
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualtat en xifres a l’UJI 
 

Perspectiva de gènere en la investigació 

2017/2018 

Unitat d’Igualtat l Universitat Jaume I 
Una acció del II Pla d’Igualtat de la Universitat Jaume I  

2016-2020 

 
 

  

  

  

  

Igualtat en xifres a l’UJI és una finestra informativa que 

recull dades de la Universitat des d’una perspectiva de 

gènere. 

 



2 
 

Índex 
 

Introducció .......................................................................................................................................... 3 

Marc normatiu ..................................................................................................................................... 4 

Justificació ........................................................................................................................................... 6 

Metodologia ........................................................................................................................................ 8 

Objectius .............................................................................................................................................. 9 

Indicadors .......................................................................................................................................... 10 

Indicadors de referència ............................................................................................................ 10 

Indicadors de la investigació ...................................................................................................... 11 

Grups d’investigació i personal investigador ..................................................................................... 12 

Tesis doctorals ............................................................................................................................... 38 

Doctores i doctors honoris causa .................................................................................................. 40 

Conclusions ........................................................................................................................................ 42 

Glossari .............................................................................................................................................. 45 

Bibliografia ......................................................................................................................................... 46 

Annexos ............................................................................................................................................. 48 

Annex I. Qüestionari per conèixer el grau de perspectiva de gènere de la investigació ................ 48 

 

 
 

  



3 
 

Introducció 
IGUALTAT EN XIFRES A L’UJI. LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN LA INVESTIGACIÓ és un estudi que pretén analitzar 

quantitativament la incorporació de la perspectiva de gènere en la recerca de la Universitat Jaume I 

de Castelló. D’aquesta manera, es busca evidenciar si, tal com s’assenyala en els objectius del II Pla 

d’Igualtat de la Universitat Jaume I 2016-2020, a la Universitat s’està integrant «la perspectiva de 

gènere en la generació i transmissió de coneixement, garantint una igualtat de tracte i 

d’oportunitats» (UJI, 2016). 

L’UJI, com a referència acadèmica i científica, aborda la investigació a través de diferents fórmules 

que aporten informació i coneixement al conjunt de la societat. La perspectiva de gènere és una 

aproximació crítica a qualsevol fenomen que desvetlla, visibilitza, analitza i aborda les desigualtats 

entre homes i dones, incloent l’anàlisi d’aquelles institucions socials i culturals que les sustenten 

(Ponferrada, 2017). Consegüentment, la introducció de la perspectiva de gènere en la recerca implica 

revisar les desigualtats entre els sexes i els biaixos androcèntrics que es donen en aquest camp.  

Cal assenyalar que, per a fer una anàlisi completa de la introducció de la perspectiva de gènere en la 

investigació de l’UJI, s’hauria d’analitzar els projectes, les publicacions, el grau de difusió d’aquestes 

i el llenguatge que s’empra, entre altres. En aquest cas, ens centrarem en la presència equilibrada 

d’homes i dones en els grups d’investigació, en els càrrecs de les persones que l’integren, per 

departament i centre. Quant a les tesis doctorals, s’ha examinat el nombre de dones i homes que han 

aconseguit el títol de doctorat, així com el sexe de les persones que han dirigit o codirigit les tesis 

doctorals. També, s’inclou l’anàlisi dels doctors i doctores honoris causa per sexe i àrea de 

coneixement. 

Al capdavall, s’intenta detectar el grau d’aplicació de la perspectiva de gènere en la investigació i 

promoure la igualtat entre homes i dones, no només en l’àmbit de la investigació sinó també en la 

comunitat universitària. D’aquesta manera es compleix amb el marc normatiu de referència de la 

Universitat així com es reafirma el seu compromís amb la igualtat.  
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Marc normatiu 
La inclusió de la perspectiva de gènere en la investigació disposa d’un ampli marc normatiu que avala 

i recomana aquesta pràctica a la Universitat Jaume I.  

 Constitució espanyola.  

L’article 9.2. i 14 emanen la promoció de la igualtat entre homes i dones de manera efectiva i que 

no es donen discriminacions per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra 

condició o circumstància personal o social.  

 Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Homes.  

Indica en l’article 49.2. que l’Observatori de Gènere «impulsarà la desagregació de dades per 

sexe en totes les estadístiques i investigacions que es duguen a terme a la Comunitat Valenciana». 

 Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de 

Gènere.  

En l’article 4.7. s’explicita que les Universitats «inclouran i fomentaran en tots els àmbits 

acadèmics la formació, docència i investigació en igualtat de gènere i no discriminació de forma 

transversal».  

 Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat efectiva de dones i homes. 

L’article 25. exposa que en l’àmbit de l’educació superior s’ha de «fomentar l’ensenyament i la 

recerca sobre el significat i l’abast de la igualtat entre dones i homes» així com les administracions 

públiques han de promoure «la realització d’estudis i recerques especialitzades en la matèria».  

 Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de 

desembre, d’Universitats. 

En el preàmbul s’exposa que la igualtat entre hòmens i dones formen part dels valors de la 

convivència i els quals s’han d’incorporar a la Universitat. Aquesta llei incorpora en el paràgraf b 

de l’apartat 2 de l’article 46, «la igualtat d’oportunitats i no-discriminació per raons de sexe, raça, 

religió o discapacitat o qualsevol altra condició o circumstància personal en l’accés a la 

universitat, l’obtenció de títols, la permanència en la universitat i exercici dels seus drets 

acadèmics». A més, l’article 27 bis e assenyala que s’ha de «coordinar l’elaboració i el seguiment 

d’informes sobre l’aplicació del principi d’igualtat de dones i hòmens en la universitat». Respecte 

a la investigació, l’apartat 1 de l’article 41 exposa que la universitat «desenvoluparà una 

investigació de qualitat i una gestió eficaç de la transferència del coneixement i la tecnologia», 

entre els seus objectius està garantir el foment i la consecució de la igualtat. 
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 Llei 14/2011, d’ 1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la innovació.  

La disposició addicional tretzena és la que incorpora en detall, la implantació de la perspectiva 

de gènere en la investigació. Amb aquesta disposició es pretén garantir que «la composició dels 

òrgans, consells i comitès regulats en aquesta llei, així com dels òrgans d'avaluació i selecció del 

Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació, s'ajustarà als principis de composició i 

presència equilibrada entre dones i homes» establerts per la LOI. També emana incorporar la 

perspectiva de gènere, de manera transversal, en tot el contingut de la investigació. En aquesta 

línia s’exposa que L'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i el Pla Estatal de Recerca 

Científica i Tècnica promouran: 

«la incorporació de la perspectiva de gènere com una categoria transversal en la recerca i la tecnologia, 

de manera que la seua rellevància siga considerada en tots els aspectes del procés, incloent la definició 

de les prioritats de la recerca cientificotècnica, els problemes de recerca, els marcs teòrics i explicatius, 

els mètodes, la recollida i interpretació de dades, les conclusions, les aplicacions i els 

desenvolupaments tecnològics, i les propostes per a estudis futurs. Promouran igualment els estudis 

de gènere i de les dones, així com mesures concretes per estimular i donar reconeixement a la 

presència de dones en els equips de recerca». 

 

A més a més,  el Sistema d'Informació sobre Ciència, Tecnologia i Innovació  «recollirà, tractarà i 

difondrà les dades desagregades per sexe i inclourà indicadors de presència i productivitat». Per 

últim, busca disminuir el biaix de gènere que es puga donar en l’atorgament d’ajudes i subvencions. 

En conseqüència, «establiran mecanismes per eliminar els biaixos de gènere que inclouran, sempre 

que això siga possible, la introducció de processos d'avaluació confidencial. Aquests processos hauran 

de suposar que la persona avaluadora desconega característiques personals de la persona avaluada, 

per eliminar qualsevol discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió o qualsevol altra 

condició o circumstància personal o social». 
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Justificació 
Joan Wallach Scott va publicar l’any 1986 «El gènere: una categoria útil per a l’anàlisi històric», a 

través del qual manifestava la necessitat d’introduir la perspectiva de gènere en la investigació. Si bé 

assenyalava la importància d’incloure a les dones com a subjectes d’estudi en les ciències socials i, en 

particular, la Història, també incidia en com el fet d’introduir la variable gènere transformava els 

nostres coneixements i els continguts d’aquestes matèries. Scott definia que el gènere no era un 

concepte estàtic sinó que forma part d’un procés que s’interrelaciona amb altres processos socials, 

com poden ser la identitat sexual, la nacionalitat, la classe social, etc.  

En aquesta línia, Donna Haraway (1995) fa una crítica a l’androcentrisme en la investigació i la ciència 

i proposa el concepte «coneixements situats». La finalitat d’aquest terme és acabar amb la idea 

enraigada que la investigació és objectiva i neutral per posar en evidència que tothom parteix d’uns 

«coneixements situats», d’unes condicions socioculturals i conviccions prèvies a la realització de la 

investigació i, per tant, aquesta és parcial i discutible. 

La investigació amb perspectiva de gènere respon a la necessitat d’incorporar l’anàlisi de gènere, de 

manera transversal, en tots els àmbits del coneixement. Per fer-la efectiva, és necessària la 

participació de les dones en tots els nivells acadèmics de la investigació i incloure la variable gènere 

en les mostres i anàlisis de les investigacions.  

En l’àmbit de la Universitat Jaume I, el II Pla d’Igualtat de l’UJI recull en l’eix 4 «Investigació, 

Publicacions i Transferència de Coneixements» diversos objectius que promouen la incorporació de 

la perspectiva de gènere en la investigació: 

 4.1. Promoure la igualtat entre dones i homes a la investigació. 

 4.2. Promoure i visibilitzar la investigació de i sobre les dones, el gènere i els estudis 

feministes.  

 4.3. Incloure la transversalitat de gènere a la investigació de l’UJI. 

Entre les accions del II Pla d’Igualtat de l’UJI, la 54 recull «incorporar al pla d’investigació de l’UJI els 

criteris en matèria d’igualtat del programa Horizon 2020» (en endavant, H2020).  

El programa H2020 assenyala en l’article 16, «Igualtat de gènere»: 

«garantirà la promoció eficaç de la igualtat entre homes i dones i de la dimensió de gènere en el 

contingut de la recerca i la innovació. Es prestarà especial atenció a garantir l'equilibri entre els sexes, 

segons ho permeta la situació sobre el terreny de la recerca i la innovació en qüestió, en els grups 

d'avaluació i en els grups consultius i grups d'experts. La dimensió de gènere s'integrarà 

adequadament en el contingut de recerca i innovació de les estratègies, programes i projectes, i es 

farà un seguiment de la mateixa en totes les etapes del cicle de recerca (MINECO, 2018)». 
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Per tal de fomentar la igualtat entre homes i dones, el programa H2020 estableix els següents 

objectius: 

1. Equilibri de gènere en els grups d’investigació a tots els nivells. Per tal de fomentar la presència 

equilibrada entre homes i dones, als equips d’investigació en els quals hi haja una presència 

equilibrada entre els sexes se’ls donarà prioritat davant altres propostes que tinguen la 

mateixa puntuació en el procés d’avaluació. A més a més, en l’article 33, el qual fa referència 

a l’acord de subvenció, les persones beneficiàries es comprometen a promoure la igualtat 

entre dones i homes així com aconseguir, en la mesura dels possibles, l’equilibri de gènere 

en el personal assignat. 

