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1

La universitat no ha de passar per tu, 
 sinó que tu has de passar per la 

universitat!2

Àrea metropolitana 

de Castelló de la Plana

ciutat

TRAM: autobús guiat. Amb eixides de l’UJI, des del Grau i des de diferents punts  
de la ciutat.

Estació central de tren i autobusos.

Autobusos: des de l’estació de Renfe a l’UJ.

Centre de la ciutat: l’UJI està a 30 minuts caminant o 15 en bicicleta.

Bicicas: Préstec de bicicletes per tota la ciutat 

2 
EL CAMPUS UNIVERSITARI

2.1
COM ARRIBAR A L’UJI?

La Universitat Jaume I està ubicada en un únic 
campus que es troba a l’oest de la ciutat de 
Castelló de la Plana, a tan sols tres quilòmetres  
del centre de la ciutat.SER ESTUDIANT DE LA UNIVERSITAT 

JAUME I SIGNIFICA…   

1. Visitar el campus, el web de l’UJI http://www.uji.es  
i subscriu-te al “rodador”. 

2. Inscriu-te al PATU (Pla d’acció tutorial per a l’estudiantat 
de primer). 

3. Accedir al correu electrònic, a l’aula virtual i al LLEU. 

4. Assistir a classe, planificar-te l’estudi i utilitzar les tutories. 

5. Preguntar els teus dubtes en InfoCampus o mitjançant la 
Bústia UJI. 

6. Sol·licitar suport en temes acadèmics i professionals.

7. Participar en activitats esportives i socioculturals. 

8. Cursar una part dels teus estudis a l’estranger.  

9. Fomentar les teues competències emprenedores i 
d’ocupabilitat. 

10. Conèixer els teus drets i deures recollits a l’Estatut de 
l’Estudiantat. 

3
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SI VIUS A CASTELLÓ...

La ciutat i els seus barris estan connectats 
amb la Universitat per diverses línies 
d’autobusos.

i http://www.tucs.es

També podràs utilitzar el TRAM, el bus guiat 
que uneix la Universitat amb Castelló.

Hi ha carril bici que connecta l’estació  
de trens amb el campus.

El Servei d’Esports (SE) cedeix bicicletes 
per a una activitat, per a un dia o fins i tot 
per a tot un semestre.

http://www.uji.es/serveis/se/altres/
bicicletes/

Mou-te en bici (servei de préstec de 
l’Ajuntament de Castelló). 
 
Pots disposar d’una bici per moure’t per 
Castelló. Consulta tarifes, el mapa de carrils 
bici, punts de préstec i disponibilitat de 
bicis a:

i http://www.bicicas.es

Des de l’estació de Renfe de Castelló, un 
autobús i el bus guiat enllaça directament 
amb la Universitat.

Per al trajecte Barcelona-Castelló pots optar 
entre: Regional, Talgo, Alaris, Arco i Euromed. 
i http://www.renfe.com

Si véns en autobús ...
... des de València la companyia HIFE ofereix 
un servei de trajecte directe. 
i http:// www.hife.es

... des de Tarragona la companyia ALSA 
ofereix un servei de trajecte directe. 
i http:/ www.alsa.es

...des de Terol la companyia AVSA ofereix un 
servei de trajecte directe.
i http:// www.avsa.es

SI VIUS FORA DE CASTELLÓ...

Si véns al campus amb el cotxe particular 
et recomanem que t’apuntes a la campanya 
4x4, 4 rodes, 4 persones, el programa 
de la Universitat per a compartir cotxe.  Et 
permetrà estalviar i fer amistats.

http://www.uji.es/serveis/opgm/base/
serveis/medi-ambient/mobilitat/4x4/

Però, tot i això, si pots, utilitza el transport 
públic i els mitjans alternatius de transport.
Guanyaràs en salut i en diners. 

Si véns amb tren des de València, des de les 
5.55 h i fins a les 22.25 h aproximadament, 
un tren de rodalies uneix les dues ciutats.
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InfoCampus

6

2.2
ON VIURE A CASTELLÓ?

Pots consultar tota la informació  
d’allotjament a:

i http://nouestudiantat.uji.es 

En InfoCampus disposen d’una borsa 
d’habitatge on et poden donar informació 
d’habitacions en pisos de lloguer i pisos de 
lloguer per a compartir.

També hi ha la possibilitat d’allotjar-se en 
alguna residència privada durant els estudis. 
 
Al mateix campus trobaràs la Residència 
Universitària CAMPUS, que consta de  
250 apartaments en règim de lloguer d’ús 
individual.

Tel.:964 730 830

Altres opcions:

Pisos Solidaris:
Programa de desenvolupament comunitari per 
a viure i participar en el projecte d’intervenció 
social al barri de Sant Llorenç de Castelló.

Programa de Convivència Intergeneracional 
– INTERGEN-UJI: 
Per a gaudir d’una vivenda amb la companyia 
d’una persona major. 

i http://www.uji.es/serveis/ocds/

AGÈNCIA VALENCIANA DE LLOGUER 

Hi ha també edificis amb pisos per llogar al 
barri de l’UJI a preus molt assequibles.

