SASC – Universitat 
Jaume I

17 d'abril de 
2008

Públic 
referencial

VIII Centenari del Naixement del 
Rei Jaume I: El Doctor Sensaloni i 
Cercavila Medieval  a càrrec del 

Àgora SASC – Universitat 
Jaume I

24 d'abril de 
2008

Públic 
referencial



grup El Ball de Sant Vito

VIII Centenari del Naixement del 
Rei Jaume I: Festival de Danses de 
l'Antiga Corona d'Aragó amb els 
grups de danses Akragas de Sicília, 
i Zdravets de Bulgària.

Àgora SASC – Universitat 
Jaume I

8 de maig de 
2008

Públic 
referencial

VIII Centenari del Naixement del 
Rei Jaume I: Rodamóns Teatre.

Vestíbul de la FCHS SASC – Universitat 
Jaume I

15 de maig de 
2008

150

Col·laboracions

Títol de l’activitat Lloc Entitat 
organitzadora 

Dates Participants 

My Europe Film Contest Sala de premsa de 
l'edifici Rectoral

Centre de 
documentació 
Europea (Biblioteca)

21 de 
novembre de 
2007

10



Galeria Octubre
Enguany s’han realitzat quatre exposicions, amb un total de 1.694 visitants: 

«Homo Libris, Liber Est. Ana Lentsch», artista nascuda a Bèlgica, descendent de supervivents de 
víctimes del genocidi nazi, reflecteix en la seua pintura, que és un “...rebuig a qualsevol guerra i el 
patiment  d'innocents...”.  «7a  exposició de  prototips»,  exposició dels  treballs  de  l'alumnat  de la 
titulació de Disseny Industrial  que s'organitza conjuntament amb ells i que es realitza cada dos 
anys. «Biografia onírica: itineraris i mitologia. Pere Ribera.», artista local (la Vall d'Uixó,1958) amb 
forta  vinculació  amb la  Universitat  des  del  seu  origen;  és  la  tercera  vegada  que  exposa  en  la 
Universitat Jaume I. «Desteixir l'arc iris. Teresa Tomás»,  és una exposició produïda conjuntament 
amb la Universitat de València que va ser exposada a La Nau al febrer de 2008.

 
Exposició «Homo Libris, Liber Est. Ana Lentsch». 

Exposició «Homo Libris, Liber Est. Ana Lentsch». 



 
Exposició «7a Exposició de prototips».

Exposició: «Biografia  onírica: itineraris i mitologia. Pere Ribera».



 Exposició «Desteixir l'arc iris. Teresa Tomás».

Títol de l’activitat Lloc Entitat 
organitzado

ra 

Dates Participants

Homo Libris, Liber Est. Ana Lentsch. Galeria 
Octubre 

SASC Del 16 d'octubre al 9 
de novembre de 2007

177

7ª Exposició de prototips Galeria 
Octubre 

SASC-
Disseny 
Industrial

Del 20 de novembre al 
5 de desembre de 2007

728

Biografia onírica: itineraris i mitologia. 
Pere Ribera

Galeria 
Octubre 

SASC Del 7 al 22 de febrer i 
del 3 al 14 de març

365

Desteixir l'arc iris. Teresa Tomás Galeria 
Octubre 

SASC  Del 16 d'abril al 18 de 
maig de 2008

424

TOTAL ASSISTENTS 1.694



Comunicació: publicacions de la Universitat Jaume I i 
projecció social

Publicacions de la Universitat Jaume I

L’editorial universitària, Publicacions de la Universitat Jaume I, ha consolidat i augmentat el seu 
fons  bibliogràfic  durant  el  curs  2007-2008 i  ha creat  dues noves col·leccions,  «Homenatges» i 
«Sapientia», aquesta darrera de publicacions en línia i en obert.

Les novetats editorials  de l’UJI es van presentar un any més a la Fira Internacional del Llibre 
LIBER, que en la seua edició de 2007 va tindre lloc a Barcelona del 3 al 5 d’octubre. Les edicions 
de l’UJI es van presentar a l’estand de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE). Les 
novetats editorials de l’UJI també van ser presents a la Fira del Llibre de Frankfurt, del 10 al 14 
d’octubre,  que enguany tenia  com a  convidada d’honor  la  cultura  catalana.  Publicacions  de  la 
Universitat Jaume I va exposar a l’estand col·lectiu de l’Associació d’Editors del País Valencià.

La Universitat Jaume I va assistir un anys més amb un espai propi a la Fira del Llibre de Castelló, 
que enguany celebrava el seu 24 aniversari. En el marc d’aquesta fira es van presentar diverses 
publicacions, com ara els dos premis de recerca de 2007 del Consell Social, Qualitative theory on 
shape representation: application to industrial manufacturing  i Sensor de humedad de la tierra  
para el control del riego, les novetats de la col·lecció Amèrica i  La Llotja del Cànem. Un edifici  
recuperat per a la ciutat. 

El dia 12 de juny es van presentar a la Casa América de Madrid vuit títols de la col·lecció Amèrica 
de la Universitat Jaume I relacionats amb el bicentenari de les independències llatinoamericanes. La 
presentació va estar a càrrec del vicerector de Relacions Institucionals i Benestar Social de l’UJI, 
Manuel Chust, entre altres personalitats. També en el marc de la promoció d’aquesta col·lecció a 
propòsit  del  bicentenari,  el  31  de  juliol  es  va  emetre  pel  canal  NCI  (Noticias  Culturales 
Iberoamericanas) un reportatge audiovisual de poc més de 3 minuts sobre la col·lecció Amèrica de 
la Universitat Jaume I, dins el programa NCI Noticias. El mateix dia a les 12 h es va emetre el 
mateix reportatge pel Canal Internacional de TVE en les seues senyals per a Amèrica i per a Europa. 
Així  mateix  la  notícia  també  es  va  distribuir  per  a  la  seua  difusió  a  la  Xarxa  de  Televisions 
Regionals de Colòmbia, SER TV de Panamà, i el canal HI TN de Nova York.

Pel que fa a noves publicacions durant el curs cal destacar l’edició, en el marc de la col·lecció 
«Universitas»,  del  primer  text  específic  sobre  medicina  legal  adreçat  a  estudiants  de  Ciències 
Policials. Sota el títol  Manual de medicina legal policial, l’obra del professor associat de l’UJI i 
director de l’Institut de Medicina Legal de Castelló, Mario Ventura, va ser presentada a la llibreria 
Babel  per  la  vicerectora  d’Investigació,  Rosa  Llusar,  el  conseller  d’Educació  de  la  Generalitat 
Valenciana, Alejandro Font de Mora, i el mateix autor. Dins la col·lecció «Cooperació i Solidaritat» 
i en el marc de les activitats de la Setmana Intercultural Diversitat en Igualtat es va presentar el 
llibre  Mediterrània  Migrant  II.  Jornades  Medimigra,  editat  per  Andrés  Piqueras  i  fruit  de  les 
jornades Medimigra de l’Observatori Permanent de la Immigració de l’UJI.

Altres publicacions significatives, editades a banda de les col·leccions de l’editorial universitària, 
van ser Un passeig per la prehistòria. Guia de l’art rupestre llevantí de Castelló, de la catedràtica 
de Prehistòria de l’UJI Carme Olària o La Llotja del Cànem. Un edifici recuperat per a la ciutat, 
obra de diversos autors en la qual es relata tot el procés de restauració i rehabilitació de l’edifici de 
la Seu de la Ciutat de la Universitat Jaume I, l’antiga Llotja del Cànem de Castelló de la Plana. En 
aquesta línia cal destacar també la publicació a càrrec del Consell Social de l’UJI d’un estudi sobre 
el  primer mapa del Regne de València,  dels  professors Vicent  Garcia  Edo i  Albert  Ventura.  El 



primer mapa del Reino de Valencia presenta un estudi sobre el primer mapa que es conserva del 
territori valencià, un mapa confeccionat pel geògraf i matemàtic valencià Jerónimo Muñoz i que 
data de la segona meitat del segle XVI.

A principis de curs es va inaugurar la nova col·lecció «Homenatges» amb l’edició de  José Luis 
Aguirre, mestre i escriptor, dels editors Manuela Casanova i Santiago Fortuño, i coincidint amb el 
Dia Mundial d’Internet i el Dia Mundial de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació, 
17 de maig de 2008, es va inaugurar la col·lecció «Sapientia» de manuals docents en línia i en obert, 
de lliure accés, corresponents a les matèries que s’imparteixen en la Universitat Jaume I. Aquesta 
col3lecció és fruit del compromís de la Universitat Jaume I amb el coneixement obert i amb la seua 
voluntat d’ampliar la difusió lliure del saber com a entitat signant de la Declaració de Berlín. Les 
primeres  edicions  en  publicar-se  van  ser  Contabilidad  financiera  I, de  José  Alcarria  Jaime, 
Matemáticas I. Volumen I, de Beatriz Campos Sancho i Joaquín Castelló Benavent i  Modelos de 
orientación e intervención psicopedagógica, de María Luisa Sanchis Ruiz.  Els llibres d’aquesta 
col·lecció poden ser descarregats per qualsevol internauta sense cap cost.

Projecció social
El Servei de Comunicació i Publicacions gestiona la projecció social de la Universitat Jaume I, una 
tasca diària de la qual, durant aquest curs, cal destacar dins el programa Destinació UJI la presència 
a les fires de València, Lorca (Múrcia), Alacant, Barcelona, València, Gandia, Terol, Saragossa i 
Castelló de la Plana. Pel que fa a les fires dedicades específicament als estudis de tercer cicle, la 
Universitat Jaume I va estar present a les fires internacionals d’estudis de postgrau de València i 
Saragossa  i  a  les  fires  Europostgrado  de  Xile  i  Argentina.  En  aquestes  trobades  el  Servei  de 
Comunicació i Publicacions, amb la col·laboració de la Unitat de Suport Educatiu, va promoure 
l’oferta formativa, les instal·lacions del campus i la resta de serveis de la Universitat sota els lemes 
“La teua opció de futur” i “La Universitat pública de Castelló”. En el marc també del programa 
Destinació UJI, els dies 24 i 30 de gener i 5 de febrer es van realitzar les XVII Jornades de Portes 
Obertes per a estudiants de secundària de la província de Castelló, en les quals se’ls va donar a 
conèixer  l’oferta  de  titulacions  de  l’UJI  mitjançant  conferències  específiques,  un  taller  titulat 
Navega pel  teu web – transita  cap a  la  Universitat!  i  una visita guiada a  les instal·lacions  del 
Campus del Riu Sec. En total van gaudir d’aquestes jornades 3.000 alumnes. 

Les actuacions del programa Destinació UJI es va completar un anys més amb la participació per 
quarta  vegada  consecutiva  a  Cevisama,  el  saló  internacional  de  ceràmica  per  a  arquitectura, 
equipament de bany i cuina, matèries primes, esmalts i frites, que va tindre lloc a València del 5 al 9 
de febrer. En aquesta edició de la fira El Servei de Comunicació i Publicacions, amb la col·laboració 
de l’Oficina de Cooperació en investigació i Desenvolupament Tecnològic, va presentar a l’estand 
propi de la Universitat  dos nous grups de la Xarxa de Serveis Científics i Tecnològics, el grup 
GERSE (Gestió de l’Ètica i la Responsabilitat Social Empresarial) i el grup SOGRES (Sostenibilitat 
de les Organitzacions i Gestió de la Responsabilitat Social).

També  en  el  marc  de  les  accions  desenvolupades  pel  programa Destinació  UJI  durant  el  curs 
2007/2008 cal fer esment de les tasques de difusió i promoció de les titulacions mitjançant material 
imprès, el canal web Futurs Estudiants, diverses accions de màrqueting directe i la realització de 
campanyes de premsa i publicitat en mitjans de comunicació locals, autonòmics i especialitzats. En 
aquesta línia, la Universitat va dur a terme durant el curs una àmplia campanya de promoció dels 
estudis de postgrau que ha desenvolupat publicitàriament tant en mitjans de comunicació escrits 
com electrònics. També es va dur a terme una campanya de publicitat de suport a les titulacions 
semipresencials de Ciències Empresarials i Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió. 

El periòdic  Vox UJI ha desenvolupat durant aquest curs la seua tasca informativa com a espai de 
comunicació interna i també de connexió amb l’entorn de la Universitat. S’han editat 11 números, 
corresponents a cada un dels mesos del curs acadèmic, assolint-se amb la publicació del mes de 
juliol l’edició número 86. Aquesta tasca informativa sobre la vida i l’activitat universitàries té també 



un canal de difusió en l’emissora universitària  Vox UJI Ràdio , la qual  va iniciar la seua quarta 
temporada de programació durant aquest curs amb emissions de 10.30 h a 15 h i dues redifusions de 
dilluns a divendres pel 107.8 de la FM i per Internet a través de la web www.radio.uji.es. Aquesta 
temporada s’han mantingut un total de 37 programes en antena, dels quals hi ha hagut novetats i 
també  col·laboracions  externes.  D’entre  les  noves  propostes  del  curs  2007/2008  cal  destacar 
Universitat  en valencià,  un programa d’entreteniment, notícies i  música fet  amb la pretensió al 
mateix temps de  millorar  el  llenguatge  de forma amena i  augmentar  l’ús del  valencià  entre  la 
comunitat universitària. Així mateix, Vox UJI Ràdio va participar, del 13 al 15 de novembre, en el 
Fòrum’07, la fira educativa de Castelló que en aquesta edició va tindre lloc a La Pèrgola, des d’on 
es va retransmetre un programa especial  en directe.  En el  programa van participar orientadors, 
professors, representants dels diferents estands i, sobretot, estudiants visitants.

Per seté any consecutiu el Servei de Comunicació i Publicacions va col·laborar en l’organització del 
congrés de Comunicació local COMLOC 2007, que sota el títol La televisión local ante el fin de la  
era analógica es va realitzar els dies 29 i 30 de novembre. Aquesta cita, de caràcter anual,  ha 
permès  de  nou  apropar  la  Universitat  als  mitjans  de  comunicació  des  d’una  perspectiva  que 
combina l’anàlisi de la situació actual i les perspectives de futur.

El Servei de Comunicació i Publicacions va organitzar i coordinar la realització de la IV Trobada de 
Portes Obertes a la Societat  Viu la Universitat , la trobada de periodicitat bianual que es realitza 
gràcies a la col·laboració de nombrosos serveis i organismes universitaris i prop d’un centenar de 
voluntaris. Malgrat el mal oratge del dia, el 17 de maig, més de 2.500 persones es van acostar al 
Campus del Riu Sec per gaudir de les diverses activitats programades, com ara les visites guiades, 
les exposicions fotogràfiques o les actuacions musicals. 

Amb motiu del Dia del Llibre, el 23 d’abril, des del Servei de Comunicació i Publicacions i la 
Biblioteca  es  va  organitzar,  amb la  col·laboració  de  Caixa  Rural  Castelló,  una  conferència  de 
l’escriptora Susana Fortes, la qual va compartir amb el públic assistent el procés de creació de la 
seua obra Quattrocento. Al voltant de les celebracions del dia del llibre, el Servei va portar un anys 
més les publicacions de la Universitat Jaume I a la Fira del Llibre de Castelló, en la qual van tindre 
lloc diverses presentacions de novetats editorials.

Des de l’àrea de Relacions Informatives del Servei de Comunicació i Publicacions s’ha gestionat 
durant tot el curs l’àmplia repercussió que les diverses actuacions de la Universitat Jaume I tenen en 
els mitjans de comunicació social i s’ha donat suport per a la difusió pública d’activitats a tots els 
àmbits de la Universitat, mitjançant la realització de material gràfic (cartells, díptics i altres suports) 
notes  i  convocatòries  de  premsa,  gestió  d’entrevistes  o  produccions  audiovisuals.  D’entre  les 
actuacions a les quals es va donar suport cal destacar les Jornades de Presidents i Secretaris de 
Consells Socials de les Universitats Públiques Espanyoles que va acollir la Universitat Jaume I 
durant el mes de maig.

Per  tercer  any  consecutiu,  el  Servei  de  Comunicació  i  Publicacions  de  l’UJI  va  coordinar  la 
publicació de la  Guía de Universidades. Catálogo Oficial de Titulaciones 2007-2008, un treball 
elaborat per la Xarxa de Gabinets de Comunicació de la Conferència de Rectors de les Universitats 
Espanyoles en col·laboració amb el Ministeri d’Educació. La Guia recull informació de totes les 
titulacions de grau que poden ser cursades a les universitats espanyoles, públiques i privades.

Per tal de facilitar als usuaris una correcta i satisfactòria interacció amb els espais universitaris, el 
Servei  de  Comunicació  i  Publicacions  ha  donat  enguany  un  nou  impuls  al  programa  de 
senyalització del campus amb la retolació completa de l’edifici de Postgrau i Consell Social i de 
part de l’edifici TC de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, en el marc d’una 
intervenció que continuarà amb la implantació de la nova retolació a tots els edificis i espais adients 
de la Universitat.

El  Servei  de  Comunicació  i  Publicacions  va  donar  suport  organitzatiu  i  de  comunicació  a  la 



convocatòria del I premi de poesia Manel Garcia Grau, fruit d’un conveni de col·laboració entre la 
Universitat  Jaume  I,  l’Associació  d’Escriptors  en  Llengua  Catalana,  l’editorial  Perifèric, 
l’associació La Nau – Centre Cultural Valencià i Escola Valenciana. Al premi es van presentar 47 
treballs  i  va  resultar  guanyador  el  poemari  titulat  Jardí  Clos de  l’escriptor  castellonenc  Joan 
Baptista Campos Cruañes. 

Participació en fires i salons educatius a Espanya
Fòrum’07 de Castelló del 13 al 15 de novembre de 2007
Unitour (València) el 24 de gener de 2008
VII Salón del Estudiante de Lorca (Múrcia) del 20 al 22 de febrer de 2008
Educaemple@ (Alacant) del 26 al 28 de febrer de 2008
Saló de l’Ensenyament de Barcelona del 2 al 6 d’abril de 2008
Form@emplea     (València) del 9 al 12 d’abril de 2008 
Fira de l’Estudiant de Gandia del 14 al 18 d’abril (sols enviament d’informació)
FIEP de València (fira d’estudis de postgrau) el 38 d’abril de 2008
Juventud Activa de Terol del 28 al 30 de març
FIEP de Saragossa (fira d’estudis de postgrau) el 6 de maig de 2008
IV Salón de Educación y Empleo de Saragossa del 29 de maig a l’1 de juny de 2008
Fòrum’08 de Castelló del 3 al 5 de juny 

Participació en fires i salons educatius fora d’Espanya
Europostgrados (Santiago de Xile) el 2 i el 3 d’octubre de 2007
Europostgrados (Buenos Aires) el 5 i 6 d’octubre de 2007

Projecte Ukhupacha
El Projecte Ukhupacha naix com a fruit de la col·laboració entre l’Institut Nacional de Cultura de 
Perú (INC), la Universitat Jaume I i el Grup d’Espeleologia d’Onda i compta amb el cofinançament 
de l’Agència de Cooperació Internacional. Aquest projecte pretén facilitar l’assistència tècnica als 
arqueòlegs  de  l’INC mitjançant  tècniques  de  progressió  vertical  per  a  ampliar  les  possibilitats 
d’investigació, desenvolupament turístic i benefici social en les zones d’actuació: Machu-Picchu, 
Cusco o, recentment, Kuelap.

Accions realitzades durant el curs 2007-2008:

Activitats efectuades en la zona de Machu-Picchu.
• Curs de postgrau d’especialització en tècniques de progressió vertical.
• Reportatge fotogràfic per a la confecció del llibre El nudo inca.

Activitats efectuades en la regió d’Amazonas. Kuelap.
• Taller d’introducció a les tècniques de progressió vertical.
• Assistència tècnica en el faralló oest de turó de la Barreta.
• Curs de postgrau d’especialització en tècniques de progressió vertical.

mailto:Form@emplea


• Treballs d’assistència tècnica, entre els quals destaca el que es va fer al Tintero.
• Participació en el rodatge d’un documental de National Geographic-EUA, sobre les últimes 

troballes realitzades a la Barreta.

Activitats de gestió i visibilitat del Projecte Ukhupacha.
• Signatura del conveni d’assistència tècnica entre la Universitat i l’Institut Nacional de Cultura 

de Perú.
• Posada en marxa de la nova web del projecte.
• Actualització de l’exposició fotogràfica.
• Signatura del conveni marc entre la ministra de Comerç Exterior i Turisme i el rector, amb 

l’objecte de mostrar la riquesa paisatgística i cultural del Perú.
• Reunió amb l’ambaixador d’Espanya a Perú i la directora de l’Institut Nacional de Cultura de 

Perú.
• National Geographic publica un extens article sobre el projecte.
• Presentació de l’audiovisual Ukhupacha, tras el legado andino a Lima, Cusco, Chachapoyas, 

María i Magdalena.
• L’Ambaixada d’Espanya a Perú mostra l’exposició fotogràfica a Arequipa, Ayacucho i 

Chachapoyas.

   

Convenis signats
CONVENIS INSTITUCIONALS

(Informació Consell de Govern núm. 20 del dia 25-06-2008)
• Conveni de col·laboració entre l’Excma. Diputació de Castelló a través del Patronat Provincial 

de Turisme Castelló -Costa de Azahar, l’Agència Valenciana del Turisme, la Universitat Jaume 
I de Castelló, i la Fundació Universitat Jaume I-Empresa, per a la celebració de l’XI Congrés 
de Turisme Universitat i Empresa. (07/04/2008)

• Addenda al conveni entre la Universitat Jaume I i la Université de Picardie-Jules Verne. 
(11/04/2008)

• Conveni marc de col·laboració entre l’Observatori d’Economia Solidària i la Universitat Jaume 
I. (17/04/2008)

• Addenda al conveni de col·laboració per a la promoció d’activitats culturals de caràcter 
acadèmic entre la Universitat Jaume I i la Fundació Ausiàs March. (18/04/2008)

• Conveni marc de col·laboració entre el Consorci Casa de les Llengües i la Universitat de 
València, la Universitat d’Alacant i la Universitat Jaume I de Castelló. (23/04/2008)

• Conveni de col·laboració empresarial entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’entitat 



Cicogrés. (28/04/2008)
• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Universidad 

Nacional del Centro de la Província de Buenos Aires. (29/04/2008)
• Conveni específic d’intercanvi d’estudiants entre la Universitat Jaume i de Castelló i la 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. (29/04/2008)
• Conveni sobre intercanvis acadèmics entre la Universitat Politècnica de Tomsk (Federació 

Russa) i la Universitat Jaume I. (30/04/2008)
• Conveni de col·laboració entre el Consell General del Poder Judicial i la Universitat Jaume I de 

Castelló per a la realització del Màster de Pràctica Jurídica. (30/04/2008)
• Protocol que desenvolupa el conveni-marc entre la Universitat Jaume I (UJI) i la Fundació 

Isonomia de l’UJI per a l’elaboració del diagnòstic i les propostes per al Pla d’Igualtat entre 
dones i homes a l’UJI. (07/05/2008)

• Protocol de desenvolupament del conveni Universitat Jaume I i BP Oil per a l’any 2008. 
(15/05/2008)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume i de Castelló i el Magnífic Ajuntament de 
Borriana. (15/05/2008)

• Conveni de col·laboració entre la Fundació Caixa Castelló-Bancaixa i la Universitat Jaume I de 
Castelló. (21/05/2008)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Universidad del 
Museo Social Argentino. (21/05/2008)

• Protocol de desplegament del conveni marco de col·laboració entre la Universitat Jaume I de 
Castelló i la Universidad del Museo Social Argentino. (21/05/2008)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló y la Federació 
d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de la Província de Castelló Penyagolosa. 
(22/05/2008)

• Acord de col·laboració entre l’Agència Valenciana de Salut (Hospital Arnau de Vilanova) i la 
Universitat Jaume I. (22/05/2008)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat 
Nacional Federico Villareal. (26/05/2008)

• Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i la Universitat Jaume I de Castelló 
per al finançament de despeses corrents i d’inversió. (26/05/2008)

• Conveni entre la Universitat Jaume I de Castelló i Compostela Media Universitas S.L. per a la 
producció documental d’un nou capítol sobre la investigació de nous usos ceràmics 
desenvolupats a la Universitat Jaume I de Castelló. (02/06/2008)

• Conveni particular de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Castelló per a la realització del Màster de Pràctica Jurídica. (04/06/2008)

• Conveni de col·laboració entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Universitat 
Jaume I de Castelló per a la cessió d’informació de caràcter tributari. (11/06/2008)

• Addenda al conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) i la Caixa 
d’Estalvis de València, Castelló i Alacant BANCAIXA (17/06/2008)

CONVENIU INSTITUCIONALS

(Informació Consell de Govern núm. 18 del dia 24-04-2008)
• Conveni entre Madonna University (Livoniana, Michigan, EUA) i la Universitat Jaume I de 

Castelló (02/05/2007)
• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Comisión de 

Promoción del Perú per a l’exportació i el turisme. (24/09/2007)



• Pròrroga del conveni entre la Universitat Jaume I i la Fundació Jaume I-Empresa (13/10/2007)
• Conveni de col·laboració entre Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la Comunitat 

Valenciana i la Universitat Jaume I de Castelló (11/12/2007)
• Conveni específic de cooperació educativa per a l’any 2008 de l’acord marc general subscrit 

entre Fundació Carolina i la Universitat Jaume I per a estades curtes d’investigació 
(11/12/2007)

• Conveni de cooperació interuniversitari per a la impartició del programa oficial de Postgrau en 
“Cooperació al desenvolupament (POP-ICAD) (22/01/2008)

• Acord marc de cooperació entre la Università degli Studi di Palermo i la Universitat Jaume I de 
Castelló (23/01/2008)

• Protocol núm. 9. Annex al conveni de col·laboració entre la Universidad de Oriente (Cuba) i la 
Universitat Jaume I (05/02/2008)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua-León (06/02/2008)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’Associació Cultural 
de Reconstrucció Històrica (ACRH) Castelló. (08/02/2008)

• Conveni específic de col·laboració entre l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana i la 
Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Vic i la 
Universitat Jaume I de Castelló. (11/02/2008)

• Conveni de col·laboració entre Universitat Jaume I i Citymarketing Elx 2008, III Congrés de 
Màrqueting de Ciutats. (15/02/2008)

• Conveni de col·laboració entre el Centre Europeu d’Empreses Innovadores (CEEI) de Castelló 
i la Universitat Jaume I de Castelló per a la realització d’activitats de tipus formatiu en el camp 
de la creació d’empreses. (18/02/2008)

• Acord marc de cooperació entre la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de 
Veneçuela i la Universitat Jaume I de Castelló (19/02/2008)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Fundació de la 
Comunitat Valenciana per a la prevenció de riscos laborals.(20/02/2008)

• Conveni de col·laboració entre l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana i la Universitat 
Jaume I, per a la realització del Màster Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i 
Desenvolupament (27/02/2008)

• Conveni subscrit entre la Universitat Jaume I de Castelló i Projecte Cultural de Castelló, S.A. 
per a la representació de l’òpera La filla del Rei Barbut. (11/03/2008/)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i Marzá, SL. 
(14/03/2008)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’Ajuntament de la 
Serra d’en Galceran (25/03/2008)

• Protocol de desenvolupament del conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de la Serra 
d’en Galceran i la Universitat Jaume I. (25/032008)

• Protocol de desenvolupament del conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilanova d’Alcolea i la Universitat Jaume I. (25/03/2008)

• Protocol de desenvolupament del conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant 
Mateu i la Universitat Jaume I. (25/03/2008)

• Conveni de cooperació entre el Consell Superior d’Investigacions Científiques i la Universitat 
Jaume I de Castelló per al reconeixement del grup d’Ecotoxicologia Marina i grup de 
Tecnologia per a la Protecció Ambiental com a unitats associades al CSIC. (01/04/2008)

• Contracte entre Unió de Mútues, la Universitat Jaume I i la Fundació Universitat Jaume I – 
Empresa, per a l’elaboració de l’informe de la memòria de sostenibilitat d’Unió de Mútues. 



(15/04/2008)
• Conveni entre la Universitat Jaume I i l’Institut Nacional de Ciències Aplicades (INSA) de 

Tolosa (França). (15/04/2008)
• Conveni entre la Universitat Jaume I i la Diputació de Castelló, Beca de doctorat, POP Estudis 

Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament. Càtedra UNESCO. (22/04/2008)

CONVENIS INSTITUCIONALS

(Informació Consell de Govern núm. 16 del dia 04-02-2008)
• Conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació i la Universitat 

Jaume I per a la col·laboració en el projecte “El paper de la societat civil en la construcció de la 
pau”. (01/10/2007)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat de València, la Universitat d’Alacant, la 
Universitat Autònoma de Madrid, la Universitat Jaume I, la Universitat de Valladolid i la 
Universitat de La Laguna, per al desenvolupament del programa formatiu “Màster 
interuniversitari en nanociència i nanotecnologia Molecular”. (03/10/2007)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I i Fundació RAIS (Xarxa de Suport a la 
Integració Sociolaboral) per a realització de campanya informativa d’un nou producte per part 
de l’alumnat de 4t curs de Publicitat i Relacions Públiques. (11/10/2007)

• Conveni de col·laboració empresarial entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’entitat 
Ajuntament d’Orpesa. (19/11/2007)

• Conveni de cooperació interuniversitari per a la implantació del Màster Oficial en Gestió de la 
Qualitat. (03/12/2007)

• Conveni marc de col·laboració entre l’Associació Cultural Jove Orquestra Simfònica de 
Castelló i la Universitat Jaume I. (05/12/2007)

• II Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Castelló de la Plana i la Universitat 
Jaume I. (17/12/2007)

• Conveni entre la Conselleria d’Educació i la Universitat Jaume I de Castelló per a la preparació 
dels projectes de nous plans d’estudis en el marc de la nova ordenació dels ensenyaments 
universitaris (Ordre ECI/3008/2007, de 12 de setembre). (26/12/2007)

• Contrac Programa entre la Conselleria d’Educació i la Universitat Jaume I de Castelló per a la 
realització d’accions de dinamització de la convergència europea i la innovació educativa. 
(26/12/2007)
• Conveni de col·laboració empresarial entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’entitat 

Associació d’Investigació de les Indústries Ceràmiques (AICE). (10/01/2008)
• Conveni entre la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló, AC Camerfirma, S.A. i 

la Universitat Jaume I per a la realització de programes d’actuació conjunta en matèria de 
promoció de les noves tecnologies aplicades a la gestió. (11/01/2008)

• Conveni de col·laboració entre la Fundació Balaguer Gonel Germans i la Universitat Jaume I 
per a la dotació de beques per a cursar estudis de postgrau en la Universitat Jaume I. 
(21/01/2008)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i el Col·legi de 
Geògrafs-Delegació Territorial de la Comunitat Valenciana. (21/01/2008)

• Conveni entre Clíniques Unidental, S.L. i la Universitat Jaume I per a oferir serveis de salut 
bucodental a la comunitat universitària de l’UJI i per a la dotació de beques per a cursar estudis 
de postgrau a la Universitat Jaume I. (23/01/2008)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i Zenithmedia. 
(30/01/2008)



CONVENIU INSTITUCIONALS

(Informació Consell de Govern núm. 15 del dia 17-12-2007)
•

• Resolució, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual s’atorga subva vèncer per 
a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià durant 2007 a la Universitat Jaume 
I. (20/03/2007)

• Conveni Marc de col·laboració entre la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cuzco-
Perú i la Universitat Jaume I de Castelló. (20/08/2007)

• Conveni entre la Conselleria d’Educació de la Generalitat i la Universitat Jaume I de Castelló 
per al finançament i impartició de la fase pràctica del curs conduent a l’obtenció del certificat 
d’aptitud pedagògica. (11/09/2007)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i el Club Nou Bàsquet 
Femení Castelló (24/09/2007)

• Conveni específic per al curs acadèmic 2007/08 dels acords marcs subscrits entre Fundació 
Carolina, Fundació Mapfre i Universitat Jaume I de Castelló, per a la realització de la VI edició 
del Màster d’Història del Món Hispànic. (28/09/2007)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i el Club Amics del 
Bàsquet Castelló. (03/10/2007)

• Annex VII.l Protocol de desenvolupament per a l’any de 2007. Universitat Jaume I i BP Oil. 
(04/10/2007)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’Ateneu de Castelló. 
(05/10/2007)

• Conveni de col·laboració entre la Secretària d’Estat d’Universitats i Investigació i la 
Universitat Jaume I per a la gestió d’ajudes en el marc de les convocatòries de mobilitat de 
postgrau, postdoctorat i estades de professors i investigadors visitants o en règim de sabàtic. 
(11/10/2007)

• Conveni entre l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació i la Universitat 
Jaume I per al desenvolupament del programa de reconeixement de sistemes de garantia 
interna de la formació universitària –AUDIT-. (15/10/2007)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Universidad 
Nacional de Córdoba (Argentina). (17/10/2007)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Caixa Rural d’Onda. 
(18/10/2007)

• Protocol que desplega el conveni marc entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Fundació 
Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló per al sosteniment econòmic de la Fundació i 
els seues actuacions per a l’any 2007. (22/10/2007)

• Addenda al conveni de col·laboració amb la Universitat Jaume I per a la realització dels plans 
de modernització administrativa de l’Ajuntament d’Onda. (05/11/2007)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’Ajuntament de 
Vistabella del Maestrat. (30/10/2007)

• Conveni específic de col·laboració entre el Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat 
Valenciana i la Universitat Jaume I de Castelló per a l’organització i prestació d’un servei 
d’assistència psicològica externa als membres de la comunitat educativa dels centres docents 
en aspectes relacionats amb la convivència escolar. (30/10/2007)

• Acord específic entre la Universitat de Valladolid i la Universitat Jaume I de cotitularitat de la 
invenció titulada “Tecnologia per a la representació i raonament qualitatius de trajectòries 
d’objectes per part d’un robot”. (31/10/2007)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Unió de Llauradors 



i Ramaders- COAG. (14/11/2007)
• Conveni de col·laboració entre la Fundació Bancaixa i la Universitat Jaume I per a la 

realització de la setmana intercultural. (15/11/2007)
• Protocol del conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’Orfeó 

Universitari. (20/11/2007)
• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’Associació Orfeó 

Universitari. (20/11/2007)
• Conveni marc de col·laboració entre la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina) i la 

Universitat Jaume I de Castelló. (20/11/2007)

CONVENIU INSTITUCIONALS

(Informació Consell de Govern núm. 12 del dia 03-10-2007)
• Conveni marc de col·laboració entre la Universitatea Spiru Haret de Bucarest, Romania i la 

Universitat Jaume I de Castelló. (27/11/2006)
• Conveni marc de col·laboració entre la Universitatea Valahia Din Târgoviste, Romania i la 

Universitat Jaume i de Castelló. (28/11/2006)
• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat Petrol-Gaze 

Din Ploiesti (Romania). (29/11/2006)
• Addenda al conveni de col·laboració de 17 de setembre de 2004, entre la Conselleria 

d’Educació i Cultura, el Consell Insular de Menorca, la Universitat dels Illes Balears, la 
Universitat de Barcelona, la Universitat Jaume I de Castelló i l’Ajuntament de Maó. 
(24/04/2007)

• Conveni de col·laboració tecnològica entre la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la 
Generalitat i la Universitat Jaume I de Castelló per a l’elaboració de material curricular per a la 
impartició de Lliurex en els titulacions de Mestre dels universitats publiques de la Comunitat 
Valenciana. (21/05/2007)