  

2. Equilibri de gènere en la presa de decisions. Es pretén que el sexe menys representat siga el 

40 % en cada camp concret, grup i panell.  

 

3. Integració de la dimensió de gènere en la investigació i la innovació del contingut. En els 

formularis de sol·licitud, les persones sol·licitants hauran de descriure de quina manera es té 

en compte l’anàlisi de sexe/gènere en el contingut del projecte. En aquest objectiu també 

s’inclou la formació específica en matèria de gènere entre els costos subvencionables del 

projecte així com en el programa «Ciencia con y para la Sociedad» que finança 

específicament projectes de gènere. 

Per a la realització d’aquesta recerca s’han tingut en compte els criteris que contempla el programa 

H2020. En aquest cas, ens centrarem en la situació particular de l’UJI i acotarem el camp d’estudi a 

l’anàlisi de l’equilibri de gènere en els càrrecs dels grups d’investigació per departaments i centres, 

així com l’equilibri en l’assoliment del doctorat i en el nombre de doctors i doctores honoris causa. 

D’aquesta manera, es pretén seguir les línies iniciades en els informes «She Figures 2015» (EC,2015), 

el «Libro blanco: Situación de las Mujeres en la Ciencia Española» (UMYC, s.f.) o «Científicas en cifras 

2011. Estadísticas e indicadores de la (des)igualdad de genero en la formación y profesión científica» 

(UMYC, 2011), els quals recullen la situació general del personal investigador i les investigacions amb 

perspectiva de gènere a l’àmbit europeu i espanyol.  

En definitiva, tal com recull el manual «El gènere en la investigació» (2011), la investigació que 

incorpora la perspectiva de gènere ens beneficia perquè té el millor equip, talent i una investigació 

més vàlida i útil. Els equips mixtos són més eficients perquè són més creatius, contenen punts de 

vista més diversos i una major qualitat a l’hora de prendre decisions. Respecte al talent, és necessari 

crear les condicions i una cultura de treball que permeta que homes i dones tinguen unes carreres 

enriquidores. D’aquesta manera, es podran retenir els millors talents masculins i femenins. La 

investigació amb perspectiva de gènere és qualitativament millor i més vàlida perquè té en compte 

les diferències i particularitats de dones i homes en la investigació, abordant una anàlisi completa del 

fenomen. 
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Metodologia  
Pel que fa a la metodologia, en primer lloc s’ha realitzat una recerca bibliogràfica sobre els estudis, 

informes i investigacions en l’àmbit nacional i europeu sobre la introducció de la perspectiva de 

gènere en la recerca. Alguns dels documents de referència utilitzats han estat: 

 Libro blanco: Situación de las Mujeres en la Ciencia Española (s.f.) 

 Manual. El género en la investigación (2011) 

 She figures 2015. Gender in Research and Innovation (2015)  

Després d’analitzar el contingut d’aquestes publicacions, es va realitzar un mapeig sobre la informació 

disponible en relació a la investigació i gènere a la Universitat Jaume I. També es va contactar amb 

diferents organismes de la universitat, l’Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament 

Tecnològic (en endavant, OCIT) i l’Escola de Doctorat, per conèixer la informació disponible referida 

als grups d’investigació de l’UJI.  

La informació que s’ha utilitzat per a l’anàlisi dels grups d’investigació de l’UJI i les persones integrants 

ha estat extreta de la pàgina web de l’OCIT (https://www.uji.es/serveis/ocit/). Per a l’anàlisi de les 

dades, s’ha utilitzat la fitxa de cada grup d’investigació, en la qual hi ha la informació sobre la 

coordinació, el centre, el departament, el personal investigador, el personal investigador en formació, 

el personal col·laborador i el temps de dedicació. En relació amb les dades de doctorat, l’Escola de 

Doctorat de l’UJI va facilitar un document on s’informava del sexe del doctorand o doctoranda, el 

director o directora, el sexe del director o la directora, el codirector o codirectora, el sexe del 

codirector o codirectora, la data de defensa de la tesi. Per últim, la informació dels doctors i doctores 

honoris causa, s’ha extret del Servei de Publicacions i Comunicació de l’UJI 

(https://www.uji.es/institucional/uji/activitats/honoris/). Totes aquestes dades s’han desagregat per 

sexe per conèixer la presència equilibrada dels sexes en cada àmbit d’ànalisi. 

La presència equilibrada, tal com s’indica en la disposició addicional primera de la Llei d’Igualtat, es 

dona quan les persones de cada sexe no superen el seixanta per cent ni siguen menys del quaranta 

per cent. Aleshores, aquells percentatges menors a quaranta o superiors a seixanta suposen una 

presència desequilibrada entre els sexes. 

Quant als indicadors, s’han redactat uns indicadors genèrics utilitzant la informació recollida en la 

bibliografia. Seguidament, tenint en compte la informació disponible sobre l’UJI es van acotar els 

indicadors de la recerca. 

  

https://www.uji.es/institucional/uji/activitats/honoris/
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Objectius 
 

Objectiu principal 

 

1. Analitzar quantitativament la presència equilibrada de dones i homes en la investigació de 

l’UJI durant el període de 2017-2018. 

Objectius secundaris 

1. Conèixer el grau de presència equilibrada de les dones i els homes en els grups d’investigació, 

departaments i centres de l’UJI. 

 

2. Identificar el percentatge de dones i homes en l’assoliment del doctorat.  

 

3. Visibilitzar el desequilibri entre les dones i els homes anomenats doctors o doctores honoris 

causa.  
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Indicadors 
Els indicadors són una ferramenta d’anàlisi que serveixen per a avaluar i mesurar la presència o 

absència d’un fenomen, aspecte d’un fenomen i el seu grau i/o incidència. A continuació s’incorporen 

els indicadors de referència i els indicadors de la investigació, els quals s’han utilitzat en aquesta 

recerca.  

Indicadors de referència 
 

Grups d’investigació  

Grups d’investigació 

 Coordinació de grups d’investigació per sexe 

 Coordinació de grups d’investigació per sexe i rama de coneixement 

 Personal investigador per sexe i rama de coneixement 

 Personal investigador per sexe i temps de dedicació al grup 

 Personal investigador en formació per sexe i rama de coneixement 

 Personal investigador en formació per sexe i temps de dedicació al grup 

 Personal col·laborador en la investigació per sexe i rama de coneixement 

 Personal col·laborador en la investigació per sexe i temps de dedicació al grup 

 

Projectes d’investigació  

 Número de projectes d’investigació que incorporen la perspectiva de gènere 

 Projectes d’investigació que incorporen la perspectiva de gènere per rama de coneixement 

 

Grups d’Investigació educativa 

 Direcció dels Grups d’Investigació Educativa per sexe i per rama de coneixement 

 Participació per sexe en els GIA per tipus de professorat (funcionariat/laboral, ajudant, PDI 

Becari i Personal investigador, Professorat Associat i Assistencial) 

 Percentatge (%) de les persones participants sobre el total de la plantilla, per sexe i per rama 

de coneixement 

 Número de GIA que incorporen la perspectiva de gènere per rama de coneixement 

 Direcció de GIA per sexe que incorporen la perspectiva de gènere 

 Premi de Millora Educativa 2016/2017, per coordinació de sexe 

 

Tesis doctorals 

 Número de matrícules en programes de doctorat per sexe i rama de coneixement 

 Número de tesis doctorals llegides per sexe i rama de coneixement 

 Número de tesis doctorals llegides en el programa d’Estudis Feministes i de Gènere per sexe 

 Evolució del número de tesis doctorals llegides en el programa d’Estudis Feministes i de 

Gènere  
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Indicadors de la investigació 
 

Grups d’investigació 

 Número de grups d’investigació per centres 

 Total personal investigador per tipus 

 Total investigadors i investigadores  

 Total personal Docent i Investigador 

 Coordinació dels grups d’investigació de l’UJI per sexe i centre 

 Personal investigador de l’UJI per sexe i centre 

 Personal investigador en formació de l’UJI per sexe i centre 

 Personal col·laborador de l’UJI per sexe i centre 

 Número de grups d’investigació de l’ESTCE 

 Integrants dels grups d’investigació de l’ESTCE per sexe 

 Integrants dels grups d’investigació de l’ESTCE per departament i sexe 

 Número de grups d’investigació de la FCJE 

 Integrants dels grups d’investigació de la FCJE per sexe 

 Integrants dels grups d’investigació de la FCJE per departament i sexe 

 Número de grups d’investigació de la FCHS 

 Integrants dels grups d’investigació de la FCHS per sexe 

 Integrants dels grups d’investigació de la FCHS per departament i sexe 

 Número de grups d’investigació de la FCS 

 Integrants dels grups d’investigació de la FCS per sexe 

 Integrants dels grups d’investigació de la FCS per departament i sexe 

 

Tesis doctorals 

 Número de persones doctorades per sexe 

 Direcció de tesis doctorals per sexe 

 Codirecció de tesis doctorals per sexe 

 Total Honoris causa 

 Honoris causa per sexe  

 Honoris causa per sexe i àrea de coneixement 
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68

33
40

35

ESTCE FCJE FCHS FCS

Figura 1. Total grups d’investigació de l'UJI per centre 
Valors absoluts

Coordinació 
177

Personal investigador
667

Personal investigador en 
formació

216

Personal col·laborador
137

Figura 2. Total personal investigador per tipus i sexe
Valors absoluts

Grups d’investigació  
 

Total grups d’investigació de l’UJI per centre 

A la Universitat Jaume I hi ha 176 grups d’investigació els quals es reparteixen per centres de la 

següent manera: 

 La FCS té 35 grups d’investigació. 

 La FCHS té 40 grups d’investigació. 

 La FCJE té 33 grups d’investigació. 

 L’ESTCE té 68 grups d’investigació. 

 

 

 

 

 

  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la OCIT (https://www.uji.es/serveis/ocit/) 
 

 

Total personal investigador de l’UJI per tipus  

Pel que fa als diferents integrants que composen els grups d’investigació, a l’UJI es distribueixen de 
la següent manera: 

 Coordinació amb un total de 177 persones. 