Avda. dels Germans Bou, 47 
12003 Castelló de la Plana 
Atenció al públic: de 9 h a 14 h

i http://www.eige.es
Tel.: 964 35 87 33
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2.3 
COM SITUAR-ME A L’UJI?
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1 2 3 4

HIVERNACLES

RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA

PAVELLÓ POLIESPORTIU 

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA
I CIÈNCIES EXPERIMENTALS

BIBLIOTECA

FACULTAT DE CIÈNCIES
HUMANES I SOCIALS

FACULTAT DE CIÈNCIES
JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

FACULTAT DE CIÈNCIES
DE LA SALUT (SEU PROVISIONAL)

PISCINA COBERTA

EDIFICI D’INVESTIGACIÓ 1 ESPAITEC

LES INSTAL·LACIONS DE LA UNIVERSITAT 

La Universitat Jaume I és una institució pública, que va ser creada l’any 1991 i on estudien  
al voltant de 15.000 estudiants.  Les instal·lacions estan situades en un campus únic format per 
quatre centres acadèmics (tres facultats i una escola) que agrupen els títols universitaris i per una 
escola de doctorat. En aquest sentit, és important que sàpigues que cadascuna de les titulacions  
té un vicedegà/vicedegana o vicedirector/vicedirectora que és el responsable dels estudis i el 
referent durant la vida universitària. A més, el campus disposa d’una biblioteca, instal·lacions 
esportives, edificis d’investigació, una zona de jardins, la residència universitària i una àgora amb 
botigues, entre d’altres. 

13 14 15 16

18 19 20

22

INSTITUT DE TECNOLOGIA
CERÀMICA AGUSTÍN ESCARDINO

CONSELL DE L’ESTUDIANTAT

ZONA DE RAQUETES EDIFICI DE RECTORAT PARANIMF CONSELL SOCIAL I POSTGRAU

  INFOCAMPUS GALERIA COMERCIAL ÀGORA      JARDÍ DELS SENTITS

17

També pots trobar aquest plànol en l’adreça:  
http://www.uji.es/serveis/scp/disseny/

21

CIRCUITS DE CAMP A TRAVÉS

13

13

EDIFICI INVESTIGACIÓ II
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FACULTAT 
DE CIÈNCIES HUMANES

I SOCIALS

FCHS

deganat: 
964 729 814

consergeria:
964 729 846

Aula Magna
(HA1012CC)
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FACULTAT 
DE CIÈNCIES DE LA SALUT

(seu provisional)

FCS

despatxos professorat
(primer pis) 

deganat 
(segon pis) consergeria

entrada
aules 
(primer i segon pis)

espai de trobada
(primer i segon pis) aules i laboratoris

(planta baixa, primer i segon pis)
sala de disecció
(planta baixa)

aules informàtica
(segon pis)

deganat: 
964 387 727

consergeria:
964 387 710

HD0 136 AA

1: pis

H: FCHS
D0: edifici

AA: aulari  
AI: aula informàtica 
AL: laboratori docent

36: aula/despatx
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deganat: 
964 729 123

consergeria:
964 728 501

sala de graus
(segon pis)

sala d’actes 
(soterrani)

FACULTAT 
DE CIÈNCIES JURÍDIQUES 

I ECONÒMIQUES

FCJE



1716

deganat: 
964 728 452

consergeria:
964 728 434

Aula Magna
(tercer pis)

ESCOLA SUPERIOR 
DE TECNOLOGIA  

I CIÈNCIES EXPERIMENTALS

ESTCE

despatxos professorat
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2.4
COM ESTAR INFORMAT?

Tota la informació de l’UJI i molt més a...

INFOCAMPUS
Oficina d’Informació i Registre

És el servei d’informació i assistència al Registre de la 
Universitat Jaume I. Ofereix atenció personalitzada de 
forma presencial, telefònica i telemàtica.

Àgora universitària. Locals 14 i 15

info@uji.es | http://infocampus.uji.es/

i Informació
Horari: de dilluns a divendres de  9 a 14 h  
i de 16 a 20 h
Tel.: 964 387 777

i Registre
Horari: de dilluns a divendres  de 9 a 14 h
i dimarts i dijous també de 16 a 18 h 
Tel.: 964 729 431

18

PORTAL WEB

Al portal web de la Universitat Jaume I, 
http://www.uji.es, trobaràs una 
completa i detallada informació sobre 
tots els aspectes de la vida universitària: 
titulacions, normativa, impresos, activitats 
socioculturals, serveis, etc.

En el canal INFOCAMPUS trobaràs tot 
el que té a veure amb els estudis i la 
informació acadèmica.

Fes un passeig pel web:

i http://infocampus.uji.es 

19

COM PUC ACCEDIR A LA INFORMACIÓ 
SOBRE BEQUES, CURSOS, PREMIS  
I CONGRESSOS NACIONALS  
I INTERNACIONALS?

Des del web d’InfoCampus (http://
infocampus.uji.es) menú de la dreta 
“Rodador” es pot accedir a la consulta de la 
base de dades. 
Aquesta eina permet rebre al correu 
electrònic avisos de convocatòries per 
temàtiques mitjançant una subscripció 
que pots realitzar des de l’IGLU: > 
Informació personal > Dades personals.

COM PUC PUBLICAR ANUNCIS?

El tauler d’anuncis és 
un servei gratuït per a 
publicar anuncis sobre 
compravenda, l libres i 
apunts, informàtica, etc. 
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L’APP UNIVERSITAT JAUME I

És una aplicació per a dispositiu mòbil que té la finalitat 
d’apropar la informació i serveis de l’UJI. A més, permet 
trobar l’ubicació exacta d’un despatx o espai de l’UJI 
mitjançant el seu nom o codi, i el localitza en el seu 
lloc exacte a un mapa del campus. També es poden 
consultar les últimes notícies sobre l’UJI, com arribar 
al campus, accés al directori instituciomal de persones 
i telèfons, consultar les xarxes socials de la Universitat 
Jaume I i trobar informació sobre els autobusos i el 
bicicas. 

XARXES SOCIALS
Seguir l’UJI a les xarxes socials us permetrà conèixer a 
l’instant les notícies i informacions de la Universitat i 
establir un contacte directe per a conversar, donar la 
vostra opinió sobre les activitats i compartir informació 
d’interès.