• Protocol 8. Annex al Conveni de col·laboració entre la Universidad de Oriente (Cuba) i la 
Universitat Jaume I. (22/05/2007)

• Conveni de col·laboració acadèmica entre la Universitat Nacional d’Educació a Distància i la 
Universitat Jaume I de Castelló per a la realització del Màster Oficial en Sostenibilitat i 
Responsabilitat Social Corporativa. (29/05/2007)

• Conveni de col·laboració empresarial entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’Entitat Caixa 
d’Estalvis i Pensions de Barcelona. (27/06/2007)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Fundació Dharma. 
(12/07/2007)

• Addenda al conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i 
l’Associació Societat d’Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I referent al 
tractament de dades personals. (12/07/2007)

• Conveni de col·laboració entre la Cambra de Comerç de Castelló, la Universitat Jaume I de 
Castelló i l’Institut Ignasi Villalonga d’Economia i Empresa per a la redacció del Llibre Blanc 
dels Infraestructures de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani. (16/07/2007)

• Conveni de col·laboració empresarial entre CEDIT de la Universitat Jaume I de Castelló i 
Marina d’Or per a la realització de cursos de tardor. (16/07/2007)

• Conveni entre la Universitat Jaume I i la Universitat Orenburg State University de Rússia. 
(26/07/2007)

• Conveni de col·laboració entre la Universitat d’Alacant, la Universitat Jaume I de Castelló i el 
Col·legi Oficial d’Infermeria de Castelló. (26/07/2007)

• Conveni de col·laboració entre l’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació i 



Universitat Jaume I. (27/07/2007)
• Conveni de cooperació interuniversitari per a la impartició del programa oficial de Postgrau en 

Desenvolupament Local i Territori. (30/07/2007)
• Protocol 2 d’aplicació del Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de 

Castelló, la Universitat de València i la Universidad Tecnológica Metropolitana (Xile). 
(30/07/2007)

• Conveni d’aplicació del protocol de col·laboració entre l’Acadèmica Valenciana de la Llengua i 
la Universitat Jaume I referit a l’acadèmic Sr. Lluís Meseguer Pallarés. (31/07/2007)

• Conveni de col·laboració empresarial entre la Universitat Jaume I i FEPAC-ASAJA per a la 
creació d’una Càtedra de patrocini de Gastronomia Mediterrània i Nutrici en la Universitat 
Jaume I. (09/08/2007)

• Conveni entre la Universitat Jaume I de Castelló i la University of Macao, Macao Special 
Administrative Region, The People’s Republic of Xina. (setembre 2007)

CONVENIU INSTITUCIONALS

(Informació Consell de Govern núm. 11 del dia 13-07-2007)
• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló, l’Institut Valencià de la 

Joventut i Bancaixa. (01/01/2007)
• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i Universidade do Vale 

do Rio Dos Sinos-Unisinos. (27/03/2007)
• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’Associació 

d’Empresaris del Camp de Morvedre-ASECAM. (02/04/2007)
• Conveni de col·laboració entre l’Institut de la Dona i la Universitat Jaume I de Castelló, per a 

l’optimització i ampliació de la base de dades legislatives en línia en matèria d’igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes. (02/04/2007)

• Protocol de col·laboració entre la Universidad de Alcalá i la Universitat Jaume I de Castelló, 
per a la mobilitat per raó de violència de gènere del personal funcionari d’administració i 
serveis. (19/04/2007)

• Acord comercial preferent entre Iberia i Universitat Jaume I. (02/05/2007)
• Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Universidad de Santiago 

de Compostela. (07/05/2007)
• Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Castelló, la Diputació de Castelló, la Fundació 

Dávalos Fletcher, Caixa d’Estalvis del Mediterrani i la Universitat Jaume I, per a la celebració 
de la V Biennal Art del Rebuig. (14/05/2007)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universidad Sergio Arboleda (Bogotà, Colòmbia) i la 
Universitat Jaume I de Castelló. (14/05/2007)

• Conveni entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’Associació Institució Econòmica i 
Empresarial Ignasi Villalonga per a la realització del llibre blanc d’infraestructures de 
l’EURAM (Euroregió de l’Arc Mediterrani. (16/05/2007)

• Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat 
d’Alacant. (22/05/2007)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i el Club de Campo 
Mediterráneo de Castelló. (22/05/2007)

• Conveni de col·laboració entre l’Excm. Ajuntament de la Vall d’Uixó i la Universitat Jaume I 
de Castelló, per a la creació de beques d’estudiants/es procedents de països en 
desenvolupament del programa Oficial de Postgrau (POP) en Estudis Internacionals de Pau, 
Conflictes i Desenvolupament (Màster i Doctorat) de la Universitat Jaume I de Castelló. 
(24/05/2007)



• Contrac de patrocini entre Compostela Media Universitas, S.L. i ENDESA S.A. (29/05/2007)
• Conveni de col·laboració entre la Generalitat i les universitats de la Comunitat Valenciana, pel 

qual es designen entitats col·laboradores per a la gestió dels convocatòries d’ajudes 
complementàries de les beques a la mobilitat dels estudiants universitaris, programa Sòcrates-
Erasmus. (31/05/2007)

• Conveni de col·laboració entre la Generalitat i les universitats de la Comunitat Valenciana pel 
qual es designen entitats col·laboradores per a la gestió dels convocatòries de beques per a la 
realització d’estudis universitaris. (31/05/2007)

• Acord marc entre la Real Societat Econòmica d’Amics del País de València i la Universitat 
Jaume I de Castelló. (04/06/2007)

• Conveni de col·laboració entre la Fundació Dávalos-Fletcher i la Universitat Jaume I de 
Castelló. (04/06/2007)

• Conveni de col·laboració entre l’Agència Valenciana de Salut de la Conselleria de Sanitat i la 
Universitat Jaume I de Castelló, per a la realització d’activitats de tipus formatiu i 
d’investigació en Ciències de la Salut en el marc de la Càtedra UJI-Astrazéneca. (05/06/2007)

• Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume i de Castelló i el Col·legi Oficial de 
Químics de la Comunitat Valenciana. (08/06/2007)

• Conveni de col·laboració cultural entre la Diputació de Castelló i la Universitat Jaume I. 
(02/07/2007)

•

Convenis de patrocini
Promogut  pel  Servei  de  Comunicació  i  Publicacions,  la  Universitat  Jaume  I  i  l’empresa 
automobilística  Marzá  SL van  signar  un  conveni  de  col·laboració  amb  l’objectiu  de  treballar 
conjuntament per l’educació viària. En el marc d’aquest conveni es va realitzar a l’UJI, del 14 al 18 
d’abril,  la  Setmana de  l’Educació  Viària  amb els  objectius  de  previndre  accidents  de  trànsit  i 
fomentar la conducció respectuosa i sostenible.

Societat d'Amics iAntics Alumnes de la Universitat Jaume I
Durant el curs 2007-2008 la Societat d’Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I (SAUJI) 
ha  tornat  a  incrementar  el  nombre  d’associats  -s’ha  arribat  a  4.000-,   i  a  millorar  els  serveis 
d’atenció als socis, amb l’objectiu que els associats troben en SAUJI un canal efectiu per a mantenir 
el seu vincle amb el món universitari, la formació continuada i la inserció laboral.

Objectius 
La trajectòria de la SAUJI durant el període 2007/08 ha estat marcada per la nova ubicació de la seu 
social  a  la  Llotja  del  Cànem,  el  creixement  del  personal  per  a  dirigir  la  Secretaria  Tècnica  i 
l’increment progressiu de socis, la qual cosa ha motivat la millora i augment dels serveis i activitats 
que l’associació ofereix als seus socis.  

Durant aquest curs les línies de treball s’han centrat en:
• Increment i consolidació de la fidelització i captació de socis, sobretot la figura de l’antic 

alumnes amb la creació de la carpeta del titulat i les xarrades presencials en els últims cursos.
• Millora de la qualificació professional dels socis, mitjançant la formació continuada amb 

activitats pròpies i acords externs, els quals els permet una millor inserció laboral.
• Increment i millora de les relacions amb altres entitats amb signatura de convenis i acords de 

col·laboració

Celebració del primer aniversari a la Llotja



Un dels fets destacables d’aquest curs ha sigut la celebració del primer aniversari de la Seu de la 
Ciutat el 27 de febrer de 2008. 

L’emblemàtic edifici de la Llotja del Cànem s’ha convertit en la nova ubicació de les oficines de la 
SAUJI al centre de Castelló, que també va participar en la celebració del primer aniversari de la 
Llotja  amb l’organització  d’una  trobada  de  tots  els  representants  dels  col·lectius  professionals, 
socials i culturals amb el rector de la Universitat Jaume I, Francisco Toledo, que va recollir les 
propostes d’aquests col·lectius i va fer d’amfitrió en una visita guiada per l’edifici.

El soci “sènior”
La Universitat Jaume I cada any rendeix un homenatge als seus jubilats de l’any anterior en l’acte 
acadèmic, que en aquesta ocasió va tenir lloc el dia 27 de febrer de 2007, dia de l’aniversari del 
naixement de l’UJI. En aquest acte es lliura als jubilats de l’any anterior un guardó, un diploma, 
l’estatut del personal jubilat de l’UJI i l’alta en la SAUJI. 

Des de l’any 2005, el personal jubilat de la Universitat Jaume I passa a ser membre de la SAUJI 
amb la denominació de “soci sènior”. Gràcies a un acord de col·laboració entre l’UJI i la SAUJI el 
personal jubilat de l’UJI, tant el PAS com el PDI, gaudeixen de la condició de soci durant temps 
indefinit i gratuïtament, amb la qual cosa manté el vincle amb la Universitat Jaume I.

Comunicació amb els socis
La Secretaria Tècnica de la SAUJI va aconseguir atendre durant l’any 2007 més de 7.000 consultes. 
D’aquestes, el 32% ha triat el correu electrònic com a via de contacte amb l’associació, el 36% 
l’atenció personal i un 25% l’atenció telefònica.

Pel  que  fa  a  la  difusió  d’informació,  els  socis  reben  una  mitjana  de  43  informacions  al  mes, 
incloent-hi  informació  d’activitats  de  la  SAUJI,  informacions  d’interès  de  l’UJI,  informacions 
d’interès general d’àmbit sociocultural i ofertes de treball.



  

Altres vies de comunicació amb els socis són:
• Rodadors, la nova eina d’informació de l’UJI

Rodadors és una eina d’informació que permet rebre, per correu electrònic o missatge de 
telèfon mòbil, tot tipus d’informació (convocatòria de beques, informació de cursos, seminaris, 
exposicions...) que envia la Universitat Jaume I a tota la comunitat universitària. 
Aquest nou sistema permet als socis de la SAUJI seleccionar aquelles àrees temàtiques que 
vertaderament els interessen i rebutjar aquella informació que no els interessa.
Aquest sistema d’informació permet a l’usuari seleccionar el tipus d’informació que vol rebre, 
en quin format (correu electrònic o missatge de telèfon mòbil) i en quin horari. A més, l’usuari 
pot modificar el tipus i el format de la informació tantes vegades com vulga.

• Informa’t 
Informa’t és una nova secció de la pàgina web de la SAUJI (www.sauji.uji.es) on els socis 
poden consultar totes les informacions (actes, seminaris, cursos, congressos...) i ofertes de 
treball que envia la SAUJI a tots els seus associats.
Informa’t permet consultar tots els comunicats que la SAUJI emet als seus socis i sòcies sense 
periodicitat ni cap filtre, en el moment i en el lloc que l’associat vulga.

• VoxUJI Ràdio – Som SAUJI!!
La SAUJI té un programa propi a Vox UJI Ràdio, Som SAUJI, que permet a l’associació una 
proximitat a realitat diària dels seus socis

Inserció laboral
La millora  dels  serveis  per  a  la  inserció  laboral  i  millora  de  l’ocupació continua  sent  un  dels 
principals objectius de l’associació.

Els socis de SAUJI reben setmanalment ofertes de treball segons el seu perfil acadèmic que ens 
facilita l’Àrea d’Inserció Professional de l’OCIE, SERVEF, entitats amb les quals hi ha convenis de 
col·laboració,  com ara   la  Cambra  de  Comerç,  Indústria  i  Navegació  de  Castelló  i   diverses 
consultories  de  Recursos  Humans  de  Castelló,  així  com  d’empreses  del  nostre  entorn 
socioeconòmic. Aquest s’ha convertit en un dels serveis millor valorats pels socis. 

La SAUJI també pertany al Consell d’Inserció Professional de l’UJI i ha col·laborat activament amb 
l’Àrea d’Inserció Professional de l’OCIE en les Accions d’Orientació per a l’Ocupació (OPEA), 
així com en la difusió gratuïta de la Guia d’orientació professional per a universitaris, Preocupa’t. 

Aquesta col·laboració també és constant amb la resta d’associacions d’universitats valencianes amb 
les quals la SAUJI ha treballat al voltant d’un estudi sobre la qualitat de les universitats europees, 
sense oblidar la reunió celebrada amb el conseller d’Empresa, Universitat i Ciència per definir el 
paper que han d’assumir les associacions d’antics alumnes i amics en les seus universitats per la 
millora qualitativa d’aquestes. 

Formació
Durant el curs 2007-2008 s’han fet diversos cursos per a millorar la qualificació professional del 
seus socis: 
• Cursos d’idiomes: anglès (Anglès Intermediate i Anglès Comercial) i valencià (Valencià Mitjà i 

Valencià Superior).



•  Cursos d’ofimàtica: El meu PC al dia i Creació de pàgines web.
• Cursos d’habilitats socials: Control i gestió de l’estrès I i II, Parlar en públic, Autoestima i 

desenvolupament personal. Habilitats per a parlar en públic impartit a la Seu del Nord 
• Curs de cuina: Cuina tradicional i casolana i Cuina tradicional de l’interior, marinera i de caça
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tenen la col·laboració i  suport  del Servei de Llengües i  Terminologia,  del Centre de Postgrau i 
Formació Continuada i d’Unisexsida i de l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental de l’UJI.

En l’àmbit esportiu la SAUJI ha finançat l’ampliació de grups i horaris d’aquelles activitats més 
sol·licitades pels socis com són: aeròbic, ioga, spinning, pàdel nivell 3, tennis iniciació i tennis 
perfeccionament. 

La SAUJI també organitza i patrocina l’Obert de Pàdel UJI-SAUJI, que compta amb la participació 
de més de 200 esportistes de la Comunitat Valenciana, i el Campionat de Pilota Valenciana Amics 
de l’UJI.

A més, la SAUJI ha fet  difusió de tots els cursos organitzats per l’UJI, com són els cursos de 
postgrau, màsters, formació superior, extensió universitària, cursos d’estiu, etc.,  així com cursos 
d’altres institucions amb les quals es col·labora.

Activitats socioculturals
La SAUJI ha fet difusió de totes les activitats culturals que ha organitzat la Universitat Jaume I a 
través del Servei d’Activitats Socioculturals ha fomentat l’accés dels socis a totes aquestes activitats 
i  cursos  (Aula  de  Cinema,  Aula  de  Fotografia,  Aula  de  Teatre,  etc.),  per  tots  els  canals  de 
comunicació de què actualment disposa.

Així mateix, la SAUJI difon entre els socis informació de totes aquelles activitats socioculturals que 
ens arriben i que es porten a terme a la província de Castelló pensant que puguen ser del seu interès.

Com a  activitats  pròpies  l’associació  va  organitzar  visites  a  la  universitat,  l’acte  acadèmic  de 
diverses promocions de titulats de l’UJI i va col·laborar en les visites a la Llotja per al primer 
aniversari.

La SAUJI ha participat amb la Universitat Jaume I en totes aquelles activitats programades com 
“Perifèrics 2007” o el “IV Trobada de portes Obertes a la Societata - Viu la teua Universitat”. Així 
com l’organització de la taula redona “Ciències de la Salut en l’UJI”.



Col·laboració amb altres entitats
La SAUJI ha signat convenis i acords de col·laboració amb diverses entitats per a fer realitat els 
objectius establits en els estatuts i aconseguir uns bons serveis per als associats.

Actualment, hi ha acords de col·laboració amb:

Institucions:
• Universitat Jaume I
• Federació d’Associacions d’Amics i Antics Alumnes de les Universitats Espanyoles
• Xarxa d’Associacions d’Amics i Antics Alumnes de les Universitats de l’Arc Mediterrani
• Fundació Universitat Jaume I – Empresa
• Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló
• Col·legi Oficial d’Economistes de Castelló
• Associació d’Alumnes i Antics Alumnes del Departament d’Enginyeria Química de Castelló
• Portal Universia
• Grup Cooperatiu Intercoop

Entitats financeres:
• Bancaixa
• Banco Santander Central Hispano

Consultores recursos humans:
• Hybris Consultoria
• Roig & Roig, Psicólogos Industriales
• Puzle Consultores

Oci: 
• Descomptes en cinemes, teatres, museus, etc.
• Port Aventura 
• Hotels Grupo HG
• Club de Pilota Valenciana de Borriana
• Centre d’Oci Port Azahar
• Hotels Princesa Parc i Diana Parc a Andorra
• Parc d’atraccions Aquarama
• Botiga esportiva 42 y pico

Salut:
• Instituts odontològics
• Associació Mamare
• ASISA
• Clíniques Unidental
• Clínica Baviera Instituto Oftalmológico Europeo
• Centres podològics: José Luis Miralles, Irene Valladares, Marta Tomàs, Vicente Vicent.
• Mamare. Associació de suport a la lactància materna

Institucions o centres de formació:
• EOI Escola de Negocis
• EADE Consulting



• Fundació ECA Global

Extensió SAUJI
L’Associació va assistir a la XII Trobada Nacional d’Amics i Antics Alumnes de les Universitats 
Espanyoles que es va celebrar a la ciutat de Cadis durant els dies 24 i 25 d’abril de 2008.

Cal destacar d’aquesta trobada la signatura de la constitució de la federació d’associacions d’amics i 
antics  alumnes de  les  Universitats  Iberoamericanes;  la  taula  redona  de  diversos  secretaris  dels 
consells socials d’universitats espanyoles per a tenir en compte als antics alumnes com a  membres 
dels consells socials en la nova legislació i la creació d’un grup de treball d’antics alumnes dins de 
la CRUE.

Així mateix, la SAUJI ha estat elegida com a seu per a la propera trobada nacional que tindrà lloc al 
maig de 2009

La SAUJI també ha tingut una presència activa en les diverses jornades formatives convocades en 
distintes ciutats espanyoles degut al seu càrrec de vicepresidència de la federació nacional.

Fundació PortCastelló
El Consell de Govern del dia 7 de novembre de 2006, va aprovar la proposta per a formar part com a patró de 
la  Fundación Aproa Portcastelló , amb una dotació inicial de 10.000 euros; així mateix es va traslladar la 
proposta al Consell Social de la Universitat, que la va aprovar el dia 9 de novembre de 2006. Amb data 30 de 
novembre  de  2007,  va  ser  aprovada la  resolució  administrativa  per  al  canvi  de  denominació  per  la  de 
Fundació PortCastelló. 

Fundació d'Alzheimer Salomé Moliner de la Comunitat  
Valenciana
El Consell de Govern del dia 7 de novembre de 2006, va aprovar la proposta de formar part com a 
patró de la Fundació d’Alzheimer Salomé Moliner i el rector, Francisco Toledo Lobo, representarà 
la Universitat en el Patronat de l’esmentada Fundació; així mateix es va traslladar la proposta al 
Consell Social de la Universitat, que la va aprovar el dia 9 de novembre de 2006.

Xarxa Vives d'Universitats
MEMÒRIA DE LA XARXA VIVES D’UNIVERSITATS
CURS 2007-2008
 

Setembre de 2007. Convocatòria del premi de comunicació científica «Joan Lluís 
Vives»
El mes de setembre de 2007 es va convocar la IX edició del premi de comunicació científica Joan 
Lluís Vives amb l’objectiu de fomentar les habilitats comunicatives de l’estudiantat de doctorat de 
les universitats de la Xarxa Vives. Per a participar calia presentar un article la temàtica del qual fóra 
la mateixa que la de la tesi doctoral, en la modalitat de ciències socials i de l’educació i humanitats, 
o en la de ciències bàsiques, de la salut, enginyeries i arquitectures. El premi va estar dotat amb 
1.500 € per a cada modalitat i la publicació dels articles guanyadors a la revista El Temps.

Els integrants del jurat de la IX edició del premi «Joan Lluís Vives» van ser: Martí Domínguez 



Romero  i  Fernando  Ballesteros,  de  la  Universitat  de  València;  Gaspar  Jaén,  de  la  Universitat 
d’Alacant;  Vicent  Salvador,  de  la  Universitat  Jaume  I;  i  Jesús  Purroy,  de  la  Universitat  de 
Barcelona.

En l’edició de 2007 es van presentar 23 articles en la modalitat A (ciències socials...) i 9 articles en 
la modalitat B (ciències bàsiques, de la salut...). El premi en la modalitat de ciències socials i de 
l’educació i humanitats va ser atorgat a Josep Antoni Aguilar Àvila, de la Universitat de València, 
per l’article «Ramon Muntaner i les vespres sicilianes: providencialisme i propaganda» i el premi en 
la modalitat  de ciències bàsiques,  de la  salut,  enginyeries i  arquitectures a  Francisco Grimaldo 
Moreno, de la Universitat  de València, per l’article «Humanoides socials  al  ciberespai:  entre la 
realitat i la ficció».

El lliurament del premi va ser dijous, 5 de juny de 2008, en el marc de la reunió del Consell General 
de la Xarxa Vives a la Universitat Rovira i Virgili. 

 

Octubre de 2007. Publicació del número 25 del butlletí Novetats Editorials 
Universitàries NEU. Tardor de 2007. (Especial Fira del Llibre de Frankfurt)
La vint-i-cinquena edició del NEU va editar-se íntegrament en anglès amb caràcter excepcional, 
amb destinació a la seva difusió a la Fira del Llibre de Frankfurt, a l’estand de la cultura catalana, 
que durant 5 dies va ser la convidada d’honor de la fira editorial més important del món. En aquesta 
edició del NEU es van presentar 159 monografies, 7 revistes i 1 coedició. El catàleg imprès de les 
darreres novetats editorials universitàries de la Xarxa es distribueix gratuïtament a tot el professorat 
de la Xarxa i té una difusió de 30.000 exemplars. 

Els visitants de la Fira del Llibre de Frankfurt també van trobar a l’estand una guia dels serveis de 
relacions internacionals de les universitats membres de la Xarxa Vives. 

 

Octubre de 2007. Edició dels Vocabularis de Dret Romà i de Didàctica de 
l’Educació Musical
En el marc de la col·lecció de vocabularis bàsics que edita la Xarxa Vives, enguany s’ha publicat el 
Vocabulari de Dret Romà, amb prop de 500 entrades en llatí amb les seues equivalències en català, 
castellà, francés i italià. En l’edició d’aquest vocabulari participaren directament: Francisco Javier 
Casinos,  autor  de  vocabulari  i  professor  de  la  Universitat  de  València;  Jean-François  Gerkens, 
assessor de la terminologia en francès i professor de la Universitat de Lieja; Antonio Saccoccio, 
assessor de la terminologia en italià i professor de la Universitat de Brescia; i Francesc Esteve i 
Josepa Melià, revisors terminològics, ambdós terminòlegs del Servei de Política Lingüística de la 
Universitat de València.

D’altra banda, es va editar el Vocabulari de Didàctica de l’Educació Musical, amb prop de 700 
entrades en català amb les seues equivalències en castellà.  Les entrades d’aquest vocabulari  es 
presenten encapçalades pel terme català de referència i un número d’ordre, ja que després del cos 
del vocabulari l’edició inclou un índex amb tots el termes en castellà i els números d’ordre que 
remeten a l’entrada corresponent del terme. L’edició va ser coordinada per: Magdalena Ramon, de 
la Universitat de les Illes Balears; Jordi de Bofarull, de la Universitat Rovira i Virgili, i Àngels 
Egea, de la Universitat de Barcelona.  

Els vocabularis bàsics que impulsa la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives tenen l’objectiu de 
reforçar la docència en català dels diferents ensenyaments, consolidar la capacitació d’estudiants pel 
que fa a l’ús adequat de la terminologia cientificotècnica i millorar la comunicació científica. 

 



15 de novembre de 2007. Actes commemoratius del 75 aniversari de la signatura 
de les Normes de Castelló
 
Les universitats de la Xarxa Vives commemoraren el 75 aniversari de la signatura de les Normes 
d’Ortografia Valenciana –també conegudes com a Normes del 32 o Normes de Castelló– amb un 
acte acadèmic que sota el títol «De Castelló a Bolonya» va reunir als principals coneixedors de la 
llengua  catalana  d’arreu  del  món  per  parlar  de  la  situació  del  català  a  l’Espai  europeu 
d’ensenyament superior.
El president de la Xarxa Vives, rector de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, Jesús Rodríguez 
Marín, va presidir l’acte, juntament amb el rector de la Universitat Jaume I, Francisco Toledo, i el 
vicealcalde de Castelló de la Plana, Javier Moliner. Entre els assistents hi havia la presidenta de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua,  Assumpció Figueres i diversos acadèmics com ara Josep 
Palomero i Lluís Messeguer; el delegat del Consell, Joaquín Borrás; els regidors Enric Nomdedéu, 
Beatriz  Gascó  i  Josep  Lluís  Grau;  l’exrector  de  l’UJI  Fernando  Romero  o  el  catedràtic  de  la 
Universitat de Basilea i doctor honoris causa de l’UJI, Germà Colón, el qual tenia l’encàrrec de 
pronunciar el discurs inaugural.

L’acte  commemoratiu  va  tenir  continuïtat  amb  dues  taules  redones  sobre  «L’espai  europeu 
d’educació superior i la diversitat lingüística» i «Les universitats i l’estudiantat estranger en relació 
a la llengua catalana». Entre altres ponents participaren Vicent Pitarch, delegat del president de 
l’Institut d’Estudis Catalans a Castelló de la Plana; Johannes Kabatek, president de la Federació 
Internacional  d’Associacions  de  Catalanística  i  de  la  Deutscher  Katalanistenverband;  Dominic 
Keown,  de  l’Anglo-Society  i  del  Fitzwilliam  College  de  Cambridge;  Kálmán  Faluba,  de  la 
Universitat Eötvös Loránd de Budapest; o Til Stegmann, de la Universitat de Frakfurt.

A la finalització dels actes commemoratius, la vicerectora de Cultura de l’UJI, Margarita Porcar, i 
Santiago Castellà, president de la Comissió de Política Lingüística de la Xarxa Vives i vicerector de 
Relacions Externes de la Universitat Rovira i Virgili, feren pública la «Declaració de Castelló», que 
va recollir les conclusions de la jornada. Les 20 universitats constaten «la gran oportunitat que per a 
la nostra llengua significa la construcció d’un espai universitari multicultural i multilingüe, que ens 
permet  aprofitar  l’experiència  d’acollida  lingüística  i  la  configuració  de  l’aula  multilingüe 
adquirides els darrers anys, i posicionar les nostres universitats en l’espai d’ensenyament europeu i 
mundial com a motors del desenvolupament i la innovació dels nostres territoris i de la qualitat de 
vida de les seues persones, en un context internacional enriquidorament plural i divers».

 

30 de novembre de 2007. Reunió del Consell General a la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx.
El Consell  General de la Xarxa Vives d’Universitats,  reunit  a la Universitat  Miguel Hernández 
d’Elx  sota la presidència del rector Jesús Rodríguez Marín, va aprovar:
• El  programa  d’actuacions  per  al  proper  semestre,  del  qual  cal  destacar  l’exposició  de 

sensibilització del Programa Algèria Universitats (PAU) als 20 campus de la Xarxa, l’edició 
d’una nova revista per a promoure les publicacions universitàries i la convocatòria de la XIII 
Mostra de Teatre Universitari –que acollirà la UMH del 14 al 18 d’abril de 2008– i de la IV 
Lliga de Debat Universitari, que acollirà la Universitat de les Illes Balears del 23 al 26 d’abril 
de 2008.

• L’elecció del rector  de la  Universitat  Rovira i  Virgili,  Francesc Xavier Grau Vidal,  com a 
president de la Xarxa per al semestre que va del mes de novembre de 2007 al mes d’abril de 
2008.

 



23 al 26 d’abril de 2008. IV Lliga de Debat Universitari
La Universitat de les Illes Balears va acollir la IV Lliga de Debat Universitari, una competició que 
es  realitza  amb  l’objectiu  fomentar  l’ús  de  la  paraula  entre  l’estudiantat  sota  el  format  d’un 
enfrontament dialèctic entre diversos equips.

13 universitats de la Xarxa van participar en aquesta quarta convocatòria de la Lliga de Debat 
Universitari:  la  Universitat  d’Alacant,  la  Universitat  de  Barcelona,  la  Universitat  de  les  Illes 
Balears, la Universitat Internacional de Catalunya, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat 
de  Lleida,  la  Universitat  Miguel  Hernández  d’Elx,  la  Universitat  Politècnica  de  Catalunya,  la 
Universitat Politècnica de València, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Ramon Llull, la 
Universitat de València i la Universitat de Vic.

En cada debat de la Lliga, els equips van haver de defensar una posició —a favor o en contra— 
sobre el tema proposat, per tal que els jutges pogueren valorar capacitats com el treball en equip, la 
solidesa de les argumentacions,  la fluïdesa en la intervenció,  i  la  correcció tant semàntica com 
formal.  El tema escollit  per al debat d’enguany va ser l’habitatge, sota la pregunta:  «Es poden 
mantenir les condicions actuals d’accés a l’habitatge?».

El  jurat  de  les  eliminatòries  va  estar  format  per  Ramon Cavaller,  escenògraf;  Rubén  Collado, 
responsable  d’expansió  internacional  de  Barceló  Hotels  & Resorts;  Rosa  Ferriol,  redactora  del 
Diario  de  Mallorca;  Xisca  Llabrés,  traductora  i  intèrpret  de  l’Ajuntament  de  Palma;  Richard 
Mansell, professor de Traducció a la University of Exeter; Joan Martorell, exdirectiu bancari de 
Banca March;  Eva Moreso,  sociòloga  de l’Ajuntament  de Palma;  Antoni  Pallicer,  defensor  del 
ciutadà  de  l’Ajuntament  de  Calvià  i  Montse  Terrassa,  cap  de  secció  de  Local  del  Diario  de 
Mallorca. Pel que fa al jurat d’honor –que va judicar l’actuació dels dos equips finalistes– va ser 
presidit per Montserrat Casas, rectora la universitat amfitriona i vicepresidenta primera de la Xarxa 
Vives d’Universitats; Antoni Sorà, gerent de la Fundació Sa Nostra; Maties Vallès, periodista del 
Diario de Mallorca; Ignasi Casadesús, secretari executiu de la Xarxa Vives; la metgessa Anna Albó 
i l’advocat Josep Castells. Albó i Castells actuaren com a caps de jutges a la final, així com durant 
tota la competició.

L’equip de la Universitat de Barcelona va ser el guanyador. Segons les deliberacions del jurat, els 
seus  membres  van  demostrar  major  capacitat  de  treball  en  equip  i  habilitats  dialèctiques, 
especialment a l’hora d’integrar nous coneixements i estratègies per debatre a favor o en contra del 
tema proposat. L’equip subcampió va ser el de la Universitat Pompeu Fabra, del qual els jutges van 
destacar l’evolució demostrada durant els quatre dies de competició.

 
 

29 i 30 de maig de 2008. Morella. Curs de doctorat de metodologia, dogmàtica i 
política criminal.
La capital dels Ports va acollir el curs comú de cloenda del programa de doctorat interuniversitari 
«Sistema de  justícia  penal»,  sota  la  coordinació  acadèmica  de  Josep  Maria  Tamarit  i  Carolina 
Villacampa,  de  l’Universitat  de  Lleida.  Professors  de  les  universitats  Autònoma de  Barcelona, 
Jaume I, Rovira i Virgili i València participaren en el seminari, que va comptar amb el suport de 
l’Ajuntament de Morella. Aquesta activitat vol oferir als estudiants de doctorat de les universitats de 
la Xarxa cursos interuniversitaris en l’àmbit docent i discent, de qualitat, i concentrats en el temps i 
l’espai a fi de facilitar-ne la participació. 

 

Del 14 al 18 d’abril de 2008. XIII Mostra de Teatre Universitari



La Universitat Miguel Hernández d’Elx ha estat enguany l’amfitriona de la trobada de grups teatrals 
de les universitats de la Xarxa Vives. Altea, la Nucia, L’Alfàs del Pi i Benidorm van acollir els 
espectacles dels grups de la Universitat Abat Oliba CEU, la Universitat d’Alacant, la Universitat 
Autònoma  de  Barcelona,  la  Universitat  de  Barcelona,  la  Universitat  de  les  Illes  Balears,  la 
Universitat  Internacional  de  Catalunya,  la  Universitat  Jaume  I,  la  Universitat  de  Lleida,  la 
Universitat  Miguel  Hernández  d’Elx,  la  Universitat  Politècnica  de  Catalunya,  la  Universitat 
Pompeu Fabra, la Universitat de València i la Universitat de Vic.

 

1 de maig de 2008. Edició de la Guia de cursos d’estiu 2008
Per catorzè any consecutiu la Xarxa Vives va editar la Guia de cursos d’estiu 2008, on es recull tota 
la informació per àrees temàtiques, localitats, dates i marcs organitzatius dels  824 cursos que les 
universitats de la Xarxa i altres centres vinculats a les universitats imparteixen aquest estiu. L’edició 
impresa de la Guia té una difusió de 40.000 exemplars. En abril de 2008 es va engegar el portal 
electrònic www.estiu.info, on es poden fer consultes sobre el contingut de la guia; cerques ràpides 
per àrees temàtiques, per localitats de realització dels cursos, per setmana d’inici del curs i per 
marcs organitzatius; i, en molts casos, matricular-se en algun dels cursos que s’ofereixen.

La Guia de cursos d’estiu 2008 s’adreça als més de 500.000 membres de les 20 universitats de la 
Xarxa Vives, i a totes aquelles persones que desitgen ampliar els seus coneixements universitaris. 
Enguany s’ha previst una participació d’unes 25.000 persones a les 85 localitats que acullen cursos 
d’estiu. La distribució dels cursos per territoris és: Catalunya, 575 cursos; País Valencià, 216 cursos; 
les Illes Balears, 27 cursos; Perpinyà, 5 cursos; i Andorra, 1 curs.

Per  dotzè any consecutiu  s’ha realitzat  també un destacat  procés per  tal  que els  cursos  siguen 
reconeguts com a crèdits de lliure elecció entre totes les universitats membres de la Xarxa Vives, de 
forma multilateral.  La Xarxa ha enviat els cursos que figuren a la guia, prèvia selecció, a cada 
universitat  perquè reconeguen els cursos que consideren oportuns, d’acord amb els seus criteris 
interns. Es tracta d’una acció orientada a afavorir la mobilitat d’estudiants entre les universitats que 
formen part de la Xarxa. Per recolzar aquesta actuació, 13 universitats han convocat un any més el 
programa d’ajuts a la mobilitat DRAC-Estiu.