 Personal investigador amb un total de 667 persones. 

 Personal investigador en formació amb un total de 216 persones. 

 Personal col·laborador amb un total de 137 persones. 

 

 

 

 

 

  

 

  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la OCIT (https://www.uji.es/serveis/ocit/) 
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Dones
45,70
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54,30

Figura 3. Total investigadors i investigadores de l'UJI per sexe
Valors relatius

33,60

48,43

53,79

63,30

66,40

51,57

46,21

36,70

ESTCE

FCJE

FCHS

FCS

Figura 4. Total investigadors i investigadores de l'UJI per centre i sexe
Valors relatius

Dones Homes

Total investigadors i investigadores de l’UJI per sexe 

A l’UJI hi ha un total 1197 investigadores i investigadors, 547 dones (45,70 %) i 650 homes (54,30 %). 

Encara que hi ha una presència equilibrada entre els sexes, hi ha un 8,60 % més d’homes.   

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la OCIT (https://www.uji.es/serveis/ocit/) 

En relació amb el total de persones que es dediquen a la investigació a l’UJI per centres s’observa 
que: 

 La FCS mostra una presència desequilibrada entre els sexes amb 119 dones (63,30 %) i 69 (36,70 
%) homes. 

 La FCHS mostra una presència equilibrada entre els sexes amb 149 dones (53,79 %) i 128 homes 

(46,21 %). 

 La FCJE mostra una presència equilibrada entre els sexes amb 108 dones (48,43 %) i 115 homes 

(51,57 %). 

 L’ESTCE mostra una presència desequilibrada entre els sexes amb 171 dones (33,60 %) i 338 

homes (66,40 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la OCIT (https://www.uji.es/serveis/ocit/) 
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53,07

Figura 5. Distribució del Personal Docent i Investigador per sexe
Any 2016. Valors relatius

Total Personal Docent i Investigador de l’UJI per sexe 

Tal com es detalla en el document «Igualtat en xifres a l’UJI. Distribució de la plantilla – Any 2016» el 

Personal Docent i Investigador de l’UJI està composat per 2137 persones, 1003 dones (46,93 %) i 

1134 (53,07 %).1 Hi ha una presència equilibrada entre els sexes però amb un 6,14 % més d’homes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la OCIT (https://www.uji.es/serveis/ocit/) 

  

                                                           
1 El document «Igualtat en xifres a l’UJI. Distribució de la plantilla – Any 2016» analitza d’una manera més 
acurada el Personal Docent i Investigador per categories i sexes. Per a més informació es pot consultar en: 
Unitat d’Igualtat. 2016. «Igualtat en xifres a l’UJI. Distribució de la plantilla – Any 2016»  Accés el 17 de setembre 
de 2018. https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7ea15b46-99c1-4709-809a-
4d74219dbc3c/Igualtat+en+xifres.+Distribucio+plantilla.2016.25.09.17.pdf?guest=true 
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Taula 1. Taula resum de la distribució del personal dels grups d’investigació per centres de l’UJI 

Taula resum de la distribució del personal dels grups d’investigació per centres de l’UJI 

Total ESTCE 

 Valors absoluts Valors relatius 

 Dones Homes Total Dones Homes 

Coordinació 13 57 70 18,57 81,43 

Personal investigador 86 177 263 32,70 67,30 

Personal investigador en formació 39 56 95 41,05 58,95 

Personal col·laborador 33 48 81 40,74 59,26 

Total 171 338 509 33,60 66,40 

Total FCJE 

 Valors absoluts Valors relatius 

 Dones Homes Total Dones Homes 

Coordinació 16 18 34 47,06 52,94 

Personal investigador 74 80 154 48,05 51,95 

Personal investigador en formació 14 12 26 53,85 46,15 

Personal col·laborador 4 5 9 44,44 55,56 

Total 108 115 223 48,43 51,57 

Total FCHS 

 Valors absoluts Valors relatius 

 Dones Homes Total Dones Homes 

Coordinació 13 24 37 35,14 64,86 

Personal investigador 91 69 160 56,88 43,13 

Personal investigador en formació 36 16 52 69,23 30,77 

Personal col·laborador 9 19 28 32,14 67,86 

Total 149 128 277 53,79 46,21 

Total FCS 

 Valors absoluts Valors relatius 

 Dones Homes Total Dones Homes 

Coordinació 19 17 36 52,78 47,22 

Personal investigador 60 30 90 66,67 33,33 

Personal investigador en formació 28 15 43 65,12 34,88 

Personal col·laborador 12 7 19 63,16 36,84 

Total 119 69 188 63,30 36,70 

TOTAL 

 Valors absoluts Valors relatius 

 Dones Homes Total Dones Homes 

Coordinació 61 116 177 34,46 65,54 

Personal investigador 311 356 667 46,63 53,37 

Personal investigador en formació 117 99 216 54,17 45,83 

Personal col·laborador 58 79 137 42,34 57,66 

Total 547 650 1197 45,70 54,30 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la OCIT (https://www.uji.es/serveis/ocit/) 
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34,46

Homes
65,54

Figura 6. Coordinació dels equips d'investigació de l'UJI per sexe
Valors relatius

18,57

47,06

35,14

52,78

81,43

52,94
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47,22

ESTCE

FCJE

FCHS

FCS

Figura 7. Coordinació dels equips d'investigació de l'UJI per centre i sexe
Valors relatius

Dones Homes

Lideratge dels grups d’investigació 
 

Coordinació dels grups d’investigació de l’UJI per sexe i centre 

Pel que fa a l’anàlisi de les persones coordinadores dels grups d’investigació per sexe, s’observa que 

hi ha un total de 176 coordinadors i coordinadores, 61 dones (34,46 %) i 116 homes (65,54 %), 

havent-hi una presència desequilibrada entre els sexes amb un 31,08 % més d’homes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la OCIT (https://www.uji.es/serveis/ocit/) 
 

En relació amb la coordinació dels grups d’investigació de l’UJI per centres s’observa que: 

 La FCS mostra una presència equilibrada entre els sexes amb 19 dones (52,78 %) i 17 (47,22 %) 
homes. 

 La FCHS mostra una presència desequilibrada entre els sexes amb 13 dones (35,14 %) i 24 homes 

(64,86 %). 

 La FCJE mostra una presència equilibrada entre els sexes amb 16 dones (47,06 %) i 18 homes 

(52,94 %). 

 L’ESTCE mostra una presència desequilibrada entre els sexes amb 13 dones (18,57 %) i 57 homes 

(81,43 %). 

 

 

 

 

 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la OCIT (https://www.uji.es/serveis/ocit/) 
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Figura 8. Personal investigador de l'UJI per sexe
Valors relatius
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Figura 9. Personal investigador de l'UJI per centre i sexe
Valors relatius

Dones Homes

Personal investigador de l’UJI per sexe i centre 

A l’UJI hi ha 667 persones amb la categoria de personal investigador, 311 dones (46,63 %) i 356 

homes (53,37 %), havent-hi un equilibri entre els sexes amb un 6,74 % més d’homes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la OCIT (https://www.uji.es/serveis/ocit/) 

En relació amb el personal investigador dels grups d’investigació de l’UJI per centres s’observa que: 
 

 La FCS mostra una presència desequilibrada entre els sexes amb 60 dones (66,67 %) i 30 homes       
(33,33 %). 

 La FCHS mostra una presència equilibrada entre els sexes amb 91 dones (56,88 %) i 69 homes 

(43,13 %). 

 La FCJE mostra una presència desequilibrada entre els sexes amb 74 dones (48,05 %) i 80 homes 

(51,95 %). 

 L’ESTCE mostra una presència desequilibrada entre els sexes amb 86 dones (32,70 %) i 177 homes 

(67,30 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la OCIT (https://www.uji.es/serveis/ocit/) 
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Figura 11. Personal investigador en formació de l'UJI per sexe
Valors relatius

Dones Homes

Dones
54,17
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45,83

Figura 10. Personal investigador en formació de l'UJI per sexe
Valors relatius

Personal investigador en formació de l’UJI per sexe i centre 

A l’UJI hi ha 216 persones com a personal investigador en formació, 117 dones (54,17 %) i 99 homes  

(45,83 %), havent-hi un equilibri entre els sexes però amb un 8,34 % més de dones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la OCIT (https://www.uji.es/serveis/ocit/) 

En relació amb el personal investigador en formació de l’UJI per sexe i centres s’observa que: 

 La FCS mostra una presència desequilibrada entre els sexes amb 28 dones (65,12 %) i 15 homes 
(34,88 %). 

 La FCHS mostra una presència desequilibrada entre els sexes amb 36 dones (69,23 %) i 16 homes 

(30,77 %). 

 La FCJE mostra una presència equilibrada entre els sexes amb 14 dones (53,85 %) i 12 homes 

(46,15 %). 

 L’ESTCE mostra una presència equilibrada entre els sexes amb 39 dones (41,05 %) i 56 homes 

(58,95 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la OCIT (https://www.uji.es/serveis/ocit/) 
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Figura 12. Personal col·laborador de l'UJI per sexe
Valors relatius
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Figura 13. Personal col·laborador de l'UJI per sexe
Valors relatius

Dones Homes

Personal col·laborador de l’UJI per sexe i centre 

A l’UJI hi ha 137 persones amb la categoria de personal col·laborador, 58 dones (42,34 %) i 79 homes 

(57,66 %), havent-hi un equilibri entre els sexes amb un 15,32 % més d’homes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la OCIT (https://www.uji.es/serveis/ocit/) 

 

En relació amb la coordinació dels grups d’investigació de l’UJI per centres s’observa que: 
 

 La FCS mostra una presència desequilibrada entre els sexes amb 12 dones (63,16 %) i 7 homes 
(36,84 %). 

 La FCHS mostra una presència desequilibrada entre els sexes amb 9 dones (32,14 %) i 19 homes 

(67,86 %). 

 La FCJE mostra una presència equilibrada entre els sexes amb 4 dones (44,44 %) i 5 homes   

(55,56 %). 

 L’ESTCE mostra una presència equilibrada entre els sexes amb 33 dones (40,74 %) i 48 homes 

(59,26 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la OCIT (https://www.uji.es/serveis/ocit/) 
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38,64

Figura 14. % dels grups d'investigació de l'ESTCE sobre el total
Valors relatius ESTCE
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Figura 15. Integrants dels grups d'investigació de l'ESTCE per sexe
Valors relatius

Dones Homes

Grups d’investigació de l’ESTCE 
L’ESTCE té 68 grups d’investigació, els quals representen el 38,64 % del total de l’UJI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la OCIT (https://www.uji.es/serveis/ocit/) 

 

Pel que fa a la distribució dels integrants dels grups d’investigació de l’ESTCE s’observa que: 

 Coordinació hi ha 70 persones, 13 dones (18,57 %) i 57 homes (81,43 %), havent-hi un desequilibri 

entre els sexes. 