Segueix-nos en:

UNITAT D’ATENCIÓ I REPRESENTACIÓ DE 
L’ESTUDIANTAT

Atenció a l’estudiantat en diversos àmbits 
i programes: associacionisme universitari, 
premis d’excel·lència acadèmica, oci i temps 
lliure, beques, ajudes i subvencions i formació 
complementària. 

Tel.: 964 729 395
i http://www.uji.es/perfils/estudiantat/
asso/

PANTALLES INFORMATIVES

Un sistema de pantalles informatives de 
televisió situades als diferents edificis del 
campus t’ofereixen informació sobre l’UJI.

LLISTES DE CORREU ELECTRÒNIC

L’UJI té classificada la comunitat universitària 
en diferents llistes de correu electròniques, 
de manera que això permet fer enviaments 
d’informació de manera més específica segons 
l’interès de la notícia. Consulta el correu 
electrònic!

LA BÚSTIA UJI 

La bústia de l’UJI és el canal de comunicació 
obert, mitjançant el qual es poden expressar 
a través d’Internet consultes, queixes, 
suggeriments o felicitacions. La trobareu en 
cada pàgina del web de l’UJI.

i http://www.uji.es/comu/forms/bustia/

AGENDA ACADÈMICA

A l’agenda acadèmica trobaràs informació 
sobre els serveis de la Universitat i podràs 
consultar el calendari acadèmic.

AGENDA ELECTRÒNICA UJI

Ací trobareu diferents calendaris als quals 
us podeu subscriure de manera que, 
automàticament, s’afegiran al vostre calendari 
de Gmail. D’aquesta manera, en un únic 
calendari, sempre en línia, podeu tindre 
a l’abast tots els horaris relacionats amb 
la vostra vida universitària que us poden 
interessar.

i http://www.uji.es/perfils/estudiantat/
academica/agenda/

PERIÒDIC I RÀDIO

VoxUJI és un butlletí electrònic que 
s’envia quinzenalment a tota la comunitat 
universitària. Està elaborat pel Servei de 
Comunicació i Publicacions i informa sobre 
notícies i activitats de l’estudiantat i de les 
diferents facultats i escoles, i de totes aquelles 
notícies sobre l’entorn universitari de Castelló.

Al 107.8 de la FM pots escoltar VoxUJI Ràdio, 
amb informatius, reportatges, música, 
entreteniment, informació acadèmica, etc. 

Si hi vols participar al periòdic o a la ràdio 
envia un missatge a: comunicacio@uji.es

Més informació: 
i http://www.uji.es/com/voxuji/
i http://www.radio.uji.es/
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LA VIDA 
UNIVERSITÀRIA

3.1
L’ÀMBIT DOCENT

QUAN SÓN LES CLASSES?
 
El primer dia de classe per als graus és el
dilluns 11 de setembre. 

Quin és el calendari?
A l’agenda acadèmica trobaràs la 
configuració del calendari acadèmic 
(dies festius, classes i exàmens).

Consulta el calendari acadèmic

i http://www.uji.es/serveis/sgde/base/
calendar/

ON PUC TROBAR ELS MATERIALS DE LES 
ASSIGNATURES?

Quin és el punt de partida?
Un recurs important és el Sistema 
d’Informació Acadèmica (SIA): 

i http://sia.uji.es

En aquest llibre virtual pots consultar 
informació sobre la teua carrera: programa 
de totes les assignatures, horaris, calendari 
d’exàmens, professorat, llengua d’impartició 
de l’assignatura, etc.

A més, en els serveis de reprografia pots 
aconseguir la documentació (pràctiques, 
apunts, col·lecció «Material Docent» de 

Publicacions de l’UJI...) de les assignatures 
que el professorat deixa com a textos de 
referència de les classes. 

I també a l’aula virtual pots accedir als 
materials de les assignatures:

i http://aulavirtual.uji.es

L’Aula Virtual de l’UJI es pot utilitzar amb 
telèfons intel·ligents i amb altres dispositius 
mòbils (com ara tauletes). Només cal entrar 
amb el navegador web en la mateixa 
adreça que es fa servir amb un ordinador: 
aulavirtual.uji.es. 

També podeu utilitzar l’aplicació mòbil 
oficial Moodle Mobile, que haureu de 
configurar amb l’adreça web de l’Aula Virtual 
(aulavirtual.uji.es) i amb el vostre nom 
d’usuari i contrasenya de l’UJI. Entre altres 
avantatges, l’aplicació mòbil permet baixar 
continguts dels cursos al vostre dispositiu 
per a consultar-los després sense connexió 
a Internet, o sense consumir dades, i rebre 
notificacions d’esdeveniments importants, 
com per exemple tasques o diàlegs.

Trobareu informació més detallada sobre 
l’aplicació mòbil i sobre la configuració de les 
notificacions en l’enllaç següent: 

i http://cent.uji.es/pub/aula-virtual-mobil

A la Biblioteca - Centre de Documentació
podràs trobar molts més materials.

Saps com has de buscar un llibre?

Mitjançant Internet:

i http://cataleg.uji.es

Pots fer recerques de llibres i revistes en  
el catàleg en línia. Podràs traure fins a 7 
documents durant 15 dies ,renovables quatre 
vegades sempre que no estiguen reservats 
per altres usuaris.
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EN QUINES LLENGÜES S’IMPARTEIX  
LA DOCÈNCIA A L’UJI?

A la Universitat Jaume I les classes es poden 
impartir en valencià, en castellà i en anglès, 
o en més d’una d’aquestes llengües. 

Consulta en el SIA (http://sia.uji.es) 
la llengua en què s’imparteixen les 
assignatures de la teua titulació.