 

Maig de 2008. Publicació del número 1 de la revista BUC. Universitat. Cultura. 
Llibres. Primavera de 2008
BUC.  Universitat.  Cultura.  Llibres  és  el  nom  de  la  nova  publicació  de  la  Xarxa  Vives,  que 
substitueix a l’antic butlletí de novetats editorials ‘NEU’, nascut l’any 1995. La nova revista tindrà 
periodicitat semestral i agrupa les novetats editorials de les universitats, incloent també reportatges i 
entrevistes, tractant temes d’interès general des d’una perspectiva rigorosa i alhora atractiva. Una 
nova eina de divulgació amb la qual es tracta de respondre al repte de fer possible la transferència 
de coneixement.

En aquesta primera edició de la BUC, es van presentar 162 monografies, 3 revistes i 1 coedició. El 
catàleg  imprès  de  les  darreres  novetats  editorials  universitàries  de  la  Xarxa  es  distribueix 
gratuïtament a tot el professorat de la Xarxa. Amb una difusió de 40.000 exemplars, s’adreça també 
a l’estudiantat universitari i es distribueix a llibreries i centres culturals de referència dels territoris 
de parla catalana.

 

5 de juny de 2008. Reunió del Consell General a la Universitat Rovira i Virgili
El Consell General de la Xarxa Vives, reunit a la Universitat Rovira i Virgili sota la presidència del 



seu rector, Francesc Xavier Grau Vidal, va aprovar entre altres qüestions:
• L’elecció de la rectora de la Universitat de les Illes Balears, Montserrat Casas Ametller, com a 

presidenta de la Xarxa per al semestre que va del mes de juny al mes de octubre de 2008.

Durant la reunió del Consell General de la Xarxa es va lliurar el premi de divulgació científica 
«Joan Lluís Vives» corresponent a l’edició de 2007.

Així  mateix,  en el  transcurs  de la reunió es va presentar  la  nova publicació BUC. Universitat. 
Cultura. Llibres. La nova revista pren el relleu de l’antic butlletí de novetats editorials NEU. La 
nova revista és una eina de les universitats per presentar les seves novetats editorials i inclou també 
reportatges i entrevistes.

7 de juliol de 2008. Inauguració de l’exposició itinerant «Algèria, un país també 
denominat Al-Jaza’ir» (Programa Algèria Universitats)
La Xarxa Vives va impulsar l’exposició «Algèria, un país també denominat Al-Jaza’ir», que entre 
2008 i 2009 itinerarà per les universitats de la Xarxa. La mostra és una iniciativa de la Comissió de 
Solidaritat i Cooperació Internacional i s’emmarca al Programa Algèria Universitats, constituït l’any 
2007 per la Xarxa Vives i la Conferència Regional d’Universitats de l’Oest (CRUO) d’Algèria. Els 
comissaris de l’exposició són la catedràtica d’Història Contemporània Isabel Moll i el professor 
d’Antropologia Social Alexandre Miquel, tots dos de la Universitat de les Illes Balears.

La mostra v ol donar a conèixer la realitat algeriana als territoris de la Xarxa Vives, normalitzant la 
imatge d’aquest país veí i trencant estereotips i estigmes. Amb la mostra, es pretén també mostrar la 
tradició d’unes relacions seculars entre els dos àmbits i destacar la importància de les relacions de 
cooperació interuniversitària. L’exposició està articulada en cinc seccions: marc històric, perfil del 
país,  processos  migratoris,  identitat  i  alteritat  i,  finalment,  les  universitats  i  la  cooperació  amb 
Algèria.  L’exposició  és  itinerant  per  tot  l’àmbit  territorial  de  la  Xarxa  Vives  i  arribarà  a  la 
Universitat Jaume I el proper mes de novembre de 2008.

D’altra  banda,  el  Programa  Algèria  Universitats  ha  intensificat,  durant  el  curs  2007-2008,  les 
relacions entre les comunitats universitàries de la Xarxa Vives i la CRUO, a través de múltiples 
accions de PDI i alumnat de les universitats.

Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives
Les prop de 1.000 obres digitalitzades mostren bona part del llegat cultural dels territoris que aplega 
la  Xarxa.  La  Biblioteca és  fruit  d’un conveni  entre  la  Fundación Biblioteca  Virtual  Miguel  de 
Cervantes i  la Xarxa Vives d’Universitats.  Amb aquest portal  es pretén,  d’una banda, aprofitar, 
potenciar i difondre els fons digitalitzats existents i,  d’una altra, proposar i fer efectiva l’edició 
digital de les obres més representatives de la cultura catalana, valenciana i balear.

El web de recursos lingüístics www.llengua.info     
Durant  l’any 2007 aquest  web ha rebut  15.864 visites.  Llengua.info és la  pàgina de referència 
d’informació dels serveis lingüístics de la Xarxa i té com a objectiu cobrir les necessitats en matèria 
de llengua de tota la societat, a través d’un servei de qualitat: els serveis lingüístics universitaris.

Col·lecció Fundació Bernat Metge
Fruit d’un conveni signat amb l’Institut Cambó l’any 2004, la Xarxa Vives participa de la coedició 
d’aquesta col·lecció de traduccions crítiques al català dels clàssics grecs i llatins, la qual amb més 
de 80 anys d’història gaudeix ja d’un fons proper als 400 títols. La Xarxa promou directament la 
venda de les edicions entre els membres de les comunitats universitàries i gestiona el web de la 
col·lecció ( www.bernatmetge.com     ). Durant l’any 2007 el web ha rebut 10.591 visites. 

http://www.bernatmetge.com/
http://www.llengua.info/


Càtedra d'Innovació i Aprenentatge
Les activitats desenvolupades per la Càtedra d’Innovació, Creativitat i Aprenentatge al llarg del curs 
2007/08 són les següents 

Modificacions de personal
Baixes:

S’han produït les baixes com a becaris de:
• Pamela Melchor Marín
• Francesc Esteve Mon

Incorporacions:

S’ha assignat una beca d’investigació a temps complet a José Ruiz López a 21 de desembre de 
2007.

S’ha convocat una beca d’investigació anomenada “La creativitat traslladada a l’ensenyament” el 
18 d’abril de 2008, que s’ha resolt a favor de Silvia Herráiz Martínez a 2 de juliol de 2008.

Es publica una nova beca d’investigació per a la línia d’innovació, i s’espera que el nou becari 
s’incorpore a l’agost de 2008.

Definició de les línies d’investigació
S’han reformulat les línies d’investigació i s’han definit en dues línies: innovació i creativitat. 

Línia 1. Innovació

Becaris: 
• Pamela Melchor Marín.
• José Ruiz López

Objectius: 
• Potenciar una formació de qualitat orientada a afavorir la innovació.
• Potenciar la col·laboració entre la universitat i l’empresa.
• Dinamitzar la innovació en l’entorn de Castelló.
• Potenciar sistemes per a la gestió de la innovació.
• Difusió de coneixement per a incentivar la innovació.

Actuacions:
• Estudis de camp.
• Estudis bibliogràfics.
• Col·laboració i participació en l’organització de seminaris i cursos de la Càtedra.
• Col·laboració en l’elaboració de publicacions científiques i de divulgació.
• Dinamització de la innovació en l’entorn de Castelló.
• Actualització de la pàgina web.
• Col·laboració en la sol·licitud d’ajudes per a projectes d’investigació.
• Estudi de diversos àmbits del dret que són d’aplicació als àmbits d’actuació del sector públic i 

privat on es desenvolupen activitats de I+D+i.



Línia 2. Creativitat i educació

Becaris: 
• Francesc Esteve Mon
• Silvia Herráiz

Objectius: 
• Potenciar la creativitat en l’ensenyament universitari.

Actuacions:
• Recopilació de mètriques de creativitat.
• Recopilació de casos d’aplicació de la creativitat a l’ensenyament.
• Assistència als tallers que s’organitzaran des de la Càtedra INCREA i col·laboració en 

l’organització.
• Col·laboració en la reformulació i organització dels premis de la Càtedra INCREA
• Millora de la imatge de la Càtedra Increa.

Constitució del nou Consell Assessor
El nou Consell Assessor es va constituir en la reunió que va tenir lloc l’11 de gener de 2008. Els 
nous membres són:

Francisco Toledo Lobo Rector de la Universitat Jaume I  

Rafael Benavent Adrián President del Consell Social

Rosa María Grau Gumbau Vicerectora de Qualitat Educativa i Harmonització Europea

Eva Alcón Soler  Vicerectora de Cooperació Internacional i Solidaritat

Francesc Michavila Pitarch Director de la Càtedra INCREA

Rosario Vidal Nadal  Subdirectora de la Càtedra INCREA

Antonio Montañana Riera Gerent de la Universitat Jaume I

Emilio Tortosa Cosme President de la Fundació ÉTNOR

Antonio Tirado Jiménez President de la Fundació Caixa Castelló

Juan Carlos Navarro  Director de Relacions Institucionals de BP Oil

Fernando Diago  President d’ASCER

Federico Michavila Pallarés President del Consell d’Administració de Torrecid

Arturo Garcia Arroyo  Professor  investigador  del  Consell  Superior  d’Investigacions 
Científiques

Juan Mulet Meliá  Director General de la Fundació COTEC

Javier Quesada Ibáñez Professor investigador de l’IVIE

Joan Comella              Director de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació

José Luis Ripoll  Director General de la Fundación Vodafone España

Roland Morancho  Délégué Régional à la Recherche et à la Technologie (Midi Pyrénées)



Miquel Martínez Martín Director de l’ICIE Universitat de Barcelona

Amb les baixes de dos membres:

Luis Prada González i Enric Banda Tarradellas.

Tasques de logística i difusió
• Pàgina web: des de la nostra pàgina web www.increa.uji.es es promociona la Càtedra i al 

mateix temps també les seues activitats: cursos, seminaris i publicacions. S’actualitza i utilitza 
com a instrument de difusió.

• Difusió mitjançant fullets i cartells: 
• “Claus d’una docència de major qualitat”
• VI Premi d’Innovació i Creativitat 
• Seminari de mobilitat de professionals entre l’empresa i la universitat. 
• Curs d’especialització “De la idea a l’empresa. Creació d’empreses innovadores” 

organitzat pel Departament de Màrqueting de la Universitat Jaume I. 
• VII edició del premi d’innovació i creativitat.

• Premsa: les diverses activitats portades a terme per part de la Càtedra INCREA les han  difoses 
els diferents periòdics: Levante El Mercantil Valenciano, Mediterráneo, El Mundo, Las 
Provincias, El País. També s’ha publicitat en mitjans telemàtics com ara Revista d’actualitat  
de la Universitat Jaume I, Universia i Neuronilla.

Taller de professors “Claus d’una docència de major qualitat”
Aquest taller va estar dirigit al personal docent de la Universitat Jaume I amb la intenció de donar 
claredat al canvi metodològic i la col·laboració entre professors.

El taller  va ser  impartit  pel  director  de la  Càtedra i  rector honorari  de la Universitat  Jaume I, 
professor Francesc Michavila Pitarch, actualment director de la Càtedra UNESCO a la Universitat 
Politècnica de Madrid. El professor Michavila es va encarregar de la part teòrica amb la conferència 
“La renovació dels mètodes educatius a la universitat”.

La part pràctica va córrer a càrrec del professor Ángel Fidalgo de la Universitat Politècnica de 
Madrid,  qui  va  impartir  una  classe  amb  el  títol  “Laboratori  d’innovació  en  tecnologies  de  la 
informació”.

El taller va tindre lloc el 18 d’octubre amb una durada de 4 hores amb molt bona assistència de 
quasi 80 professors.

VI Premi d’Innovació i Creativitat 
Aquest concurs ha celebrat la sisena edició amb noves bases ampliades i renovades, i s’han definit 
cinc premis:
• Tres premis a les millors experiències innovadores, centrades en l’estada en pràctiques i/o el 

projecte final de carrera. Hi ha un premi per a cada centre o facultat.
• Dos premis a les millors idees creatives. Hi ha un premi a la millor idea creativa de l’UJI i un 

altre premi a la millor idea creativa per a l’entorn de Castelló. Es pot presentar tota la 
comunitat universitària.

El que pretén la Càtedra amb totes aquestes novetats és fomentar la creativitat i la innovació de la 
comunitat universitària i el seu entorn social per a la seua millora.

Fins el 21 de desembre es van presentar un total de 30 treballs, 16 d’idees creatives i 14 en la 
categoria d’experiències innovadores.



Dins del premi a les millors experiències innovadores es van reunir diferents grups d’experts de les 
tres facultats per proposar els guanyadors que després van ser revisats i confirmats pel jurat oficial 
que decidí atorgar els següents premis:

 

Millor Experiència Innovadora a la Facultat de Ciències Jurídiques i  Econòmiques: “Una 
misma ilusión: crecer”.

S’atorga a l’alumne Santiago Solsona Blasco amb una dotació de 1.000 euros. Tutoritzat per Miguel 
Ángel Moliner Tena i supervisat per Federico Alcácer del Villarreal C.F.

Millor  Experiència  Innovadora  a  la  Facultat  de  Ciències  Humanes  i  Socials:  “Paraísos 
artificiales”

S’atorga a l’alumna Paz Palau Pellicer, amb una dotació de 1.000 euros. Tutoritzat per Raquel Agost 
Felip i supervisat per Inés Agut de Fundació PATIM.

Millor Experiència Innovadora a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals: 
aquest es va repartir en dos premis en quedar deserta la dotació de l’empresa supervisora.

1r Premi a la Millor Experiència Innovadora de la ESTCE: “Super Sombra Land”.

S’atorga a l’alumne Jordi Olucha Soler amb una dotació de 1.000 euros. Tutoritzat per Jaume Gual 
Ortí.

2n Premi a la Millor Experiència Innovadora de la ESTCE: “Interacción con avatares”

S’atorga a l’alumne Fernando Fernández Gallego amb una dotació de 350 euros. Tutoritzat per Raúl 
Montoliu Colás.

El  jurat  oficial  va decidir  els  guanyadors de les  dues  categories  del  Premi a  les  Millors  Idees 
Creatives:

Millor Idea Creativa per a l’entorn socioempresarial de l’UJI: “Eolight”

S’atorga a l’autor Enrique Fernández García-Carpintero amb una dotació de 1.000 euros.

Millor Idea Creativa per a l’UJI: en aquesta categoria el jurat va decidir ampliar i repartir el 
premi en els tres millors projectes presentats:

1. “Centro Logístico Universitario”

S’atorga als autors Vicente M. Aparici Peñarroja, José F.  Fuentes Ballesteros, Adolfo M. Reina 
Pallarés, Sara Romero Sales i Ana E. Tomás Catalán amb una dotació de 600 euros.

1. “Oficina Dinámica de Conocimiento”

S’atorga a l’autor David Segarra Ciprés amb una dotació de 600 euros.

1.”Ciutadà UJI”

S’atorga a l’autor Ricardo Casañ Pitarch amb una dotació de 600 euros.

L’acte d’entrega dels premis va tindre lloc el 15 de maig a la sala d’actes de l’Edifici de Postgrau 
conjuntament amb l’acte d’entrega dels Premis al Rendiment Acadèmic i va estar presidit pel rector 
Francisco Toledo Lobo, que va fer entrega dels premis conjuntament amb el president del Consell 
Social,  Rafael Benavent, les vicerectores Rosa María Grau i Leonor Lapeña i el subdirector de 
l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals Ximo Gual.

La  mateixa  setmana,  coincidint  amb  el  VIU,  la  Càtedra  va  organitzar  l’exposició  del  Premi 



d’Innovació i Creativitat amb tots els treballs presentats en aquesta edició. L’exposició va estar des 
del 12 fins al 17 de maig a l’entrada de l’edifici del Rectorat.

VII Premi d’Innovació i Creativitat
S’ha publicitat el VII Premi d’Innovació i Creativitat, amb la mateixa estructura de premis i bases 
que el VI Premi. Només s’han fet correccions menors per afavorir l’entrega i difusió electrònica 
dels documents. 

El termini de lliurament dels treballs romandrà obert fins l’1 d’octubre de 2008, amb la intenció que 
la resolució es conega abans de finals d’any.

Seminari “Mobilitat de professionals entre l’empresa i la universitat”
La Càtedra INCREA, en la seua missió de dinamitzar la innovació tecnològica, organitza aquest 
seminari per centrar l’atenció sobre l’important paper dins de la innovació tecnològica de la nostra 
societat de la mobilitat de professionals entre l’empresa i la universitat.

El seminari va estar dirigit a investigadors i professors universitaris i professionals de l’empresa, 
tots interessats en la innovació tecnològica. La sessió s’articulà al voltant de dues taules redones. La 
primera abordà la visió de la mobilitat des de l’empresa i la segona abordà la visió de la mobilitat 
des de la universitat.

L’alt nivell dels ponents va fer del seminari un interessantíssim escenari per obtindre les visions 
actuals de la mobilitat des de dos punts de vista i de la mà de grans experts. La inauguració va 
córrer a càrrec del rector Francisco Toledo i la vicerectora Rosa María Grau.

Rellevants professionals del món de l’empresa i la universitat van intervindre com a ponents en les 
dues taules redones. La primera va estar moderada pel director d’ESPAITEC, Paco Negre, amb la 
intervenció  de  Juan  Mulet,  director  general  de  la  Fundació  per  a  la  Innovació  Tecnològica 
(COTEC);  José  Daniel  Escrig  Zaragozá,  director  de  Responsabilitat  Coorporativa  de  UBE 
Corporation  Europe;  José  Luis  López  de  Silanes,  president  de  la  Compañía  Logística  de 
Hidrocarburos (CLH) i del Consell Social de la Universitat de la Rioja i Javier García Delgado, 
professor de la Universitat Politècnica de Madrid, responsable de pràctiques d’empresa. La segona 
va estar moderada per la subdirectora de la Càtedra INCREA, Rosario Vidal, amb la intervenció de: 
Francisco Pérez, director d’investigació de l’IVIE i catedràtic de la Universitat de València; Miguel 
Valcárcel,  catedràtic  de la  Universitat  de Còrdova i  Premi Nacional d’Investigació 2005;  Jorge 
Martínez, subdirector de la Càtedra UNESCO de Gestió i Política Universitària, i Miguel Ángel 
Saiz, tècnic investigador de SEAT i professor associat de la Universitat Politècnica de Catalunya.

El seminari es va desenvolupar en una jornada, el 12 de juny de 2008, i va tindre bona afluència, al 
voltant de 50 assistents, tant professorat universitari com professionals de l’empresa. La difusió en 
els mitjans de comunicació va ser bona i variada, sobretot en els locals. 

“De la idea a l’empresa: creació i desenvolupament estratègic d’empreses 
innovadores”
En  aquest  curs  d’especialització  de  postgrau,  la  Càtedra  INCREA ha  participat  com  a  entitat 
col·laboradora juntament amb el Foro Jovellanos, Ruralcaja, el CEEI de Castelló i ESPAITEC. El 
curs ha estat organitzat pel Departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting i està dirigit a 
persones amb inquietud empresarial, amb idees noves de negoci o productes innovadors. 



Dins de l’estructura del curs en mòduls, INCREA ha participat directament en “La idea de negoci: 
generació d’idees innovadores”, impartit per la subdirectora de la Càtedra, Rosario Vidal Nadal, i 
16  hores  de  classes  anomenades:  “Tècniques  analítiques  de  generació  d’idees  i  viabilitat  del 
producte”.

Curs “Identificació de noves oportunitats”
Organitzat pel Foro Jovellanos al novembre de 2007. La Càtedra INCREA va participar impartint 
16 hores de “Creativitat” de la mà de la subdirectora de la Càtedra, Rosario Vidal Nadal.

Estudi de casos
Col·laboració juntament amb COTEC i l’ITC amb l’elaboració de l’estudi de casos “Institut de 
Tecnologia Ceràmica, ITC” dirigit pel professor Pedro Nueno, de l’IESE.

Publicacions 
• Col·lecció d’estudis i anàlisi: la publicació del seminari de febrer de 2007 està en preparació 

per enviar a impremta.
• Llibres: la publicació del  llibre del curs d’estiu “Ocupació, innovació i noves titulacions 

universitàries”, també està en procés de revisió per enviar a impremta.

Convocatòries públiques a les quals s’ha presentat la Càtedra INCREA
1. Ajuda a la convocatòria 2007 del Ministeri d’Educació i Ciència per al suport a les 

accions complementàries de difusió, estudi i cooperació internacional.

Títol  de  l’acció  complementària:  “Recerca  d’idees  per  a  incentivar  la  innovació”.  La 
resolució definitiva va arribar al desembre de 2007 i es va tramitar la petició de pròrroga per 
part  de  la  Càtedra  INCREA.  Al  gener  de  2008  arriba  la  concessió  de  la  pròrroga  per 
gestionar i justificar l’ajuda fins a juliol del mateix any.

2. La Càtedra INCREA ha coordinat l’avantprojecte del Pla estratègic de la nova Agrupació 
Empresarial Innovadora (AEI) per al sector turístic de la província de Castelló, anomenada 
Federació d’Empreses Innovadores de Turisme de la Província de Castelló per a sol·licitar 
l’ajuda  al  Ministeri  d’Indústria,  Turisme  i  Comerç,  en  compliment  de  l’Ordre 
PRE/986/2008, de 8 d’abril, per la qual s’efectua la convocatòria de l’any 2008 per a la 
concessió  d’ajudes  del  Programa  nacional  de  xarxes  dins  de  la  línia  instrumental 
d’articulació i internacionalització del sistema, emmarcada en el Pla nacional d’investigació 
científica, desenvolupament i innovació tecnològica, 2008-2011.

3. S’està col·laborant amb altres entitats de Castelló, com ara la Fundació Universitat Empresa 
de la Universitat Jaume I, ESPAITEC, Institut de Tecnologia ceràmica (ITC), el CEEI o la 
Cambra de Comerç de Castelló, per a dinamitzar el desenvolupament de la innovació. Es 
participa així en diferents projectes relacionats directament amb la innovació.

Sol·licitud de projecte “Procedimientos y metodologías de transferencia tecnológica a través 
de entornos colaborativos en el ámbito de la provincia de Castellón”. Sol·licitat com a acció 
complementaria dins del VI Pla Nacional de I+D+I: Desenvolupament Industrial, any 2008.

Convenis
El  conveni  de  col·laboració  amb l’empresa  CESCE,  S.A.  (Compañía  Española  de  Seguros  de 
Crédito  a  la  Exportación)  de Madrid per  a  la  prospecció  d’idees  innovadores  ha  conclòs  molt 
satisfactòriament per a les dues parts.

La durada d’aquest contracte era de cinc mesos, fins al 30 de novembre de 2007 i l’equip de treball 



ha estat dirigit per la subdirectora de la Càtedra, Rosario Vidal Nadal.

L’informe final es va entregar a finals de novembre a l’empresa CESCE, amb la qual cosa s’ha 
complit amb allò que es va establir i s’ha tancat el conveni satisfactòriament.

Associacions
Durant  aquest  curs,  la  Càtedra  INCREA ha  continuat  formant  part  de  diverses  associacions 
vinculades amb la creativitat i la innovació com són Asocrea, Neuronilla o  el Foro de Innovación.

Càtedra Jean Monnet
Càtedra Jean Monnet sobre Integració Econòmica
Cursos

Títol dels cursos 
impartits dins de 
la Càtedra Jean 

Monnet

Curs obligatori Nombre d’hores 
impartides

Cicle Nombre 
d’estudiants

Integració 
Econòmica 
Europea

No 50 1r/2n cicle / 
Estudis de grau

25

Economia 
Europea. 
Llicenciatura en 
Administració i 
Direcció 
d’Empreses

No 30 1r/2n cicle / 
Estudis de grau

45

Economia 
Europea. 
Diplomatura en 
Empresarials

No 30 1r / 2n cicle / 
Estudis de grau

20

Recerques en curs sobre integració europea:
• Camarero, Mariam, Javier Ordóñez, and Cecilio Tamarit (2008): "External macroeconomic 

factors and the link between short and long-run European interest rates: a note", Southern 
Economic Journal, acceptat, pendent de publicació.  

• Camarero, M., J. L. Carrion-i-Silvestre i C. Tamarit (2008): "Testing for real interest rate parity 
using panel stationarity tests with dependence: a note", The Manchester School, acceptat, 
pendent de publicació.

• Camarero, Mariam, Javier Ordóñez, and Cecilio Tamarit, (2008) "The expectations hypothesis 
of the term structure in the Euro area." Economics Bulletin, vol. 3, núm. 3 p. 1-15. 

• Camarero, M., A. Picazo-Tadeo and C. Tamarit (2008): “Is the environmental performance of 
industrialized countries converging? A “SURE” approach to testing for convergence”, 
Ecological Economics, acceptat, pendent de publicació.



• Camarero, M., J.C. Cuestas and J. Ordóñez (2008): “The role of commodity terms of trade in 
the determination of the real Exchange rateo f the Mediterranean countries”, The Developing 
Economies, acceptat, pendent de publicació.

• Camarero, M., R. Flores and C. Tamarit (2008): “A "SURE" approach to testing for 
convergence in regional integrated areas. An application to output convergence in Mercosur”. 
Journal of Economic Integration, vol. 23, núm. 1, 1-23.

• Camarero, M., J.L. Carrion-i-Silvestre i C. Tamarit (2008): “Unemployment Hysteresis in 
Transition Countries: Evidence using stationarity panel tests with breaks”, Review of 
Development Economics, acceptat i pendent de publicació.

Projectes de recerca en curs
• "Outsourcing  versus  trade  in  an  enlarged  European  Union.  An  empirical  assessment  with 

special emphasis on Italy and Spain", Integrated Action HI2004-0037. Universitat de València, 
Universitat Jaume I i Universitat de Bolonya. 

• Des de l’1 de gener de 2005 fins al 31 de març de 2007. Coordinadors: Mariam Camarero i 
Gianmarco Ottaviano. 

• "Reestructuración  productiva  y  movilidad  de  factores  en  áreas  integradas.  PROMOVE-II. 
SEJ2005-001163". Ministeri d’Educació i Ciència. Des de l’1 de novembre de 2005 fins al 31 
de desembre de 2008. Coordinadora: Mariam Camarero .

• "Modelos de tipo de cambio real, productividad y convergencia real. P1.1B2005-03". Fundació 
Caixa Castelló-Bancaixa i Universitat Jaume I. Coordinadora: Mariam Camarero.

Activitats, seminaris, conferències:
• En relació amb les activitats docents i de difusió de la Càtedra, s'han organitzat els següents 

seminaris i conferències:
• IV Conferència  del  grup de recerca INTECO. Celebrada a  Castelló,  al  desembre de 2007. 

Participants: investigadors i estudiants del curs Integració Econòmica Europea, impartit a la 
Universitat Jaume I. 

• Assistència a la conferència “El Tratado de Lisboa”, Universitat de Salamanca, 9 de maig de 
2008. Organitzat per la Càtedra Jean Monnet de la Universitat de Salamanca.

Participació en conferències:
• Camarero, M., J.C. Cuestas i J. Ordóñez: “Nonlinear trend stationarity of Real Exchange Rates: 

The case of the Mediterranean countries”, INFINITI Conference on International Finance, 
Trinity College (Dublin) 11-12 June 2007.

• Camarero, M., A. Picazo i C. Tamarit: “Is the environmental performance of industrilized 
countries converging? A SURE approach to testing for convergence”, X Encuentro de 
Economía Aplicada, Universidad de la Rioja, 14-16 de juny de 2007.

• Camarero, M., J.C. Cuestas i J. Ordóñez: “Nonlinear trend stationarity of Real Exchange Rates: 
The case of the Mediterranean countries”, X Jornadas de Economía Internacional, U. 
Complutense de Madrid, 20-22 de juny de 2007.

• Camarero, M., J.C. Cuestas i J. Ordóñez: “Nonlinear trend stationarity of Real Exchange Rates: 
The case of the Mediterranean countries”, Money Macro and Finance Research Group 
Conference, University of Birmingham, 12-14 September 2007.



• Camarero, M., J.L. Carrion-i-Silvestre y C. Tamarit: "Does the real interest rate parity hold for 
OECD countries? New evidence using panel stationarity tests with cross-section dependence 
and structural breaks", INFER, Murcia, 23-24 de marzo de 2008.

• Camarero, M., J.L. Carrion-i-Silvestre i C. Tamarit: "Does the real interest rate parity hold for 
OECD countries? New evidence using panel stationarity tests with cross-section dependence 
and structural breaks", XI Encuentro de Economía Aplicada. Salamanca 5-7 de juny de 2008.

Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau
El curs acadèmic 2007-2008 ha estat marcat per molts esdeveniments i activitats importants.

Entre els molts èxits, podem ressaltar dues iniciatives importants: la integració de la Càtedra en la 
creació de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau, entre la Universitat Jaume I 
i la Universitat d’Alacant, i la posada en marxa per al curs pròxim de la versió virtual del Màster 
Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament per a estudiants de Llatinoamèrica i 
a partir de convenis firmats amb universitats d’allí.

També es va firmar un conveni entre la Fundación Cultura de Paz (CEIPAZ), el president de la qual 
és Federico Mayor Zaragoza, i la Universitat Jaume I, a partir del qual s’elabora una investigació 
sobre el paper de la societat civil en la construcció de la pau. Aquest projecte ha sigut finançat per la 
DGPOLDE (Direcció General de Planificació i Avaluació de Polítiques per al Desenvolupament).

Fruit de les investigacions, la Dra. Eloísa Nos Aldás, codirectora del Màster, va publicar el seu nou 
llibre  Llenguatge  publicitari  i  discursos  solidaris.  El  nostre  compromís  i  esforç  intel·lectual  i 
acadèmic també es va reflectir en la defensa de tres noves tesis doctorals: Dra. Fatuma Ahmed Ali 
(Kenya),  Dr.  Eric  George  (Canadà)  i  Dra.  Claudia  Caicedo  (Colòmbia).  Els  dos  primers  van 
obtindre la menció europea del seu doctorat i a la Dra. Fatuma Ahmed se li ha concedit una estada 
d’investigació  de  4  mesos  dins  del  Pla  de  promoció  de  la  investigació  2008 de  l’UJI.  Aquest 
reconeixement  de  l’excel·lència  acadèmica  també  s’ha  reflectit  en  la  concessió  del  premi 
extraordinari de doctorat al Dr. Sidi Omar, actual representant del Frente Polisario a Londres.  

Es  va  cloure  la  XIII  Edició  del  Màster  Internacional  en  Estudis  de  Pau,  Conflictes  i 
Desenvolupament, que va comptar amb la participació de 89 estudiants de 53 nacionalitats, entre els 
estudiants de segon any (bienni 2006-2008), de primer any (bienni 2007-2009) i antics estudiants 
del  títol  propi.  D’una  banda,  la  participació  d’estudiants  procedents  de  països  en  via  de 
desenvolupament va ser possible gràcies a les beques concedides per la Generalitat  Valenciana, 
Fundació Carolina, Programa Alban, OCIE de l’UJI, Club Rotary i Asociación Azahar. D’una altra, 
15 estudiants dels Estats Units van aconseguir préstecs patrocinats pel govern del seu país. També 
hi van participar 43 professors de 13 nacionalitats diferents procedents d’universitats i institucions 
de reconegut prestigi internacional tant del Nord com del Sud.  

S’han defensat 17 tesis de màster en les convocatòries d’abril i juny. Es preveu la defensa de 22 més 
en la convocatòria de setembre. La via professional del màster es va posar en marxa per primera 
vegada en aquest curs acadèmic, i la matèria Estada en Pràctiques ha permès a alguns  estudiants 
experimentar  pràctiques  en  pau,  conflictes  i  desenvolupament  en  diversos  organismes 
internacionals.  També  hem comptat  amb estudiants  del  Pràcticum de  les  carreres  de  Filologia 
Anglesa, Traducció i Interpretació, Turisme i Humanitats, que han realitzat les seues pràctiques en 
el marc de les nostres activitats.

El màster és possible gràcies a la  inestimable ajuda que ens brinden la Generalitat  Valenciana, 
Fundació Caixa Castelló-Bancaixa, Diputació de Castelló i ajuntaments d’Almassora, les Alqueries, 
Benicàssim, Castelló de la Plana, Onda, la Vall d’Uixó i Xilxes.



Considerant l’esperit activista de l’alumnat internacional van ser moltes les accions organitzades. 
Entre  aquestes,  podem  destacar  les  manifestacions  de  suport  a  Birmània,  Colòmbia,  Equador, 
Veneçuela i Nicaragua pels últims conflictes viscuts en aquests països, a través de declaracions 
públiques, recaptació de firmes i protestes pacífiques. Sensibilitzat per la situació viscuda del poble 
palestí a Gaza, l’alumnat va aconseguir una cita amb el subdelegat del Govern de Castelló, Antoni 
Lorenzo, i després, amb l’assessor de Política Internacional i Seguretat del gabinet de la Presidència 
del Govern espanyol, Diego García-Terrós a la Moncloa, per a discutir quines possibles mesures 
polítiques  de  cooperació  internacional  es  podrien  plantejar  des  del  Govern  d’Espanya  per  a 
col·laborar amb la resolució pacífica d’aquest conflicte.  Parlant  de política  internacional,  Buffy 
Wicks, antiga estudiant del màster, ha sigut la directora de la campanya electoral de Barak Obama a 
la costa oest dels Estats Units. 

Estudiants del Màster Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament en una activitat per a la pau entre 
Equador, Colòmbia i Veneçuela. Març 2008. Fotògraf: Fabricio Borges Carrijo.

En els Seminaris Interculturals, han participat professionals i representants de l’Escola Cultura de 
Pau de la Universitat de Barcelona, Acció contra La Fam, Educació sense Fronteres i del Centre 
d’Investigació per la Paz Gernika Gogoratuz. 

A més, va haver-hi temps per a realitzar un viatge a Gernika on l’alumnat del màster va participar 
de les Jornades Internacionals  de Cultura i  Pau organitzades pel  Centre  d’Investigació Gernika 
Gogoratuz. 

En l’àmbit  cultural,  també recordem les iniciatives de l’alumnat en la creació del Programa de 
Ràdio de l’UJI “Mosaics de Pau” que va nàixer amb la finalitat de donar a conèixer les activitats i 
temes treballats per professionals de la pau dels més diversos països. A més, es van realitzar dues 
exposicions fotogràfiques, la primera titulada “Peace of Art, Art of Peace” amb fotografies dels 
estudiants del màster en les seues diferents vivències de pau, i la segona titulada “Mirant enrere, 
després de l’ocupació” sobre fotografies del poble palestina en la Nakba, les dues organitzades per 



l’estudiant Mahdis Azarmandi d’Iran. 

Finalment, es van exercir activitats de solidaritat com “Menjar del Món” i  I Cicle de Cine per la 
Pau, organitzats per l’alumnat i promocionat per la Càtedra. 

Càtedra UJI-AstraZéneca
La Càtedra UJI-AstraZéneca, té com a objectius prioritaris la formació, debat, reflexió i investigació 
en activitats relacionades amb la investigació de resultats en salut i farmacoeconomia.

Es va constituir al febrer del 2006. Des de llavors són responsables de la càtedra els professors 
doctors Vicente Orts Ríos i Luis Lizán Tudela.

El 24 de setembre del 2007 es va disposar la publicació del conveni de col·laboració entre l’Agència 
Valenciana de Salut i la Universitat Jaume I de Castelló, per a la realització d’activitats de tipus 
formatiu  i  d’investigació  en  ciències  de  la  salut  en  el  marc  de  la  Càtedra  UJI-AstraZéneca 
d’Investigació de Resultats en Salut (DOGV núm. 5609, del 18-09-2007). 