 Personal investigador hi ha 263 persones, 86 dones (32,70 %) i 177 homes (67,30 %), havent-hi 

un desequilibri entre els sexes. 

 Personal investigador en formació hi ha 95 persones, 39 dones (41,05 %) i 56 homes (58,95 %), 

havent-hi un equilibri entre els sexes. 

 Personal col·laborador hi ha 81 persones, 33 dones (40,74 %) i 48 homes (59,26 %), havent-hi un 

equilibri entre els sexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la OCIT (https://www.uji.es/serveis/ocit/) 
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Figura 16. Integrants dels grups d'investigació de l'ESTCE per departament i  sexe
Valors relatius

Dones Homes

Pel que fa a la distribució dels sexes per departament: 

 Química física i analítica hi ha 53 persones, 20 dones (37,74 %) i 33 homes (62,26 %), havent-hi 

un equilibri entre els sexes.  

 Física hi ha 49 persones, 14 dones (28,57 %) i 35 homes (71,43 %), havent-hi un desequilibri entre 

els sexes.  

 Ciències agràries i del medi rural hi ha 29 persones, 14 dones (48,28 %) i 15 homes (51,72 %), 

havent-hi un desequilibri entre els sexes.  

 Enginyeria mecànica i construcció hi ha 76 persones, 36 dones (47,37 %) i 40 homes (52,63 %), 

havent-hi un equilibri entre els sexes.  

 Enginyeria de sistemes industrials i disseny hi ha 60 persones, 12 dones (20,00 %) i 48 homes 

(80,00 %), havent-hi un desequilibri entre els sexes.  

 Llenguatges i sistemes informàtics hi ha 61 persones, 14 dones (22,95 %) i 47 homes (77,05 %), 

havent-hi un desequilibri entre els sexes.  

 Enginyeria i ciències dels computadors hi ha 43 persones, 10 dones (23,26 %) i 33 homes        

(76,74 %), havent-hi un desequilibri entre els sexes.  

 Química inorgànica i orgànica hi ha 58 persones, 26 dones (44,83 %) i 32 homes (55,17 %), 

havent-hi un equilibri entre els sexes.  

 Matemàtiques hi ha 50 persones, 12 dones (24,00 %) i 38 homes (76,00 %), havent-hi un 

desequilibri entre els sexes.  

 Enginyeria química hi ha 30 persones,  13 dones (43,33 %) i 17 homes (56,67 %), havent-hi un 

desequilibri entre els sexes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la OCIT (https://www.uji.es/serveis/ocit/) 
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Llistat de grups d’investigació de l’ESTCE2 

Dep. d'Enginyeria Química 

Tecnologia ceràmica 
 

Dep. de Matemàtiques 

Geometria diferencial 

Investment Analysis and Behavioral Finance 

Mecánica celeste 

Modelización Matemático-Estadística de Datos 

Espacio-Temporales y Minería de Datos 

Propiedades Topológicas 

Sistemas Dinámicos, Modelización y Simulación 

Numérica 

Topología en Análisis y Singularidades, Teoría de 

Códigos 
 

Dep. de Química Inorgànica i Orgànica 

Química del Estado Sólido 

Riesgos Ambientales y Laborales 

Química Sostenible y Química Supramolecular 

Síntesi Orgánica 

Química Inorgánica Medioambiental y Materiales 

Cerámicos 

Química Organometálica y Catálisis Homogénea 

Organic Molecular Nanomaterials with Biomedical 

Applications 

Organic and Medicinal Chemistry 

Materiales Multifuncionales 

Materiales Inorgánicos Cristalinos 

Fotoquímica y Sensores para Aplicaciones 

Ambientales y Biomédicas 

Bioinspired supramolecular chemistry and 

materials 
 

Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors 

Laboratorio de Robótica Inteligente 

Interacción y Sistemas Robóticos 

Ingeniería del Conocimiento 

Applying Intelligent Agents 

High-Performance Computing and Architectures 
 

Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics 

Enginyeria Visual 

Bases de Conocimiento Temporal 

Centre de Visualització Interactiva 

Integración y Reingeniería de Sistemas 

Percepción y Aprendizaje Computacionales 

Grupo de Redes 

Bioinfogenómica 

Pattern Analysis and Learning 

Geospatial Technologies Research Group 

Research Group on Machine Learning for Smart 

Environments 

Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny 

Electricidad, electrónica y automática 

Arquitectura, diseño y patrimonio 

Diseño y Arte Contemporáneo: Tendencias, 

Innovación y Creatividad 

Polímers i Materials Avançats 

Ingeniería de Fabricación 

Ingeniería de Materiales 
 

Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció 

Ingeniería del Diseño 

Biomecánica y Ergonomía 

Ingeniería Térmica 

Grupo de Cálculo de Estructuras y Construcción 

Fluidos Multifásicos 

Grupo de Ingeniería de Residuos 

Technology, Quality and Sustainability in 

Construction 

Ingeniería de los Sistemas Térmicos y Energéticos 

Estructuras Mixtas 

Diseño Asistido por Ordenador 

Grupo de Investigación en Transmisiones de 

Engranajes 
 

Dep. de Ciències Agràries i del Medi Natural 

Bioquímica y Biotecnología 

Ecofisiología y Biotecnología 

Manejo Integrado de Plagas Agrícolas 

Mejora de la Calidad Agroalimentaria 

Metabolic Integration and Cell Signaling 

Crop Protection and Molecular Biology 
 

Dep. de Física 

Grup d'Energia i Materials Avançats 

Grup de Recerca d'òptica 

Biofísica Molecular y Transporte en Membranas 

Grup de Semiconductors Avançats 
 

Dep. de Química Física i Analítica 

Química Analítica en Salud Pública y Medio 

Ambiente 

Materiales Moleculares 

Química Teórica y Computacional 

Química Quántica 

Química Bioanalítica 

Bioquímica Computacional

                                                           
2 Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la OCIT (https://www.uji.es/serveis/ocit/) 
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Taula 2. Taula resum de la distribució del personal dels grups d’investigació per departament de 

l’ESTCE 

 

Taula resum de la distribució del personal dels grups d’investigació per departament de l’ESTCE 

Enginyeria química 

 Valors absoluts Valors relatius 

 Dones Homes Total Dones Homes 

Coordinació 0 1 1 0,00 100,00 

Personal investigador 3 10 13 23,08 76,92 

Personal investigador en formació 0 2 2 0,00 100,00 

Personal col·laborador 10 4 14 71,43 28,57 

Total 13 17 30 43,33 56,67 

Matemàtiques 

 Valors absoluts Valors relatius 

 Dones Homes Total Dones Homes 

Coordinació 0 7 7 0,00 100,00 

Personal investigador 9 27 36 25,00 75,00 

Personal investigador en formació 3 4 7 42,86 57,14 

Personal col·laborador 0 0 0 0,00 0,00 

Total 12 38 50 24,00 76,00 

Química inorgànica i orgànica 

 Valors absoluts Valors relatius 

 Dones Homes Total Dones Homes 

Coordinació 3 9 12 25,00 75,00 

Personal investigador 11 12 23 47,83 52,17 

Personal investigador en formació 8 7 15 53,33 46,67 

Personal col·laborador 4 4 8 50,00 50,00 

Total 26 32 58 44,83 55,17 

Enginyeria i ciències dels computadors 

 Valors absoluts Valors relatius 

 Dones Homes Total Dones Homes 

Coordinació 1 4 5 20,00 80,00 

Personal investigador 7 15 22 31,82 68,18 

Personal investigador en formació 1 9 10 10,00 90,00 

Personal col·laborador 1 5 6 16,67 83,33 

Total 10 33 43 23,26 76,74 

Llenguatges i sistemes informàtics 

 Valors absoluts Valors relatius 

 Dones Homes Total Dones Homes 

Coordinació 0 10 10 0,00 100,00 

Personal investigador 6 25 31 19,35 80,65 

Personal investigador en formació 6 3 9 66,67 33,33 

Personal col·laborador 2 9 11 18,18 81,82 

Total 14 47 61 22,95 77,05 

Enginyeria de sistemes industrials i disseny 

 Valors absoluts Valors relatius 

 Dones Homes Total Dones Homes 

Coordinació 2 4 6 33,33 66,67 

Personal investigador 6 31 37 16,22 83,78 

Personal investigador en formació 2 7 9 22,22 77,78 

Personal col·laborador 2 6 8 25,00 75% 

Total 12 48 60 20,00 80,00 
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Enginyeria mecànica i construcció 

 Valors absoluts Valors relatius 

 Dones Homes Total Dones Homes 

Coordinació 3 8 11 27,27 72,73 

Personal investigador 23 18 41 56,10 43,90 

Personal investigador en formació 7 5 12 58,33 41,67 

Personal col·laborador 3 9 12 25,00 75,00 

Total 36 40 76 47,37 52,63 

Ciències agràries i del medi rural 

 Valors absoluts Valors relatius 

 Dones Homes Total Dones Homes 

Coordinació 2 4 6 33,33 66,67 

Personal investigador 8 5 13 61,54 38,46 

Personal investigador en formació 2 3 5 40,00 60,00 

Personal col·laborador 2 3 5 40,00 60,00 

Total 14 15 29 48,28 51,72 

Física 

 Valors absoluts Valors relatius 

 Dones Homes Total Dones Homes 

Coordinació 1 5 6 16,67 83,33 

Personal investigador 5 15 20 25,00 75,00 

Personal investigador en formació 6 11 17 35,29 64,71 

Personal col·laborador 2 4 6 33,33 66,67 

Total 14 35 49 28,57 71,43 

Química física i analítica 

 Valors absoluts Valors relatius 

 Dones Homes Total Dones Homes 

Coordinació 1 5 6 16,67 83,33 

Personal investigador 8 19 27 29,63 70,37 

Personal investigador en formació 4 5 9 44,44 55,56 

Personal col·laborador 7 4 11 63,64 36,36 

Total 20 33 53 37,74 62,26 

Total ESTCE 

 Valors absoluts Valors relatius 

 Dones Homes Total Dones Homes 

Coordinació 13 57 70 18,57 81,43 

Personal investigador 86 177 263 32,70 67,30 

Personal investigador en formació 39 56 95 41,05 58,95 

Personal col·laborador 33 48 81 40,74 59,26 

Total 171 338 509 33,60 66,40 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la OCIT (https://www.uji.es/serveis/ocit/) 
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Figura 17. % dels grups d'investigació de la FCJE sobre el total
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Figura 18. Integrants dels grups d'investigació de la FCJE per sexe
Valors relatius

Dones Homes

Grups d’investigació de la FCJE 
La FCJE té 33 grups d’investigació, els quals representen el 18,75 % del total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la OCIT (https://www.uji.es/serveis/ocit/) 

Pel que fa a la distribució dels integrants dels grups d’investigació de la FCJE s’observa que: 

 Coordinació hi ha 34 persones, 16 dones (47,06 %) i 18 homes (52,94 %), havent-hi un equilibri 

entre els sexes. 