QUÈ SÓN LES TUTORIES?

Treball personalitzat, individualitzat o  
grupal, a l’aula o en un espai reduït. Tot el 
professorat té contemplat un horari de 
tutories dedicat exclusivament a l’atenció  
de l’estudiantat. Aprofita’l per a consultar 
dubtes o ampliar informació i utilitza’l des 
del primer dia, no esperes al dia abans de 
l’examen. 

A més, la tutoría pot ser un complement al 
treball no presencial: negociar/orientar el 
treball autònom, seguir i avaluar el treball, etc.
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QUIN ÉS EL PERIÒDE D’AVALUACIÓ?

Consulta el calendari acadèmic

i http://infocampus.uji.es

i http://sia.uji.es 

per a saber els teus exàmens.

QUANTES VEGADES POTS PRESENTAR-TE A 
UNA ASSIGNATURA? 

Pots presentar-te d’una assignatura com a màxim dues 
vegades per curs acadèmic. 
El nombre màxim de convocatòries és de quatre. 

i http://estudiantat.uji.es/

ON PUC ESTUDIAR I FER TREBALLS A L’UJI? 

A la Universitat disposes de diferents espais per a  
estudiar i treballar:

- Si no et vols desplaçar o disposes de poc temps,  
pots anar a les aules d’estudi del teu centre.

- Si ho prefereixes, pots desplaçar-te fins a la Biblioteca. 
A més, en aquest edifici pots utilitzar cabines per a fer 
treballs en grup. Has de fer prèviament una reserva  al 
punt de préstec del mateix edifici o pots fer-la en línia:

i http://www.uji.es/serveis/cd/bib/serveis/cabines/

PUC OBTINDRE UN DOBLE TÍTOL 
INTERNACIONAL 
O UNA SEGONA TITULACIÓ? 
 
A l’UJI podràs estudiar part dels estudis i graduar-te
en una universitat de fora d’Espanya i així poder  
aconseguir dos títols en el mateix temps o quasi.

A més, hi ha graus que possibiliten obtenir una segona 
titulació UJI.

i http://www.uji.es/estudis/graus/

3.2
L’ÀMBIT ACADÈMIC  
I ADMINISTRATIU

QUINES AJUDES PUC SOL·LICITAR?

MINISTERI D’EDUCACIÓ,  
CULTURA I ESPORT

BECA GENERAL I DE MOBILITAT

BEqUES DE CARÀCTER GENERAL  
PER A ESTUDIANTAT qUE CURSA ESTUDIS 
POSTOBLIGATORIS

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE LA 
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, 
CULTURA I ESPORT 

AJUDES DE LA UNIVERSITAT JAUME I

AJUDES DE MENJADOR 
Tenen com a finalitat compensar les
despeses de manutenció de l’estudiantat.

AJUDES DE MATRÍCULA DE L’UJI
L’objectiu es finançar part de les despeses
derivades de l’estudi de l’estudiantat
(matrícula, desplaçament, allotjament...).

AJUDES A L’ESTUDIANTAT UJI 
AMB CIRCUSTÀNCIES PERSONALS 
SOBREVINGUDES

AJUDES PER A ESPORTISTES
El Servei d’Esports convoca ajudes per 
a esportistes universitaris a través de 
la Càtedra Endavant Villarreal CF i la 
Fundación Trinidad Alfonso.

A més, també has de saber que al llarg
dels teus estudis pots demanar ajudes per a 
l’assistència a jornades, congressos i cursos 
d’estiu, beques de col·laboració UJI dels 
diferents òrgans i serveis de la Universitat, 

la beca de col·laboració en departaments 
universitaris, etc. 

Tota la informació de beques 

i http://infocampus.uji.es 

QUINS PREMIS A L’EXCEL·LÈNCIA HI HA? 

Les categories de premis per a impulsar 
l’excel·lència i l’alt rendiment de
l’estudiantat al llarg de tota la trajectòria
acadèmica són: 

- Premis a les millors qualificacions a les
proves d’accés a la universitat (PAU).
- Premis al rendiment acadèmic.
- Diploma al rendiment acadèmic UJI.
- Premi extraordinari de final de carrera.

ON HE DE FER LES GESTIONS DE L’ÀMBIT
ACADÈMIC? 

Al Servei de Gestió de la Docència i 
Estudiants (SGDE) que és la unitat que  
centralitza, coordina i gestiona els 
assumptes, procediments i tràmits 
administratius (accés a la universitat, 
preinscripció, matrícula, adaptacions/
convalidacions/reconeixements i 
transferència de crèdits, beques, títols)  
de l’alumnat matriculat en estudis oficials.  
O en el registre electrònic

i http://www.uji.es/serveis/registre

QUI DEFENSA ELS MEUS DRETS?

La Sindicatura de Greuges és l’òrgan 
encarregat de tramitar les teues queixes.

Pots demanar atenció personalitzada amb  
cita prèvia al telèfon 964 728 861.

També pots adreçar-te al Consell de 
l’Estudiantat, on atendran les teues 
queixes i peticions (consell@uji.es).
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COM PUC PRESENTAR UNA RECLAMACIÓ O 
UNA SOL·LICITUD? 

Pots fer ús del registre telemàtic al qual 
s’accedeix des del web http://www.uji.es/seu/ 
(apartat Registre electrònic).

QUÈ M’OFEREIX EL CARNET 
UNIVERSITARI?