L’objecte del conveni es resumeix en els punts següents:

Docent
• 1. Promoure i facilitar la màxima utilització dels recursos sanitaris hospitalaris i 

extrahospitalaris, humans i materials per a la docència universitària dels diversos ensenyaments 
en ciències de la salut a nivell de postgrau, afavorint l’actualització d’aquestes i la seua 
contínua millora de qualitat.

• 2. La col·laboració s’estableix per a la formació clínica i sanitària dels estudis de postgraduat 
en aquelles titulacions o matèries relacionades amb les ciències de la salut. En el cas d’estudis 
de tercer cicle, aquesta formació s’estendrà a la metodologia i a la tècnica d’investigació 
sanitària.

• 3. Cooperar en el manteniment de la qualificació dels professionals de la salut al seu més alt 
nivell, tenint cura de la seua actualització i reciclatge i afavorint la seua incorporació a la 
docència universitària.

Assistencial
• Cooperar perquè les investigacions i ensenyaments universitaris en Medicina i la resta de 

professions sanitàries puguen ser utilitzades per a la millora constant de l’atenció sanitària.

Investigació
• Potenciar la investigació de les ciències de la salut, coordinant l’Agència Valenciana de Salut 

amb les activitats de l’UJI, per a una millor utilització dels recursos humans i materials.

En el curs 2007/08 s’ha celebrat la 1a Edició del Màster d’Investigació en Atenció Primària (a 
distància) de forma conjunta amb la Universitat Miguel Hernández. Aquest Màster ha suposat un 
èxit de participació, ja que va ser necessària l’ampliació del nombre de persones matriculades, que 
va arribar a un total de 27 alumnes. En aquests moments s’està procedint a la preinscripció de 
l’alumnat per a la segona edició del màster, que s’ha de celebrar en el curs 2008/2009.

A l’octubre del 2007 es van celebrar les Jornades de la Càtedra. Aquesta reunió té la pretensió de 
celebrar-se amb caràcter anual i tractar temes d’interès i actualitat per als professionals de salut de 
la província de Castelló. En aquesta ocasió van ser dues les qüestions principals:
• 1. La investigació en atenció primària com a motor de qualitat i innovació per a la salut.
• 2. El nou campus de ciències de la salut a l’UJI.

És necessari ressaltar que vam tenir la sort de comptar entre els participants amb el Dr. Antonio 
Pellicer  (director  de  l’Institut  Valencià  d’Infertilitat  i  degà  de  la  Facultat  de  Medicina  de  la 



Universitat  de  València),   Alejandro  Font  de  Mora  (conseller  d’Educació),  Javier  Vidal  García 
(Direcció General d’Universitats del Ministeri d’Educació) o la Dra. Margarita Barón (expresidenta 
de la Societat Europea d’Educació Mèdica), entre altres.

• La Càtedra ha sigut un dels catalitzadors de les propostes sobre la implantació del nou campus 
de Ciències de la Salut a l’UJI. S’han celebrat diverses reunions amb professionals de 
reconegut prestigi de la nostra província amb l’objectiu de crear un grup de pressió per a 
intentar accelerar la seua implantació. Ens sentim orgullosos d’haver col·laborat amb el govern 
de l’UJI per a la consecució del consens social unànime de la nostra província a favor de la 
implementació d’aquests estudis a curt termini. Totes aquestes reunions han comptat amb gran 
repercussió en els mitjans informatius de Castelló (Levante 20-09-07; Mediterráneo 20-09-07 i 
04-09-07; Las Provincias 04-09-07; ADN 04-09-07; Levante 04-09-07, etc.).

• Participació en les Jornades de Ciències de la Salut a l’UJI organitzades per la SAUJI el 17 de 
maig del 2007 i que van suposar un dels primers passos en la consecució del consens social 
necessari per a la implantació de les ciències de la salut a l’UJI.

• El dia 23 de novembre del 2007 el codirector de la Càtedra –Dr. Luis Lizán– va tenir l’honor 
de ser el padrí i oferir la laudatio del nou doctor honoris causa per l’UJI, l’insigne cardiòleg Dr. 
Valentín Fuster. 

• Els dies 27, 28 i 29 de maig del 2008 es van celebrar les I Jornades de Comunicació i Salut de 
l’UJI a la Llotja del Cànem de la ciutat de Castelló. La nostra càtedra va ser un dels 
organitzadors d’aquest esdeveniment. Aquesta trobada va pretendre ser un lloc comú de debat i 
reflexió per a tots els professionals que tenen alguna implicació directa o indirecta en la 
comunicació en salut: periodistes, metges, infermers, indústria farmacèutica, gestors de la 
sanitat...

• S’ha programat per als dies 23, 24 i 25 de juliol del 2008 el curs d’estiu “Avanços en 
oncologia” la direcció del qual va a càrrec de la càtedra. Es comptava amb un nombre inicial de 
40 places i ha sigut necessari possibilitar el doble de places atesa la demanda que ha generat. 
Comptem com a participants amb destacats especialistes en la matèria de l’àmbit nacional i 
internacional i entre els temes a tractar destaquen els més nous en aquesta patologia: detecció 
precoç, marcadors tumorals, avanços en el diagnòstic, radioteràpia esterotàxica, intraoperatòria, 
tècnica NOTES, etc.

Finalment,  durant  el  present  curs  acadèmic  s’ha  iniciat  el  desenvolupant  de  dos  projectes 
d’investigació, amb el patrocini d’altres institucions dins del camp de Ciències de la Salut. 

Càtedra LUBASA de Canvi Climàtic
La Càtedra LUBASA de Canvi Climàtic, té com a objectius generals el foment de la docència, la 
investigació i la difusió dels coneixements en canvi climàtic i medi ambient. La Càtedra tindrà una 
presència virtual en el lloc web de la Universitat Jaume I.

La professora responsable de la Càtedra serà Pilar García Agustín, catedràtica d’universitat, que 
ocuparà  la  direcció  de  la  càtedra,  amb  la  col·laboració  de  Leonor  Lapeña  Barrachina,  titular 
d’universitat, en la sotsdirecció. 

La Càtedra realitzarà cada any un programa d’activitats dirigit a desenvolupar les línies d’actuació i 
accions concretes que s’indiquen a continuació, sense perjuí de les adaptacions o obertura de noves 



línies d’actuació que s’estimen necessàries en cada moment per a un compliment millor dels seus 
objectius:
• Desenvolupament d’un espai web d’informació i intercanvi d’experiències que permeta 

accessibilitat a la informació relacionada amb l’escalfament global, les energies netes, les 
estratègies de mitigació del procés, les trobades nacionals o internacionals relacionades amb el 
tema, etc. A més, es donarà forma a un espai d’intercanvi d’iniciatives i suggeriments per part 
de la comunitat universitària i la societat de Castelló, pensant molt especialment en el teixit 
empresarial.  

• Portar a terme un programa d’educació ambiental que permeta involucrar la comunitat 
universitària en accions de defensa del medi ambient i activitats que tinguen com a eix 
l’equilibri necessari entre desenvolupament i conservació.

• Programar xarrades o taules redones que donen una visió àmplia de la situació de canvi 
climàtic, tant de caràcter general com del nostre país, i que aporten informació sobre les 
estratègies de mitigació i reversió de la situació.

• Convocar el I Premi LUBASA d’idees per a combatre el canvi climàtic. Amb això es pretén 
incentivar els joves (menors de 30 anys) perquè presenten idees relacionades amb l’eficàcia 
energètica, reducció de consum, energies alternatives, etc., que en l’àmbit del nostre entorn 
siguen efectives amb vista a combatre la deterioració ambiental que es deriva de l’escalfament 
del planeta.

Càtedra de Gastronomia Mediterrània i Nutrició FEPAC-
ASAJA
Amb  data  9  d’agost  de  2007  és  va  signar  un  conveni  de  col·laboració  empresarial  entre  la 
Universitat Jaume I i FEPAC-ASAJA per a la creació d’una càtedra de patrocini de gastronomia 
mediterrània i nutrició a la Universitat Jaume I amb la finalitat de:
- Promocionar els productes agroalimentaris així com les primeres matèries d'alta qualitat produïdes 
a les nostres comarques que siguen susceptibles de formar part de la dieta mediterrània.
- Desenvolupar formació superior en l'àmbit de la gastronomia i la nutrició.
- Fomentar la investigació sobre costums culinaris, hàbits, impacte de la dieta mediterrània en la 
salut pública i en tots aquells assumptes relatius a la millora d'aquests  productes.

En el període 2007-2008 s’han realitzat 5 cursos, amb un total de 143 participants:
Curs de gastronomia i nutrició per a xiquets
Curs de cuina senzilla, pràctica i econòmica
Tècniques culinàries
Rituals de la gastronomia
Algues: de Galícia a Japó

Els cursos van especialment dirigits a la comunitat universitària, SAUJI i tots aquells professionals 
de l’hostaleria que estan interessats.

Entre les activitats no formatives de la càtedra s’inclouen, entre altres: la visita a la Universitat 
Francisco  de  Victoria  per  a  establir  una  col·laboració  en  cursos  que  compta  amb el  suport  de 
l’escola francesa de cuina Cordón Blue i a la Universitat Camilo José Cela, que juntament amb la 
Jaume I, és l’única en què hi ha una càtedra de gastronomia.

La Càtedra ha col·laborat  també en les Jornades sobre comunicació i  salut  i  en el  Congrés de 
Turisme organitzats per la Universitat Jaume I, en el llibre sobre restaurants de Castelló i en el 
projecte Horizonte 2020.



Estudiants ixents
En la taula 1 apareixen els resultats per al curs 2007/2008 de tots els programes inclosos en l’oferta 
de mobilitat per a l’estudiantat de l’UJI. Del total de l’estudiantat ixent, un 87% participa en els 
programes Erasmus i les beques UJI per a Amèrica del Nord.

Taula 1: Participació d’estudiantat ixent en programes d’intercanvi per titulacions i programes.
 Total Total Titulats Total

Titulació 2006/07 2007/08 Increment 2007 Ixents/titulats

Llicenciatura en Filologia Anglesa 36 23 -36,11 % 28 82,14 %
Llicenciatura en Humanitats 18 12 -33,33 % 33 36,36 %
Diplomatura en Mestre/a 9 14 55,56 % 309 4,53 %
Llicenciatura en Psicologia 11 16 45,45 % 82 19,51 %
Llicenciatura en Psicopedagogia 2 1 -50,00 % 16 6,25 %
Llicenciatura en Traducció i 
Interpretació 82 65 -20,73 % 89 73,03 %

Llicenciatura en Publicitat i 
Relacions Públiques 29 31 6,90 % 78 39,74 %

Llicenciatura en Comunicació 
Audiovisual 2 8 300,00 % 19 0,00 %

Facultat de Ciències Humanes i 
Socials 189 170 -10,05% 654 25,99 %

Llicenciatura en Administració i 
Direcció d’Empreses 27 31 14,81% 109 28,44 %

Diplomatura en Ciències 
Empresarials 13 12 -7,69 % 134 8,96 %

Llicenciatura en Dret 20 16 -20,00 % 61 26,23 %
Diplomatura en Turisme 11 13 18,18 % 37 35,14 %
Diplomatura en Relacions Laborals 4 2 -50,00 % 40 5,00 %
Llicenciatura en Ciències del 
Treball 0 1 - 28 3,57 %

Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques 75 75 0,00% 428 17,52 %

Enginyeria Industrial 33 29 -12,12 % 36 80,56 %
Enginyeria Informàtica 12 23 -1,67 % 53 43,40 %
Enginyeria Química 13 17 30,77 % 28 60,71 %
Enginyeria Tècnica en Disseny 
Industrial 20 20 0,00 % 64 31,25 %

Enginyeria Tècnica en Informàtica 
de Gestió 8 3 -62,50 % 40 7,50 %

Enginyeria Tècnica en Informàtica 3 5 66,67 % 8 62,50 %



de Sistemes
Enginyeria Tècnica Mecànica 9 13 44,44 % 34 38,24 %
Llicenciatura en Química 31 14 -54,84 % 66 21,21 %
Arquitectura Tècnica 0 3 - 0 -
Enginyeria Tècnica Agrícola 2 4 100,00 % 37 10,81 %
Escola Superior de Tecnologia i 
Ciències Experimentals 131 131 0,00% 366 35,79 %

TOTAL TITULACIONS 395 376 -4,81 % 1448 25,97 %

 Total Erasmus Amèrica del 
Nord SICUE Amèrica 

Llatina

Titulació 2007/08 2007/08 2007/08 2007/08 2007/08

Llicenciatura en Filologia Anglesa 23 21 2 0 0
Llicenciatura en Humanitats 12 9 1 0 2
Diplomatura en Mestre/a 14 9 0 4 1
Llicenciatura en Psicologia 16 9 0 7 0
Llicenciatura en Psicopedagogia 1 0 0 0 1
Llicenciatura en Traducció i 
Interpretació 65 57 4 4 0

Llicenciatura en Publicitat i 
Relacions Públiques 31 24 2 5 0

Llicenciatura en Comunicació 
Audiovisual 8 6 0 0 2

Facultat de Ciències Humanes i 
Socials 170 135 9 20 6

Llicenciatura en Administració i 
Direcció d’Empreses 31 28 0 3 0

Diplomatura en Ciències 
Empresarials 12 11 0 1 0

Llicenciatura en Dret 16 16 0 0 0
Diplomatura en Turisme 13 13 0 0 0
Diplomatura en Relacions Laborals 2 2 0 0 0
Llicenciatura en Ciències del Treball 1 1 0 0 0
Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques 75 71 0 4 0

Enginyeria Industrial 29 24 3 2 0
Enginyeria Informàtica 23 22 1 0 0
Enginyeria Química 17 12 0 4 1
Enginyeria Tècnica en Disseny 20 14 1 3 2



Industrial
Enginyeria Tècnica en Informàtica 
de Gestió 3 3 0 0 0

Enginyeria Tècnica en Informàtica 
de Sistemes 5 5 0 0 0

Enginyeria Tècnica Mecànica 13 8 1 4 0
Llicenciatura en Química 14 13 0 1 0
Arquitectura Tècnica 3 3 0 0 0
Enginyeria Tècnica Agrícola 4 3 0 0 1
Escola Superior de Tecnologia i 
Ciències Experimentals 131 107 6 14 4

TOTAL TITULACIONS 376 313 15 38 10

En  el  curs  2007/2008  la  tendència  de  cursos  enrere  s’ha  invertit,  de  manera  que  el  nombre 
d’estudiantat ixent ha disminuït quasi un 5% respecte a l’any anterior. 

Aquest curs la Universitat Jaume I ha enviat 376 estudiants en els diferents programes d’intercanvi 
a  l’estranger.  La  xifra  d’estudiantat  d’aquesta  Universitat  que  ha  participat  en  programes 
d’intercanvi ha representat el 26% dels titulats.

Taula 2: realització per mesos dels programes d’intercanvi per a estudiantat ixent

Titulació
Total

estudiantat
2007/08

Total
mesos

2007/08

Mitjana
mesos

2007/08

Increment
total

mesos

Llicenciatura en Filologia Anglesa 23 137 6,0  
Llicenciatura en Humanitats 12 88 7,3  
Diplomatura en Mestre/a 14 104 7,4  
Llicenciatura en Psicologia 16 129 8,1  
Llicenciatura en Psicopedagogia 1 9 9,0  
Llicenciatura en Traducció i Interpretació 65 463 7,1  
Llicenciatura en Publicitat i Relacions 
Públiques 31 249 8,0  

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 8 62 7,8  
Facultat de Ciències Humanes i Socials 170 1241 7,3 -8 %
Llicenciatura en Administració i Direcció 
d’Empreses 31 240 7,7  

Diplomatura en Ciències Empresarials 12 96 8,0  
Llicenciatura en Dret 16 137 8,6  
Diplomatura en Turisme 13 74 5,7  
Diplomatura en Relacions Laborals 2 18 9,0  
Llicenciatura en Ciències del Treball 1 9 9,0  



Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques 75 574 7,7 -1 %

Enginyeria Industrial 29 241 8,3  
Enginyeria Informàtica 23 180 7,8  
Enginyeria Química 17 122 7,2  
Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial 20 136 6,8  
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió 3 20 6,7  
Enginyeria Tècnica en Informàtica de 
Sistemes 5 34 6,8  

Enginyeria Tècnica Mecànica 13 108 8,3  
Llicenciatura en Química 14 121 8,6  
Arquitectura Tècnica 3 15 5,0  
Enginyeria Tècnica Agrícola 4 36 9,0  
Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals 131 1013 7,7 -2 %

TOTAL 376 2828 7,5 -4 %

La durada mitjana de les estades de l’estudiantat a l’estranger continua creixent, i passa dels 7,4 
mesos del curs 2006/07 als 7,5 del 2007/08. 

Taula 3: estudiantat ixent per programes i centres.

 Erasmus Amèrica 
del Nord

Amèrica 
Llatina

SICUE-
Sèneca TOTAL

Increment 
curs 

anterior

Facultat de Ciències 
Humanes i Socials 135 9 6 20 170 -10,05 %

Facultat de Ciències 
Jurídiques i Econòmiques 71 0 0 4 75 0,00 %

Escola Superior de 
Tecnologia i Ciències 
Experimentals

107 6 4 14 131 0,00 %

TOTAL 313 15 10 38 376 -4, 81 %

La FCHS continua sent el centre de major participació i tant la FCHS com la FCJE s’han mantingut 
al mateix nivell que el curs anterior. 



Programa Erasmus
La Universitat Jaume I participa en el programa Erasmus des del curs 1993/94 i a partir de 2007 
forma  part  del  nou  programa  d’aprenentatge  permanent  de  la  Unió  Europea,  que  substitueix 
l’anterior Sòcrates.

En el curs 2007/08, l’oferta de places ha crescut un 13,18% respecte a l’any anterior.

Taula 4: progressió dels convenis Sòcrates. 
Progressió del 

convenis Sòcrates 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/2008

Nombre de convenis 96 107 141 175 207 229 270
Nombre d’universitats 71 82 95 117 135 141 167
Nombre de titulacions 19 21 23 23 23 24 26
Nombre de places 
oferides 234 269 336 426 455 521 581

Nombre de països 15 15 16 19 20 21 21
Creixement de places -4% 15% 25% 27% 6,8% 14,5% 13,18%

El termini per a la presentació de sol·licituds va quedar fixat entre el 21de novembre de 2007 i el 17 
de desembre de 2007 per tal de seleccionar l’estudiantat amb antelació suficient. Es van oferir 581 
places en 26 titulacions, un 13,18% més que l’any anterior, i hi va haver 516 sol·licituds aptes per a 
participar en el programa Erasmus.

Els requisits de participació eren haver superat 45/55 crèdits i tindre coneixements de llengües, i es 
puntuava l’estudiantat que havia superat el primer curs. 

La selecció la va realitzar una comissió de professorat coordinador i tutors d’intercanvi en cada 
titulació. Després de les renúncies, hi han participat 313 estudiants, que han realitzat estades amb 
una mitjana de durada de set mesos i mig per estudiant. 

D’altra banda, durant el curs acadèmic 2007/2008 s’han signat els 25 convenis següents:

Taula 5: nous convenis signats durant el curs 2007/2008. 
Universitat País Titulació

Université Charles de Gaulle Lille III França
Llicenciatura en Administració i 
Direcció d'Empreses
Ciències Empresarials

Université de Picardie-Jules Verne França
Llicenciatura en Administració i 
Direcció d'Empreses
Ciències Empresarials

Universita' degli Studi di L'Aquila Itàlia
Llicenciatura en Administració i 
Direcció d'Empreses
Ciències Empresarials

University of Roma "La Sapienza" Itàlia
Llicenciatura en Administració i 
Direcció d'Empreses
Ciències Empresarials



Dublin Institute of Technology Irlanda
Llicenciatura en Administració i 
Direcció d'Empreses
Ciències Empresarials

Hochschule 21, Buxtehude Alemanya Arquitectura Tècnica
Dublin Institute of Technology Irlanda Ciències Empresarials
Université du SUD TOULON-Var França Llicenciatura en Dret
Università degli Studi di Roma III Itàlia Llicenciatura en Dret
Università degli Studi di Sassari Itàlia Llicenciatura en Dret
Hochschule Heilbronn Alemanya Llicenciatura en Filologia Anglesa
Universität Siegen Alemanya Llicenciatura en Filologia Anglesa
University of Tartu Estònia Llicenciatura en Filologia Anglesa
Université du Littoral - Côte d'Opale França Llicenciatura en Filologia Anglesa
Université de Franche-Comté França Llicenciatura en Humanitats
Aalborg University Dinamarca Enginyeria Industrial
Alcide de Gasperi University of 
Euroregional Economy Polònia Diplomatura en Mestre 

University of Gdansk Polònia Llicenciatura en Psicologia
Högskolan Dalarna Suècia Llicenciatura en Psicologia
Cukurova Universitesi Turquia Llicenciatura en Psicologia

Dublin Institute of Technology Irlanda Llicenciatura en Traducció i 
Interpretació

University Lucian Blaga de Sibiu Romania Llicenciatura en Traducció i 
Interpretació

Université du Littoral - Côte d'Opale França Llicenciatura en Traducció i 
Interpretació

Université du SUD TOULON-Var França Llicenciatura en Traducció i 
Interpretació

Università degli Studi di Genova Itàlia Llicenciatura en Traducció i 
Interpretació

El finançament rebut per a les ajudes Erasmus ha sigut el següent:

Taula 6: Finançament de les ajudes Erasmus.
Entitat Curs 2007/2008

Agència Nacional Erasmus  320.903,32
Fundació Caixa Castelló - Bancaixa 75.126
Universitat Jaume I 99.864
Generalitat Valenciana 40.902,43
Ministeri d’Educació 215.100,00
Ministeri d’Educació (ajuda extra) 117.250,00
euros TOTAL 869.146



Enguany destaca l’increment de la quantia atorgada per l’Agència Nacional Erasmus de 159 euros 
per  estudiant,  el  qual  si  se  suma  als  100  euros  del  Ministeri  d’Educació  ens  ha  fet  possible 
incrementar  l’ajuda econòmica a 350 euros/mes per estudiant.

En total, els fons interns, entre la Fundació Caixa Castelló i l’UJI, dedicats al programa sumen el 
20% del total. La resta és finançament d’altres organismes públics. 

El  Ministeri  d’Educació  ha  adjudicat  per  primera  vegada  una  ajuda  complementària  de  350 
euros/mes als becaris del Ministeri del curs anterior, la qual ha arribat a 44 estudiants Erasmus de 
l’UJI.

Programa d’ajudes de l’UJI amb Amèrica del Nord
El curs 2007/2008 va ser la desena edició de la publicació de la convocatòria. Les universitats 
participants  són:  University  of  Oklahoma,  Shawnee  State  University,  Alfred  University,  New 
Mexico State University, University of Texas at Dallas, Western Illinois University. S’ha incorporat 
una nova, Lake Erie College, a Ohio. El termini per a la presentació de sol·licituds va quedar fixat 
entre  el  12  de  desembre  de  2006  i  el  15  de  gener  de  2007.  Aquest  programa s’ofereix  a  tot 
l’estudiantat de l’UJI dels últims cursos de carrera. 

Els criteris de selecció són el resultat de la prova d’idioma, que ha de ser superior a 7, l’expedient 
acadèmic  (nota  i  crèdits  superats)  i  la  carta  de  motivació  de  l’estudiantat.  Hi  va  haver  54 
sol·licituds, de les quals 24 van ser aptes en l’idioma.

Van obtindre plaça 16 estudiants de set titulacions diferents, els quals han rebut la quantitat de 2.300 
€ per semestre d’ajuda econòmica. Hi va ha haver una renúncia d’última hora. El total de la despesa 
arriba a 34.500 €, de la qual l’aportació de la Universitat representa el 25% del total.

 
Taula 7: ajudes de l’UJI als Estats Units (curs 2007/2008). 

Universitat Jaume I 8.700 €
BP Oil 13.800 €
Bancaixa 12.000 €
TOTAL 34500 €

A més, s’han signat nous convenis amb Murray State University i Madonna University, als Estats 
Units, que s’oferiran l’any següent.

Programa d’ajudes de l’UJI per a Amèrica Llatina
Durant  el  curs  2007/08  han  viatjat  a  Amèrica  Llatina  amb beca  de  1.500 euros  10  estudiants 
beneficiaris  del  programa d’intercanvi  amb Amèrica  Llatina,  del  total  de  12  places  ofertades  i 
adjudicades, després de produir-se dues renúncies per motius de força major. Per primera vegada 
s’ha enviat un estudiant que a més del període obligatori d’estudis a la universitat sòcia, fa una 
estada en pràctiques a l’empresa Torrecid, que és patrocinadora d’aquesta beca. Cal destacar que en 
tres anys el programa ha anat ampliant el nombre de sol·licituds: 45 en la convocatòria del curs 
2006/07, 60 en la del 2007/08, i 62 en la del curs 2008/09, que s’ha tret enguany. 

En la convocatòria del curs 2008/09, publicada a l’abril de 2008, s’han ofertat 17 places que han 
estat  plenament  cobertes.  Juntament  amb  el  patrocini  de  l’empresa  Torrecid,  cal  destacar  que 
enguany s’ha signat un conveni entre la xarxa d’universitats Universia i el Banc Santander que ha 
donat  la  possibilitat,  a  més,  d’incrementar  el  nombre  de  places  ofertades  en  la  convocatòria, 
d’augmentar la quantia de les beques fins a 3.000 euros (front als 1.500 que es venien adjudicant) 
als cinc estudiants amb major puntuació després de l’aplicació del barem de selecció, sempre que la 
universitat de destinació tinguera conveni de colaboració amb el Banc Santander. Així mateix, s’han 
ofertat  quatre  places  per  a  dues  universitats  argentines  noves  amb  les  quals  s’han  signat  els 



respectius convenis d’intercanvi: Universitat del Museo Social Argentino i Universitat Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Programa d’Erasmus Pràctiques
L’Agència Nacional Erasmus ha llançat un nou programa d’ajudes a la mobilitat per a estudiantat 
que vulga fer el pràcticum de la seua titulació a Europa. Les pràctiques hauran de tenir una durada 
de 13 setmanes mínim i 24 màxim. Cinc estudiants de l’UJI han gaudit d’aquesta beca durant el 
curs 2007/2008 a les següents destinacions: Londres (Regne Unit), Hull (Regne Unit), Brusel·les 
(Bèlgica), Corfu (Grècia) i Viena (Àustria).

Programa SICUE
En els vuit anys de funcionament del programa SICUE (Sistema d’Intercanvi d’Estudiants entre 
Centres  Universitaris  Espanyols)  a  la  Universitat  Jaume  I  l’oferta  de  places  i  el  nombre  de 
sol·licituds ha crescut considerablement.
Taula 8: comparativa oferta/demanda/participació.
CONVOCATÒRIA 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 2001/02
Oferta 309 283 168 99 85 72 63 53
Sol·licituds 115 102 60 34 29 22 14 30
Places adjudicades 85 78 43 32 24 20 12 22

Així mateix, el nombre de convenis signat ha passat a 150 en l’última convocatòria 2008/09, 13 més 
que en la convocatòria 2007/08. 

Estudiants entrants
Continua creixent el  nombre d’estudiantat  entrant,  que enguany és d’un 22% respecte de l’any 
anterior. En total han sigut 277 estudiants, gràcies especialment al creixement sostingut a la FCHS i 
a la FCJE. Les titulacions que més estudiants reben són Traducció i  Interpretació i  ADEM. La 
durada de l’estada de l’estudiantat entrant també ha crescut i per tant la mitjana supera els 6 mesos 
d’estada per persona.

Taula 9: estudiantat entrant per titulacions.

Titulació

Total

estudiantat

2006/07

Total

mesos

2006/07

Mitjana

mesos

2006/07

Total

estudiantat

2007/08

Total

mesos

2007/08

Mitjana

mesos

2007/08

Increment

total

mesos

Llicenciatura en Filologia Anglesa 16 100 6,25 23 139 6,04  

Llicenciatura en Humanitats 30 190 6,33 23 131 5,70  

Diplomatura en Mestre/a 13 69 5,31 15 79 5,27  

Llicenciatura en Psicologia 3 15 5,00 10 78 7,80  

Llicenciatura en Traducció i 
Interpretació 47 319 6,79 63 391 6,21  

Llicenciatura en Publicitat i 
Relacions Públiques 10 86 8,60 11 67 6,09  

Llicenciatura en Comunicació 
Audiovisual 10 54 5,40 5 29 5,80  

Facultat de Ciències Humanes i 
Socials 129 838 6,46 150 914 6,09 9,72%

Llicenciatura en Administració i 33 185 5,61 46 290 6,30  



Direcció d’Empreses

Diplomatura en Ciències 
Empresarials 1 5 5,00 2 10 5,00  

Llicenciatura en Dret 20 152 7,60 23 155 6,74  

Diplomatura en Turisme 5 29 5,80 7 35 5,00  

Diplomatura en Relacions 
Laborals 1 5 5,00 0 0 0,00  

Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques 60 376 6,27 78 490 6,28 30,32%

Enginyeria Industrial 10 86 8,60 12 96 8,00  

Enginyeria Informàtica 8 44 5,50 3 19 6,33  

Enginyeria Química 6 30 5,00 5 29 5,80  

Enginyeria Tècnica en Disseny 
Industrial 4 20 5,00 15 99 6,60  

Enginyeria Tècnica en Informàtica 
de Gestió 0 0 0,00 1 9 9,,00  

Enginyeria Tècnica en Informàtica 
de Sistemes 0 0 0,00 0 0 0,00  

Enginyeria Tècnica Mecànica 1 5 5,00 0 0  0,00  

Llicenciatura en Química 8 52 6,50 12 60 5,00  

Arquitectura Tècnica 0 0 0,00 1 5 5,00  

Escola Superior de Tecnologia i 
Ciències Experimentals 37 237 6,41 49 317 6,47 33,76%

TOTAL TITULACIONS 226 1.446 6,40 277 1.721 6,21 19,08%

Del total d’estudiantat entrant, un 77,6% correspon al programa Erasmus, com es desprèn de la 
taula 10.

Taula 10: estudiantat entrant per programes i centres.

 Erasmus Nord 
Amèrica

Amèrica 
Llatina

SICUE-
Sèneca Visitants EURUJI TOTAL

Facultat de Ciències 
Humanes i Socials 112 13 0 14 11 0 150

Facultat de Ciències 
Jurídiques i 
Econòmiques

64 2 6 3 3 0 78

Escola Superior de 
Tecnologia i Ciències 
Experimentals

39 0 0 5 0 5 49

TOTAL 215 15 6 22 14 5 277



Comiat d’estudiantat entrant Erasmus, maig de 2008.

Pel  que  fa  a  l’estudiantat  visitant  que procedeix d’universitats  estrangeres  fora  dels  programes 
d’intercanvi,  enguany  han  vingut  9  estudiants  de  la  Universitat  d’Oklahoma  (Estat  Units)  i  1 
estudianta de Bilkent University (Turquia). Paguen taxes de matrícula, la qual cosa els dóna dret a 
examinar-se i a obtindre un certificat de notes oficial al final de l’estada. 

Programa SICUE 
En els vuit anys de funcionament del programa SICUE (Sistema d’Intercanvi d’Estudiants entre 
Centres  Universitaris  Espanyols)  a  la  Universitat  Jaume  I  l’oferta  de  places  i  el  nombre  de 
sol·licituds ha crescut considerablement.
Taula 11: comparativa oferta/demanda/participació.
CONVOCATÒRIA 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 2001/02
Oferta 309 283 168 99 85 72 63 53
Sol·licituds 115 102 60 34 29 22 14 30
Places adjudicades 85 78 43 32 24 20 12 22
Total estudiants 
entrants

 21 11 11 6 0 1 0

Així mateix, el nombre de convenis signat ha passat a 150 en l’última convocatòria 2008/09, 13 més 
que en la convocatòria 2007/08. El nombre d’estudiants entrants per a la convocatòria 2008/09 no 
es pot saber encara, però és important destacar que ha anat augmentant també considerablement en 
els últims anys.



Total estudiants ixents i entrants
Ve a l’UJI menys estudiantat que el que ix en una proporció d’1,7. És a dir, per cada estudiant 
entrant n’enviem 1,7. El centre que presenta un major desequilibri és l’ESTCE, on ixen 3,5 vegades 
més estudiants que entren. La FCJE és el centre que està més equilibrat entre estudiantat entrant i 
ixent.

Taula 12: comparació d’estudiantat ixent i entrant.

 Titulació 

Estudiantat

ixent

2007/08

Ixent

mesos

2007/08

Mitjana

mesos

2007/08

Estudiantat

entrant

2006/07

Entrant

mesos

2006/07

Mitjana

mesos

2006/07

Relació

ixents

entrants

Llicenciatura en Filologia 
Anglesa 23 137 6,0 16 100 6,3 2,2

Llicenciatura en Humanitats 12 88 7,3 30 190 6,3 0,6

Diplomatura en Mestre/a 14 104 7,4 13 69 5,3 0,6

Llicenciatura en Psicologia 16 129 8,1 3 15 5 3,7

Llicenciatura en 
Psicopedagogia 1 9 9,0 0 0 0 -

Llicenciatura en Traducció i 
Interpretació 65 463 7,1 47 319 6,8 1,7

Llicenciatura en Publicitat i 
Relacions Públiques 31 249 8,0 10 86 8,6 2,9

Llicenciatura en 
Comunicació Audiovisual 8 62 7,8 10 54 5,4 0,2

Facultat de Ciències 
Humanes i Socials 170 1241 7,3 129 833 6,5 1,4

Llicenciatura en 
Administració i Direcció 
d’Empreses

31 240 7,7 33 185 5,6 0,8

Diplomatura en Ciències 
Empresarials 12 96 8,0 1 5 5 13,0

Llicenciatura en Dret 16 137 8,6 20 152 7,6 1,0

Diplomatura en Turisme 13 74 5,7 5 29 5,8 2,2

Diplomatura en Relacions 
Laborals 2 18 9,0 1 5 5 4,0

Ciències del Treball 1 9 9,0     

Facultat de Ciències 
Jurídiques i Econòmiques 75 574 7,7 60 376 6,3 1,3

Enginyeria Industrial 29 241 8,3 10 86 8,6 3,3

Enginyeria Informàtica 23 180 7,8 8 44 5,5 1,4

Enginyeria Química 17 122 7,2 6 30 5,0 2,2

Enginyeria Tècnica en 
Disseny Industrial 20 136 6,8 4 20 5,0 5,0

Enginyeria Tècnica en 
Informàtica de Gestió 3 20 6,7 0 0 0,0 -

Enginyeria Tècnica en 
Informàtica de Sistemes

5 34 6,8 0 0 0,0 -



Enginyeria Tècnica 
Mecànica 13 108 8,3 1 5 5,0 9,0

Llicenciatura en Química 14 121 8,6 8 52 6,5 3,9

Arquitectura Tècnica 3 15 5,0     

Enginyeria Tècnica Agrícola 4 36 9,0 0 0 0 -

Escola Superior de 
Tecnologia i Ciències 
Experimentals

131 1013 7,7 37 237 6,4 3,5

TOTAL 376 2828 7,5 226 1446 6,4 1,7

Per països, destaquen els següents: Alemanya, França, Itàlia i Regne Unit com a principals socis de 
l’UJI. Com a novetat enguany s’han incorporat Argentina i Romania.