 Personal investigador hi ha 154 persones, 74 dones (48,05 %) i 80 homes (51,95 %), havent-hi un 

equilibri entre els sexes. 

 Personal investigador en formació hi ha 26 persones, 14 dones (53,85 %) i 12 homes (46,15 %), 

havent-hi un equilibri entre els sexes. 

 Personal col·laborador hi ha 9 persones, 4 dones (44,44 %) i 5 homes (55,56 %), havent-hi un 

equilibri entre els sexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la OCIT (https://www.uji.es/serveis/ocit/) 
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Figura 19. Integrants dels grups d'investigació de la FCJE per departament i  sexe
Valors relatius

Dones Homes

Pel que fa a la distribució dels sexes per departament: 

 Dret privat hi ha 20 persones, 7 dones (35,00 %) i 13 homes (65,00 %), havent-hi un desequilibri 

entre els sexes.  

 Dret públic hi ha 52 persones, 29 dones (55,77 %) i 23 homes (44,23 %), havent-hi un equilibri 

entre els sexes.  

 Economia hi ha 47 persones, 18 dones (38,30 %) i 29 homes (61,70 %), havent-hi un equilibri 

entre els sexes.  

 Dret del treball/SS/eclesiàstic hi ha 14 persones, 11 dones (78,57 %) i 3 homes (21,43 %), havent-

hi un equilibri entre els sexes.  

 Administració d’empreses i màrqueting hi ha 58 persones, 23 dones (39,66 %) i 35 homes       

(60,34 %), havent-hi un desequilibri entre els sexes. 

 Finances i comptabilitat hi ha 32 persones, 20 dones (62,50 %) i 12 homes (37,50 %), havent-hi 

un desequilibri entre els sexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la OCIT (https://www.uji.es/serveis/ocit/) 
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Llistat de grups d’investigació de la FCJE3 

Dep. de Dret Privat 

Nuevos Retos del Derecho Privado 

Derecho del Transporte Internacional 

Història i Dret Forals Valencians 
 

Dep. de Dret Públic 

Centro de Estudios de Derecho y Relaciones 

Internacionales 

El tributo y sus Procedimientos 

Centro de Investigación en Derecho Penal, 

Criminología e inteligencia 

Due Process-Research Group 

Grupo de Investigación sobre la Reforma del 

Derecho Administrativo 

Grupo de Investigación en Derechos Humanos y 

Derechos Fundamentales 

Centro de Estudios sobre Prevención y Seguridad 

Protección de Datos y Derechos Fundamentales 

Law and Procedure 
 

Dep. d'Economia 

Economia Regional y Desarrollo Local 

Economia Internacional: Estructura de Mercado y 

Competitividad, Comercio y Movilidad de Factores 

Economia Experimental y Computacional 

Integración económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitat Predepartamental de Dret del 

Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat 

Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Prevención 

de Riesgos Laborales 

Derecho, Género e Igualdad Efectiva de Mujeres y 

Hombres 

Sistema de Relaciones Laborales, Género e 

Igualdad 

 

Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting 

Estrategia, Gestión del Conocimiento y la 

Innovación, y Aprendizaje Organizativo 

Gabinete de Estudios Turísticos 

Innovation, Technology and Operations 

Management 

Excellentia: Calidad, Innovación y Personas 

Alianzas Estratégicas, Redes y Territorio 

People and Organizations Development 

Conciencia Global y Organizaciones Atentas /IIDL 

Innovación en Marketing 

Innovative and International Venture Creation 
 

Dep. de Finances i Comptabilitat 

Sostenibilidad de las Organizaciones y Gestión de la 

Responsabilidad Social - Mercados Financieros 

Investment Analysis and Behavioral Finance 

Auditing, Corporate Governance and Gender 

Diversity Research 

Quantitative Finance, Accounting and Economics 

Finance, Accounting and Economics Social 

Dimensions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la OCIT (https://www.uji.es/serveis/ocit/) 
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Taula 3. Taula resum de la distribució del personal dels grups d’investigació per departament de la FCJE 
Taula resum de la distribució del personal dels grups d’investigació per departament de la FCJE 

Dret Privat 

 Valors absoluts Valors relatius 

 Dones Homes Total Dones Homes 

Coordinació 1 2 3 33,33 66,67 

Personal investigador 4 10 14 28,57 71,43 

Personal investigador en formació 2 1 3 66,67 33,33 

Personal col·laborador 0 0 0 0,00 0,00 

Total 7 13 20 35,00 65,00 

Dret Públic 

 Valors absoluts Valors relatius 

 Dones Homes Total Dones Homes 

Coordinació 4 5 9 44,44 55,56 

Personal investigador 21 15 36 58,33 41,67 

Personal investigador en formació 2 2 4 50,00 50,00 

Personal col·laborador 2 1 3 0,00 0,00 

Total 29 23 52 55,77 44,23 

Economia 

 Valors absoluts Valors relatius 

 Dones Homes Total Dones Homes 

Coordinació 3 2 5 60,00 40,00 

Personal investigador 13 25 38 34,21 65,79 

Personal investigador en formació 2 2 4 50,00 50,00 

Personal col·laborador 0 0 0 0,00 0,00 

Total 18 29 47 38,30 61,70 

Dret del treball/SS/Eclesiàstic 

 Valors absoluts Valors relatius 

 Dones Homes Total Dones Homes 

Coordinació 2 1 3 66,67 33,33 

Personal investigador 6 2 8 75,00 25,00 

Personal investigador en formació 3 0 3 100,00 0,00 

Personal col·laborador 0 0 0 0,00 0,00 

Total 11 3 14 78,57 21,43 

Administració d'empreses i màrqueting 

 Valors absoluts Valors relatius 

 Dones Homes Total Dones Homes 

Coordinació 3 6 9 33,33 66,67 

Personal investigador 17 20 37 45,95 54,05 

Personal investigador en formació 1 5 6 16,67 83,33 

Personal col·laborador 2 4 6 33,33 66,67 

Total 23 35 58 39,66 60,34 

Finances i comptabilitat 

 Valors absoluts Valors relatius 

 Dones Homes Total Dones Homes 

Coordinació 3 2 5 60,00 40,00 

Personal investigador 13 8 21 61,90 38,10 

Personal investigador en formació 4 2 6 66,67 33,33 

Personal col·laborador 0 0 0 0,00 0,00 

Total 20 12 32 62,50 37,50 

Total ESTCE 

 Valors absoluts Valors relatius 

 Dones Homes Total Dones Homes 

Coordinació 16 18 34 47,06 52,94 

Personal investigador 74 80 154 48,05 51,95 

Personal investigador en formació 14 12 26 53,85 46,15 

Personal col·laborador 4 5 9 44,44 55,56 

Total 108 115 223 48,43 51,57 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la OCIT (https://www.uji.es/serveis/ocit/) 
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22,73

Figura 20. % dels grups d'investigació de la FCHS sobre el total
Valors relatius

FCHS

Total

Grups d’investigació de la FCHS 
La FCHS té 40 grups d’investigació, els quals representen el 22,73 % del total de l’UJI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la OCIT (https://www.uji.es/serveis/ocit/) 

 

Pel que fa a la distribució dels integrants dels grups d’investigació de la FCHS s’observa que: 

 Coordinació hi ha 37 persones, 13 dones (35,14 %) i 24 homes (64,86 %), havent-hi un desequilibri 

entre els sexes. 

 Personal investigador hi ha 160 persones, 91 dones (56,88 %) i 69 homes (43,13 %), havent-hi un 

equilibri entre els sexes. 

 Personal investigador en formació hi ha 52 persones, 36 dones (69,23 %) i 16 homes (30,77 %), 

havent-hi un desequilibri entre els sexes. 

 Personal col·laborador hi ha 28 persones, 9 dones (32,14 %) i 19 homes (67,86 %), havent-hi un 

equilibri entre els sexes. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la OCIT (https://www.uji.es/serveis/ocit/) 
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Figura 21. Integrants dels grups d'investigació de la FCHS per sexe
Valors relatius

Dones Homes
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70,00

42,00

80,00

40,63

53,57

36,84

55,81

54,55

30,00

58,00

20,00

59,38

46,43

63,16

44,19

45,45

Traducció i comunicació

Història, Geografia i Art

Estudis anglesos

Filologia i cultures europees

Ciències de la comunicació

Filosofia i sociologia

Pedagogia i didàctica de les ciències socials, llengua i literatura

Eduació i didàctiques específiques

Figura 22. Integrants dels grups d'investigació de la FCHS per departament i  sexe
Valors relatius

Dones Homes

Pel que fa als sexes per departament: 

 Traducció i comunicació hi ha 20 persones, 14 dones (70,00 %) i 6 homes (30,00 %), havent-hi un 

desequilibri entre els sexes.  

 Història, Geografia i Art hi ha 50 persones, 21 dones (42,00 %) i 29 homes (58,00 %), havent-hi 

un equilibri entre els sexes.  

 Estudis anglesos hi ha 35 persones, 28 dones (80,00 %) i 7 homes (20,00 %), havent-hi un 

desequilibri entre els sexes.  

 Filologia i cultures europees hi ha 32 persones, 13 dones (40,63 %) i 19 homes (59,38 %), havent-

hi un equilibri entre els sexes.  

 Ciències de la comunicació hi ha 56 persones, 30 dones (53,57 %) i 26 homes (46,43 %), havent-

hi un equilibri entre els sexes.  

 Filosofia i sociologia hi ha 19 persones, 7 dones (36,84 %) i 12 homes (63,16 %), havent-hi un 

desequilibri entre els sexes.  

 Pedagogia i didàctica de les ciències socials hi ha 43 persones, 24 dones (55,81 %) i 19 homes 

(44,19 %), havent-hi un desequilibri entre els sexes.  