Acreditació personal.
Entrada a recintes universitaris d’accés 
restringit.
Préstec i control de llibres en la Biblioteca de 
l’UJI.
Consigna per a préstec d’ordinadors portàtils.
Consigna per a la reserva i utilització de cabines 
de treball a la Biblioteca.
Préstec de càmeres de vídeo i fotografia baix la 
tutela del professorat.
quatre-centes impressions gratuïtes a 
reprografia.
Accés a les instal·lacions esportives de la 
Universitat abonant les taxes de  
la targeta esportiva.
Descomptes en empreses i entitats

Consultant el catàleg d’avantatges
i les aplicacions a:

i http://www.uji.es/serveis/scp/accp/
carnetUJI/

Informa’t sobre altres carnets que existeixen
a l’Edifici de l’Estudiantat. A la Universitat 
també pots obtindre la vostra credencial com 
a alberguistes, estudiants internacionals 
i joves internacionals. Us permet accedir a 
moltes avantatges i descomptes arreu del món.  
Informeu-vos-en al 964 729 395

QUIN SERÀ EL PREU DE LA MATRÍCULA?

Per a calcular l’import d’una matrícula 
universitària consulta les taxes:

i http://nouestudiantat.uji.es/

3.3
L’ÀMBIT DE LA
FORMACIÓ
COMPLEMENTÀRIA

COM PUC APRENDRE IDIOMES?

Si el que t’agrada són els idiomes pots 
anar al Centre d’Autoaprenentatge  
de Llengües (CAL), un lloc on, al teu  
ritme, estudies la llengua que més 
t’interessa.

És una bona oportunitat per a refrescar 
el que ja saps o per a aprendre nous 
idiomes. Anima’t!

A més, el Servei de Llengües i 
Terminologia organitza cursos de català, 
espanyol, anglès, alemany, francès i 
italià que estan reconeguts per crèdits; 
assessora sobre certificació d’idiomes 
i organitza les proves d’acreditació 
d’idiomes.

i http://www.uji.es/serveis/slt/

Si vols obtindre més informació sobre  
el requisit lingüístic obligatori en els 
estudis de grau pots consultar a   
www.uji.es --> serveis --> servei de 
llengües--> acreditació i certificació o 
enviar un correu a acreditaciouji@uji.es.

PER A REALITZAR UNA ESTADA 
FORA?

T’atrau anar a estudiar a l’estranger? 
Vols estudiar en una altra universitat 
de l’Estat?  
Des de l’Oficina de Relacions 
Internacionals (ORI) t’assessoraran 
sobre estades a l’estranger, les beques 
Erasmus+, mobilitats a Amèrica Llatina, 
Amèrica del Nord, Àsia i Oceania i també 

intercanvis amb universitats espanyoles 
(SICUE). També t’informaran de com 
es tramiten i funcionen els diferents 
programes. No deixes escapar aquesta 
oportunitat!

i http://www.uji.es/serveis/ori

QUINS CURSOS S’OFEREIXEN?

La Universitat Jaume I t’ofereix al  
llarg del curs, una rica i variada oferta  
d’accions formatives i de voluntariat  
que et permeten completar el teu 
currículum.
TRIA l’opció que més t’interessa!

Cada semestre es publiquen els llistats  
de cursos i altres activitats formatives 
amb reconeixement de crèdits.
Informa-te’n en InfoCampus o en:  

i http://nouestudiantat.uji.es/

Però, a més a més, saps que...

...els cursos de l’Escola Oficial  
d’Idiomes també es poden reconèixer 
per crèdits? Informa-te’n en InfoCampus.

...el fet de ser delegat o delegada  
de classe, o representant d’una  
associació també es pot reconèixer com 
a crèdits? Informa-te’n a l’Edifici  
de l’Estudiantat.

També pots consultar postgraus propis

i http://www.fue.uji.es/formacion/

La Fundació Isonomia t’ofereix cursos i 
activitats en matèria d’igualtat, gènere  
i antidiscriminació.

i http://isonomia.uji.es 

D’altra banda, les associacions, el 
Programa AlumniSAUJI, el programa 
Campus Obert i el Consell de l’Estudiantat 
també organitzen accions formatives de 
temàtiques molt variades.
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QUÈ ÉS EL PATU?
 
El PATU és el Pla d’Acció Tutorial Universitari. 
L’objectiu principal és ajudar l’estudiantat en la 
integració en la vida universitària. Es pretén:

• Facilitar la incorporació de l’estudiantat nou 
vingut a la Universitat Jaume I.

• Proporcionar recursos per a l’aprenentatge 
autònom i la implicació en la participació 
dins de la Universitat Jaume I.

• Identificar aquells aspectes que puguen 
estar interferint en el desenvolupament 
acadèmic de l’estudiantat i canalitzar-los.

• Informar sobre aspectes organitzatius i de 
funcionament de la Universitat Jaume I.

COM PARTICIPAR? 

L’estudiantat de primer curs pot inscriure’s 
mitjançant el formulari del web

i http://patu.uji.es

EN QUÈ CONSISTEIX? 

Es formen grups d’estudiantat de primer curs 
tutoritzats per estudiantat-tutor de cursos 
superiors i per un membre del professorat, 
tots de la mateixa titulació. 

 i http://patu.uji.es
 Tel.: 964 387 092 | orienta@uji.es

3.4
L’ÀMBIT DE SUPORT
A L’ESTUDIANTAT
 

HI HA ASSISTÈNCIA MÈDICA DINS  
DEL CAMPUS? 

Si necessites assistència sanitària, serveis 
de primers auxilis (per a colps, ferides...) o 
atenció per mal de cap, indisposició, etc., 
pots dirigir-te al Centre Sanitari, on hi ha 
personal sanitari a la teua disposició. 

i Tel.: 964 728 724

QUIN SUPORT TINC SI PRESENTE UNA
DISCAPACITAT O NECESSITAT EDUCATIVA 
ESPECIAL? 