Finalment, en la següent gràfica es pot veure l’evolució dels programes d’intercanvi amb l’augment 
progressiu d’estudiantat entrant i el lleuger decreixement aquest curs de l’estudiantat ixent:
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Satisfacció de l’estudiantat participant en programes d’intercanvi

 L’estudiantat de l’UJI està molt satisfet (4,49) per haver participat en un programa d’intercanvi i 
també està prou satisfet amb l’UJI (4,15). Encara que no estan molt satisfets amb la universitat de 
destinació (3,86) sí que la recomanarien en la major part dels casos.

L’estudiantat entrant està molt satisfet per haver participat (4,42) i igual de satisfet amb l’UJI i no 
dubten a recomanar l’UJI als seus companys (4,41).

Evolució total intercanvi ixents i entrants
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d íntercanvi

Amb l'UJI

amb l'altra universitat

Recomanaria universitat de
destinació

UJI
ENTRANTS



Projectes propis curriculars amb universitats 
estrangeres

EURUJI  2007.  És  el  setè  any  de  funcionament  del  projecte  EURUJI,  primer  cicle  europeu 
d’Enginyeria, resultat de l’estreta i llarga col·laboració amb l’INSA de Lió i amb l’INSA de Tolosa 
(França).

Entre primer i segon d’EURUJI s’han matriculat 2 estudiants de l’INSA de Lió i 4 estudiants de 
l’INSA de Tolosa, 3 d’ells són del primer curs i els altres 3 del segon curs.

La  Universitat  concedeix  ajudes  de  manutenció  i  allotjament  a  l’estudiantat  entrant  com  a 
compensació de la diferència de nivell de vida en les seues universitats d’origen. Concretament, es 
tracta de 150 €/mes per a l’estudiantat de Lió i 100 €/mes al de Tolosa. Dins del conveni de doble 
titulació amb l’INSA de Lió ha vingut un antic estudiant francès d’EURUJI procedent de l’INSA de 
Lió que està fent assignatures d’últim curs de carrera per tal d’obtindre el títol de l’UJI. És el primer 
estudiant francès que es beneficia d’aquesta intensa relació.

EURINSA, 2007. Malauradament enguany no hi ha hagut cap estudiant espanyol que s’haja decidit 
a estudiar a l’INSA de Lió des del primer curs. Continua un estudiant en el segon curs.

Mobilitat de professorat i de personal d'administració i 
serveis

Dins de la convocatòria de missions docents en  universitats sòcies europees     que participen en el 
programa  Erasmus,  enguany  s’han  realitzat  21  missions  docents  a  països  europeus.  La  beca 
atorgada és de 850 € per cada una de les missions realitzades. 

Taula 13: Distribució de les missions docents del curs 2007/2008.

COGNOMS, NOM
CENTR

E DEPARTAMENT
DESTINACIÓ 

(CODI Erasmus)

Gallego Navarro, Teresa ESTCE
Departament d’Enginyeria 
Mecànica i Construcció DK HORSENS03

Reig Cerdá, Lucía ESTCE
Departament d’Enginyeria 
Mecànica i Construcció DK HORSENS03

Ruá Aguilar, M. José ESTCE
Departament d’Enginyeria 
Mecànica i Construcció DK HORSENS03

Gimeno Agost, Francisco FCHS Departament d’Educació I SASSARI01
Marco Viciano, Francisco FCHS Departament d’Educació TR ADANA01

Palau Pellicer, Paloma FCHS Departament d’Educació
UK 
MANCHES04

Traver Martí, Joan Andrés FCHS Departament d’Educació P AVEIRO01
Farrell-Kane, Mary FCHS Departament d’Estudis Anglesos UK DERBY01
Martí Arnándiz, Otilia FCHS Departament d’Estudis Anglesos UK CHELMSF01

Rabassa Vaquer, Carles FCHS
Departament d’Història, Geografia 
i Art I BOLOGNA01

http://www.uji.es/serveis/otci/dir/convenis.thtml


Oliver Rodríguez, Juan 
Carlos FCHS

Departament de Psicologia 
Evolutiva, Educativa, Social i 
Metodologia D LEIPZIG01

Chaume Varela, Frederic FCHS
Departament de Traducció i 
Comunicació UK LONDON093

Agulleiro Moreno, Emilio FCHS
Departament de Traducció i 
Comunicació F BREST01

Verdegal Cerezo, Joan 
Manuel FCHS

Departament de Traducció i 
Comunicació F GRENOBL03

Bernad Monferrer, Estela FCHS Departament de Comunicació ROTARGOVI01

Moliner Tena, Miguel Ángel FCJE
Departament d’Administració 
d’Empreses i Màrqueting F CERGY07

Blesa Pérez, Andreu FCJE
Departament d’Administració 
d’Empreses i Màrqueting SF SEINAJO06

Palacio Marqués, Daniel FCJE
Departament d’Administració 
d’Empreses i Màrqueting UK SALFORD01

Balaguer Coll, Jacint FCJE Departament d’Economia F LYON02
Fernández Montoro, Vidal FCJE Departament d’Economia F CERGY07
Lázaro Guillamón, Carmen FCJE Departament de Dret Públic PL JOZEFOW01

Taula 14: Missions docents Erasmus (TS) per centre.
2007/08 2006/07 2005/06 2004/05

Facultat de Ciències Humanes i Socials 12 16 21 16
Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques 6 8 6 3

Escola Superior de Tecnologia i 
Ciències Experimentals 3 3 2 1

TOTAL 21 27 29 20

A  banda  d’aquesta  possibilitat  d’intercanvi  de  professorat  esmentada,  l’Àrea  de  Cooperació 
Interuniversitària,  gràcies  al  patrocini  del  Banc  Santander,  ha  inaugurat  el  2008  un  programa 
d’ajudes per a realitzar estades breus de docents en universitats llatinoamericanes, per a afavorir la 
creació i consolidació de lligams entre l’UJI i altres universitats d’Amèrica Llatina. El programa 
repartirà 30.000 euros entre 10-12 places d’una a dues setmanes de durada entre el professorat de 
l’UJI que resulte seleccionat per la comissió de selecció. El termini per a presentar sol·licitud acaba 
el 7 de juliol i  les estades hauran de realitzar-se abans de la finalització de l’exercici econòmic 
2008. 

També el 2008, per a potenciar les noves propostes de plans d’estudis de grau conforme al nou 
Reial decret (RD 1393/2007 de 29 d’octubre), pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
oficials  universitaris,  el  Vicerectorat  de  Cooperació  Internacional  i  Solidaritat  va  promoure  la 
realització  d’estades  breus  del  PDI  en  universitats  europees,  per  al  coneixement  de  pràctiques 
d’excel·lència que s’estiguen portant a terme en el centre d’acollida dins del procés d’adaptació de 
les titulacions de grau i postgrau a l’espai europeu d’educació superior. Amb aquesta finalitat, s’ha 
preparat una convocatòria nova i innovadora: “Programa d’ajudes de mobilitat per a l’adaptació de 
les titulacions de grau i postgrau a l’espai europeu d’educació superior”, amb un pressupost propi de 



8.660 €. Hi va haver 9 sol·licitants i finalment les ajudes adjudicades són les següents:

Taula 15: Distribució d’ajudes de mobilitat per a l’adaptació de les titulacions a l’EEES. 

Sol·licitant Departament Universitat de destinació Ajuda 
€

Bou Llusar, Juan Carlos Administració 
d’Empreses i Màrqueting

Universita Degli Studi di Modena 
(Italia) i Loughborough University 
(UK)

2.200

Martínez Flor, Alicia Estudis Anglesos Universitè de Provence (Francia) 1.300

López Mesa, Belinda Enginyeria Mecànica i 
Construcció Via University College (Dinamarca) 1.300

Montalt i Resurrecció, 
Vicent Traducció i Comunicació Universitat de Hèlsinki (Finlandia) 2.200

Sanz Rozalén,Vicent Història, Geografia i Art Université de Franche-Comté 
(Francia) 2.200

Pel que fa al personal d’administració i serveis, amb la intenció de continuar promovent el procés 
d’internacionalització  de  la  universitat,  el  vicerectorat  va  contemplar  dues  accions  en  la 
convocatòria per a l’any 2008 del Programa d’Ajudes de Mobilitat per al Personal d’Administració 
i Serveis: (1) mobilitat a altres serveis d’institucions universitàries i (2) mobilitat per a la formació 
en llengües estrangeres. S’ha afegit aquesta segona acció perquè, a més de facilitar la mobilitat a 
altres institucions universitàries, millorar la formació i adquirir bones pràctiques per a incorporar al 
servei, es considera molt important que el personal tinga facilitats per a millorar els coneixements 
en  llengües  estrangeres.  En  aquesta  convocatòria  hi  va  haver  22  sol·licitants  i  l’import  global 
destinat en un principi a aquest programa va ser de 18.480 euros. A la vista de la quantitat  de 
sol·licituds rebudes, el vicerectorat va decidir augmentar el pressupost en 12.000 € més. Finalment 
les ajudes adjudicades són les següents:

Taula 16: Distribució d’ajudes de mobilitat per al personal d’administració i serveis.
Sol·licitant Servei Institució País Puntuació Ajuda

M. Isabel Beas 
Collado

OCIE: Inserció 
professional

Fundación Comunidad 
Valenciana Región 
Europea

Bèlgica 9,72 1.230 €

Vicente Andreu 
Navarro

Gabinet de 
Planificació i 
Prospectiva 
Tecnològica

Leeds Metropolitan 
University

Regne 
Unit 8,36 1.230 €

Gabriel Martínez 
Martí Gerència Université de Cergy-

Pontoise França 8,22 1.230 €

Carmina Peñarocha 
Giménez

Vicerectorat 
Cooperació 
Internacional i 
Solidaritat

King’s College 
International

Regne 
Unit 7,44 1.230 €

M. Pilar Sebastián 
Veintimilla

Dept. d’Estudis 
Anglesos Linguaviva Center LTD Irlanda 7,13 2.030 €

Francisco Archiles Servei Rennert Academy EUA 6,86 2.350 €



Ribes d’Informàtica
David García 
García 

Servei 
d’Informàtica Rennert Academy EUA 6,48 2.350 €

Cèsar Viudez i 
Beltrán 

Servei de Gestió 
de la Docència i 
d’Estudiants

University of 
Edimburgh Escòcia 6,29 2.030 €

Ernesto Alonso 
Silva

Dpt. de Traducció 
i Interpretació Linguaviva Irlanda 6,25 2.030 €

Felisa Olmeda 
Olmeda Consergeria FCJE Horner School of 

English Irlanda 5,71 2.030 €

Pilar García 
Miralles

Dept. de Dret 
públic

Institut Lingüistique 
Adenet França 5,58 2.030 €

Noemi Hernández 
Armenteros USE Institut Lingüistique 

Adenet França 5,43 2.030 €

Mercedes Cazalilla 
Hoyofrio Unitat de Gestió 6 EASY Languages 

Abroad Irlanda 5,35 2.030 €

M. Lidón Paris 
Folch Biblioteca Curs d’Anglés Fluency 

English
Regne 
Unit 5,02 2.030 €

M. Teresa Doñate 
Miguel

Servei de Gestió 
de la Docència i 
d’Estudiants

Laboratorio Lingüstico 
di Lingua e Cult. 
Italiana 

Itàlia 4,67 2.030 €

M. Isabel Gil Ruiz OCIT EASY Languages 
Abroad Irlanda 4,28 2.030 €

Gestió dels intercanvis
Pel que fa al finançament europeu concedit per l’Agència Nacional Erasmus per a gestionar els 
intercanvis, les dades són les reflectides en la taula següent:

Taula 17: finançament de les activitats Erasmus (dades en euros).
Finançament concedit: 2007/2008 2006/2007 2005/2006

OM (gestió mobilitat) 53.100 47455 44382,33
TS (missions docents) 10.530 18831,68 19293,7
PRÀCTIQUES 12.808   
FORMACIÓ 7.440   
ECTS    
Total 83.878 66.286,68 63.676,03

El 2007 s’ha iniciat una nova fase dels programes europeus anomenada Programa d’aprenentage 
permanent, que ha consistit  en la fusió de les diverses agències espanyoles que gestionaven els 
programes europeus en un organisme autònom de programes educatius europeus (OAPEE).  De 
moment  aquest  canvi  ha  beneficiat  econòmicament  les  universitats  perquè  ha  augmentat  el 
finançament un 26%.



S’han incorporat dues noves accions, les pràctiques Erasmus i la formació de personal.

El finançament de gestió de la mobilitat es dedica a:
 Publicació i gestió de la convocatòria 
 Visites preparatòries a noves universitats 
 Visites de coordinació de les titulacions 
 Recepció de socis 
 Contractació de personal administratiu (International Student Assistant) 
 Preparació i avaluació lingüística i de l’estudiantat seleccionat 
 Cofinançament dels cursos d’espanyol 
 Reunions informatives i trobades de l’estudiantat seleccionat 
 Publicació de la International Student Guide 
 Suport a l’associació d’estudiants AEGEE 
 Missions docents del professorat 
 Avaluació de la satisfacció de les persones usuàries 

Ajudes per als estudiants estrangers
Beques per ampliació d’estudis
Beques MAEC-AECI

Pel conveni signat amb l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional, la Universitat Jaume I es 
compromet a oferir matrícula gratuïta als becaris MAE i l’AECI a pagar durant dos anys una beca 
mensual, assegurança mèdica i ajuda de viatge a estudiantat que realitze estudis de postgrau en 
universitats espanyoles.

En la convocatòria per al curs 2008/2009 hi ha hagut 21 sol∙licituds per a la Universitat Jaume I 
fonamentalment de països llatinoamericans i  de l’Orient  Mitjà.  Per al  curs 2007/08,  l’AECI va 
concedir una ajuda a un estudiant de doctorat egipci que ha cursat estudis a la Universitat Jaume I.

Beques Alban

El programa Alban és el programa de la Unió Europea que dóna beques a estudiantat de postgrau i 
doctorat d’Amèrica Llatina. Durant el curs 2007/08 hi ha hagut quatre becaris del programa Alban a 
la universitat, tres d’ells cursant el Màster de la Pau i un altre realitzant tasques d’investigació i 
doctorat a l’UJI.

II Programa d'ajudes per a cursar estudis de màster per a estudiantat llatinoamericà

Durant  el  curs  2007/08 han cursat  estudis  els  18 becats  de  la  primera convocatòria  d’aquestes 
beques, que van tindre una gran acceptació entre els estudiants llatinoamericans, amb un total de 67 
sol·licituds.

En la convocatòria 2008/09 portada a terme enguany, el nombre de sol·licituds ha augmentat fins a 
159, més del doble que la primera. El nombre de beques oferides també s’ha ampliat fins a 25 i 
l’adjudicació definitiva contempla una distribució entre 19 màsters de l’UJI i 14 nacionalitats.

Integració d’estudiantat estranger
Per  a  potenciar  la  integració  de  l’estudiantat  estranger  s’ha  signat  un  conveni  menor  amb 
l’associació d’estudiants AEGEE per a desenvolupar les següents activitats: organització de sopars 



de benvinguda i acomiadament, presentacions culturals de països, realització d’excursions i viatges 
per  Espanya  (Madrid,  Barcelona  i  Granada),  col·laboració  en  l’organització  de  les  trobades 
internacionals  i  convocatòries  de  l’OCIE,  ajuda  en  la  cerca  d’allotjament  a  estudiantat  entrant 
d’intercanvi.

Enguany  s’ha  seguit  gestionant  el  programa  d’acollida  en  famílies  per  als  nostres  estudiants 
d’intercanvi entrants. 23 estudiants de diferents països, com ara EUA, França, Polònia, Finlàndia, 
Xile, Argentina, Romania i Rússia, s’han allotjat amb famílies de Castelló i la província durant un 
total  de  73  mesos.  El  programa té  molt  d’èxit  entre  els  estudiants  dels  EUA.  Com a  novetat, 
enguany l’Ajuntament  de  Castelló  ha  donat  unes  ajudes  econòmiques  als  estudiants  que  s’han 
allotjat  en  famílies.  Cal  destacar  també  que  s’ha  incrementat  considerablement  el  nombre  de 
sol·licituds per part de les famílies de Castelló i cal fer una menció a l’acte de benvinguda que es va 
celebrar al Casino Antic de Castelló a l’octubre, per tal que es conegueren les famílies acollidores i 
els estudiants. S’ha fet publicitat dels actes en diferents mitjans de comunicació.

El curs 2007/08 s’ha repetit el Cicle de Cinema Espanyol comentat per alumnat internacional, amb 
la projecció de 12 pel∙lícules en espanyol amb subtítols en espanyol sempre que va ser possible. A 
les projeccions va anar una mitjana d’unes 40 persones per dia i entre els assistents hi havia tant 
estudiantat dels diferents programes d’intercanvi com estudiants espanyols. Aquestes projeccions 
tenen  la  peculiaritat  d’estar  comentades  per  alumnat  internacional  entrant  de  programes 
d’intercanvi.

També continuen realitzant-se accions com ara la gestió informatitzada de la inscripció i matrícula 
de  l’estudiantat  entrant,  la  publicació  de  la  International  Student  Guide,  el  cofinançament  dels 
cursos d’espanyol, l’actualització de part del web en anglès de l’UJI, la gestió de la sol∙licitud del 
carnet de l’UJI, etc.

El qüestionari de satisfacció d’estudiantat entrant ha donat els següents resultats rellevants:

L’alumnat entrant és el més satisfet de tots els agents participants. Ells donen a la satisfacció general 
amb el programa d’intercanvi una puntuació de 4,42 sobre 5. El 95% està satisfet o molt satisfet 
amb el programa d’intercanvi, i no hi ha cap insatisfet. Cal afegir que l’alumnat entrant està molt 
més  satisfet  amb  l’UJI  (4,42)  que  amb  la  seua  universitat  d’origen  (3,68).  Per  programa  els 
estudiants més satisfets són els d’Amèrica del Nord. El que més valoren de la seua estada són les 
instal·lacions del campus, l’acollida a la UJI, l’allotjament i el cost de la vida i la utilitat acadèmica, 
el  que  no  valoren  tant  és  la  integració  amb  els  estudiants  espanyols.  Dels  seus  resultats 
d’aprenentatge estan molt  satisfets amb els  coneixements d’espanyol adquirits  i  d’aprenentatges 
personals,  com ara  el  fet  d’haver  conegut  amb profunditat  un nou país  i  una nova cultura,  de 
manejar-se en entorns internacionals, i d’augmentar les seues possibilitats de trobar treball.

Dins de les activitats informatives de l’Àrea de Cooperació Interuniversitària de l’OCIE cal destacar 
la  celebració  al  Casino  Antic  de  Castelló  de  dues  trobades  d’estudiantat  Erasmus  al  maig  i  a 
l’octubre en les quals han participat 120 estudiants entrants i ixents. Aquestes trobades serveixen 
per a propiciar un primer contacte entre l’estudiantat de l’UJI i l’entrant.

S’han sol·licitat i obtingut dues ajudes, una de 16.058 euros concedida pel programa Salari Jove del 
SERVEF i una altra de 6.378 euros del programa EMORGA, per a la contractació d’International 
Student Assistants entre els mesos de desembre i setembre, per a la millora de l’orientació i  la 
integració de l’estudiantat entrant.



Trobada internacional d’estudiantat, maig de 2008.

Altres activitats
Xarxes universitàries 
La Universitat Jaume I forma part de diverses xarxes universitàries, en les quals participa de manera 
activa. Les activitats que es gestionen directament des del Vicerectorat de Cooperació Internacional 
i Solidaritat són les següents:
• Grup Compostel·la d’Universitats: S’ha assistit a la XIII Assemblea General i Comitè 

Executiu, Universitat de  Santiago de Compostel·la (19-21 de setembre, 2007). S’ha assistit 
també a les reunions de la Comissió Executiva a Santiago de Compostel·la (19 de setembre 
2007), Londres, Anglaterra (University of Westminster, 13 i 14 de desembre de 2007), i 
Technische Universität Berlin, Alemanya, y 17 Conferència Annual EAN (European Access 
Network) (30 de juny-1 de juliol de 2008).

• CEURI (Comité Espanyol Universitari de Relacions Internacionals): assistència als plenaris del 
CEURI que van tindre lloc a Oviedo (19 de novembre 2007) i Saragossa ( 22 i 23 de maig de 
2008), i assistència a altres reunions de comissions sectorials convocades pel CEURI. A més, 
l’UJI ha assistit a les reunions de la Comissió de Cooperació del CEURI, les quals s’expliquen 
en l’apartat corresponent a l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.

Convocatòria de beques del programa Drac
Des del Vicerectorat es gestionen beques i ajuts del programa de mobilitat DRAC, de la Xarxa 
Vives d’Universitats, on s’ha resolt concedir les següents ajudes:
• Drac-formació avançada: 17 estudiants de doctorat.
• Drac-PDI: 10 personal de docència e investigació
• Drac-hivern-estades llargues: 5 estudiants. 
• Drac-estiu: 28 estudiants.

Organització de jornades
Les III Jornades de Difusió de Programes Internacionals van tenir lloc els dies 19 i 20 de novembre 



de 2007, amb conferenciants de reconegut prestigi d’altres universitats. Els seus objectius principals 
van ser  donar  a  conèixer  els  programes d’intercanvi  i  mobilitat  actuals  i  futurs,  i  potenciar  la 
internacionalització  de  la  universitat  i  la  mobilitat  de  l’estudiantat,  professorat  i  personal 
d’administració i serveis.

III Jornades de Difusió de Programes Internacionals.

Programa d'informació i atenció al públic. Racó de la 
Solidaritat
Programa d’informació i atenció al públic. Racó de la Solidaritat
En els Estatuts de la Universitat Jaume I es defineixen les següents línies generals d’actuació, en 
l’àmbit de la solidaritat i la cooperació:
• Els universitaris hem de col·laborar en el benestar de la societat des de l’àmbit local. 
• La sensibilització de la comunitat universitària i la incorporació en els currículums dels 

estudiants de programes i assignatures sobre aquests temes. 
• Participació activa en la cooperació internacional.
• Millora que es reflectisca tant en els aspectes científics i tecnològics, d’una banda, i en 

l’educació i formació, d’una altra, com en altres qüestions de caràcter bàsic per al 
desenvolupament humà, com ara: la salut, la cultura, l’ús adequat dels recursos, la protecció del 
medi ambient, el reconeixement del paper que ocupa la dona, etc.

Qüestions absolutament imprescindibles per a la construcció d’una societat més justa, participativa i 
solidària i en la qual les universitats han d’assumir un paper protagonista. 

La  cooperació  universitària  al  desenvolupament  s’hauria  d’emmarcar  en  aquest  objectiu 
fonamental:  «La  recerca  de  millores  socials,  mitjançant  la  modificació  d’estructures  injustes, 
ineficients  i  irracionals,  a  través  de  programes  que  incideixen  en  la  generació  i  difusió  de 
coneixements, en la formació de les persones i en la potenciació de projectes aplicats».

El Racó de la Solidaritat gestiona i canalitza les necessitats de la comunitat universitària en matèria 
de la solidaritat, voluntariat i cooperació al desenvolupament i estableix un nexe entre aquesta i la 
societat civil. 



El  Racó  de  la  Solidaritat  és  un  punt  de  trobada  entre  tots  els  membres  de  la  universitat  que 
necessiten informació o volen aportar la seua col·laboració en aspectes de solidaritat.

La seua finalitat  és  estar  a  disposició de  la  comunitat  universitària  per  a  informar-la  sobre les 
activitats pròpies i de les d’altres organitzacions relacionades amb la cooperació i la solidaritat.

Objectius generals:
• Promoció del voluntariat social i de la cooperació al desenvolupament en el marc de la 

comunitat universitària.
• Fomentar i impulsar l’educació per al desenvolupament i la formació del voluntariat.
• Fomentar i donar suport a la investigació destinada a identificar necessitats, a dissenyar 

programes i la seua avaluació.
• Sensibilitzar la comunitat universitària sobre la situació de desigualtat actual i potenciar la 

difusió de les seues causes i conseqüències, per a generar actituds solidàries i desenvolupar un 
esperit crític per a un millor desenvolupament social i humà.

• Contribuir a la transferència tecnològica, adaptada a les condicions locals, per a evitar bretxes 
tecnològiques.

L’àmbit de gestió dels  programes és l’ Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de 
l’UJI. Aquesta oficina és un servei creat a l’UJI per tal d’impulsar la cooperació universitària a les 
àrees de desenvolupament i solidaritat, entenent aquestes com l’esforç solidari del conjunt de la 
comunitat universitària orientat a enfortir les capacitats de les societats amb les quals es coopera, 
posant l’èmfasi en els sectors universitaris i  educatius. Per tant,  és un punt de trobada de totes 
aquelles persones interessades en temes de solidaritat. 

Pretén  vehicular  les  inquietuds  de  la  comunitat  universitària  en  matèria  de  cooperació  al 
desenvolupament, dinamitzar la conscienciació social d’aquesta i fomentar la promoció i l’educació 
en els valors solidaris. L’OCDS us ofereix informació, formació, i la possibilitat de contactar amb 
grups d’investigació a les àrees que tracten les qüestions relatives al desenvolupament i la solidaritat

Les activitats que es realitzen dins del programa d’informació i atenció al públic són les següents:
• Atenció diària al públic que s’apropa al Racó per a la recerca d’informació sobre el voluntariat 

i solidaritat.
• Recepció d’informació sobre diversos àmbits de la solidaritat.
• Exposició i actualització de la informació en panells i taulers d’anuncis.

Per al  desenvolupament  d’aquestes activitats  es disposa de tots els mitjans amb què compta la 
Universitat Jaume I, entre altres, Ràdio Vox UJI, Periòdic Vox UJI, Agenda del dia UJI, i també 
dues pàgines web:
• www.uji.es/serveis/ocds     
• www.uji.es/serveis/raco     

Accions de voluntariat
Accions de voluntariat
Programa de formació del voluntariat
Programa  de  formació  gratuït  que  es  desenvolupa  des  del  curs  1994/95.  El  curs  2007/2008 
coincideix en l’XI edició del programa.

Aquest programa està finançat per la Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la Comunitat 

http://www.uji.es/serveis/raco
http://www.uji.es/serveis/ocds


Valenciana (FUNDAR), i el seu desenvolupament està a càrrec de la Universitat Jaume I.

Aquests cursos tenen com a objectiu donar informació i formació a l’estudiantat, PAS i PDI de la 
Universitat Jaume I en l’àmbit del voluntariat i sensibilitzar les persones participants per tal que 
adquirisquen consciència sobre les problemàtiques actuals.

Els objectius generals del programa són tres:
• Donar la informació i formació bàsica als estudiants universitaris per tal que puguen 

involucrar-se en les activitats de les associacions de voluntariat i per a desenvolupar el 
compromís social del voluntariat.

• Més específicament, incentivar i preparar adequadament l’estudiantat universitari en temes 
relacionats amb la solidaritat, el racisme, la promoció de la dona, la cooperació internacional, 
el medi ambient, la discapacitat…, per tal que puguen actuar com a voluntaris de forma més 
competent i eficaç.

• Sensibilitzar els participants de manera que adquirisquen consciència d’una sèrie de 
problemàtiques que actualment ens afecten molt directament: la discriminació, la tercera edat, 
el medi ambient, els menors en situació de risc, la promoció de la dona, etc.

El Programa de formació de voluntariat universitari consta de dues fases:
• Formació genèrica: curs bàsic “Participació ciutadana i voluntariat”. Amb una duració de 10 

hores
• Formació específica: la durada d’aquests cursos és de 20 hores cadascun (12 hores teòriques i 8 

de pràctiques)

L’estudiantat pot elegir entre 9 àrees:
• Drogodependències
• Sexualitat i promoció de la salut: l’experiència de la sida
• Voluntariat i discapacitat
• Ecologia, reforestació  i medi ambient
• Mediació en la resolució de conflictes
• Menors en situació de risc
• Promoció de la dona
• Educació per al desenvolupament i cooperació internacional
• Moviments migratoris  i interculturalitat

Participació en cursos de voluntariat 2007-2008
Cursos de voluntariat Inscripcions Percentatge d’assistència
Moviments migratoris i interculturalitat 25 52%
Drogodependències 21 42,86%
Mediació en la resolució de conflictes 23 39,13%
Menors en situació de risc 44 79,56%
Voluntariat i discapacitat 10 40%
Sexualitat i promoció de la salut: 
l’experiència de la sida

13 69,23%

Ecologia, reforestació i medi ambient 10 70%
Educació per al desenvolupament i 
cooperació internacional

39 48,72%



Cursos de voluntariat Inscripcions Percentatge d’assistència
Promoció de la dona 32 71,89%
Formació bàsica 41 60,98%

Reforestació a l’Alcalatén
Aquesta  activitat  està  emmarcada  dins  del  curs  de  voluntariat  “Ecologia,  reforestació  i  medi 
ambient”, son les pràctiques del curs de  reforestació que s’obrin a tota la comunitat universitària 
perquè hi participen i aquest any es van fer a l’Alcalatén, els dies 9 i 16 de febrer de 2008.

Objectius d’aquestes jornades de reforestació
• Continuar la formació dels voluntaris en ecologia i medi ambient.
• Iniciar les noves promocions en les activitats de voluntariat mediambiental.
• Possibilitar i estimular la participació activa dels universitaris i persones relacionades amb 

l’UJI en la conservació i millora del patrimoni natural a través del voluntariat mediambiental.
• Promoure sentiments de solidaritat amb els valors naturals de la terra.
• Donar suport -encara que simbòlicament- a la població de les zones afectades pels incendis 

forestals.
• Continuació de les activitats de reforestació per als voluntaris de cursos passats i l’alumnat i 

professorat que ho desitge.

Activitats que comporten les dues jornades de reforestació: 
• Reconeixement, sobre el terreny, de la zona incendiada.
• Buscar, obtindre i estudiar la cartografia i fotos aèries de la zona així com testimonis gràfics, 

periodístics i de tot tipus sobre l’incendi.
• Estudiar el medi físic: geologia, climatologia i edafologia de l’àrea cremada on s’actuarà.
• Estudiar la vegetació de la zona i els efectes de l’incendi sobre les diferents espècies d’arbres i 

arbusts.
• Determinar el llistat d’espècies adequades per reforestar en aquell lloc.
• Localitzar zones accessibles per als voluntaris.
• Sol·licitar i obtindre els permisos oportuns.
• Confeccionar la sol·licitud de plantes per als vivers forestals de Conselleria de Medi Ambient.
• Organitzar el trasllat de les plantes a la “zona de reforestació”.
• Posar a punt les ferramentes per la reforestació i els recipients per regar el que plantem.
• Dissenyar l’estratègia de plantació i les estructures per captar aigua de pluja.
• Dissenyar el seguiment de la zona reforestada.
• Mobilitzar i organitzar els voluntaris.

Amb aquestes jornades pretenem ajudar a formar masses boscoses adaptades al seu medi i amb la 
màxima diversitat vegetal que permet la vegetació autòctona. Aquesta diversitat vegetal es la base 
perquè es puga establir una fauna, la qual en disposar de més varietat d’aliment, tindrà millors 
condicions que ara per establir-s’hi.

Restaurar el bosc primigeni de carrasca i roure que avui quasi no existeix més que en xicotetes 
clapes de poca extensió. Així podrem obtenir, amb el pas del temps, un ecosistema estable amb la 
màxima biodiversitat possible.

Per això busquem afavorir aquells aprofitaments que no exigisquen la tala de l’arbre o arbust. La 
obtenció de fruits forestals ( pinyons, arboços, bellotes, castanyes) o productes que, com les llenyes 
de poda, branques selectes per a mànecs, bastons i forques, no exigeixen talar l’arbre. Només es 



talarà un arbre quan no hi haja més remei.

Recuperar la biodiversitat perduda a causa dels incendis, les «neteges de malesa» tradicionals i les 
extraccions  de  «llenyes  baixes»  per  als  forns  de  ceràmica,  mitjançant  la  reforestació  amb  les 
espècies arbòries i arbustives que d’una manera discontínua, encara es poden veure pels indrets 
menys degradats de l’Alcalatén

Foto després de l´incendi

En  total  hi  van  haver  93  participants,  de  diverses  edats,  estudiants,  personal  d’administració, 
personal docent i estudiants de la universitat de majors. Amb aquestes jornades volem possibilitar i 
estimular la participació activa dels universitaris i universitàries i les persones relacionades amb 
l’UJI en la conservació i millora del patrimoni natural a través del voluntariat mediambiental. Per 
aconseguir  aquest  objectiu  es  van  plantar  300  arbres  i  arbusts  autòctons,  amb  les  tècniques 
recomanades pels professionals. 



 Voluntaris de la reforestació a l’Alcalatén, curs 2007/08.

Borsa de voluntariat
Base de dades on s’inscriu l’estudiantat de forma voluntària. El formulari d’inscripció  es troba a la 
següent adreça:
• http://www.uji.es/CA/serveis/raco/particip/borsa.thtml  

L’objectiu de la borsa és posar en contacte els seus components i les distintes organitzacions que 
requereixen la seua col·laboració.

Les dades d’aquesta borsa s’actualitzen cada any

L’OCDS s’encarrega també de la formació genèrica i específica dels voluntaris i voluntàries.

Les persones interessades poden elegir entre diferents àrees:
• Integració de persones discapacitades
• Acollida d’estudiantat estranger
• Solidaritat internacional
• Voluntariat mediambiental
• Voluntariat social i ciutadà
• OPSIDE (Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre)
• OPI-UJI (Observatori Permanent de la Immigració)



Accions de solidaritat
Accions de solidaritat
Programa “Pisos solidaris”
És una  iniciativa  de  l’Ajuntament  de  Castelló,  l’Institut  Valencià  de  l’Habitatge  (IVVSA)  i  la 
Universitat Jaume I, que ofereix a l’estudiantat l’oportunitat d’aprendre i viure en contacte directe 
amb els habitants del barri de Sant Llorenç de Castelló, mitjançant la col·laboració en distintes 
iniciatives (associacions, programes culturals, pràctiques d’assignatures...).

Per al curs 2007-2008 s’ha oferit a l’estudiantat 16 places en pisos d’una, dues i tres habitacions.

 Les condicions d’allotjament són les següents:
• Fer un dipòsit de 120 euros.
• Pagament de les despeses corrents (aigua, llum i escala).
• Participar en el projecte d’intervenció social  i comunitària que la Universitat Jaume I estableix 

al barri  de Sant Llorenç.
Nombre de preinscripcions en el curs 2007-2008: 22
Nombre de persones admeses en el curs 2007-2008: 16

Estudiant del programa «Pisos solidaris» en una activitat de repàs 

En  aquesta  novena  edició,  cal  destacar  que  amb  motiu  del  dia  de  la  «NO  VIOLÈNCIA DE 
GÈNERE»  els  estudiants  han  participat  en   una  exposició  de  fotografies  que  reflecteixen  les 
activitats que es porten a càrrec des del  programa «Pisos solidaris» al barri, que va finalitzar amb 
una activitat lúdica.



També cal esmentar que amb motiu del Dia Internacional de la Dona, el 8 de març, els estudiants 
han participat en la dinamització i  suport que s’ha dut a terme amb l’Associació de Dones  del grup 
Sant Llorenç.

 
Conferència del Dia de la Dona

El programa Racó de la Solidaritat ha organitzat un “taller d’escolta”, en el qual han participat els 
estudiants del programa de «Pisos solidaris», aquest taller ha estat a càrrec d’un  professor que 
col·labora amb l’OCDS i la finalitat era reforçar les relacions entre el grup i el seu entorn. 

Programa «Viure i conviure»
Programa d’habitatge intergeneracional que potencia la convivència entre l’estudiantat universitari i 
les persones majors.