 Educació i didàctiques específiques hi ha 22 persones, 12 dones (54,55 %) i 10 homes (45,45 %), 

havent-hi un equilibri entre els sexes.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la OCIT (https://www.uji.es/serveis/ocit/) 
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Llistat de grups d’investigació de la FCHS4 

Dep. de Traducció i Comunicació 

Comunicación y Relaciones Interculturales y 

Transculturales 

Géneres Textuals per a la Traducció 

Unidades de Traducción de Tipo Fraseológico: 

Análisis Basado en Corpus Covalt 

Tecnologías del Lenguaje, la Terminología y la 

Traducción 

Equipo de Corpus Comparables y Paralelos de 

Discursos Parlamentarios Europeos 

Traducción para los Medios Audiovisuales y 

Accesibilidad 

Traducció i Postmonolingüisme 

 

Dep. d’Història, Geografia i Art 

Dept. d'Història, Geografia i Art 

Historia Moderna e Historia de América Latina 

Historia Social Comparada 

Procesos Revolucionarios Liberales en España y 

México. De la Independencia al Estado-Nación 

Iconografía e Historia del Arte 

Estación de Climatología Aplicada 

Historia Antigua y Arqueología 

Investigación en Estudios Feministas y de Género 

 

Dep. Estudis anglesos 

Group for Research on Academic and Professional 

Discourse 

Lingüística Aplicada a la Enseñanza de la Lengua 

Inglesa 

Literatura: Teoria i Aplicacions. Literatura 

Comparada 

Grup de Recerca en Semàntica Contrastiva i 

Aplicada 

 

Dep. de Filologia i Cultures europees 

Lenguas y Culturas Europeas y Nuevos Lenguajes 

Literarios y Audiovisuales 

Sociolingüística 

Grup de Recerca d'estudis Medievals 

Interdisciplinaris 

 

 

                                                           
4 Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la OCIT (https://www.uji.es/serveis/ocit/) 

Dep. de Ciències de la comunicació 

Desarrollo Social y Paz (Filosofía, Comunicación, 

Educación y Ciudadanía) 

Investigación en Tecnologías Aplicadas a la 

Comunicación Audiovisual 

Periodismo, Comunicación y Poder 

Neuroengagement and Communication 

Comunicación y Cultura Científica 

 

Dep. de Filosofia i Sociologia 

Sociologia i Metodologies d'Investigació Social. 

Desigualtats i Resistències 

Filosofía Política y Ética Empresarial 

Sociología del Envejecimiento 

 

Dep. de Pedagogia i didàctica de les ciències 

socials, la llengua i la literatura 

Millora Educativa i Ciutadania Critica 

Didactica de la Llengua i la Literatura i Pedagogia 

Critica 

Enfocament de la Diversitat com un Avantatge 

Grup d'Ensenyament, Aprenentatge i Tecnologia 

Diversidad: Relaciones, Atención Educativa y 

Mejora Social 

Educació, Patrimoni i Investigació en Ciències 

Socials 

Educación, Arte y Sociedad 

 

Dep. Educació i didàctiques específiques 

Hábitat Sonoro. Música, Imagen y Significado 

Physical Activity, Fitness and Health 

Didàctica de la Matemàtica i Neuroeducació 

Research in Visual Arts Education 
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Taula 4. Taula resum de la distribució del personal dels grups d’investigació per departamento de la 

FCHS 

 

 

Taula resum de la distribució del personal dels grups d’investigació per departamento de la FCHS 
Traducció i comunicació 

 Valors absoluts Valors relatius 

 Dones Homes Total Dones Homes 

Coordinació 1 2 3 33,33 66,67 

Personal investigador 12 4 16 75,00 25,00 

Personal investigador en formació 1 0 1 100,00 0,00 

Personal col·laborador 0 0 0 0,00 0,00 

Total 14 6 20 70,00 30,00 

Història, Geografia i Art 

 Valors absoluts Valors relatius 

 Dones Homes Total Dones Homes 

Coordinació 2 5 7 28,57 71,43 

Personal investigador 10 7 17 58,82 41,18 

Personal investigador en formació 7 7 14 50,00 50,00 

Personal col·laborador 2 10 12 0,00 0,00 

Total 21 29 50 42,00 58,00 

Estudis anglesos 

 Valors absoluts Valors relatius 

 Dones Homes Total Dones Homes 

Coordinació 3 1 4 75,00 25,00 

Personal investigador 15 5 20 75,00 25,00 

Personal investigador en formació 10 1 11 90,91 9,09 

Personal col·laborador 0 0 0 0,00 0,00 

Total 28 7 35 80,00 20,00 

Filologia i cultures europees 

 Valors absoluts Valors relatius 

 Dones Homes Total Dones Homes 

Coordinació 0 3 3 0,00 100,00 

Personal investigador 11 12 23 47,83 52,17 

Personal investigador en formació 2 2 4 50,00 50,00 

Personal col·laborador 0 2 2 0,00 100,00 

Total 13 19 32 40,63 59,38 

Ciències de la comunicació 

 Valors absoluts Valors relatius 

 Dones Homes Total Dones Homes 

Coordinació 1 4 5 20,00 80,00 

Personal investigador 22 18 40 55,00 45,00 

Personal investigador en formació 6 2 8 75,00 25,00 

Personal col·laborador 1 2 3 33,33 66,67 

Total 30 26 56 53,57 46,43 

Filosofia i sociologia 

 Valors absoluts Valors relatius 

 Dones Homes Total Dones Homes 

Coordinació 1 2 3 33,33 66,67 

Personal investigador 4 8 12 33,33 66,67 

Personal investigador en formació 1 1 2 50,00 50,00 

Personal col·laborador 1 1 2 50,00 50,00 

Total 7 12 19 36,84 63,16 
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Pedagogia i didàctica de les ciències socials, llengua i literatura 

 Valors absoluts Valors relatius 

 Dones Homes Total Dones Homes 

Coordinació 3 5 8 37,50 62,50 

Personal investigador 12 10 22 54,55 45,45 

Personal investigador en formació 7 1 8 87,50 12,50 

Personal col·laborador 2 3 5 40,00 60,00 

Total 24 19 43 55,81 44,19 

Eduació i didàctiques específiques 

 Valors absoluts Valors relatius 

 Dones Homes Total Dones Homes 

Coordinació 2 2 4 50,00 50,00 

Personal investigador 5 5 10 50,00 50,00 

Personal investigador en formació 2 2 4 50,00 50,00 

Personal col·laborador 3 1 4 75,00 25,00 

Total 12 10 22 54,55 45,45 

Total FCHS 

 Valors absoluts Valors relatius 

 Dones Homes Total Dones Homes 

Coordinació 13 24 37 35,14 64,86 

Personal investigador 91 69 160 56,88 43,13 

Personal investigador en formació 36 16 52 69,23 30,77 

Personal col·laborador 9 19 28 32,14 67,86 

Total 149 128 277 53,79 46,21 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la OCIT (https://www.uji.es/serveis/ocit/) 
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19,89

Figura 23. % dels grups d'investigació de la FCS sobre el total
Valors relatius

FCS

Total

63,16

65,12

66,67

52,78

36,84

34,88

33,33

47,22

Personal col·laborador

Personal investigador en
formació

Personal investigador

Coordinació

Figura 24. Integrants dels grups d'investigació de la FCS per sexe
Valors relatius

Dones Homes

Grups d’investigació de la FCS 
La FCS té 35 grups d’investigació, els quals representen el 19,89 % del total de l’UJI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la OCIT (https://www.uji.es/serveis/ocit/) 

 

Pel que fa a la distribució dels integrants dels grups d’investigació de la FCS s’observa que: 

 Coordinació hi ha 36 persones, 19 dones (52,78 %) i 17 homes (47,22 %), havent-hi un equilibri 

entre els sexes. 

 Personal investigador hi ha 90 persones, 60 dones (66,67 %) i 30 homes (33,33 %), havent-hi un 

desequilibri entre els sexes. 

 Personal investigador en formació hi ha 43 persones, 28 dones (65,12 %) i 15 homes (34,88 %), 

havent-hi un desequilibri entre els sexes. 

 Personal col·laborador hi ha 19 persones, 12 dones (63,16 %) i 7 homes (36,84 %), havent-hi un 

desequilibri entre els sexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la OCIT (https://www.uji.es/serveis/ocit/) 
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66,13

66,67

57,14

52,94

33,87

33,33

42,86

47,06

Psicologia evolutiva, educativa, social i metodologia

Psicologia bàsica, clínica i psicobiologia

Unitat predep. d'infermeria

Unitat predep. de medicina

Figura 25. Integrants dels grups d'investigació de la FCS per departament i  sexe
Valors relatius

Dones Homes

Pel que fa als sexes per departament: 

 Psicologia evolutiva, educativa, social i metodologia hi ha 62 persones, 41 dones (66,13 %) i 21 
homes (33,87 %), havent-hi un desequilibri entre els sexes.  

 Psicologia bàsica, clínica i psicobiologia hi ha 76 persones, 52 dones (66,67 %) i 26 homes        
(33,33 %), havent-hi un desequilibri entre els sexes.  

 Unitat predepartamental d’infermeria hi ha 14 persones, 8 dones (57,14 %) i 6 homes              
(42,86 %), havent-hi un desequilibri entre els sexes.  

 Unitat predepartamental de medicina hi ha 34 persones, 18 dones (52,94 %) i 16 homes          
(47,06 %), havent-hi un equilibri entre els sexes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la OCIT (https://www.uji.es/serveis/ocit/) 
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Llistat de grups d’investigació de la FCS5 

 

Dep. de Psicologia evolutiva, educativa, social i 

metodologia 

Desarrollo y Contextos Educativos 

Análisis y Metodología de Encuestas 

Prevención Psicosocial y Organizaciones Saludables 

Desarrollo Cognitivo, Memoria Infantil y 

Evolucionismo 

Innovación Social y Desarrollo Humano / IIDL 

Intervención Educativa, Familiar y Social 

Organizaciones Emocionalmente Inteligentes 

Dificultades del Aprendizaje 

Intervención y evaluación en contextos 

socioeducativos 

Trastornos del Neurodesarrollo 

Género, Salud y Trabajo 

 

Dep. de psicologia bàsica, clínica i psicobiologia 

Emociones y Psicofisiología 

Psicopatología, Evaluación y Tratamiento de los 

Trastornos Emocionales 

Neurociencia Afectiva 

Procesos de Lenguaje y Habla Humana 

Psicología de la Salud: Prevención y Tratamiento 

Neurogenetics of Human Communication 

Personalidad y Psicopatología 

Neuropsicología y Neuroimagen Funcional 

Neurofarmacología y Genética de la Conducta 

Motivada 

Adicción y Neuroplasticidad 

Aprendizaje, Memoria y Adicción: Mecanismos 

Neurobiológicos y Genéticos 

Psicofarmacología del Alcohol 

Multidimensional Psychological Approach to 

Gender and Emotion Regulation 

Tratamientos Psicológicos Emergentes 

Neuropsicología y discapacidad 

 

Unitat predep. d’infermeria 

Enfermería 

Cuidados y Salud 

 