Si tens una discapacitat o una  
problemàtica que afecta la teua integració 
acadèmica, social o laboral, demana 
assessorament a la Unitat de Suport  
Educatiu (USE) - Programa d’Atenció a la 
Diversitat. (PAD).

i Tel.: 964 387 089 | suport@uji.es

PUC REBRE TRACTAMENT SOBRE 
ANORÈXIA, ANSIETAT, DEPRESSIÓ...? 

Sol·licita una cita al Servei d’Assistència 
Psicològica (SAP). Telefona al 964 387 
647 o vés al despatx NB 2107 DL (Edifici 
d’investigació II, 1a planta, Departament de 
Psicologia Bàsica). Però, has de saber que 
en aquest servei, per a rebre atenció, s’han 
d’abonar els honoraris establits,  
no és gratuït.

i Tel.:  964 38 7647  | sap@uji.es

QUÈ ÉS EL PROGRAMA ESTUDIA I 
INVESTIGA?

És una oportunitat única d’incorporar-te a 
un grup d’investigació que està vinculat a la 
teua titulació des del primer any de carrera. 
El programa s’adreça a estudiantat amb 
una bona nota d’accés a la universitat i als 
finalistes de les olimpiades acadèmiques.

i Tel.: 964 387083 | orienta@uji.es

ON EM PODEN ASSESSORAR SOBRE 
SEXUALITAT I/O SIDA?  
 
Per a rebre tractament o obtindre informació 
sobre problemes de sexualitat o sobre la 
sida pots adreçar-te a la Unitat d’Investigació 
sobre Sexualitat i Sida (UNISEXSIDA).

i http://www.unisexsida.uji.es 
Tel.: 964 729 719

PROGRAMA D’ESPORTISTES D’ELIT I 
ALT NIVELL DE LA UNIVERSITAT JAUME I

Si eres esportista d’elit o FER pots acollir-te 
 al programa de l’UJI que t’ajudarà a 
compaginar els estudis amb la teua vida 
esportiva. Té molts avantatges com ara 
l’accés lliure a les instal·lacions esportives, 
canvis d’exàmens, pràctiques…
Informa-te’n al Servei d’Esports

i http://www.uji.es/serveis/s’ambits/
competicio/elit/ 
Tel.: 964 728 804 | se@uji.es



30 3130

La biblioteca també ofereix el servei de
préstec de càmeres de vídeo i fotografia
digitals i de lectors de llibres electrònics.

TINDRÉ CORREU ELECTRÒNIC? 

Disposeu d’un compte d’usuari on  
tindreu accés al vostre correu electrònic 
mitjançant la passarel·la Gmail.

i http://gmail.uji.es

QUÈ MÉS PUC FER AMB EL MEU COMPTE 
D’USUARI?

Et permet entrar a l’adreça  
http://iglu.uji.es  on pots consultar el 
teu expedient: certificats de notes, estat 
de les beques, nombre de convocatòries 
utilitzades, torns de matrícula, presentar 
sol·licituds telemàticament,...

Si he perdut o oblidat la clau d’accés
del compte?

Accedeix directament a http://sso.uji.es 
i podràs sol·licitar la recuperació de la teua 
contrasenya.

I a més, pots connectar-te a la xarxa amb el 
teu ordinador portàtil mitjançant el VPN.

3.5
L’ÀMBIT SOCIOCULTURAL,
ESPORTIU I DE TEMPS
LLIURE 
 

QUINES ACTIVITATS ESPORTIVES 
PUC PRACTICAR EN L’UJI?

El Servei d’Esports ofereix un programa 
d’activitats físiques i esportives perquè 
gaudisques de tots els aspectes 
beneficiosos que té la pràctica d’algun 
tipus d’activitat física. Pots trobar activitats 
de condicionament físic i salut, raquetes, 
esportives, aquàtiques, en la natura… 
També una línia de formació amb cursos, 
tallers i xarrades relacionats amb l’àmbit 
de l’esport. A més té una àmplia gamma 
de competicions internes en diferents 
modalitats com ara futbol sala, futbol 7, 
pàdel, tenis, escacs, etc.

I si practiques algun esport de competició, 
pots representar a l’UJI en competicions 
autonòmiques o nacionals d’àmbit 
universitari. 
Informa-te’n al Servei d’Esports

i http://www.uji.es/serveis/se
Tel.: 964728804 | se@uji.es

QUÈ HE DE FER SI VULL SER 
VOLUNTARI? 

Tota la informació al voltant del  
voluntariat i la solidaritat la pots 
trobar a l´Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament i Solidaritat.  
Des d’ací es promouen projectes de 
cooperació en els quals pots treballar 
amb altres persones, així com participar 
en diverses campanyes i jornades de 
sensibilització. Participa en el voluntariat!

i http://www.uji.es/serveis/ocds/

COM PUC OBTINDRE INFORMACIÓ 
D’OCI I TEMPS LLIURE? 

Un tècnic d’activitats juvenils t’informa 
periòdicament de les darreres novetats 
que ens arriben: concursos, beques, 
concerts, cultura… Passa’t i informa’t o 
pregunta a l´Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament i Solidaritat, primera 
planta o al telèfon 964 729 395.
Et donem resposta!

QUINES ACTIVITATS  
SOCIOCULTURALS PUC TROBAR A 
L’UJI? 

El Servei d’Activitats Socioculturals  
(SASC) t’ofereix un ampli ventall  
d’iniciatives. Si t’agrada la música pots 
formar part de l’Orfeó Universitari, 
l’Orquestra de Cambra, la Big Band, etc.  
Si el que vols és fer teatre, apunta’t a  
l’Aula de Teatre Carles Pons.