La Fundació Viure i  Conviure de l’obra social  de Caixa Catalunya és la patrocinadora amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Castelló i la Universitat de Castelló.

Aquest programa té  com a objectiu pal·liar  la  soledat de les persones majors i  facilitar  l’accés 
d’allojament  als estudiants amb pocs recursos econòmics

L’estudiantat s’allotja al domicili de les persones majors que tenen necessitat de companyia i així 
joves i majors passen a compartir pis,  i temps lliure, gaudint de les seues experiències, estudiants 
de diversos països avalen l’èxit d’aquest programa

Els participants d’aquesta edició els poden veure en aquesta taula:



Programa «Viure i conviure» 2007/2008
PERSONES MAJORS ESTUDIANTS

Nombre de sol·licituds 5 17
Sense perfil 3 6
En espera 0 4
Abandons del programa 2 5
Nombre de parelles que continuen del curs anterior: 2
Nombre de parelles actual 6

Dia de lluita contra la sida
Campanya de sensibilització sobre tot allò que comporta aquesta malaltia. Els objectius són:
• Conscienciar sobre el fet que la sida és un problema de tots
• Facilitar informació per a potenciar la prevenció

Les activitats que es van desenvolupar dins la campanya Dia de la lluita contra la sida 2007 van ser 
les següents:
• Del 29 de novembre al 15 de desembre exposició de cartells, al vestíbul de la Facultat de 

Ciències Humanes i Socials.
• Dies 19, 20, 26 i 27de novembre  de 2007 va tindre lloc curs de voluntariat sobre prevenció i 

tractament de la sida de 17 a 20 hores de la vesprada.
• Dies 26, 27 i 28 de novembre taules informatives a les diferents facultats de la universitat.
• Dia 29 de novembre, l’actuació de “Món d’Animació”, a les cafeteries de la universitat
• Dia 29 i 30 coneix UNISEXIDA, amb expressió lliure de solidaritat a l’Àgora. Què et 

suggereix la sida?
• Dia 29 Lliurament dels premis del concurs de cartells del Dia de lluita contra la sida.

Al Racó de la Solidaritat va tindre lloc el lliurament i entrega dels premis del concurs de cartells de 
la sida de l’edició 2007/2008. Aquest premi consisteix amb la dotació econòmica de 300 euros al 
guanyador del primer premi i 150 euros al segon premi. El jurat està format per diferents professors 
de  l’àrea  de  disseny  i  pel  tècnic  d’UNISEXIDA,  del  Servei  de  Prevenció  i  de  l’Oficina  de 
Cooperació  al  Desenvolupament  i  Solidaritat.  El  total  de  cartells  presentats  han  sigut  53  El 
guanyador del primer premi va ser Gema Broch Nebot  pel cartell amb el títol «Agafa la sida per les 
banyes» i el guanyador del segon premi va ser Cristina Zahonero Moreno pel cartell titulat «Hazlo 
como quieras pero póntelo».



 Entrega del primer premi a la guanyadora del concurs de cartells “Lluita contra la sida” 2007/2008

Enguany, a la convocatòria del concurs de cartells es va incloure una nova clàusula que incloïa la 
possibilitat que el públic que visita l’exposició puga triar el cartell que més li agrade. A aquesta 
modalitat l’hem anomenada premi del públic. Per dur a terme aquesta votació hi hagué una urna i 
unes paperetes de votació a la consergeria del vestíbul de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, 
durant  els  dies  que  durà  l’exposició.  El  guanyador  d'aquesta  modalitat  fou  Tana  Díez  Van-
Koningsloo pel cartell titulat «I tu, a què jugues? Decideix-te».

CAMPANYA DE RECOLLIDA D’ALIMENTS “ALIMENTA UNA 
ESPERANÇA” (3ª edició)
La ONG SMARA i l’OCDS del 4 de febrer fins el 7 de març de 2008, van organitzar la campanya 
de recollida d’aliments “Alimenta una esperança”. Amb aquesta campanya es pretén pal»liar la greu 
situació alimentària dels refugiats sahrauís als campaments ubicats al voltants de Tinduf (Algèria). 

Aquesta situació d’emergència és deguda als retalls i endarreriments que han patit les aportacions 
de l’ACNUR (Alt Comissionat de Nacions Unides pels Refugiats) i el PMA (Programa Mundial d
´Aliments de la ONU).

Totes les persones que volien contribuir, podien portar arròs, sucre i oli al local que es va habilitar a 
l’efecte a l’Àgora de la Universitat. La col·laboració de tota la comunitat universitària va ser un 
èxit, es van lliurar a la ONG de SMARA de Castelló,  2002 kg d’arròs i sucre i 972 litres d’oli. La 
donació es va efectuar l’11 d’abril de 2008.



 Entrega d’aliments a la ONG SMARA

Accions de cooperació
Accions de cooperació
Programa 0’7%
La Junta de Govern del 20 de desembre de 1999 va aprovar dedicar el 0’7% del pressupost de 
despeses corrents de la Universitat Jaume I a accions de solidaritat i cooperació.

També es va aprovar, a partir del  curs 2000/2001, la contribució de l’estudiantat amb un 0’7% 
addicional de la seua matrícula, i del personal de la Universitat amb un 0’7% de la seua nòmina, 
amb l’objectiu de destinar-lo a accions de solidaritat i cooperació al desenvolupament.

El missatge de la la campanya és COOPERAR ÉS COSA DE TOTS. TAMBÉ T’AFECTA A TU. 
DÓNA EL TEU  0.7%  PER  ALS  PROGRAMES  DE  COOPERACIÓ  DE  LA UNIVERSITAT 
JAUME I.

En aquest context, i en aquest curs 2007-2008 s’ha portat a terme la novena convocatòria d’ajudes 
per a projectes de cooperació al desenvolupament. L’objectiu d’aquesta convocatòria és finançar o 
cofinançar activitats relacionades amb projectes de desenvolupament promogudes per membres de 
la comunitat universitària de l’UJI. El termini de presentació finalitzarà el 20 de juliol del 2008.

Els criteris de selecció dels projectes són:
• Implicació de la Universitat en el projecte
• Viabilitat del projecte
• Persones a les quals beneficia
• Projectes que no puguen ser finançats per altres organismes 



Si el total sol•licitat és superior al total de la convocatòria, la concessió serà reduïda de manera 
proporcionals  fins al mínim per a que el projecte siga viable

Aquest curs cal destacar que, des del Vicerectorat de Cooperació Internacional i Solidaritat i des de 
l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat vam agrair aquesta donació enviant una 
carta a tots el donants i animant-los a continuar amb les donacions i informart-los dels projectes 
finançat fins aquest curs. Dins d’aquest marc, s’ha presentat l’Exposició de Projectes de Cooperació 
Universitària pel Desenvolupament a la UJI 2000-2007, l’inauguració de la qual va tindre lloc el dia 
23 d’octubre de 2007 a les 11:30 hores al Vestíbul de Facultat de Ciències Humanes i Socials de la 
UJI, i va estar disponible del 23 d’octubre al 30 de novembre. 

XI JORNADES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL I SOLIDARITAT, I 
JORNADES “LE MONDE DIPLOMATIQUE-UJI”: EL MÓN DAVANT EL 
CANVI CLIMÀTIC 
Des de 1997 la Universitat Jaume I cel·lebra anualment les Jornades de Cooperació Internacional i 
Solidaritat.  Durant  deu  edicions  aquestes  jornades  han  portat  a  terme  un  ampli  recorregut  de 
reflexió  i  formació  que  ha  passat  des  de  l'anàlisi  de  la  situació  d'Àfrica  fins  als  fenòmens 
migratoris, passant pel nou ordre mundial,  o les alternatives per a l'eliminació de la pobresa 
que es presenten en el segle XXI. 

El 2006, amb motiu de les X Jornades i fruit de la reflexió interna en pro d'una millora continuada 
d’aquesta activitat, es va decidir fer un salt qualitatiu en el seu disseny i cercar complementarietats 
en l'àmbit  de la  reflexió i  la  informació.  Així,  l'Oficina  de Cooperació al  Desenvolupament i 
Solidaritat de la Universitat Jaume I va decidir invitar el periòdic de referència en pensament i 
reflexió sobre el món globalitzat, Le Monde Diplomatique, en l’edició espanyola, a dur a terme una 
empresa conjunta en matèria de sensibilització en l'àmbit universitari. La resposta dels responsables 
de la publicació, amb  Ignacio Ramonet i  Ferran Montesa al capdavant, no va poder ser més 
positiva,  i  és  així  com  van  començar  a  cobrar  cos  aquestes  XI  Jornades  de  Cooperació 
Internacional  i  Solidaritat,  I  Jornades  Le Monde Diplomatique-UJI,  per  a  les  quals  es  va 
proposar el títol  El món davant el canvi climàtic.  Van ser realitzades del 23 al 25 d´octubre de 
2007. 

L'objectiu general de les Jornades és la sensibilització de la societat valenciana en general, i de 
la  comunitat  universitària  en  particular,  sobre  els  principals  problemes  que  amenacen  el 
nostre planeta, les seues causes i les propostes existents per a solucionar-los.

En aquestes XI  Jornades es pretenia també un objectiu específic que era la sensibilització sobre la 
gravetat del fenomen conegut com el canvi climàtic, mitjançant una aproximació a aquest des de 
diversos prismes en forma de ponències i taules redones en què van participar experts de reconegut 
prestigi nacional i internacional. Es van dictar un total de 7 conferències.



Conferència  Jornades 

Cal destacar dins de les jornades aquestes activitats:
• Exposició de Projectes de Cooperació Universitària pel Desenvolupament a la UJI 2000-2007. 

Estigué muntada del 23 d’octubre fins al 30 de novembre, al Vestíbul de Facultat de Ciències 
Humanes i Socials de la UJI

• Exposició sobre el Canvi Climàtic CLARITY, amb la col·laboració del Ministeri de Medi 
Ambient i CILMA (Girona). Aquesta exposició estigué muntada del 23 d’octubre al 8 de 
novembre al Vestíbul de la FCJE, i del 12 al 30 de novembre al vestíbul de la ESTCE.

• Exposició/Taller sobre la problemàtica de l’agua al món: La Revolució Blava (Acció contra la 
Fam-Solidària). Aquesta exposició/taller estigué montada del 23 d’octubre al 9 de novembre al 
Vestíbul JB1 de la FCJE.

• Vídeo fòrum: La pel·lícula “Una veritat incòmoda” d’Al Gore es va projectar a l’Aula Magna 
de la Facultat de Ciències Humanes i Socials 

La novetat  d’aquestes XI Jornades fou la coorganització de les mateixes junt amb el  prestigiós 
rotatiu Le Monde Diplomatique en la seua edició espanyola, col·laboració que ha estat valorada 
molt positivament per ambdues parts.

Professionals, experts, representants de les ONGS, exposicions, etc, ens aproparen al concepte del 
canvi climàtic, i a les circumstàncies i perspectives que envolten del mateix.

El total d’assistència a les XI Jornades fou de 760 persones.

II Congrés CUVRIC Alacant
Des 15 al 17 de novembre va tindre lloc el  II Congrés CUVRIC Alacant. Les cinc universitats 
públiques  valencianes  (Universitat  de  València,  Universitat  Jaume  I  de  Castelló,  Universitat 
Politècnica de València, Universitat d'Alacant, i Universitat Miguel Hernández d'Elx), a través del 
Comitè Universitari Valencià de Relacions Internacionals i Cooperació (CUVRIC), i la Generalitat 
Valenciana,  a  través  de  la  Conselleria  de  Immigració  i  Ciutadania,  organitzaren  el  II  Congrés 



Internacional sobre Cooperació al Desenvolupament: Migracions i Codesenvolupament. 

El  Congrés  tingué  lloc  a  Alacant,  del  15  al  17  de  novembre  de  2007,  dins  del  programa  de 
sensibilització “Solidària” que anualment organitza la Generalitat Valenciana. 

L'objectiu fonamental d’aquest II Congrés era reflexionar sobre la situació, els condicionaments, els 
projectes i els resultats, entorn de les migracions i el codesenvolupament. De la mateixa manera, 
aquesta convocatòria pretenia arribar a conclusions que en un futur pròxim puguen permetre establir 
línies concretes d'actuació entre els diversos agents socials de la cooperació, especialment aquelles 
instàncies  que  des  del  sector  públic,  o  no  lucratiu,  puguen  tenir  una  capacitat  d'incidència  en 
l'estructuració de polítiques i projectes concrets. 

Fira d’ONGDS i Comerç Just. 
La I  Fira  d’ONGS i  Comerç  Just  de  la  Universitat  Jaume I”,  tingué  lloc  els  dies  18  i  19  de 
desembre, al Vestíbul de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I.

Participaren a la Fira: Acsud –Las Segovias, Setem , La Tenda de tot el Món, Intermón Oxfam 
(organització amb la qual es va signar un conveni marc), i Mans Unides.

Tingué lloc també una Taula Redona "El comerç just com a eina de desenvolupament i solidaritat. 
Podem afavorir el desenvolupament dels pobles des del nostre rol de consumidors?" presentada per 
la Vicerectora de Cooperació Internacional  i  Solidaritat,  Eva Alcón, contà amb la  presència de 
Carles Xavier  López Benedí (La Tenda de Tot  el  Món);  Ramón Vives (SETEM) i  Ana Claver 
(Intermón-Oxfam). 

Aquesta taula redona tingué lloc el 18 de desembre a les 12 hores a la Sala de Graus de la Facultat 
de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I.

Tras la Fira i com una mostra més de d’interès de la Universitat Jaume I en la Responsabilitat Social 
Corporativa. tingué lloc la constitució del grup de millora de Comerç just i compra pública ètica a la 
UJI.

 Fira Comerç Just



PROGRAMA ALGÈRIA D’UNIVERSITATS
La Universitat Jaume I està participant activament del macroprojecte de cooperació que la Xarxa 
Vives d’Universitats està duent a terme a Algèria, el Programa Algèria Universitats (PAU) 

El Programa Algèria Universitats (PAU) és un programa de cooperació al desenvolupament basat en 
el treball conjunt entre dues xarxes universitàries mediterrànies, la Xarxa Vives d’Universitats i la 
Conferència Regional d’Universitats de l’Oest d’Algèria (CRUO).

L’objectiu general del PAU és la integració i el reconeixement del sistema universitari algerià dins 
l’arc mediterrani, alhora que potenciar-lo com a bon referent en educació superior. 

L’objectiu específic és construir un marc de relacions on s’estructurin diferents accions, línies i 
relacions entre les 20 universitats de la Xarxa Vives d'Universitats i les 14 institucions d’educació 
superior de la Conferència Regional d'Universitats de l’Oest d’Algèria (CRUO).

4 professors de l’UJI han desenvolupat projectes a Algèria: 2 al Centre Nationale de Recherche 
(CRASC), 1 a la Université de Sidi Bel Abbes (USBA), i 1 a l’Université de Mostaganem.

Igualment 4 professors de la CRUO han desenvolupat projectes a l’UJI: 1 del Centre Nationale de 
Recherche  (CRASC),  1  a  la  Université  de  Sidi  Bel  Abbes  (USBA),  i  1  a  l’Université  de 
Mostaganem.

El projectes:
• “Química verda, química sostenible i farmàcia”, Professor Santiago Luis amb l’Université 

de Sidi Bel Abbes
• “Representació sociocultural de la dona mediterrània a través de la creació literària”, 

Professores Laia Climent i Marina López , amb el Centre Nationale de Recherche (CRASC)
• “Comerç Internacional i Inversió estrangera entre Espanya - UE i Algèria – Magrib”, 

Professor Javier Ordoñez, amb l’Université de Mostaganem.

Igualment, 3 estudiants de l’UJI han participat als camps de treball:
• 1 al camp de treball d’Orà
• 2 al camp de treball de Beni Abbas

Xarxa Universitària “Yo si puedo” 
En  2007  s’ha  participat  molt  activament  a  la  xarxa  universitària  “Yo  si  puedo”.  L’objectiu 
fonamental de la xarxa és l’alfabetització a Nicaragua. Enguany, tras el pas de l’huracà Fèlix, la 
universitat Jaume I, va fer una donació de 3.000 € per a la reconstrucció de la Universidad de las 
Regiones autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN).

BEQUES I AJUDES
Beques màster en coooperació al desenvolupament.
El Màster en Cooperació al desenvolupament és producte de l’acord entre la Universitat de València 
i la Universitat Jaume I, promogut pel Comitè Universitari Valencià de Relacions Internacionals i 
Cooperació (CUVRIC) a partir de la necessitat de formació superior amb reconeixement oficial en 
l’àrea de cooperació al desenvolupament.

La  Universitat  Jaume  I  amb  l’objectiu  de  que  persones  provinents  de  països  econòmicament 
empobrits pugen cursar el Màster en Cooperació al Desenvolupament, va sol·licitar la subvenció de 
la Conselleria de Cooperació i Participació en convocatòria de 16 de gener de 2007. i l´Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat ha sigut l´encarregada de gestionar aquesta subvenció. 



En el  curs  2007/2008 es  van concedir  15 beques  per  resolució de  5  d’octubre  de  2007,  de  la 
Comissió de Beques Màster de Cooperació al Desenvolupament de la  Universitat Jaume I.

La  duració  de  les  beques  del  1  d’octubre  de  2007  fins  el  1  de  juliol  de  2008  .  Les  ajudes 
econòmiques es van distribuir de acord al següents conceptes:
• Allotjament i manutenció. La quantitat màxima mensual va ser de 410 euros mensuals. 
• Desplaçament.  La quantitat per estudiant va ser  diferent en funció del lloc de origen del 

beneficiari. Els billetes van tindre data d´anar i tornar. 
• Matrícula. Es van destinar 1.960 euros per alumne. 
• Segur. La Universitat Jaume I va contractar un segur amb la companyia OCASO . 

Beques bancaixa de codesenvolupament (6ª edició)
Aquesta beca consisteix en el pagament de la matrícula i d’un import mensual per allotjament, 
manutenció i assegurança.

L’estudiantat  becat col·labora en tasques de la OCDS relacionades amb el desenvolupament,  la 
immigració i el codesenvolupament, i prepara un pla professional viable per a la finalització dels 
seus estudis i retorn al seu país.

Durant el curs 2007-2008 s’han atorgat dues beques d’aquest tipus:
• Estudiant matriculat en el programa de doctorat  Pau, conflictes i Desenvolupament” procedent 

de Sierra Leona.
• Estudiant matriculat en el programa de doctorat “Pau, conflictes i Desenvolupament”, 

procedent de Kenia. Aquest és renovació del curs anterior.

Beques codesenvolupament UJI (3ª edició)
Les beques de codesenvolupament UJI consisteixen en ajudes mensuals per allotjament, manutenció 
i matrícula, i s’adrecen a estudiantat de l’UJI precedent de països en vies de desenvolupament amb 
especials  dificultats  econòmiques  per  continuar  els  seus  estudis.  Les  persones  becàries  de 
codesenvolupament  de  l’UJI  reben  formació  específica  en  els  àmbits  de  les  migracions,  el 
desenvolupament  i  el  codesenvolupament,  i  col·laboren  en  la  difusió  i  organització  d’activitats 
relacionades amb aquests temes.

Aquestes beques han sigut atorgades a dos estudiants, un provinent de Honduras i l’altre de Cuba.

Programa d’ajudes a estudiantat de països en vies de desenvolupament
Són beques per a l’accés a l’ensenyament superior i especialitzat (doctorat) dirigides a estudiantat 
de països en vies de desenvolupament que tinguen dificultats econòmiques.

El programa tracta d’implicar aquest estudiantat de països en vies de desenvolupament que cursen 
estudis  a  la  Universitat  Jaume I  en  un  seminari  d’agents  multiplicadors  perquè  compartisquen 
experiències  i  la  necessitat  de  projectar  en  un  futur  als  seus  països  els  coneixements  que  han 
adquirit.

Aquest  programa compta amb el  suport  de l’USE en el  seguiment  docent  de l’estudiantat  i  es 
desenvolupa des de l’any 2001; el curs 2007-2008 és la sexta edició del programa i aquestos son el 
resultats:
• Nombre d’estudiantat de doctorat provinent de països en vies de desenvolupament que ha rebut 

ajudes d’estudi per al curs 2007-2008: 17  Honduras (4), Colombia (5), Cuba (5), Burkina Faso 
(1) i Kenia (1), Thailandia (1).

• Nombre d’estudiantat d’ensenyament superior de països en vies de desenvolupament que ha 
rebut ajudes d’estudi per al curs 2007-2008: 3. Marroc (2) i Sàhara (1)



OPSIDE
CURSOS, CONFERÈNCIES I EXPOSICIONS
Exposició  «Mama Fam»

Del  5  de  març  al  17  de  març  de  2008  al  vestíbul  de  la  Facultat  de  Ciències  Jurídiques  i 
Econòmiques.

L’Oficina  de  Cooperació  al  Desenvolupament  i  Solidaritat  amb  la  col·laboració  de  l’Aula  de 
Fotografia de la Universitat Jaume I i la ONGd Acció Contra la Fam amb motiu de la celebració el 
8 de març del Dia de la Dona, va organitzar l’exposició de fotografies “Dona del Sud: víctima de la 
fam i motor del desenvolupament” de Marina Espriu. 

La inauguració va tindre lloc al vestíbul de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques el dia 
5 de març, amb l’assistència d’Eva Alcón, vicerectora de Cooperació Internacional i Solidaritat, 
Carmen Lázaro, directora acadèmica de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, 
Vicent  Martínez  Guzmán,  director  del  Màster  Internacional  de  Estudis  per  a  la  Pau  i  el 
Desenvolupament, Dolores Marco Delegada d’Acció contra la Fam  a la Comunitat Valenciana, i 
Daniel Belinchón coordinador de l’Aula de Fotografia de la Universitat Jaume I.

Exposició “Mama Fam”

Aquesta exposició de 32 fotografies en blanc i negre, pretén cridar l’atenció sobre el paper de les 
dones davant de situacions de crisi, de pobresa extrema i desigualtats socials, posant l’accent en la 
doble condició de la dona, d’una banda com subjecte més vulnerable davant les crisis provocades 
pels conflictes bèl·lics, malalties o catàstrofes climàtiques i d’una altra, com motor principal del 
desenvolupament de la seua comunitat.



Presentació del  llibre  La realidad de la ayuda 2007-2008. Una evaluación independiente de la  
ayuda al desarrollo español e internacional 

El  dia  18  d’abril  va  tindre  lloc  a  la  sala  de  graus  de  la  Facultat  de  Ciències  Jurídiques  i 
Econòmiques la presentació del llibre d’Intermon-Oxfam La realidad de la ayuda 2007-2008. Una 
evaluación independiente de la ayuda al desarrollo español e internacional. A l’acte van assistir 
Eva Alcón, vicerectora de Cooperació Internacional i Solidaritat, Gloria Bigné, directora Territorial 
d’Intermón-Oxfam  a  la  Comunitat  Valenciana  i  Regió  de  Mùrcia  i  Carmen  Làzaro,  directora 
acadèmica de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.

Aquesta edició constitueix una col·lecció de 34 informes elaborats per Intermón Oxfam amb la 
col·laboració del Laboratori d’Estudis para el  Desenvolupament i la Fundació per las Relacions 
Internacionals  i  el  Diàleg  Exterior,  que  pretén  analitzar  amb  rigor  i  realitzar  propostes  que 
contribuïsquen a la lluita contra la pobresa i que pugen aprofitar per a les persones i organitzacions 
que participen del món de la solidaritat i la cooperació al desenvolupament 

Presentació del llibre d’Intermón-Oxfam



Videofòrum de la pel·lícula ‘VOCES INOCENTES’, DE LUIS MANDOKI

L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat amb la col·laboració de Mans Unides va 
organitzar el dia 28 d’abril a la sala de graus de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, un 
videofòrum de la pel·lícula Voces Inocentes del director Luis Mandoki, sobre la realitat dels xiquets 
soldats al Salvador durant la dècada dels anys vuitanta i la pèrdua de la innocència en un món en 
guerra. Amb aquesta pel·lícula es pretén denunciar les devastadores conseqüències de la guerra i els 
conflictes bèl·lics en una societat empobrida com la salvadorenya.

Conferència «Les lluites silenciades: la Unió de Dones Jornades» 

L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat ha col·laborat amb el Departament de 
Sociologia  per a presentar a tota la comunitat universitària  la conferència anomenada «Les lluites 
silenciades: la Unió de Dones Jornades». Va tindre lloc l’11 de desembre a la Facultat de Ciències 
Humanes i Socials, a càrrec de Wahida Hamid i el tema principal ha sigut la guerra d’Iraq i la 
situació de les dones a l’Àsia central.

Associació d’Investigadors per al Codesenvolupament

L’Oficina  de  Cooperació  al  Desenvolupament  i  Solidaritat  ha  col·laborat  amb  l’Associació 
d’Investigadors  per  al  Codesenvolupament  de  la  Universitat  Jaume  I  (ASIC-UJI),   amb 
l’organització de diverses activitats com  ara cursos i conferències.

Aquest  any  hem col·laborat  en  l’organització  de  la  segona edició  del  curs  anomenat  Mediació 
intercultural a l’àmbit educatiu, amb l’objectiu de proporcionar les estratègies bàsiques per al treball 
de  la  mediació  intercultural,  facilitant  la  comunicació  i  relació  entre  persones  heterogènies 
culturalment, conscienciar sobre prejudicis, afavorir el coneixement i la valoració positiva i crítica 
de  les  cultures  minoritàries.  La  mediació  es  va  fent  més  necessària  en  el  camp  educatiu, 
principalment  per  a  l’establiment  de  relacions  socials  de  convivència  efectiva  entre  l’alumnat 
autòcton i  alumnes de nova incorporació.  Aquest curs es va desenvolupar els  dies 25,  26 i  27 
d’octubre de 2007, la duració va ser de 20 hores i els matriculats foren 25 persones.

També hem col·laborat en el curs de Formulació de projectes en desenvolupament, que va tindre 
lloc els dies 3, 4 i 5 de desembre de 2007. L’objectiu ha sigut contribuir amb ferramentes adequades 
i de manera efectiva per a reduir els factors que condicionen la pobresa en el món, promovent el 
desenvolupament econòmic per a garantir una similitud d’oportunitats per als beneficiaris implicats 
en cada projecte. La duració d’aquest ha sigut de 21 hores i les persones matriculades van ser 20.

Curs de formació superior de Gestió bàsica d’entitats no lucratives (3ª edició)

Aquest curs té per objectiu l’estudi de les entitats no lucratives, desenvolupa els aspectes legals, 
comptables, fiscals, financers i de gestió del patrimoni, així com la col·laboració empresarial i la 
gestió del voluntariat.

El curs té una durada de 30 hores (28 hores presencials de continguts de caràcter teòric i pràctic, i 2 
hores d’activitat docent no presencial), es desenvolupà al centre municipal de cultura de Castelló. 
Les dades de la realització van ser del 9 al 31 de maig  de 2008.

Les persones destinatàries del curs són professionals, estudiants i persones  interessades en la gestió 
de les entitats sense finalitat lucrativa.

Aquest  curs  es  convalidable  per  1,5  crèdits  de  lliure  configuració.  El  nombre  de  persones 
matriculades ha sigut de 23 .

Programa Viu la teua universitat

El programa Viu la teua universitat, ha tingut lloc el 17 de maig de 2008 a l’UJI. És una trobada 
lúdica de portes obertes a la societat, on es pretén apropar i donar a conèixer  el campus universitari 



a la  societat  de Castelló i  les  seues comarques.  Aquest programa està  organitzat  pel  Servei  de 
Comunicació  i  Publicació  i  la  participació  dels  voluntaris  està  organitzada  per  l’Oficina  de 
Cooperació  al  Desenvolupament  i  Solidaritat,  nosaltres  ens  vam encarregar  de  fer   la  difusió, 
recollir les inscripcions i formar els voluntaris amb unes xarrades que tingueren lloc uns dies abans 
de la jornada. Després es van lliurar uns diplomes de participació en la Trobada, on s’acredita les 
hores de formació. Aquest any els voluntaris han sigut 12 persones de diverses edats.

Espai de recursos

És el resultat d’aglutinar tots els recursos bibliogràfics, webs, recursos humans, recursos materials, 
estudis... que versen sobre cooperació al desenvolupament i solidaritat per a servir de suport a la 
comunitat  universitària i  al  personal relacionat amb el  tema de la cooperació i  la solidaritat,  al 
mateix temps que és una eina de referència de les diverses activitats formatives i informatives de 
l’OCDS.S’ha instal·lat en la segona planta de la biblioteca una prestatgeria dividida en tres àrees 
(OCDS, OPI-UJI i OPSIDE) on es col·loca la bibliografia que es va reben referent a aquests àmbits.

Dins de l’espai de recursos trobem:
• Creació d’un web de cooperació al desenvolupament i solidaritat dins del web de la biblioteca 

en l’apartat “Recursos en Internet”: http://www.uji.es/CA/cd/
• Adquisicions de material bibliogràfic a través de la biblioteca.

Aquesta  bibliografia  està  disponible  per  a  tota  la  comunitat  universitària  i  per  a  les  persones 
interessades en aquests temes.

OPI-UJI
OBSERVATORI PERMANENT DE LA IMMIGRACIÓ (OPI-UJI)
Àrea d’especialització científica i social de l’OCDS, aprovat pel Consell de Govern a l’abril de 
2004, per a l’anàlisi, investigació i coadjuvació de la integració d’immigrants.

Els objectius més rellevants que persegueix l’OPI són:

Conèixer  les  condicions  de  vida  i  laborals  sobre  la  població  immigrant  provinent  de  països 
perifèrics i procurar millorar-les.

Disposar i oferir informació actualitzada sobre els processos migratoris contemporanis mitjançant 
conferències, seminaris, investigacions i publicacions especialitzades sobre el tema.

Facilitar l’entesa entre les diferents cultures que conviuen a Castelló i en el conjunt de la Comunitat 
Valenciana.

Les activitats més destacades que s’han realitzat durant el curs 2007-2008 són:
• Taller de ràdio sobre la perspectiva intercultural en els mitjans de comunicació coorganitzat 

amb Creu Roja i el seu Servei de Mediació Intercultural (SEMIC). Va comptar amb la 
participació de  l’alumnat del Taller d’ocupació Apropant cultures II, estudiants de l’UJI i 
membres de ONG. La part teòrica es va desenvolupar els dies 16 i 18 d’octubre a amb la 
participació de personal docent i investigador de l’UJI i la part pràctica d’octubre a desembre 
amb l’edició del programa “Apropant cultures” a VOX UJI Ràdio els dimarts de 14:00 a 14:30 
hores.

• Visita en grup a l’exposició “Aprende a mirar de cerca” organitzada per Creu Roja la segona 
quinzena d’octubre al Centre Comercial La Salera de Castelló, en el marc de la campanya 
estatal.

Cicle  de  conferències  “Migracions  i  globalització”  en  col·laboració  amb  el  Departament 
d’Economia i amb finançament de la D. G. d’Immigració de la Generalitat Valenciana:



• 08/11/07, "Europa, immigració i drets" per Ángeles Solanes Corella, professora titular de 
Filosofia del Dret i membre de l’Institut Universitari de Drets Humans de la Universitat de 
València. 

• 15/11/07, ”Immigració, dona i salut” per Elba María Bermúdez Quintana, doctora en Economia 
i Gestió de la Salut per la Universitat Politècnica de València. 

• 22/11/07, “La integració ciutadana” per Miguel Pajares Alonso, doctor en Antropologia Social, 
membre del GRECS (Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Social) de la Universitat de 
Barcelona. 

• 13/12/07, “La immigració romanesa” per Rafael Viruela Martínez, professor titular de 
Geografia de la Universitat de València.

• 18/12/07, “La mediació intercultural, una experiència recent“ per Ramona Bucur, mediadora 
intercultural i doctoranda de la Universitat Jaume I.

• 10/01/08, “Globalització econòmica versus globalització social“, per Antonio Lorenzo Górriz, 
sotsdelegat del Govern a Castelló.

La mitjana d’assistència per conferencia va ser de 55 persones.

 Cicle de conferències “Migracions i Globalització”

S’ha donat continuïtat a la dinamització de la Xarxa Medimigra amb l’edició de la publicació fruit 
de les I  Jornades de Treball  Medimigra i  amb la difusió d’informació a  la llista  de distribució 
creada.



Setmana Intercultural “Diversitat en igualtat”, celebrada del 26 de novembre a l’1 de desembre de 
2007, per donar a conèixer la diversitat cultural de les persones immigrades a Castelló i sensibilitzar 
la comunitat universitària i la societat castellonenca en general sobre la temàtica migratòria. En 
aquesta  edició  ha  segut  coorganitzada  amb  l’Ajuntament  de  Castelló  i  el  suport  financer  de 
Bancaixa. 

Les activitats desenvolupades van ser les següents:
• Exposició: “El Islam, patrimonio de todos” de la Fundación de Cultura Islámica (FUNCI). 

Basada en una rigorosa investigació amb perspectiva històrica i actual, busca motivar la 
curiositat per la diversitat cultural per mitjà de 36 panells agrupats en nou mòduls de disseny 
modern i atractiu, sobre aspectes com ara: la civilització, la fe, el dia a dia, l’art, l’oci, el medi 
ambient, l’herència cultural, present i futur. Es completava amb taules expositores de 
productes, aparells d’aromes, astrolabis i cal·ligrafia àrab. 

• S’organitzaren visites de grups d’alumnes de centres educatius no universitaris amb 
l’acompanyament d’universitaris voluntaris. L’exposició, ubicada en el vestíbul de la FCJE, es 
va estendre fins al 5 de desembre .

• Un espai intercultural amb taller d’alquena, te i pastes àrabs.

 Exposició “El Islam, patrimonio de todos”



Taller d’alquena, te i pastes àrabs

Taller:  “Societat Multicultural: intervenció intercultural” amb Juan Gómez Lara coordinador del 
Col·lectiu AMANI, referent en l’àmbit de l’educació intercultural a Espanya. Va desenvolupar el 
taller  de  8  hores  lectives  de  duració  amb  una  significativa  participació  d’estudiants  de  la 
Diplomatura de Mestres d’Educació Primària.

Taller:  “El  conte  com a  eina  intercultural”  per  Carlos  Ortiz,  contacontes  colombià  amb ampla 
formació i experiència, va desenvolupar les dinàmiques a l’Aula de Teatre al llarg de 10 hores 
lectives, i va obtenir un impacte molt positiu en els assistents.

Presentació de la publicació: Mediterranea Migrant II: I Jornades Medimigra, de Piqueras, Jiménez 
i Soto, editada a la col·lecció Cooperació i Solidaritat, amb la conferència inaugural, les ponències i 
les aportacions més significatives de les esmentades jornades desenvolupades en el marc de la III 
Setmana Intercultural UJI - Bancaixa.

Presentació del projecte i la Guia INTER, una guia pràctica per aplicar l’educació intercultural a 
l’escola, per Patricia Mata, membre del Grup INTER de la UNED.

Posteriorment,  s’ha  distribuït  en  els  23  centres  de  secundària  de  la  ciutat  de  Castelló  material 
didàctic  de les  diferents  activitats  desenvolupades  acompanyat  d’un qüestionari  per  conèixer  la 
situació i les necessitats existents en el treball amb la població immigrant nouvinguda.

La mitjana d’assistència estimada per dia va ser de 266 persones.