Unitat predep. de medicina 

Neurobiotecnología 

Sistemas Neurales 

Epidemiología Perinatal, Salud Ambiental e 

Investigación Clínica 

Neuroanatomía Funcional 

Genética del cáncer de piel y de la pigmentación 

humana 

Malalties Cardiovasculars 

Grup d'Investigació de Cirurgia Oncològica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5  Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la OCIT (https://www.uji.es/serveis/ocit/) 
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Taula 5. Taula resum de la distribució del personal dels grups d’investigació per departament de la 

FCS 
Taula resum de la distribució del personal dels grups d’investigació per departament de la FCS 

Psicologia evolutiva, educativa, social i metodologia 

 Valors absoluts Valors relatius 

 Dones Homes Total Dones Homes 

Coordinació 7 4 11 63,64 36,36 

Personal investigador 22,00 6 28 78,57 21,43 

Personal investigador en formació 9 7 16 56,25 43,75 

Personal col·laborador 3 4 7 0,00 0,00 

Total 41 21 62 66,13 33,87 

Psicologia bàsica, clínica i psicobiologia 

 Valors absoluts Valors relatius 

 Dones Homes Total Dones Homes 

Coordinació 8 8 16 50,00 50,00 

Personal investigador 23 11 34 67,65 32,35 

Personal investigador en formació 16 7 23 69,57 30,43 

Personal col·laborador 5 0 5 0,00 0,00 

Total 52 26 78 66,67 33,33 

Unitat predep. d'infermeria 

 Valors absoluts Valors relatius 

 Dones Homes Total Dones Homes 

Coordinació 0 2 2 0,00 100,00 

Personal investigador 6 2 8 75,00 25,00 

Personal investigador en formació 1 0 1 100,00 0,00 

Personal col·laborador 1 2 3 0,00 0,00 

Total 8 6 14 57,14 42,86 

Unitat predep. de medicina 

 Valors absoluts Valors relatius 

 Dones Homes Total Dones Homes 

Coordinació 4 3 7 57,14 42,86 

Personal investigador 9 11 20 45,00 55,00 

Personal investigador en formació 2 1 3 66,67 33,33 

Personal col·laborador 3 1 4 0,00 0,00 

Total 18 16 34 52,94 47,06 

Total FCS 

 Valors absoluts Valors relatius 

 Dones Homes Total Dones Homes 

Coordinació 19 17 36 52,78 47,22 

Personal investigador 60 30 90 66,67 33,33 

Personal investigador en formació 28 15 43 65,12 34,88 

Personal col·laborador 12 7 19 63,16 36,84 

Total 119 69 188 63,30 36,70 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la OCIT (https://www.uji.es/serveis/ocit/) 
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Dones
46,94

Homes
53,06

Figura 26. Total persones doctorades de l'UJI per sexe

Valors relatius

Dones
26,53

Homes
73,47

Figura 27. Total direcció de tesis doctorals de l'UJI per sexe
Valors relatius

Tesis doctorals 
 

Persones doctorades per sexe 

A l’UJI, des del 20 de setembre de 2017 fins el 23 de juliol de 2018, s’han doctorat 49 persones, 23 

dones (46,94 %) i 26 homes (53,06 %), havent-hi un equilibri entre els sexes però amb un 6,12 % 

més d’homes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Escola de Doctorat de l’UJI 

Direcció de tesis doctorals per sexe 

Pel que fa a les persones que han dirigit les tesis doctorals, hi ha hagut 49 persones, 13 dones 

(26,53 %) i 36 homes (73,47 %), havent-hi un desequilibri entre els sexes amb un 46,94 % més 

d’homes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Escola de Doctorat de l’UJI 
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Dones
40,63

Homes
59,38

Figura 28. Total codirecció de tesis doctorals de l'UJI per sexe
Valors relatius

Codirecció de tesis doctorals per sexe 

En relació amb aquelles persones que han codirigit tesis doctorals, ho han fet 32 persones, 13 dones 

(40,63 %) i 19 homes (59,38 %). Hi ha una presència equilibrada entre els sexes però amb 18,75 % 

més d’homes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Escola de Doctorat de l’UJI 

 

Taula 6. Número de persones doctorandes, direccions i codireccions per sexe 

Número de persones doctorandes, direccions i codireccions per sexe 

 
Valors absoluts Valors relatius 

Dones Homes Total Dones Homes 

Doctorands/es 23 26 49 46,94 53,06 

Direcció 13 36 49 26,53 73,47 

Coodirecció 13 19 32 40,63 59,38 

Total 49 81 130 37,69 62,31 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Escola de Doctorat de l’UJI 
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Dones
11,63

Homes
88,37

Figura 29. Total honoris causa de l'UJI per sexe
Valors relatius

7,69

0,00

23,53

0,00

92,31

100,00

76,47

100,00

Tecnologia i ciències experimentals

Ciències jurídiques i econòmiques

Ciències humanes i socials

Ciències de la salut

Figura 30. Total honoris causa de l'UJI per centres i sexe
Valors relatius

Dones Homes

Doctores i doctors honoris causa 
L’UJI compta amb 43 honoris causa, 5 dones (11,63 %) i 43 homes (88,37 %). Hi ha un desequilibri 

entre els sexes amb un 76,74 % més d’homes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Publicacions i Comunicació de l’UJI 

(https://www.uji.es/institucional/uji/activitats/honoris/) 

Total Honoris causa per àrea de coneixement 

Pel que fa a la distribució dels doctors i doctores honoris causa per àrea de coneixement: 

 

 En l’àrea de Tecnologia i ciències experimentals hi ha 13 persones, 1 dona (7,69 %) i 12 homes 

(92,31 %), havent-hi un desequilibri entre els sexes. 

 En l’àrea de Ciències jurídiques i econòmiques hi ha 9 homes (100 %), els quals representen el 

total.  

 En l’àrea de Ciències humanes i socials hi ha 17 persones, 4 dones (23,53 %) i 13 homes              

(76,47 %), havent-hi un desequilibri entre els sexes. 

 En l’àrea de Ciències de la salut hi ha 4 homes (100 %), els quals representen el total.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Publicacions i Comunicació de l’UJI 

(https://www.uji.es/institucional/uji/activitats/honoris/) 

Llistat d’Honoris causa de l’UJI6 

Ciències Humanes i Socials 

Romà de la Calle 
Sebastià Serrano Farrera 
Fernando Checa Cremades 
Juliane House 
 Rosa María Calaf 
Federico Mayor Zaragoza 
Manuel Vicent 
Adela Cortina Orts 
 Joan Costa 
Pedro Barceló Batiste 
Antonio Gil Olcina 
Miquel Batllori i Munné 
María Ángeles Galino Carrillo 
Nicolás Sánchez Albornoz 
James E. Cross 
Germà Colón Domènech 
Karl-Otto Apel 
 

Ciències de la Salut 

Peter J. Lang 
Valentín Fuster Carulla 
Albert Bandura 
Alfred Giner Sorolla 
 

Ciències Jurídiques i Econòmiques 

Jordi Garcés Ferrer 
Tomás S. Vives Antón 
Juan Montero Aroca 
Juan Martín Queralt 
Leopoldo Tullio 
Muhammad Yunus 
Amartya Kumar Sen 
Enric Valor i Vives 
Klaus Tiedemann 
 
Tecnologia i Ciències Experimentals 
María Vallet Regí 
Julius Rebek 
Pierre Arnaud Raviart 
Avel·lí Corma Canós 
Vozken Adrian Parsegian 
Carlo Palmonari 
Frank Albert Cotton 
Antonio García Verduch 
Enrique Costa Novella 
Eduardo Primo Yúfera 
Manuel Valdivia Ureña 
Ramón Lapiedra i Civera 
Vicent Sos Baynat 

 

Taula 7. Honoris causa de l’UJI per àrea de coneixement i sexe  
Honoris causa de l'UJI per sexe 

 Valors absoluts Valors relatius 

 Dones Homes Total Dones Homes 

Ciències Humanes i Socials 4 13 17 23,53 76,47 

Ciències Jurídiques i Econòmiques 0 9 9 0,00 100,00 

Ciències de la Salut 0 4 4 0,00 100,00 

Tecnologia i Ciències Experimentals 1 12 13 7,69 92,31 

Total 5 38 43 11,63 88,37 

                                                           
6 Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Publicacions i Comunicació de l’UJI 

(https://www.uji.es/institucional/uji/activitats/honoris/) 

 

https://www.uji.es/institucional/uji/activitats/honoris/ciencias-juridicas-economicas/garces/
https://www.uji.es/institucional/uji/activitats/honoris/ciencias-juridicas-economicas/vives/
https://www.uji.es/institucional/uji/activitats/honoris/ciencias-juridicas-economicas/montero/
https://www.uji.es/institucional/uji/activitats/honoris/ciencias-juridicas-economicas/martin/
https://www.uji.es/institucional/uji/activitats/honoris/ciencias-juridicas-economicas/tullio/
https://www.uji.es/institucional/uji/activitats/honoris/ciencias-juridicas-economicas/yunus/
https://www.uji.es/institucional/uji/activitats/honoris/ciencias-juridicas-economicas/kumar/
https://www.uji.es/institucional/uji/activitats/honoris/ciencias-juridicas-economicas/valor/
https://www.uji.es/institucional/uji/activitats/honoris/ciencias-juridicas-economicas/tiedemann/
https://www.uji.es/institucional/uji/activitats/honoris/tecnologia-ciencies-experimentals/vallet/
https://www.uji.es/institucional/uji/activitats/honoris/tecnologia-ciencies-experimentals/rebek/
https://www.uji.es/institucional/uji/activitats/honoris/tecnologia-ciencies-experimentals/raviart/
https://www.uji.es/institucional/uji/activitats/honoris/tecnologia-ciencies-experimentals/corma/
https://www.uji.es/institucional/uji/activitats/honoris/tecnologia-ciencies-experimentals/parsegian/
https://www.uji.es/institucional/uji/activitats/honoris/tecnologia-ciencies-experimentals/palmonari/
https://www.uji.es/institucional/uji/activitats/honoris/tecnologia-ciencies-experimentals/albert/
https://www.uji.es/institucional/uji/activitats/honoris/tecnologia-ciencies-experimentals/garcia/
https://www.uji.es/institucional/uji/activitats/honoris/tecnologia-ciencies-experimentals/costa/
https://www.uji.es/institucional/uji/activitats/honoris/tecnologia-ciencies-experimentals/primo/
https://www.uji.es/institucional/uji/activitats/honoris/tecnologia-ciencies-experimentals/valdivia/
https://www.uji.es/institucional/uji/activitats/honoris/tecnologia-ciencies-experimentals/lapiedra/
https://www.uji.es/institucional/uji/activitats/honoris/tecnologia-ciencies-experimentals/sos/
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei de Publicacions i Comunicació de l’UJI 

(https://www.uji.es/institucional/uji/activitats/honoris/) 

 

Conclusions 
1. L’ESTCE és el centre que compta amb un major nombre de grups d’investigació (68). 