A més, podràs gaudir d’altres activitats  
com les organitzades per l’Aula de  
Cinema, l’Aula de Fotografia, els Cursos 
d’Estiu, etc.

i http://www.uji.es/serveis/sasc/

3.6
L’ÀMBIT DE LES NOVES
TECNOLOGIES
 

ON HE D’ANAR SI NECESSITE  
UTILITZAR UN ORDINADOR? 

A la teua facultat o escola disposes d’aules 
d’informàtica de lliure accés amb impressió 
làser i connexió a Internet. 

A més la Biblioteca compta amb dos espais 
on pots treballar amb ordinadors d’ús públic:

La mediateca, situada a la planta baixa de 
la Biblioteca, disposa de 92 ordinadors 
(PC i MAC) amb connexió a internet. Per 
utlizar els equips és necessari identificar-
se mitjançant l’usuari i la clau corporatius 
(correu electrònic de l’UJI).

A la 2a planta de la Biblioteca trobareu 
també 36 ordinadors PC amb connexió a 
internet.

HI HA UNA QUOTA PER A IMPRIMIR?

Has de saber que disposes d’una quota per 
a imprimir, és a dir, està limitat el nombre 
màxim d’impressions.

HI HA SERVEI DE PRÉSTEC 
D’ORDINADORS? 

La biblioteca ofereix el servei de préstec 
d’ordinadors portàtils a través de l’e-UJIer.



3.8
L’ÀMBIT DE PROMOCIÓ  
DE LA SALUT
 

QUINES ACCIONS REALITZA  
LA UNIVERSITAT PER A PROMOURE  
LA SALUT DELS ESTUDIANTS? 

UJI Saludable té com a objectiu promoure 
la salut i el benestar de la comunitat 
universitària i de tota la societat en general. 

COM CONTRIBUEIX UJI SALUDABLE  
A MILLORAR EL MEU BENESTAR  
A LA UNIVERSITAT?

UJI Saludable t’ofereix cursos i activitats per 
a millorar el teu potencial físic, psicològic i 
social (per exemple, directrius per a seguir 
una dieta equilibrada i la pràctica d’esports, 
tallers d’autorealització personal, taller 
de gestió d’estrès, taller d’habilitats en 
comunicació...).

i http://www.uji.es/institucional/
uji-saludable/

3.9
L’ÀMBIT
DE LA PARTICIPACIÓ

COM PUC PARTICIPAR EN L’UJI?  

Pots fer-te representant de l’estudiantat si 
t’inscrius en les diferents associacions que 
es presenten a les eleccions, i així coneixeràs 
més de prop la Universitat i participaràs de 
les decisions que s’hi prenen.

QUÈ ÉS EL CONSELL DE L’ESTUDIANTAT? 

El Consell de l’Estudiantat és l’òrgan màxim
de govern de l’estudiantat. Està format per
representants de l’estudiantat claustral
i de l’estudiantat del Consell General de
Titulacions, escollits pels estudiants i
estudiantes.

A més, vetlla pels drets i deures de 
l’estudiantat així com per la defensa dels seus 
interessos davant els diferents organismes de 
la Universitat.

La Comissió Mixta és l’espai d’interlocució 
entre el Consell de l’Estudiantat i el Consell 
de Direcció, on es plantegen propostes i es 
cerquen solucions d’interès general per a 
l’estudiantat
i http://www.consell.uji.es/
Tel.: 964 729 360 | consell@uji.es

PRESENTA’T A DELEGAT O DELEGADA 

És una altra manera de representar els 
teus companys i companyes de classe, 
de defensar els vostres drets, d’advertir 
comportaments inusuals del professorat,  
de participar en la Universitat.

El Consell de l’Estudiantat t’ajudarà en 
aquesta tasca. Per a qualsevol cosa que 
necessites, et formarà, t’assessorarà, 
t’informarà, et donarà suport quan calga.

QUÈ HE DE FER PER A FORMAR
PART D’ALGUNA ASSOCIACIÓ
UNIVERSITÀRIA?

Has de dirigir-te al tècnic de l’àrea 
d’assumptes estudiantils i suport a les 
associacions per a informar-te de les diverses 
associacions formades per estudiants i 
estudiantes. Pots formar part d’associacions 
al voltant de la música, l’àmbit internacional, 
per a la defensa i la promoció de les 
titulacions, l’àmbit humanístic, promoció del 
teatre, etc.

i 964 729 395

FES-TE AMBAIXADOR  
O AMBAIXADORA UJI

Registra’t en el programa i si compleixes els 
requisits podràs ser representant de l’UJI en 
la teua localitat. 

i www.ambaixadors.uji.es
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3.7
L’ÀMBIT DE 
L’EMPRENEDORIA 
 

QUÈ ÉS UJI EMPRÈN?

UJI EMPRÈN es constitueix com la plataforma 
que facilita la creativitat, la innovació i les 
iniciatives emprenedores a través de diversos 
programes, cursos, tallers, premis i jornades. 

i http://www.uji.es/perfils/empresa/
creacio/base/ujiempren/
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3.10 
L’ÀMBIT
DE L’OCUPABILITAT

Des de l’Oficina d’Inserció Professional i
Estades en Pràctiques (OIPEP) t’ajudem a 
través de diversos programes: 

QUÈ SÓN LES PRÀCTIQUES EXTERNES, 
COM I QUAN S’HAN DE REALITZAR? 

Totes les titulacions inclouen un període de 
pràctiques curriculars per a desenvolupar 
competències transversals i específiques. 
Pots llegir la informació relativa a les 
pràctiques de la teua carrera al web i acudir a 
les sessions informatives.

I PER A REALITZAR PRÀCTIQUES 
INTERNACIONALS? 