Presentació de la publicació: Capitalisme, migració i identitat. Immigració i societat castellonenca  
(i del País Valencià.): el cas de Castelló, d’Andrés Piqueras amb la col·laboració de Teodora Lungu 
i l’equip d’investigació de l’OPI-UJI, dins de la col·lecció «Cooperació i Solidaritat». L’acte va 
tindre lloc a la Seu de la Ciutat l’11 de desembre de 2007

Presentació a València de les darreres publicacions sobre migracions de la col·lecció «Cooperació i 
Solidaritat» a la seu de la Fundació CeiMigra el 28 de gener de 2008.  



I  Convocatòria  d’ajudes  per  a  projectes  d’investigació  i  formació  “OPI-UJI:  MIGRACIÓ  I 
INTERCULTURALITAT” aprovada pel Consell de Direcció el 30 d’abril de 2008, a la qual ha 
concorregut personal docent investigador doctor de diferents disciplines com ara Traducció, Dret, 
Economia  i  Empresa,  Psicologia,  Història  i  Educació,  i  s’han  valorat  molt  positivament  les 
propostes rebudes i s’ha evidenciat el necessari enfocament multidisciplinari que l’estudi del fet 
migratori  requereix.  S’ha  donat  suport  a  un  total  de  10  projectes,  set  d’investigació  i  tres  de 
formació: 
• Característiques sociolaborals de la immigració asiàtica a Espanya i la seua repercussió en el 

sector de la restauració 
• Ciutadania en aules multiculturals: visió del professorat 
• Immigració i dret penal: el ocàs dels drets fonamentals 
• L’estatus jurídic de la dona en el dret de família marroquina. La situació de la dona marroquina 

immigrant a Espanya 
• Anàlisi del comerç ètnic a Castelló de la Plana: us de nous indicadors per a l’estudi de la 

immigració i la interculturalitat 
• Xarxes socials en dones immigrants: el capital social de les dones romaneses i la seua 

contribució al desenvolupament econòmic a Castelló de la Plana 
• Educació musical a l’Espanya Intercultural 
• Formació en destreses lingüístiques orals per a la mediació intercultural: curs d’àrab 
• Sensibilitzar en la inclusió 
• Seminari europeu sobre migració i desenvolupament local 

Participació en les següents activitats
• II Congrés Internacional sobre Cooperació al Desenvolupament: Migracions i 

Codesenvolupament, del 15 al 17 de novembre a la Universitat d’Alacant, dins del programa de 
sensibilització “Solidària” de la Generalitat Valenciana, amb la presentació del pòster “L’OPI-
UJI: espai de formació, sensibilització i investigació”.

• II Seminari “Immigració i municipalisme” organitzat per la Institució Cívica
i de Pensament Joan Fuster el 15 de desembre a la Sala Octubre Centre de Cultural 
Contemporània de València. 

• Grup d’Indagació, Anàlisi i Treball (GIAT) “Dones immigrants” convocat per la Fundació 
Isonomia com a espai d’intercanvi d’experiències i d’informació, i la promoció del treball en 
xarxa. En aquest curs el funcionament del grup s’ha consolidat, posant en marxa activitats 
externes i augmentant el nombre d’entitats i persones participants.
http://isonomia.uji.es/html.php?file=docs/spanish/investigacion/index.php&html=docs/spanish/
investigacion/2_giat_mi.html&modo1=normal&modo2=resalta&modo3=normal&modo4=nor
mal

• Participació amb la ponència “La immigració: una visió des de l’Observatori Permanent de la 
Immigració de la Universitat Jaume I” en el curs del CEFIRE de Vinaròs, d’assessoria en 
formació de persones adultes, organitzat en col·laboració amb diferents departaments de l’UJI a 
l’abril de 2008.

Altres activitats de gestió:
• Seguiment de les dades estadístiques sobre la immigració a la província de Castelló, i de la 

informació rellevant vinculada a la temàtica.
• Difusió d’activitats i convocatòries vinculades a la temàtica migratòria per mitjà de la llista de 

distribució «Solidaritat», les associacions d’immigrants, socials, ONGD, Xarxa Medimigra i 
GIAT Dones Immigrants.

• Gestió de finançaments externs amb la D. G. d’Immigració i Bancaixa.



• Ampliació de l’espai de recursos a la OCDS i a la biblioteca. 
• Manteniment i actualització de la pàgina web institucional.

Ajudes socials
El 27 d'octubre de 2007 se van convocar les ajudes socials adreçades a PAS i PDI corresponent a 
l'anualitat 2006.

El pressupost per a la convocatòria 2006 correspon a 52.908,42 € i s'han presentat 182 sol·licituds. 

Pla de pensions
L’any 2007, la quantia total pressupostada per al pla de pensions va ser de 314.967,31 €.

Durant aquest període es va subscriure una assegurança de mort i invalidesa permanent i absoluta 
en el treball per al personal a temps complet, la prima anual va ascendir a 70.191,84 €.

Per tant, l’aportació al pla de pensions va ser de la resta, és a dir, 244.775,47 €, per la qual cosa 
correspon una quantia individual a cada partícip, a temps complet, de 216,30 €.

PDI PAS
Home Dona Home Dona
550 344 197 281

Programa de vacances PDI/PAS
Aquest programa és una mesura d’acció social de la Universitat Jaume I que possibilita, al PDI i al 
PAS de l’UJI i a les seues famílies, fer ús de col·legis majors i residències universitàries espanyoles 
durant el període estival per a gaudir d’una part de les vacances.

L’any 2007 es va realitzar la segona edició del Programa de Vacances PDI i la quarta edició de 
Programa Vacances PAS amb un pressupost de 39.884,84 euros i un total de 266 places oferides per 
a cada col·lectiu, distribuïdes entre 14 destinacions que van ser: la Corunya, Barcelona, Bilbao, 
Burgos,  Cadis,  Granada,  Madrid,  Palma  de  Mallorca,  Salamanca,  Sant  Sebastià,  Santander, 
Santiago, Vigo i Vitòria.

El PDI va ocupar 188 places i el PAS 259 places.

Evolució històrica del nombre de places adjudicades:

PDI PAS
2004 - 233
2005 - 258
2006 132 256
2007 188 259



Escola d'Estiu
Per onzena vegada, la Universitat Jaume I de Castelló ha organitzat l’Escola d’Estiu dels Xiquets i 
Xiquetes,  un projecte lúdic  i  formatiu adreçat als  fills  del PDI,  del PAS, de l’estudiantat  de la 
Universitat Jaume I i obert també a la resta de la societat castellonenca, amb l’objectiu de donar una 
oferta de qualitat formativa, supervisada i desenvolupada dins del marc universitari.

El projecte té l’objectiu final de potenciar una societat tolerant, solidària, oberta a diferents cultures, 
amb hàbits esportius i de respecte a la natura.

Enguany s’ha comptat amb la participació de la Fundació General de la Universitat Jaume I, entitat 
encarregada  de  la  gestió  dels  diferents  aspectes  del  desenvolupament  de  l’Escola  d’Estiu  dels 
Xiquets i Xiquetes.

Metodologia
El mètode que s’hi ha utilitzat havia d’afavorir els xiquets i les xiquetes en el desenvolupament dels 
objectius plantejats, d’una manera lúdica i  agradable, i  fent-los partícips actius de la posada en 
marxa de totes les activitats que es realitzaren en el transcurs dels dos torns de l’escola d’estiu.

L’objectiu metodològic s’ha centrat  a  potenciar aquells  mètodes d’ensenyament que permeteren 
aconseguir que els xiquets i les xiquetes aprengueren jugant, i a tractar que els seus aprenentatges 
foren significatius i n’afavoriren el desenvolupament en tots els àmbits personals: social, afectiu, 
actitudinal i motor.

Nombre de places ofertes i procés d’inscripció
La inscripció final ha estat la següent:
• Grups A: 144 places
• Grups B: 152 places 
• Grups C: 85 places
• Grups D: 96 places
• Grup E: 48 places

Activitats
S’ha dissenyat un pla d’activitats generals en l’evolució de la setmana i un altre conjunt d’activitats 
específiques adreçades als monitors i monitores seleccionats a l’efecte (tallers de plàstica, música, 
ordinador, audiovisuals i robòtica). 

Totes han estat adaptades al nivell i edat dels xiquets i xiquetes, tenint en compte que el grup de 4 a 
12 anys va realitzar activitats com ara: taller de plàstica, taller d´informàtica, activitats esportives, 
jocs preesportius, iniciació esportiva,  natació tennis,  pàdel, equitació,  taller  de música,  lectures, 
contacontes, pel·lícules, marxes, danses/balls col·lectius...

I  els  del  grup  de  13  a  16  anys:  audiovisuals,  robòtica,  piragüisme,  vela,  excursions,  activitats 
esportives, informàtica, eixides amb bicicleta, platja i disfresses.



POLÍTICA LINGÜÍSTICA
Memòria del Servei de Llengües i Terminologia. Curs 2007/2008
Les  actuacions  del  Servei  de  Llengües  i  Terminologia  durant  el  curs  2007/2008  han  estat  les 
habituals en l’oferta de serveis d’assessorament lingüístic i terminològic, el disseny i l’elaboració de 
documentació administrativa segons les necessitats dels diferents serveis universitaris. També s’han 
dut  a terme les habituals campanyes de promoció del valencià a la  comunitat  universitària i  la 
convocatòria de beques i ajudes a la realització d’activitats en valencià. A més s’ha fet una àmplia 
oferta de cursos de totes les llengües de treball del Servei: anglès, alemany,català, espanyol per a 
estrangers, francès, italià i per primera vegada, romanès.

L’aspecte més important que cal destacar es que el Servei de Llengües i Terminologia ha realitzat 
una reestructuració de les àrees de treball: l’Àrea de Documentació Administrativa i Llenguatges 
d’Especialitat s’ha fusionat en l’Àrea d’Assessorament Lingüístic i Terminologia i s’ha creat l’Àrea 
de  Formació  per  coordinar  tota  la  formació  en  llengües  que  ofereix  el  Servei  de  Llengües  i 
Terminologia a la comunitat universitària i el Centre d’Autoaprenentatge de Llengües. 

Àrea de Formació 

Amb la creació de l’Àrea de Formació s’ha encetat  la tasca d’adaptació de tota la formació en 
llengües  al  Marc europeu comú de  referència  per  a  les  llengües:  aprendre,  ensenyar  i  avaluar; 
aquesta adaptació comporta l’elaboració de nous materials formatius per als cursos i per al CAL, al 
mateix temps que  ha  implicat  l’elaboració de  noves  taules  d’equivalències  de  les  llengües  per 
permetre’n  la  valoració  en  els  barem  que  s’utilitzen  a  la  universitat  Jaume  I.  La  nova  taula 
d’equivalències per a les llengües estrangeres, la va aprovar el Consell de Govern en la sessió núm. 
18, de 24 d’abril de 2008.

Dades de l’Àrea

Centre d’Autoaprenentatge de Llengües

Com ja es va indicar en els últims cursos, a conseqüència de l’espai que actualment ocupa el Centre 
d’Autoaprenentatge de Llengües no es pot portar un registre que reflectisca realment el nombre 
d’usuaris que l’utilitzen, ni tan sols aproximadament. 

A les actuals instal·lacions no es disposa de cap aparell “comptador” d’entrades i, d’altra banda, és 
un espai completament obert. No obstant això, es pot confirmar que l’assistència d’usuaris al Centre 
s’ha incrementat considerablement respecte als anys anteriors.

Per tant, les dades recollides són únicament un referent extret del registre de cursos, dels grups de 
conversa, del registre del CAL .

Usuaris per col·lectius
Col·lectiu Usuaris 

Estudiants 1.230 
PAS 102 
PDI 51 
Total 1.383



Assistències per mesos
Mesos Dies Assistències

Setembre de 2007 19 37
Octubre de 2007 20 109
Novembre de 2007 20 256
Desembre de 2007 13 147
Gener de 2008 19 82
Febrer de 2008 15 82
Març de 2007 12 76
Abril de 2007 22 147
Maig de 2007 20 95
Juny de 2007 21 83
Total 181 1114

Inscripcions Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià
Període Nombre d’inscripcions

1er període (març/abril) 237
2n període (setembre) 117

Resum de cursos
Llengua Nombre de cusos oferts Nombre d’inscrits

Alemany 5 6
Anglès 23 343
Català 27 382
Espanyol 30 369
Francès 5 31
Italià 5 46
Romanès 1 1

Àrea de Promoció Lingüística

1. Dades de demanda de docència en valencià:
 Curs 2005/2006   Curs 2006/2007

Opció lingüística Nombre 
d’estudiants

Percentatge Nombre 
d’estudiants

Percentatge

1. Valencià 3.673 28,78 3.485 28,79
2. Castellà 6.826 53,41 6.490 53,63
3. Indiferent 2.230 17,45 2.057 16,99
4. No ho sap 4 0,03 18 0,14
5. No contesta 46 0,35 51 0,42
6. No gravat 253 1,97 722 5,63



TOTALS 13.032 12.823
Totals sense no 
gravat

12.779 12.101

2. Dades totals de l’estudiantat curs 2007/2008 (tots els cursos)
Curs 2005/2006 Curs 2006/2007 Curs 2007/2008

Opció 
Lingüística

Nombre 
d’estudiants

Percentatge Nombre 
d’estudiants

Percentatge Nombre 
d’estudiants

Percentatge

1. Valencià 3.673 28,74 3.485 28,79 3.495 29,87
2. Castellà 6.826 53,41 6.490 53,63 6.303 53,87
3. Indiferent 2.230 17,45 2.057 16,99 1.857 15,87
4. No ho sap 4 0,03 18 0,14 11 0,09
5. No 
contesta

46 0,35 51 0,42 34 0,29

6. No gravat 253 1,97 722 5,63 769 6,15
TOTALS 13.032 12.823 12.496
Totals sense 
no gravat

12.779 12.101 11.700

Suma de valencià més indiferent. Curs 2005/2006: 46,19%

Suma de valencià més indiferent. Curs 2006/2007: 45,78%

Suma de valencià més indiferent Curs 2007/2008: 45,74%

3. Coneixements del valencià de l’estudiantat

Coneixements de valencià de l’estudiantat. Curs 2007/2008

Parla   Llig Escriu Entén Parla 
%

Llig % Escriu % Entén 
%

1. Correctament 6.060 8.085 4.886 9.529 51,79 69,10 41,76 81,44
2.  Bastant bé 3.773 2.666 4.647 1.530 32,24 22,78 39,71 13,07
3. Amb dificultat 1.176 521 1.406 345 10,05 4,45 12,01 2,94
4 No gens 580 321 651 198 4,65 2,74 5,56 1,69
5 No contesta 111 107 110 98 0,94 0,91 0,94 0,85
6 No gravat 769 769 769 722 6,16 6,16 6,16 6,16

Total sense no 
gravat (6)

11.700 11.700 11.700 11.700

Total 12.469



El 94,51% de l’estudiantat declara que entén correctament o bastant bé el valencià; un 2,94% amb 
dificultat i un 1,69% diu que no l’entén gens.

Curs 2005/2006 2006/2007 2007/2008
Entén 
correctament/bastant be 
%

95,65 95,14 94,51

Pel que fa a la lectura, el 91,88% el llig correctament o bastant bé; un 4,45% amb dificultat i un 
2,74% no el llig.

Curs 2005/2006 2006/2007 2007/2008
Llig 
correctament/bastant 
bé%

93,13 92,43 91,88

El 81,47% afirma que escriu correctament o bastant bé el valencià; un 12,01% amb dificultad i un 
5,56% no gens.

Curs 2005/2006 2006/2007 2007/2008
Escriu 
correctament/bastant 
bé%

82,18 81,54 81,47

I,  finalment,  el  84,03% diu  que  parla  correctament  o  bastant  bé  el  valencià;  un  10,05% amb 
dificultat i el 4,65% no gens.

Curs 2005/2006 2006/2007 2007/2008
Parla 
correctament/bastant 
bé%

84,64 84,44 84,03

4. Campanyes realitzades
• Campanya anual per incentivar la demanda de classes en valencià: realitzada per les 

universitats del País Valencià per incentivar la demanda de docència en valencià per part de 
l’estudiantat. Universitat en valencià 

• Campanya de difusió del SLT i dels serveis que oferim
• Participació i organització d’actes en motiu del 75è aniversari de les Normes de Castelló
• Participació en el programa de ràdio universitat en valencià 
• Participació en el V Concurs Universitari de Narrativa Sambori. 
• Col·laboració en la Festa de Benvinguda 2007. Cursa no competitiva Fem la carrera en 

valencià 
• Participació i col·laboració en la Festa per la Llengua 2008, celebrada a Benicàssim i en en la 

jornada VIU la Universitat, realitzada a l’UJI.
• Participació en la XV Trobada de la Xarxa Vives d’universitats, celebrada a la UPV.
• Participació en el IX Premi Vicent Ventura
• Organització del IV Cicle de cinema en valencià, en col·laboració amb les universitats 

valencianes. 
• Participació en el Premi de música en valencià Castelló en Viu, en col·laboració amb el SASC
• Participació en les jornades “Contra la hipocresia política” organitzades per la Coordinadora 



d’Estudiants dels Països Catalans a la Facultat de Ciències Humanes i Socials, mitjançant una 
xarrada sobre les llengües de la docència a l’UJI.

• Participació en la Setmana per la Llengua organitzada per l’Associació Tirant lo Blanc a la UV, 
amb una conferència titulada “Valencià i multilingüisme en l’Espai Europeu d’Educació 
Superior”.

• Col·laboració amb l’IEC, seu de Castelló, amb la conferència del Dr. Enric Guinot sobre la 
figura del rei Jaume I.

• Campanya del voluntariat lingüístic

5. Beques i ajudes

S’han concedit ajudes destinades a la realització o assistència a congressos, jornades o a activitats 
amb el valencià com a llengua vehicular.

Igualment,  s’han  atorgat  set  ajudes  per  a  la  realització  de  tesis,  projectes  docents  o  treballs 
d’investigació en valencià, per un total de 1.911 euros.

Idioma de les tesis llegides a la Universitat Jaume I. Des de l’any 1991 a l’any 2007

Idioma de les tesis llegides a la Universitat Jaume I, segons la informació facilitada pel Servei de 
Gestió de la Docència i Estudiants.

Idioma de les tesis llegides a la Universitat Jaume I
Llengua 1991 a 

2002
2003 2004 2005 2006 2007 1991 a 

2007
Total % Total % Total % Tota

l
% Tot

al
% Tot

al
% Tota

l
%

Valencià 15 6,07 3 8,5 0 0 3 7,31 1 3 4 7,54 26 6,89

Castellà 216 87,44 26 74,28 28 87,50 33 80,48 26 78,78 39 73,58 368 83,44

Anglès 16 6,47 6 17,14 4 12,50 5 12,19 5 15,00 9 16,98 45 10,20

Italià 1 3,00 1 1,88 2 0,45

Total 247 35 32 41 33 53 441

6. Certificats de valencià emesos

Certificats emesos per a l’obtenció del Certificat de capacitació i del Diploma de mestre de valencià 
des de l’any 2003 al 2007.

Nombre de certificats emesos per la Universitat Jaume I des de l’any 2003 al 2007, per tal d’obtenir 
el Certificat de capacitació per a l’ensenyament en valencià i del Diploma de mestre de valencià 
dins dels estudis conduents a l’obtenció de les diferents titulacions. Dades facilitades pel Servei de 
Gestió de la Docència i Estudiants. 

Tipus de certificat Any 2003 Any 2004 Any 2005 Any 2006 Any 2007
24 crèdits (obtenció de la 
Capacitació)

76 92 115 131 96

40 crèdits (obtenció del Diploma 
de mestre de valencià

98 97 111 98 104

Total 174 189 226 229 200



7. Ús del valencià en la documentació escrita

Dades sobre la llengua dels documents del Registre General de l’UJI.

Nombres absoluts:
2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007

Entrades Eixides Entrades Eixides Entrades Eixides Entrades Eixides Entrades Eixides

Alemany 1 2 2

Anglès 1 1 20 5 21 13 9 5 12 3

Castellà 15.029 2.727 19.578 2.669 15.654 2.768 12.360 2.642 12.764 2.205

Francès 3 1 9 5 8 15

Italià 6 9

Valencià 15.463 8.273 9.203 7.121 12.554 8.817 14.989 8.099 16.309 7.662

Altres 3 1 3 3 3

Total 30.515 11.012 28.813 12.535 28.229 11.599 27.371 10.746 29.105 9.870

Percentatge:
2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007

Entrades Eixides Entrades Eixides Entrades Eixides Entrades Eixides Entrades Eixides

Alemany 0,007 0,006

Anglès 0,003 0,009 0,006 0,07 0,11 0,32 0,05 0,04

Castellà 49,26 24,76 67,94 21,29 55,45 23,86 45,15 24,58 43,85 22,34

Francès 0,009 0,009 0,003 0,01 0,02 0,05

Italià 0,019 0,081 0,03

Valencià 50,69 75,12 31,94 78,66 44,47 76,01 54,76 75,36 56,03 77,62

Altres 0,003 0,01 0,01 0,01

Estudi comparatiu del percentatge de les eixides des de l’any 2003 a l’any 2007:
Any 2003 Any 2004 Any 2005 Any 2006 Any 2007

Anglès 0,01 0,03 0,11 0,05 0,03
Castellà 24,76 21,29 23,86 24,58 22,34
Francès 0,01
Italià 0,08 76,01 75,36 77,62
Valencià 75,12 78,66
Altres 0,003 0,01

Àrea de Llengües Estrangeres

Durant el curs 2007-2008 (concretament entre l’1 de setembre de 2007 i el 17 de juliol de 2008), a 
través de l’Àrea d’Assessorament en Llengües Estrangeres del Servei de Llengües i Terminologia 
s’han  rebut  572  encàrrecs  i  s’han  traduït  o  corregit  4084  pàgines  de  documents  en  llengües 
estrangeres. D’aquests encàrrecs, n’hi ha encara alguns pendents de lliurar el nombre de pàgines 
dels quals no ha estat comptabilitzat en aquesta memòria.



1. Traduccions i correccions en anglès:
Encàrrecs Pàgines

Correcions en anglès 232 2.544
Traduccions del català a l’anglès 67 209
Traduccions del castellà a l’anglès 144 750
Traduccions de documents en català i castellà a l’anglès 6 11
Traduccions castellà-anglès/correccions anglès1 20 209
Traduccions francès-anglès 1 1
Total traduccions/correccions en anglès 470 3.724
Percentatge sobre el total de traduccions/correccions 82,2% 91,2%

1 Traduccions i correccions en anglès 

2, Traduccions i correccions en altres llengües estrangeres diferents de l’anglès (francès, alemany i 
italià):

Encàrrecs Pàgines
Traduccions 202 333 
Correccions4 5 5
Total traduccions/correccions altres llengües 25 38
Percentatge sobre el total 4,4% 0,9%

2 De les quals, 17 al francès, dos al italià i una a l’alemany 

3 Dels quals, 28 al francès, tres a l’alemany i dos a l’italià 

4 Totes en francès 

3. Traduccions de llengües estrangeres a llengües oficials

Traduccions de llengües estrangeres al català:
Llengua origen Encàrrecs Pàgines

Anglès 44 157
Alemany 1 1
Francés 1 1
Italià 1 1
Total traduccions llengua estrangera-català 47 160

Traduccions de llengües estrangeres al castellà
Encàrrecs Pàgines

Total traduccions llengua estrangera-castellà 30 162

Traduccions de llengües estrangeres a llengües oficials:
Encàrrecs Pàgines

Total traduccions de llengües estrangeres a llengües oficials 77 322



Àrea d’Assessorament Lingüístic i Terminologia

L’Àrea  d’Assessorament  Lingüístic  i  Terminologia  continua  desenvolupant  el  seu  treball  de 
correcció/traducció de textos administratius i docents. Enguany s’han traduït al valencià diversos 
llibres per a la docència en valencià, així com material de suport a l’estudiantat.

Cal  destacar  la  correcció  lingüística  del  Lleu  (Llibre  Electrònic  de  la  Universitat)  tant  de  les 
assignatures harmonitzades com de la resta d’assignatures dels plans d’estudis.

Com a conseqüència de la reestructuració del Servei pel que fa a les competències, i atès que s’ha 
creat una nova Àrea de Formació, les funcions i tasques que anteriorment desenvolupava l’Àrea de 
Llenguatge Administratiu (elaboració de formularis administratius, normalització de documentació, 
etc.) s’han afegit a les de l’Àrea d’Assessorament.

Àgora Universitària, SL
L’Àgora Universitària, S.L.
L’Àgora Universitària, S.L. és una societat constituïda al desembre de 1999 per la Universitat 
Jaume I de Castelló i la Caixa d’Estalvis de València, Castelló i Alacant (Bancaixa), per a la 
construcció, urbanització i explotació comercial d’una àrea cívica per a la prestació de serveis al 
conjunt de la comunitat universitària de l’UJI.

Al novembre de l’any 2001 van finalitzar les obres de construcció de l’Àrea de Serveis Comuns 
(Àgora Universitària).

Dels 22 locals, el 2007 estaven arrendats els següents:
•

Local Activitat

A2 Màquines de venda automàtica per al servei
de cafeteria

A3 Venda de llibres, material de papereria,
premsa i marxandatge 

A4 Autoescola
A5 Fotografia
A6 Reprografia i complementària
A7 i A8 Comerç al detall d’òptica
A9  Venda de productes informàtics
A10 Secretaria executiva de l’Institut Joan Lluís 

Vives
A11 Agència de viatges i serveis telecomunicacions
A12  Quiosc de premsa
A16 Seu de la Fundació General de la UJI
B1 Restaurant
5 locals B2 Pizzeria-hamburgueseria (menjar ràpid)- 

Cafeteria



Fundació Universitat Jaume I-Empresa
Fins i objectius 
La Fundació Universitat Jaume I-Empresa naix per a donar contingut al compromís de col·laborar 
amb la Universitat Jaume I en el foment i la promoció de les activitats vinculades a la formació 
permanent, a la transferència de resultats d’investigació, a la inserció laboral dels titulats i  a la 
millora del potencial de les empreses i dels sectors econòmics i socials de Castelló i té per objecte, 
entre altres: 
• Prospecció de l’entorn socioeconòmic en els àmbits de competència de la Fundació. 
• Potenciar i promoure la realització de convenis i contractes d’investigació. 
• Incrementar l’oferta universitària de formació de postgrau no reglada i de qualitat: cursos de 

postgrau, d’especialització i de formació permanent. 
• Promoure la realització d’activitats d’extensió universitària. 
• Ampliar la realització de pràctiques en empreses, impulsant la participació en programes 

nacionals i internacionals. 
• Engegar programes d’orientació i d’inserció professional i laboral. 
• Crear premis, beques i ajudes a la investigació i a la formació. 
• Qualsevol altre objectiu que puga establir-se per al compliment de les fins de la Fundació. 

Òrgans de govern 
El  Patronat  està  compost  per  tots  els  membres  del  Consell  Social  de  la  Universitat  Jaume  I-
Empresa, per representants de la universitat i per empreses/entitats adherides com a patrons. El seu 
president és  Rafael Benavent Adrián. 

Els òrgans de governs i la composició del Patronat són: 
• El Patronat és el màxim òrgan de govern, representació, administració i decisió de la Fundació 

Universitat Jaume I-Empresa. Actua en ple i en comissió permanent. 
• La Presidència l’exerceix el president del Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló, 

i ostenta aquest càrrec  Rafael Benavent Adrián. 
• La Gerència és l’òrgan encarregat d’executar les directrius i acords que el Patronat decideix i 

està assumida actualment i des de la seua constitució per  Cipriano de Mesa Díaz. 

Composició del ple del patronat
• President:  Rafael Benavent Adrián (Consell Social de la UJI)
• Vicepresident: Luis Batalla Romero (Lubasa)
• Vicepresident: Rafael Montero Gomis (Consell Social de la UJI)
• Vicepresident:  Vicente Orts Ríos (Vicerector de la UJI)
• Vicepresident:  Francisco Toledo Lobo (Rector de la Universitat Jaume I)

Vocal (Representació empreses/entitats)
• Rafael Albert Roca (Ajuntament d’Orpesa)
• Maximiano Aparici Miralles (Cerámicas Aparici S.A.)
• José Arcusa Balaguer (Colorificio Cerámico Bonet S.A.)
• Joaquín Ayza Miralles (Gestora Laboral Mediterránea ETT S.A.)
• Juan Antonio Baigorri García (Esmalglass S.A.)
• Conrado Balaguer Escrig (Ruralcaja)



• Juan José Benavent Estrems (Keraben S.A.)
• Juan Enrique Blasco Sanchiz (Unión de Mutuas)
• Isabel Bonig Trigueros (Ajuntament de la Vall d’Uixò)
• Carlos Cabrera Ahís (Ceracasa)
• José Ramon Calpe Saera (Ajuntament de Borriana)
• Carlos Camahort Carmona (Taulell S.A.)
• Pilar Chiva Jordá (Visualis Ibérica S.A.)
• Francesc Colomer Sánchez (Ajuntament de Benicàssim)
• Pablo Cruz Orozco (Ube Chemical Europe S.A.)
• Fernando Diago de la Presentación (ASCER)
• Rafael Doménech Hidalgo (Apecc)
• Carlos Fabra Carreras (Diputació Provincial de Castelló)
• Vicente Farnós de los Santos (Projecte Cultural de Castelló S.A.)
• Ignacio Ferrer Ros de Ursinos (Caixa Rural Castelló)
• Lourdes Frías Llorens (AFS Notarios)
• Francisco García Férriz (Ecocat, SL)
• Silvia García-Guzmán Máñez (Guzmán S.A.)
• Alfredo García Ropa (Edycon S.A,)
• Jesús Ger García (Marina d’Or-Loger S.A.)
• Enrique Gimeno Escrig (Facsa)
• Pedro J. Hausdorff (Ferro Spain S.A.)
• Fernando Maeso Pallarés (Azuliber 1 S.L.)
• Salvador Martí Huguet (Cambra de Comerç de Castelló)
• Federico Michavila Pallarés (Torrecid S.A.)
• Manuel Monfort Tena (Transportes Monfort S.A.)
• Vicente Monsonís Boix (Grupo G y C)
• Juan José Monzonis Martínez (Autoritat Portuària de Castelló)
• Miguel Ángel Mulet Taló (Ajuntament de Castelló)
• Remigio Pellicer Segarra (Adapta Color S.L.)
• Berta Rapalo Badenes (Scania. Talleres Rapalo SL)
• José Roca Vallés (CEC )
• Fernando Roig Alfonso (Pamesa S.L.)
• Juan Roig Alfonso (Mercadona S.A.)
• Juan José Rubert Nebot (Ajuntament de Vila-Real)
• Miguel Serra Escorihuela (CaixAlmassora)
• Santiago Tena Ibáñez (La Caixa)
• Antonio Tirado Jiménez (Fundació Caixa Castelló-Bancaixa)
• Enriqu Vicedo Madrona (BP Oil Refineria de Castelló S.A.)
• Fernando Vázquez Albert (Iberdrola S.A.)
• José Miguel Viciano Roca (Quimicer S.A.)
• José Luis Vivas Llach (Civis Hoteles)

Vocal (Representació Universitat Jaume I)
• Frederic Chaume Varela 



• Carlos Feliu Mingarro 
• Mª Ángeles Fernández Izquierdo 
• Juan Luis Gómez Colomer 
• Leonor Lapeña Borrachina 
• Rafael López Lita 
• Germán Orón Moratal 
• Pilar Orús Báguena 
• Miguel Salvador Bauzá 
• Juan Saura Barreda 

Vocal (Representació Consell Social UJI)
• Pablo Baigorri García 
• Encarna Barragan Brito 
• Juan Barreda Miralles 
• José Luis Breva Ferrer 
• Constantino Calero Vaquerizo 
• Alberto Fabra Part 
• Modesto Fabra Valls 
• Alfonso Ferrada Gómez 
• Manuel González Cudilleiro 
• Daniel Gozalbo Bellés 
• Rosa Grau Gumbau 
• José Antonio Herranz Martínez 
• Richard  Merhi el Aawar 
• Vicente Mira i Franch 
• Antonio Montañana Riera 
• Mª José Morte Ruiz 
• Mª Victoria Petit Lavall 
• Sebastián Pla Colomina 
• Luis Prades Perona
• José Sos García 

Secretari
• Cipriano de Mesa Diaz (Director de la Fundació)  

Patrons
Amb les adhesions produïdes aquest curs s’ha elevat a 49 el nombre total de patrons.

Universitat Jaume I; Confederació d’Empresaris de Castelló; AFS Notarios; ASCER; Asociación 
Provincial de Empresas de la Construcción en Castellón; Adapta Color S.L.; Autoritat Portuària de 
Castelló; Ajuntament de Benicassim; Ajuntament de Borriana; Ajuntament de Castelló de la Plana; 
Ajuntament d’Orpesa del Mar; Ajuntament de la Vall d’Uixó; Ajuntament de Vila-real; Azuliber 
S.A.; BP Oil Refinería de Castelló; CaixAlmassora; Caja Rural Castellón; Cambra de Comerç de 
Castelló; Ceracasa S.A.; Cerámicas Aparici S.A.; Civis Hoteles; Colorificio Cerámico Bonet S.A.; 
Diputació Provincial de Castelló; Ecocat S.A.; Edycon; Esmalglass S.A; Facsa; Ferro Spain, S.A.; 
Fundació  Caixa  Castelló-Bancaixa;  Gestora  Laboral  Mediterránea  ETT;  Grupo  G  y  C;  Grupo 
Guzmán S.A.; Iberdrola S.A.; Keraben S.A.; La Caixa; Lubasa; Marina d’Or-Loger; Mercadona 



S.A;  Pamesa  Cerámica  S.L.;  Proyecte  Cultural  Castelló  SA;  Quimicer  S.A.;  Ruralcaja;  Scania. 
Talleres Rapalo; Taulell  S.A.;  Torrecid S.A.;  Transportes Monfort  S.A.;  UBE Chemical  Europe 
S.A.; Unión de Mutuas; Visualis Ibérica S.L.

Estructura organitzativa 
L’estructura  organitzativa  de  la  Fundació  Universitat  Jaume I-Empresa  es  configura  segons  les 
activitats que habitualment ve ocupant en la línia dels seus programes i projectes, de manera que 
permeta la consecució dels seus objectius. 

L’estructura organitzativa de l’entitat es reforça amb la intervenció de becaris adscrits a determinats 
projectes que,  pels  seus especials característiques,  així  ho exigeixen.  Es convoquen, de manera 
regular,  places  per  a  estudiantes  en  pràctiques  que  durant  les  seues  estades  en  l’entitat 
complementen la seua formació. 
• Àrea de I+D+i
• Àrea de Formació, Jornades, Congressos i Seminaris
• Àrea d’Ocupació, Autoocupació i Pràctiques Formatives
• Àrea d’Administració
• Àrea d’Informàtica i Comunicació

I+D+i
Es configura en una Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació. La seua primera aspiració 
és  facilitar  i  promoure  la  col·laboració  entre  els  grups  d’investigació  de  l’UJI  amb  l’entorn 
socioeconòmic. 

El departament va signar durant aquest curs 2007/08 un total de 136 convenis amb empreses i grups 
d’investigació de la Universitat.

Des del departament de I+D+i, s’estan portant a terme diversos projectes de forma paral·lela per a 
fomentar  i  dinamitzar l’ús de les TIC; gran part  d’aquests  englobats  dins del  CETICC (Centre 
d’Empreses de Tecnologies de la Informació, Comunicació i el Coneixement). 