Contràriament, la FCJE és el centre que disposa d’un menor nombre de grups d’investigació (33).  

 

2. Quant als sexes, hi ha més homes (54,30 %) que dones (45,70 %) que es dediquen a la 

investigació. Igual que també hi ha més homes (53,07 %) que dones (46,93 %) que formen part 

del Personal Docent i Investigador. Tanmateix, en ambdós casos hi ha una presència equilibrada 

entre els homes i les dones. En relació amb l’anàlisi per centres, s’observa que la FCS, amb més 

dones, i l’ESTCE, amb més homes, tenen una presència desequilibrada entre els sexes. En canvi, 

en la FCHS, amb més dones, i la FCJE, amb més homes, tenen una presència equilibrada dels 

sexes. 

 

3. Pel que fa a la coordinació dels grups d’investigació, s’observa una presència desequilibrada entre 

els sexes amb més homes (65,54 %) que dones (34,46 %) que ocupen aquest càrrec. Si bé en 

l’anàlisi per centres, a la FCS i la FCJE hi ha un equilibri entre els sexes, a la FCHS i a l’ESTCE hi ha 

un desequilibri entre el nombre de coordinadores i coordinadors. Cal assenyalar que, encara que 

la FCHS és un centre força feminitzat, les coordinacions estan ocupades principalment per 

homes.  

 

4. En relació amb el personal investigador s’observa que hi ha un equilibri entre els sexes, tot i que 

hi ha més homes (53,37 %) que dones (46,63 %). En l’anàlisi per centres, la FCHS, amb més dones, 

i la FCJE amb més homes, presenten un equilibri entre els sexes. En canvi, a la FCS, amb més 

dones, i la ESTCE, amb més homes, hi ha una presència desequilibrada entre els sexes. 

 

5. En el cas del personal investigador en formació a l’UJI, hi ha més dones (54,17 %) que homes 

(45,83 %). Quant als centres, la FCS i la FCHS mostren una presència desequilibrada entre els 

sexes, amb més dones que homes. En canvi, la FCJE amb més dones, i l’ESTCE amb més homes, 

presenten un equilibri entre els sexes.  

 

6. Quant al personal col·laborador de l’UJI, encara que hi ha una presència equilibrada, hi ha més 

homes (57,66 %) que dones (42,34 %). Per centres, a la FCS amb més dones, i la FCHS amb més 

homes, hi ha una presència desequilibrada entre els sexes, mentre que la FCJE i l’ESTCE amb més 

homes, presenta una presència equilibrada entre dones i homes.  
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7. Pel que fa a les qüestions més destacables dels grups d’investigació de l’ESTCE s’observa que la 

coordinació dels grups d’investigació és majoritàriament masculina (81,43 %) així com en el 

personal investigador hi ha una presència desequilibrada entre els sexes amb més homes que 

dones. Quant al personal investigador en formació i el personal col·laborador hi ha una presència 

equilibrada entre els sexes amb més homes que dones. Dels 10 departaments de l’ESTCE, 4          

(40 %) tenen un presència dels sexes equilibrada i 6 (60 %) desequilibrada. 

8. En relació amb la FCJE, hi ha una presència equilibrada entre els sexes en tots els càrrecs. Si bé 

en la majoria hi ha més homes que dones, en el personal investigador en formació hi ha més 

dones que homes. Dels 6 departaments de la FCJE, 1 (16,66 %) té una presència dels sexes 

equilibrada i 5 (83,33 %) desequilibrada.  

 

9. Quant a la FCHS, cal assenyalar que hi ha una presència equilibrada en el personal investigador, 

amb més dones que homes. En canvi, la resta de càrrecs mostren una presència desequilibrada 

dels sexes. Si bé en el personal investigador en formació hi ha més dones que homes, en la 

coordinació i el personal col·laborador hi ha més homes que dones. Dels 8 departaments de la 

FCHS, hi ha 5 que tenen una presència equilibrada entre els sexes i 3 que estan desequilibrats. 

 

10. Pel que fa a la FCS, en tots els càrrecs hi ha una major presència de dones que d’homes. Si 

bé en la coordinació hi ha una presència equilibrada entre els sexes, en la resta de càrrecs, 

personal investigador, personal investigador en formació i personal col·laborador, hi ha una 

presència desequilibrada entre dones i homes. Dels 4 departaments que hi ha a la FCS, en tots hi 

ha més dones que homes, 2 tenen una presència equilibrada entre els sexes i 2 desequilibrada.  

 

11. En relació amb les tesis doctorals, des del 20 de setembre de 2017 fins el 23 de juliol de 2018, 

hi ha una presència equilibrada entre els sexes, encara que s’han doctorat més homes (53,06 %) 

que dones (46,94 %) a l’UJI. Quant a la direcció de les tesis doctorals, hi ha una presència 

desequilibrada entre els sexes amb més homes (73,47 %) que dones (26,53 %). En canvi, en la 

codirecció de tesis s’observa una presència equilibrada entre els sexes, amb més homes          

(59,38 %) que dones (40,63 %). 

 

12. Per últim, l’UJI compta amb 43 doctors i doctores honoris causa, la majoria (88,37 %) són 

homes. Respecte a la seua classificació per centres, en l’àrea de Ciències de la Salut i Ciències 

Jurídiques i Econòmiques, no hi ha cap doctora honoris causa. En l’àrea de coneixement on més 

doctores honoris causa hi ha és en Ciències Humanes i Socials amb 4 dones.  
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Glossari 
desagregació de dades per sexe 

Article 20. Adequació de les estadístiques i estudis. [LOI]  

A fi de fer efectives les disposicions contingudes en aquesta Llei i que es garantisca la integració de 

mode efectiu de la perspectiva de gènere en la seua activitat ordinària, els poders públics, en 

l’elaboració dels seus estudis i estadístiques, han de:  

a) Incloure sistemàticament la variable de sexe en les estadístiques, enquestes i recollida de 

dades que duguen a terme;  

b) Establir i incloure en les operacions estadístiques nous indicadors que possibiliten un millor 

coneixement de les diferències en els valors, rols, situacions, condicions, aspiracions i 

necessitats de dones i homes, la seua manifestació i interacció en la realitat que es vaja a 

analitzar;  

c) Dissenyar i introduir els indicadors i mecanismes necessaris que permeten el coneixement 

de la incidència d’altres variables la concurrència dels quals resulta generadora de situacions 

de discriminació múltiple en els diferents àmbits d’intervenció;  

d) Realitzar mostres prou àmplies perquè les diverses variables incloses puguen ser 

explotades i analitzades en funció de la variable de sexe;  

e) Explotar les dades de què es disposen de manera que es puguen conèixer les diferents 

situacions, condicions, aspiracions i necessitats de dones i homes en els diferents àmbits 

d’intervenció; 

f) Revisar i, si escau, adequar les definicions estadístiques existents a fi de contribuir al 

reconeixement i valoració del treball de les dones i evitar l’estereotipació negativa de 

determinats col·lectius de dones. 

 

presència equilibrada 

Disposició addicional primera. [LOI] 

Presència o composició equilibrada. Als efectes d’aquesta Llei, s’entendrà per composició equilibrada 

la presència de dones i homes de manera que, en el conjunt a què es referisca, les persones de cada 

sexe no superen el seixanta per cent ni siguen menys del quaranta per cent. 

 
segregació laboral 

Concentració de dones i homes en tipus i nivells diferents d’activitat i d’ocupació, on les dones es 

veuen confinades a una gamma més estreta d’ocupacions que els homes (segregació horitzontal), i a 

llocs de treball inferiors (segregació vertical). (Glossari de termes relatius a la igualtat entre dones i 

homes. Comissió Europea. 1998).  

 

segregació horitzontal 

Concentració de dones i d’homes en sectors i ocupacions específiques. (Glossari de termes relatius a 

la igualtat entre dones i homes. Comissió Europea. 1998).  

 
segregació vertical 
Concentració de dones i d’homes en graus i nivells específics de responsabilitat o de llocs. (Glossari 

de termes relatius a la igualtat entre dones i homes. Comissió Europea. 1998).  
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Annexos 
Annex I. Qüestionari per conèixer el grau de perspectiva de 

gènere de la investigació7
 

A 

 

 

 

 

Les mateixes oportunitats per a dones i homes en la recerca 

 Hi ha un equilibri entre els sexes en el consorci i en l’equip del projecte en tots els nivells i en els 

llocs de presa de decisió? 

 Les condicions de treball permeten a totes les persones membres del personal combinar la 

conciliació de la vida familiar, laboral i personal d’una manera satisfactòria? 

 Hi ha mecanismes per a  gestionar i monitoritzar els aspectes relatius al gènere, per exemple, 

estadístiques de la plantilla, tal com requereix el FP7? 

El gènere en el context de la recerca 

 Si la investigació engloba als éssers humans com objecte de la mateixa, s’ha analitzat la 

rellevància del gènere per al tema? 

 Si la investigació no afecta directament als éssers humans, estan suficientment clares les 

relacions entre homes i dones? 

  S’ha revisat la documentació i altres fonts relacionades amb la diferència de gènere en el camp 

de la investigació? 

Fase de la proposta 

 La metodologia assegura que es van a investigar les possibles diferències de gènere, que es van 

a analitzar les dades diferenciades per sexe/gènere durant tot el procés del cicle de projecte i 

que formaran part de la publicació final? 

 La proposta explica de manera explícita i exhaustiva com es van a tractar els aspectes relatius al 

gènere?  

 S’han tingut en compte els resultats i impactes de la investigació que puguen ser diferents en 

dones i homes? 

Fase de la recerca 

 Estan els qüestionaris, enquestes, grups de discussió, etc. dissenyats per extraure la informació 

diferenciada entre dones i homes? 

 Els grups que formen part del projecte tenen una presència equilibrada? S’analitzen les dades 

segons la variable sexe? S’analitzen altres variables rellevants respecte al sexe? 

Fase d’anàlisi 

 Els anàlisis presenten estadístiques, taules, figures i descripcions que se centren en les diferències 

rellevants de gènere que hagen sorgit durant el transcurs del projecte?  

 S’inclouen institucions, departaments i publicacions que se centren en el gènere entre els grups 

objecte de la difusió, junt amb les principals revistes d’investigació? 

 S’ha tingut en compte alguna publicació específica o acte que incloga conclusions respecte al 

gènere? 

 

                                                           
7 Aquesta checklist està extreta del manual «El género en la investigación» (2011), encara que s’ha incorporat 

unes preguntes relatives a l’ús del llenguatge inclusiu.  



49 
 

Llenguatge inclusiu 

 Es fa un ús del llenguatge inclusiu en la investigació? 

 Es fa un ús d’imatges no sexistes? 