Des de l’OIPEP coordinem diversos programes 
de pràctiques internacionals que inclouen 
ajudes econòmiques i un complet pla 
formatiu. T’oferim tallers per a poder preparar-
te a fons per a la dita experiència. A més, pots 
consultar les experiències prèvies en 

i http://www.ujixmon.uji.es/

COM EM PUC ASSESSORAR I FORMAR 
EN LA CERCA D’OCUPACIÓ? 

Pertanyem a la Xarxa Orienta del SERVEF. 
Demana una cita prèvia i t’assessorarem de 
forma individual sobre què, on, com, i amb 
quines eines pots cercar ocupació o iniciar-te 
en l’emprenedoria. 

i http://www.uji.es/serveis/oipep/base/
programes/io/Informacio-usuaris/

A més, pots optar al reconeixement de 
crèdits de lliure elecció per la participació en 
tallers o en activitats organitzades per l’OIPEP.

COM PUC ACCEDIR A OFERTES 
D’OCUPACIÓ? 

Som agència de col·locació, per la qual 
cosa pots disposar d’ofertes d’ocupació 
simplement inscrivint-te a l’OIPEP. Pots 
assistir a presentacions d’empreses i 
processos selectius d’aquestes per mitjà del 
programa OCUPARTY. 
http://www.uji.es/serveis/oipep/base/
programes/io/ofertes-ocupacio/

Més informació de cada programa al web 

i http://www.uji.es/serveis/oipep

Horari d’atenció al públic de 9 a 14 h

I a les xarxes socials 

https://www.facebook.com/oipep.uji
https://twitter.com/preocupat 
https://www.linkedin.com/in/oipep
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directori
UNIVERSITAT JAUME I

Centraleta
Tel.: 964 728 000

InfoCampus
Tel.: 964 387 777
info@uji.es
http://infocampus.uji.es
horari: 9 a 14 h i de 16 a 20 h

Registre
Tel.: 964 729 431
registre@uji.es

Centre d’Atenció a Usuaris (CAU) 
Tel.: 964 387 400

EDIFICI DE RECTORAT
I SERVEIS CENTRALS 
 
Consergeria
Tel.: 964 728 839

Servei de Gestió de la Docència i 
Estudiants
Horari: 9 a 14h i dilluns i dimarts de 16 a 18h

Servei de Comunicació i Publicacions
Tel.: 964 728 833
comunicacio@uji.es

Sindicatura de Greuges
Tel.: 964 728 861
sindicatura-greuges@uji.es

Servei d’Informàtica (SI)
Tel.: 964 729 099
adm-si@uji.es

FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES 
I SOCIALS 
 
Consergeria
Tel.: 964 729 846

Deganat
Tel.: 964 729 814

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES 
I ECONÒMIQUES 
 
Consergeria
Tel.: 964 728 501

Deganat
Tel.:  964 728 521/526 i 964 729123

PER QUÈ  
LA UJI?

Perquè el seu model educatiu es fonamenta en:

1. Desenvolupament integral de l’alumnat
2. Foment de l’ètica i la responsabilitat social
3. Compromís amb el desenvolupament i la 

cohesió social i territorial
4. Cultiu de la vocació investigadora
5. Impuls de la internacionalització
6. Compromís amb la llengua pròpia i amb el 

multilingüisme
7. Incentivació de l’ús de les TIC
8. Millora continuada de la qualitat
9. Impuls de l’ocupabilitat i de l’esperit 

emprenedor intel·ligent
10. Promoció de la formació al llarg de la vida. 
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ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA
I CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
 
Consergeria
Tel.: 964 728 434

Direcció
Tel.: 964 728 452

Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental
Tel.: 964 729 201
opgm@uji.es

Centre Sanitari
Tel.: 964 728 724

Servei de Llengües i Terminologia (SLT)
Tel.: 964 728 881
infoslt@uji.es

Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL)
Tel.: 964 729 468
cal@uji.es

FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT 
 
Consergeria
Tel.: 964 728 501

Deganat
964 387 752/727 721 

SERVEIS CENTRALS A L’ÀGORA 
 
Consell de l’Estudiantat
Tel.: 964 729 360
consell@uji.es

Oficina de Cooperació
al Desenvolupament i Solidaritat
Tel.: 964 729 390
ocds@uji.es

Locals comercials de l’ Àgora
http://www.campus.uji.es

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC)
Tel.: 964 728 896
sasc@uji.es

ALTRES SERVEIS 
 
Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i 
Innovació Educativa. Activitats Juvenils
Tel.: 964 729 395
veoie@uji.es

Unitat de Suport Educatiu (USE)
Tel.: 964 387 087/080
adm-use@uji.es

Oficina d’Inserció Professional i Estades en
Pràctiques (OIPEP)
Tel.: 964 387 072/066
preocupat@uji.es

Biblioteca-Centre de Documentació
Tel.: 964 728 761/762
biblioteca@uji.es

Pavelló Poliesportiu (Servei d’Esports)
Tel.: 964 728 804
se@uji.es

Centre d’Estudis de Postgrau i Formació 
Continuada
Tel.: 964 387 230
centrepostgrau@uji.es

Fundació Universitat Jaume I-Empresa
Tel.: 964 387 222
fue@uji.es

Residència Universitària CAMPUS
Tel.: 964 730 830
castellon@residenciascampus.com

Programa AlumniSAUJI
964 387 990/991 (Llotja)
964 728 930/931 (Campus) 
alumnisauji@uji.es

Oficina de Relacions Internacionals (ORI)
Tel.: 964 387 070
intercanviat@uji.es

Servei d’Assistència Psicològica (SAP)
Tel.: 964 387 647
sap@uji.es

Unitat de Suport Educatiu. Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa
Servei de Comunicació i Publicacions. Rectorat