Formació 
Promou i executa totes les matèries relacionades amb els cursos de formació postgrau/continuada i 
de totes les activitats que s’organitzen sota el format de jornades, seminaris, congressos, tallers, etc. 
S’han realitzat 69 cursos, on destaquen els màsters, la 9ª edició del Curs Superior d’Ordenació 
Territorial, Urbanisme i Habitatge i el Curs Superior sobre Règim Local i Urbanisme, així com la 
novetat de cursos relacionats amb ciències de la salut en col·laboració amb el Col·legi Professional 
de Metges de Castelló. També es vol destacar la formació in company per a empreses i els cursos 
subvencionats pel Fons Social Europeu. 

Pràctiques lliures formatives
Promou i afavoreix la formació dels estudiants a través d’un període d’estades en pràctiques en 
empreses i institucions relacionades amb la seua formació acadèmica i professional. Les titulacions 
més demanades per a les pràctiques són la Llicenciatura d’ADEM, seguida de la Diplomatura de 
Ciències Empresarials i la Llicenciatura i Enginyeria Química.  Durant aquest curs acadèmic un 
total de 743 universitaris s’han beneficiat d’aquests acords. En aquest any, es van inscriure un total 
de 914 nous alumnes a les pràctiques lliures formatives. 

Jornades, seminaris i congressos
En l’apartat de jornades, s’han realitzat 20 jornades, seminaris i congressos, on cal destacar el XI 
Congrés  de  Turisme,  Universitat  i  Empresa,  la  X  Trobada  Fe-Cultura  i  les  Jornades  de  Medi 



Ambient i Empresa en col·laboració amb Iberdrola.  També destaca la gestió de dos nous congressos 
internacionals: el I Congrés Internacional de Gestió d’Esdeveniments i el I Congrés Internacional 
d’Orientació Personal, Professional i Educativa. 

Fòrum Jovellanos de Foment Empresarial
L’àrea  d’autoocupació,  és  el  marc  institucional  creat  per  a  realitzar  activitats  encaminades  a 
despertar  i  impulsar  l’esperit  emprenedor  dels  joves.  S’ha  promogut  el  present  curs  la  creació 
d’onze  pimes  a  través  de  la  setena  edició  del  Curs  Gratuït  de  Creació  d’Empreses  i 
Desenvolupament  de  Pimes,  aquest  curs  s’ha  portat  a  terme  en  col·laboració  amb  la  Caixa 
d’Estalvis del Mediterrani i l’Escola de Negocis EOI i gràcies al cofinançament del Fons Social 
Europeu, el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i la CAM. A més al llarg del curs, es van 
realitzar quatre cursos dirigits al foment de la motivació empresarial. També han col·laborat  en els 
següents premis: VI Premi Servef para Joves Emprenedors, IV Premi Lubasa Social per a Joves 
Emprenedors i el  Premi Fòrum Jovellanos a la Responsabilitat Social  del concurs Creaempresa 
portat a terme per l’associació estudiantil EADE-Consulting.

Centre associat al SERVEF
El centre associat al SERVEF té com objectiu principal facilitar l’accés a una ocupació per part dels 
titulats. En aquest sentit, les funcions bàsiques del centre associat són les d’informació i orientació 
als sol·licitants d’ocupació, el tractament de les corresponents demandes i la captació i el seguiment 
de les ofertes de treball. 

El  centre  va  gestionar  526  ofertes  de  treball  qualificat.  D’altra  banda,  el  total  d’entrevistes 
ocupacionals que es van realitzar un total de 1.193 entrevistes ocupacionals de manera presencial.

Els perfils professionals més sol·licitats són: enginyeries tècniques i superiors, perfil comercial amb 
estudis universitaris i  idiomes, administració,  llicenciats en ADEM, diplomats en empresarials i 
relacions laborals.

Atès l’increment d’ofertes i l’interès que es desperta entre el col·lectiu universitari, la FUE-UJI, a 
través de la seua pàgina web, ha creat un nou servei de publicitat de les ofertes SERVEF. D’aquesta 
manera es pot consultar de forma fàcil i accessible, algunes de les ofertes que es gestionen des del 
Centre SERVEF de la Fundació. 

elfue.com i tumeves.com, videocurrículum en la xarxa 
La  FUE-UJI  va  posar  en  funcionament  al  maig  de  2007  elfue.com  una  pàgina  basada  en 
videopresentacions i continguts universitaris. La secció estrella d’aquest portal és tumeves.com, un 
espai en el qual els universitaris i titulats recents que vulguen començar la seua carrera professional 
poden enviar la seua videopresentació per a presentar la seua autocandidatura a les empreses. 

tumeves.com compta actualment amb 135 universitaris i 86 empreses registrades. Les carreres més 
proclius  a  la  utilització  d’aquest  sistema  són  publicitat  i  relacions  públiques,  comunicació 
audiovisual, psicologia i magisteri. Pel que fa a les empreses la majoria pertanyen al sector ceràmic. 
Finalment es vol ressaltar que durant el curs 2007/08 aquesta pàgina va rebre 29.783 visites. 

Fundació Isonomia
Presentació
La Fundació Isonomía de la Universitat Jaume I és una entitat privada, sense ànim de lucre. La seua 
finalitat es vertebra al voltant del suport a la igualtat efectiva de dones i homes. 

La Fundació Isonomía desenvolupa projectes i  activitats des de l’àmbit  provincial  i  autonòmic, 
estenent xarxes cap a l’àmbit estatal, europeu i internacional amb l’objectiu d’atendre i promocionar 



aquelles persones i  col·lectius desfavorits  a  causa de la  desigualtat  d’oportunitats  entre  dones  i 
homes i la discriminació. Per a aquesta entitat són prioritàries aquelles transformacions que puguen 
contribuir a aconseguir una millor qualitat de vida per a les persones en general i per a les dones en 
particular i per això s’ha proposat avançar i incidir en la societat des del respecte a les diferències, 
el  medi  ambient  i  a  través  del  desenvolupament  de  les  tecnologies  de  la  informació  i  la 
comunicació.

Actualment,  Isonomia  és  membre  del  Comitè  d’AENOR,  impulsat  per  la  Direcció  General  de 
Desenvolupament  Industrial  del  MITYC,  AEN/CNT 194  "Igualtat  d’oportunitats  entre  dones  i 
homes  en  la  gestió  empresarial",  en  representació  de  la  societat  civil  i  membre  del  Comitè 
d’AENOR AEN/CNT 165 "Ètica" en qualitat d’organisme expert en igualtat entre dones i homes i 
mainstreaming de gènere. De la mateixa manera, periòdicament participa dins del grup expert en 
igualtat de gènere de l’Institut Nacional de les Qualificacions (INCUAL) del Ministeri d’Educació i 
la Norma UNE. Com a entitat, ha estat sol·licitada pel Congrés dels Diputats per al debat sobre la 
llei d’igualtat i  per les Corts Valencianes per al debat de la llei de la promoció de l’autonomia 
personal. 

Atenent a les noves exigències normatives hem creat el nus igualtat-organització, una estructura 
encaminada a potenciar la implementació de la igualtat efectiva de dones i homes i la perspectiva de 
gènere en els sistemes de gestió empresarial i organitzatius.

Els objectius
Són objectius de la Fundació Isonomia els següents: 

• Obrir camps, interdisciplinaris, interrelacionals i interactius, d’investigació, estudis i acció.

• Crear  fòrums  d’interlocució,  mantinguts  des  d’experiències  pràctiques,  en  els  quals 
participen  programes,  col·lectius  i  institucions,  implicats  en les  investigacions,  els  estudis  i  les 
accions pràctiques i experiencials de les àrees temàtiques que vertebren la Fundació.

• Promoure la formació de la igualtat de gènere, en el context dels cursos de postgrau, així 
com en primer, segon i tercer cicle i la formació de capacitació i reciclatge. 

• Implementar  l’ús  de  les  tecnologies  de  la  informació  i  comunicació,  en  tant  que  eines 
d’investigació, vehicles de programes de formació i divulgació. 

•Facilitar  la  investigació  i  el  desenvolupament  d’idees  innovadores  i  l’articulació  de  nous 
paradigmes que actuen com a referents integradors d’un món més plural, just, simètric i equitatiu, 
en els quals  la reciprocitat,  el  respecte i  reconeixement de la diversitat siguen tres dels criteris 
irrenunciables que fonamenten la Fundació.

Els projectes europeus
La  Fundació  Isonomia  participa  en  la  promoció  i  desenvolupament  de  projectes,  programes  i 
iniciatives públiques impulsades per la Unió Europea, l’Estat espanyol, la Comunitat Valenciana i 
les institucions provincials i locals. 

El  seu  objectiu  és  articular  propostes  encaminades  a  afavorir  la  impregnació  de  la  igualtat 
d’oportunitats i l’antidiscriminació en la política, la presa de decisions, la cooperació internacional, 
el desenvolupament, la pau, l’ocupació, la salut, l’educació, el medi ambient... En definitiva, en el 
desenvolupament  social,  humà,  cultural,  econòmic,  científic  i  tecnològic,  i  contribuir  així  a  la 
consecució d’una societat més justa, més democràtica i més lliure.



Activitats de formació
Formació postgrau en línia

V Edició del curs de Postgrau “Tractament no sexista de la informació: claus i fonaments” 

Objectius:  aportar  claus,  instruments  i  conceptes  que  permeten  la  implementació  de  mesures  i 
projectes en pro del tractament no sexista de la informació.

Persones destinatàries: persones interessades en programes i iniciatives comunitàries, promotors de 
projectes, personal tècnic de les administracions públiques, periodistes, llicenciats/des en Ciències 
de la Informació i professionals afins als mitjans de comunicació, així com totes aquelles persones i 
professionals de altres àmbits interessats en el llenguatge no sexista.

Duració: 240 hores

IV Edició del curs de Postgrau/Màster en Mediació per la igualtat d’oportunitats en la participació 
social i en l’ocupació

Objectius: capacitar en mediació social per a la igualtat d’oportunitats i l’ocupabilitat a graduades i 
graduats universitaris per al desenvolupament de l’activitat professional.

Persones destinatàries: persones interessades en programes i iniciatives comunitàries, promotors de 
projectes,  personal tècnic  de les administracions públiques  i  professionals  afins a  l’àmbit  de la 
mediació social

Duració: 450 hores ( modalitat postgrau)/  570 hores ( modalitat màster)

IV Edició del curs de Postgrau “Mainstreaming de gènere: alternatives per a la igualtat” 

Objectius:  aportar  claus,  instruments  i  conceptes  que  permeten  la  implementació  de  mesures  i 
projectes en pro de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Persones destinatàries: persones interessades en programes i iniciatives comunitàries, promotors de 
projectes, personal tècnic de les administracions públiques, professorat de tots els nivells, persones 
emprenedores i totes aquelles persones professionals interessades en els canvis socials.

Duració: 220 hores 

Gestió del  Programa Oficial  de Postgrau interuniversitai  i  internacional  en igualtat  i  genere en 
l’àmbit public i privat [60 ECTS, 600 horas]. 

1ª Edició

Nus acadèmic
Des  del  seu  nus  acadèmic,  la  Fundació  Isonomia impulsa  els  estudis  de  gènere,  així  com  la 
cooperació interuniversitària  amb altres centres d’investigació.  El nus acadèmic de la  Fundació 
Isonomia impulsa el  Centre de Coordinació d’Estudis de Gènere, integrat  per organismes de la 
Universitat  de  València,  la  Universitat  d’Alacant,  la  Universitat  Miguel  Hernández  d’Elx  i  la 
Universitat Jaume I. En aquest curs escolar, la Fundació Isonomia ha sigut l’entitat encarregada de 
la coordinació del centre, desenvolupant una web específica on s’hi han ubicat totes les accions  [ 
http://isonomia.uji.es/interuniversitario     ] i ha portat a terme les III Jornades sobre els estudis de les 
dones i de gènere a les universitats valencianes, «La nova legislació universitària a debat», 25 mayo 
de 2007, Universitat Jaume I de Castelló. 

A mes a mes, en aquest marc s’organitza el Doctorat Interuniversitari UJI - Universitat d’Alacant, 
amb cooperació amb aquesta última universitat, així com el programa de doctorat coordinat per 
l’UJI ’Una perspectiva interdisciplinària dels estudis de gènere’.

http://isonomia.uji.es/interuniversitario


Programes d’indagació social
Grup d’indagació, anàlisi i treball al voltant de la discapacitat.

Estructura permanent de reflexió activa al voltant de la discapacitat en què estan representades les 
persones, col·lectius i institucions afectades per la discapacitat:  institucions involucrades amb la 
defensa dels drets de les persones amb discapacitats,  institucions involucrades en el  tema de la 
discapacitat,  autoritats  polítiques,  serveis  d’atenció  i  treball  social,  mitjans  de  comunicació  i 
persones afectades directament. 

Grup d’Indagació, anàlisi i treball al voltant de dones en contextos de prostitució.

Estructura permanent de reflexió activa al voltant del treball sexual en què estan representades les 
persones, col·lectius i institucions afectades al voltant del treball sexual:  associacions involucrades 
en el tema del treball sexual, mitjans de comunicació i persones afectades directament. 

Grup d’Indagació, anàlisi i treball al voltant de  la violència.

Estructura permanent de reflexió activa al  voltant de la violència en el que estan representades 
persones, col·lectius e institucions relacionades amb la violència: institucions involucrades amb la 
defensa dels drets de les dones, institucions involucrades amb la defensa dels drets de les dones, 
institucions involucrades amb el tema de la violència, polítiques, serveis d’atenció i treball social, 
mitjans de comunicació i persones afectades directament. 

Grup d’Indagació, anàlisi i treball al voltant del desenvolupament local igualitari

Estructura  permanent  de  reflexió  activa  de  persones  i  institucions  interessades  en  un 
desenvolupament local igualitari. 

Programes d’interlocució i participació social
Seminari: La formació, eina per a la igualtat

Tallers “Trau nota en igualtat”

Cursos de capacitació en gènere i polítiques d’igualtat

VI Jornades d’Interlocució Municipal.

Promoure estructures permanents de reflexió activa al voltant de qüestions de la vida quotidiana 
dels distints municipis que conformen la Xarxa de Suport Municipal de la Fundació Isonomia.

VIII Jornades de Treball en l’Àmbit Social

Donar continuïtat a un espai de trobada entre diferents entitats, associacions i població no associada 
de  la  nostra  província,  on  es  puga  debatre,  analitzar  i  aprofundir  sobre  la  importància  de  la 
interacció social, a través de la informació i la comunicació per al desenvolupament i millora de la 
qualitat de vida de les persones del municipi.

III  Seminario Estatal  Isonomia sobre violencia de género: la ley integral  contra la violencia de 
género

Fòrum per avaluar els resultats de de la Llei orgànica  1/2004, de 28 de desembre de mesures de 
protecció integral contra la violència de gènere.

IV Congreso estatal Isonomia sobre igualdad entre mujeres y hombres. 



Altres programes
Plataforma ciudatana de participació i control sobre la igualtat d’oportunitats

Dinars-col·loqui amb... la realitat contada en primera persona

El  dinar-col·loqui  amb...,  és  una  activitat  que  pretén  acostar  protagonistes  i  expertes  en  temes 
d’actualitat a persones amb capacitat de presa de decisions i influència social. Aquesta activitat té 
com a objectiu últim crear un fòrum de debat amb voluntat de permanència i de caràcter periòdic. 
Les persones a qui es dirigeix són, d’una banda, responsables polítiques i, d’una altra, periodistes 
dels mitjans de comunicació de Castelló. 

Serveis
Planter associatiu

Objectiu: posada en marxa d’un servei per a assessorar aquelles associacions que es vulguen crear i 
no tinguen espais ni recursos per a fer-ho.

CIAO (Centre d’Informació Assessorament i Orientació) 

Objectiu: facilitar informació, orientació i assessorament a les dones, grups de dones i tots aquells 
col·lectius socialment, econòmicament, laboralment, educativament i culturalment desfavorits i/o 
susceptibles de sofrir discriminació, a través de la creació d’un centre sostingut per les tecnologies 
de  la  informació  i  la  comunicació  de  fàcil  accés  per  a  facilitar  la  igualtat  d’oportunitats  i 
l’antidiscriminació.

SIAO (Servei Assessor per a la Igualtat d’Oportunitats)

Objectiu: facilitar el compliment de les directrius en matèria d’igualtat d’oportunitats a institucions, 
entitats,  empreses,  etc.,  a  través  de:  disseny  de  programes  i  projectes,  gestió  de  programes  i 
projectes,  avaluació  de  serveis,  recursos,  programes,  projectes,  polítiques,  plans,  mesures,  etc., 
facilitant informació, assessorament, orientació, etc.

Aula mòbil 

Objectiu: Servei que pretén apropar el us de les tecnologies de la informació i de la comunicació a 
totes aquelles persones i/o col·lectius que,  per la seua situació social,  educativa,  geogràfica,  no 
disposen de recursos propis per accedir a aquestes així com facilitar un espai formatiu i d’oci on 
l’alumnat pot descobrir les noves possibilitats comunicatives i d’accés a la informació que ofereix 
Internet.

Projectes de promoció cultural

V Biennal de l’Art del Rebuig 2007-2008.



Fundació de la Comunitat Valenciana, Fundació 
General de la Universitat Jaume I

Introducció
Amb data 12 de desembre del 2006, la Fundació de la Comunitat Valenciana, Fundació General de 
la Universitat Jaume I, va quedar constituïda mitjançant la inscripció en el Registre de Fundacions 
de la Comunitat Valenciana, amb el número 79 (C) i amb la classificació de caràcter cultural. Així 
mateix, van ser inscrits, en el dit registre de fundacions els estatuts pels quals es regirà la Fundació, 
protocol·litzats en l’escriptura de data 26 d’octubre del 2006, amb el número de protocol 2.792, 
autoritzats davant notari, i el nomenament del primer Patronat de la Fundació, d’acord amb el títol 
tercer dels Estatuts.

Els Estatuts de la Fundació, en què es reflecteixen el seu objecte, la composició dels seus òrgans de 
govern i mitjançant els quals es regeix, van estar aprovats pels següents òrgans de la Universitat 
Jaume I: Consell de Govern núm. 1, de 17 de juliol del 2006, i Consell Social núm. 13, de 19 de 
juliol del 2006.

La Fundació General de la Universitat Jaume I, segons s’indica en els seus Estatuts: “És una entitat 
sense ànim de lucre, amb caràcter educatiu, cultural, científic, tècnic, esportiu, de cooperació al 
desenvolupament  sostenible,  de  defensa  del  medi  ambient,  de  la  cultura  pròpia  i  dels  valors 
estatutaris,  de foment de la investigació, de promoció del voluntariat  i,  en general,  de suport a 
l’activitat universitària”. En definitiva, la Fundació té com a objecte col·laborar amb la Universitat 
Jaume I en el desenvolupament i la gestió d’aquelles activitats que contribuïsquen a la millora en la 
prestació dels serveis universitaris.

 

Activitats realitzades durant el curs 2007-08

A) Activitats de gestió

1) Organització de la gestió economicoadministrativa

Una correcta gestió és una eina absolutament necessària i de gran utilitat per a assolir els objectius 
que  pretén  qualsevol  organització.  Per  tant,  és  imprescindible  implantar  aquelles  tècniques  i 
processos encaminats a aconseguir els millors resultats.

En aquesta primera etapa de funcionament de la Fundació General s’ha treballat en la definició i 



organització  de  les  accions  i  procediments  necessaris  per  a  l’adequada  i  precisa  gestió 
administrativa que permeta el millor funcionament de l’entitat. Aquesta tasca requereix un control i 
atenció permanent davant les noves exigències i futures necessitats organitzatives.

2) Formació

La formació és el  mecanisme a través del  qual es facilita la  integració i  adaptació plena en la 
dinàmica  de  qualsevol  institució.  Permet  augmentar  la  motivació  i  autoestima,  i  afavoreix  que 
l’empleat se senta part significativa de l’organització.

El  personal  de  la  Fundació,  en  compliment  del  pla  de  formació,  ha  assistit  a  diferents  cursos 
monogràfics i seminaris. Així mateix, s’han desenvolupat tasques encaminades al coneixement en 
profunditat de les entitats fundacionals en general i, molt especialment, de les vinculades a centres 
universitaris.

En aquest sentit, s’ha elaborat l’informe “Activitats de les fundacions universitàries espanyoles”, 
mitjançant el qual s’ha aprofundit en el món d’aquestes entitats i de les activitats que realitzen. La 
importància que les dites funcions i  activitats  es porten a terme amb el millor coneixement  de 
l’entorn i l’adequada preparació de les persones involucrades a assolir aquests objectius és el que ha 
mogut aquesta Fundació General a l’elaboració del dit informe. Bàsicament, s’ha pretès donar a 
conèixer, amb una àmplia visió, l’esperit, les idees i els conceptes que dinamitzen aquest tipus de 
fundacions.

3) Signatura de convenis

Durant aquest curs s’han convingut diferents acords de col·laboració entre la Fundació General de 
la Universitat Jaume I i diverses entitats:
• S’ha signat el conveni de col·laboració entre la Fundació General de la Universitat Jaume I i la 

Fundació Caixa Castelló-Bancaixa per a la col·laboració en l’organització de diversos actes 
culturals i de suport a l’activitat universitària. Les dites entitats col·laboren en l’organització i 
finançament de les activitats que, en l’àmbit dels seus fins, programen de comú acord en el 
marc de l’esmentat conveni.

• El conveni marc de col·laboració signat entre la Fundació General i la Universitat Jaume I ha 
permès definir i consolidar les bases per a la relació entre ambdues entitats, així com el marc 
d’actuació de posteriors protocols i convenis específics de les seues diferents línies de 
col·laboració. Ambdues institucions, per la seua mateixa naturalesa i per compartir fins i 
objectius, poden complementar eficaçment les seues respectives actuacions cap a la societat, en 
el convenciment que una adequada coordinació entre elles optimitzarà la seua gestió i 
multiplicarà les oportunitats de formació, assistència i desenvolupament que ofereixen a la 
comunitat universitària, així com a la resta de la societat.

4) Reunions dels òrgans de govern i gestió

En aquest període s’han mantingut diverses reunions de la Comissió Executiva, en què s’han tractat 
diferents temes de gestió, estudi del pressupost, comptes anuals, etc., la qual cosa ha permès la 
preparació de les dues reunions del Patronat de la Fundació que s’han celebrat al llarg d’aquest curs:
• La reunió número 3 del Patronat es va dur a terme el 17 de desembre del 2007, en la qual, 

segons s’indicava en un dels punts de l’ordre del dia, es va procedir a l’aprovació de la 
memòria explicativa i del pressupost de la Fundació General per al 2008.

• La quarta reunió del Patronat es va celebrar el dia 25 d’abril del 2008. Un dels punts més 
rellevants que s’hi van tractar var ser la presentació dels comptes anuals del 2007 de la 
Fundació i la seua aprovació.

B) Activitats per programes



1) Programa de col·laboració amb la Universitat Jaume I en el desenvolupament d’accions 
encaminades  a  la  millora  de  la  qualitat  i  foment  de  la  innovació,  el  desenvolupament 
tecnològic i la utilització de les noves tecnologies en la investigació, la docència i la gestió.

Enquestes per a l’avaluació del professorat

Per la seua naturalesa, les universitats tenen una vocació irrenunciable d’excel·lència acadèmica i 
científica que els obliga a una millora continuada de la qualitat dels serveis que presten a la societat 
en el camp de la docència, la investigació i la cultura. Mitjançant aquest tipus d’avaluacions, es 
possibilita l’establiment d’un sistema de promoció del professorat, es permet detectar necessitats 
formatives i desenvolupar una major interactivitat entre professorat i estudiantat.

En aquest sentit, la Fundació General de la Universitat Jaume I ha realitzat, abans de la finalització 
de cada un dels dos semestres del curs 2007-08, les actuacions següents:
• Les enquestes a l’alumnat, que han permès l’avaluació del professorat i la docència durant el 

dit període lectiu.
• La digitalització i el tractament informàtic de les dades obtingudes.
• La gestió econòmica i administrativa derivada de tal actuació.

Distribució del dispositiu de memòria usb Cl auer 

La Fundació General va procedir  a la distribució i  a la  gestió administrativa corresponent  dels 
certificats per a la signatura electrònica entre l’alumnat de nou ingrés de la Universitat Jaume I, en 
les titulacions de primer i segon cicle. Aquests certificats es reparteixen en un dispositiu de memòria 
USB que es denomina Clauer,  i  que conté la clau personal per a identificar-se i  poder accedir 
d’aquesta manera a la web.

El dispositiu i el certificat digital que conté tenen diverses utilitats, com ara la signatura de correus 
electrònics,  l’accés  als  equips  de  la  mediateca,  la  renovació  de  les  claus  de  correu  electrònic 
caducades, etc. Així mateix, aquesta signatura electrònica es pot utilitzar per a multitud de gestions 
en  altres  administracions  públiques:  Generalitat  Valenciana,  Tresoreria  General  de  la  Seguretat 
Social, Agència Tributària, i moltes altres.

2) Programa de col·laboració amb la Universitat Jaume I en activitats d’acollida a l’alumnat 
de nou ingrés

Setmana de benvinguda

Els diversos actes de la Setmana de Benvinguda, organitzats pel Consell  de l’Estudiantat  de la 
Universitat  Jaume I,  se celebren al  principi de cada curs acadèmic per a rebre i  integrar en la 
comunitat universitària l’alumnat de nou ingrés.

La Fundació General de la Universitat Jaume I, en col·laboració amb la Fundació Caixa Castelló 
segons el conveni subscrit entre ambdues entitats,  va tenir una important participació en alguns 
d’aquests actes, entre els quals destaca la contractació del grup musical que va actuar en la festa 
final amb què es conclou la dita setmana d’activitats.

3)  Programa  de  col·laboració  amb  la  Universitat  Jaume  I  en  la  promoció  i  realització 
d’activitats d’interès social.

Escola d’estiu

L’Escola d’Estiu dels Xiquets i Xiquetes de la Universitat Jaume I es crea amb la finalitat d’oferir 
als xiquets i xiquetes de Castelló, entre els 4 i 16 anys, una manera diferent de passar les seues 
vacances al mes de juliol. Es presenta com una alternativa d’oci en el període de vacances, amb un 



disseny educatiu, d’entreteniment i diversió. Les diverses activitats que s’exerceixen en l’escola 
d’estiu es programen i dissenyen adaptant-les als diferents grups, segons les edats dels participants.

La Fundació General de la Universitat  Jaume I,  en estreta col·laboració amb el Vicerectorat  de 
Relacions Institucionals i Benestar Social i el Servei d’Esports de l’UJI, ha participat activament en 
la gestió i desenvolupament de diferents aspectes de l’esmentada activitat.

4) Programa de col·laboració amb la Universitat Jaume I en la promoció i gestió dels estudis 
de postgrau.

Ajudes a l’estudi per a cursos de màster

La Fundació General, d’acord amb el conveni signat amb la Fundació Caixa Castelló-Bancaixa per 
a la col·laboració en l’organització de diverses actuacions de suport a l’activitat universitària, i en 
col·laboració amb el Vicerectorat de Postgrau, ha dut a terme la gestió dels recursos necessaris que 
han permès la convocatòria de les beques per a la realització d’estudis de màster, tant oficials com 
propis,  a  la  Universitat  Jaume  I.  L’assignació  econòmica  de  cada  beca  es  destinarà  a  cobrir 
totalment o parcialment l’import de la matrícula del curs.

Suport a la gestió i promoció de cursos de postgrau

És  de  la  màxima  importància  donar  a  conèixer  a  l’alumnat  les  enormes  possibilitats  que  la 
Universitat Jaume I els ofereix en els estudis de postgrau. La seua àmplia difusió a través dels 
diferents  canals  i  un  suport  adequat  als  processos  de  gestió  dels  diferents  cursos  programats 
constitueixen importants mecanismes que ajuden enormement a potenciar la seua implantació i grau 
d’acceptació per part de l’alumnat.

En aquesta línia de participació i suport de la Fundació General als cursos esmentats, s’ha dut a 
terme la promoció i  el suport als  màsters d’elevat component internacional i amb ensenyament 
virtual, així com la plena col·laboració amb la gestió i desenvolupament d’aquests.



Parc Científic, Tecnológic i Empresarial de la 
Universitat Jaume I, S.L.

Definició de parc científic                                                         
Un  parc  científic  és  una  organització  gestionada  per  professionals  especialitzats,  l’objectiu 
fonamental de la qual és incrementar la riquesa de la seua comunitat promovent la cultura de la 
innovació i la competitivitat de les empreses i institucions generadores de saber instal·lades en el 
parc o associades a aquest.

Amb aquesta finalitat, un parc tecnològic estimula i gestiona el flux de coneixement i tecnologia 
entre universitats, institucions d’investigació, empreses i mercats; impulsa la creació i el creixement 
d’empreses innovadores mitjançant mecanismes d’incubació i de generació centrífuga (spin-off) i 
proporciona altres serveis de valor afegit, així com espai i instal·lacions de gran qualitat.

Definició oficial d’IASP (International Association of Science Parks).

Constitució 
Espaitec es va constituir  com a empresa l’any 2005, promoguda per la Universitat  Jaume I  de 
Castelló (UJI) i la Confederació d’Empresaris de Castelló (CEC).

Sorgeix com una iniciativa basada en la intensa connexió de la Universitat Jaume I amb el teixit 
industrial i en la creixent demanda de serveis de suport al desenvolupament empresarial.

Missió 
Espaitec té com a missió ser agent dinamitzador de l’esperit emprenedor en l’àmbit provincial i 
contribuir de manera quantificada i reconeguda al desenvolupament socioeconòmic, tant a l’UJI 
com en la societat de Castelló. 

Visió 
Espaitec pretén convertir-se en un referent de la innovació i diversificació del teixit empresarial de 
la província de Castelló i ser una font de finançament addicional i significativa per a l’UJI.

Objectius
• Foment de la col·laboració Universitat-Empresa a través de la prospecció de mercat i la 
promoció de línies de I+D+i adaptades a la demanda.
• Orientació i suport a la comercialització de la investigació. 
• Desenvolupament tecnològic i comercialització. 
• Promoció i divulgació de l’esperit emprenedor i la innovació. 
• Contribució a la competitivitat empresarial i al desenvolupament econòmic de la província 
de Castelló. 
• Promoció.

Infraestructures
El parc tindrà una superfície total de 64.776 m2, mentre que la superfície útil serà com a màxim de 
94.500 m2 construïbles, atès que es disposarà de 22 parcel·les de 900 m2 i 5 plantes per edifici.

Espaitec ofereix modalitats diferents d’instal·lació per a les empreses que desitgen localitzar els 
seus projectes en el parc. Aquestes modalitats s’aniran ampliant i completant progressivament, a 



mesura que se succeïsquen les distintes fases de desenvolupament i consolidació del parc.

En  el  marc  temporal  2008-2012  està  prevista  la  construcció  dels  tres  primers  edificis:  edifici 
espaitec1, edifici espaitec2, edifici espaitec3.

 

  

 

Les empreses d’espaitec
Spin-off

       Mediciones y Corrosión, S.L. 
• Desenvolupa un nou assaig que permet avaluar i predir la corrosió en un 

temps inferior al necessari per mètodes convencionals (16 h enfront dels 
25 dies del mètode oficial).

       Experimentia Consulting, S.L.  
• Economia experimental. Realitzen estudis comparatius de comportament a 

través de distints tests. Treballen per a empreses consultores.



       NTDA Sofc, S.L. 
• Energies renovables basades en tecnologia d’hidrogen. Sinterització de 

l’ànode i càtode de piles d’hidrogen.

 

       XOP Física, S.L.  
• Desenvolupament de productes i coneixements per a millorar la gestió de 

l’aigua, la producció d’energies netes i l’estalvi del consum d’energia. 
Han innovat amb uns sensors d’humitat del sòl, per a sistemes de reg.

 

       Cognitive Robots, S.L.
• Automatització de màquines de neteja industrials.

       Uvicrom Invest, S.L.   
• Investigació en taulells decorats amb tints orgànics processats per 

ultraviolada.

Grow-up
 

       Recerca Agrícola, S.L.   
• Investigació en productes fitosanitaris i agroalimentaris. Processament de 

residus.

        Innova Advanced Consulting, S.L. 
• Consultoria en Sistemes ERP de Microsoft. Planificació de recursos 

d’empresa.

Serveis
Espaitec  proporciona  un conjunt  de  serveis  necessaris  per  a  l’arrancada,  creixement  i  posterior 
consolidació de les empreses que s’hi instal·len:

Serveis bàsics:
• Infraestructures: espai en edifici; neteja i seguretat; mobiliari mínim; consum d’electricitat, 
calefacció/aire condicionat, Internet i telèfon.
• Generals:  recepció; fax; correu; missatgeria; publitrameses a clients; reserva de sales de 
reunions/videoconferència; hotels i transport; butlletins Info-e / Info-espaitec-Flash i 
Oportunitats-e.
• Assessorament en desplegament de la idea de negoci: validació de la idea; anàlisi de la 
cadena de valor; viabilitat tecnicoeconòmica; orientació i identificació de mercats potencials i 
de la competència; suport en l’elaboració de plans de negoci.
•  Suport/impuls a la creació d’empreses: assessorament del model de negoci; enfocament 



comercial; posada en marxa i seguiment posterior; marca pròpia de creació d’empreses del 
parc; recerca de fonts de finançament primari.

Serveis avançats:
• Consultoria i Assessoria.
• Serveis empresarials.
• Accés a serveis de l’UJI.
• Impuls i promoció d’activitats relacionades amb oportunitats de negoci multisectorials 
basades en tecnologia  (“On-Tec”) amb important participació d’empreses especialitzades i 
grups consolidats de I+D+i amb resultats en fase de comercialització.
• Promoure la relació i/o integració de professionals sèniors a través de programes de 
“mentoring” i “coaching”, per a donar suport i reforçar les àrees de gestió en empreses en fases 
inicials (“Spin-off”,”Start-up”) i “Grow-up”.
• Promoció i organització d’esdeveniments (jornades, seminaris, workshops…), alineament 
d’interessos (projectes conjunts), col·laboració i coordinació a escala provincial integral amb 
totes les institucions, organismes i entitats implicades (Cambra de Comerç; CEEI; ASCER-
Icreo; ITC; FUE; Càtedra INCREA; OCIT…) amb la iniciativa emprenedora i la innovació 
(Grup “Gradient”).
• Altres serveis avançats: gestió de projectes; assessorament empresarial estratègic; 
implantació de quadres de comandament integrals; gestió empresarial basada en l’EFQM; 
opinió sobre reordenacions accionarials; suport al finançament de projectes; suport en definició 
d’operacions d’inversió-desinversió, aliances.

Àrees temàtiques
Comptem amb dos eixos principals:

 Àrees relacionades amb la realitat econòmica de la província de Castelló:   
• Ceràmica i connexes (nous materials: composites, nanotecnologia, tècniques 
constructives...)
• Turisme-oci (hoteleria, tècniques culinàries, esport (golf)...)
• Agroalimentari (oli d’oliva, taronja, tòfona, piscifactories, fitosanitaris...)

 Àrees d’oportunitats relacionades amb grups de I+D+i de l’UJI:
• TIC (intel·ligència artificial, programari, comunicacions, wireless...)
• Desenvolupament sostenible (aigua, energies renovables, tecnologies netes...)
• Serveis avançats (comunicació, traducció, RSC, recursos humans, integració social...)
• Salut (geriatria, alzehimer, dietètica, biotech...)
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