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14.24. Taula/resum d'assistència a les activitats de formació 

Part I. INAUGURACIÓ DEL CURS 2005/06 
Sumari 

1. Discurs del secretari autonòmic d'Universitat, Ciència i Tecnologia de la Conselleria d'Empresa, 
Universitat i Ciència, Agustín Escardino Benlloch  

Discurs del secretari autonòmic 
2. Discurs del rector de la Universitat Jaume I, Francisco Toledo Lobo  

Discurs del rector 

Capítol 1. Discurs del secretari autonòmic d'Universitat, 
Ciència i Tecnologia de la Conselleria d'Empresa, Universitat i 
Ciència, Agustín Escardino Benlloch 
Sumari 

Discurs del secretari autonòmic 

Discurs del secretari autonòmic 
Salutacions: rector, president del Consell Social, Sr. director general de Coordinació d'Universitats 
Científiques i Tecnològiques, membres de l'equip de govern de l'UJI i vicerectors representants 
d'altres universitats valencianes, membres del Consell Social, autoritats, representants de partits 
polítics i sindicats, membres del claustre, companys i amics, senyores i senyors. 

Abans de tot, vull expressar la meua satisfacció per assistir a aquest acte solemne d'obertura de curs, 
tant des del punt de vista personal, com és natural, per pertànyer al Claustre d'aquesta Universitat, 
com en qualitat de representant en aquest moment del Govern valencià. 

Així mateix, vull felicitar el professor José Luis González Cussac per la magnífica lliçó inaugural 
que tot just ha pronunciat sobre un tema de gran actualitat. 

Avui s'inicia oficialment el curs acadèmic 2005/2006 en aquesta Universitat, quan la Conselleria 
d'Empresa, Universitat i Ciència compleix 13 mesos d'edat. Al cap d'aquest temps, l'equip directiu de 
la Conselleria continua mirant el futur amb entusiasme i amb la il·lusió de posar en marxa, 
desenvolupar i consolidar projectes i iniciatives que permeten facilitar al màxim la missió que la 
Universitat té encomanada. 

La Universitat exerceix un paper decisiu en la formació, la investigació i la innovació, els tres 
vèrtexs del triangle del coneixement. Per tant, el Govern valencià té molt clar que la millora i la 
modernització de les universitats constitueix una aposta pel futur de la Comunitat Valenciana. 

Fa un any, en els discursos d'obertura de curs, el conseller Justo Nieto va exposar les raons que 
havien impulsat el president de la Generalitat a crear una nova Conselleria que comprenguera les 
actuacions corresponents a empresa, universitat i ciència. En les esmentades intervencions el 
conseller va manifestar que l'objectiu de la nova Conselleria era unir, en el mateix àmbit, una sèrie 
de decisions i un conjunt de programes que afectaven l'empresa, la universitat i la ciència. En 
conseqüència, estaria estructurada en dues secretaries autonòmiques: la d'Empresa i la d'Universitat, 
Ciència i Tecnologia, englobant a més l'IVEX i l'IMPIVA.
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Aquesta nova Conselleria presentava dues novetats. D'una banda, contenia per primera vegada en la 
seua denominació una clara al·lusió al fet que posseïa atribucions en els àmbits de la universitat i de 
la ciència i la tecnologia que, fins a aquells moment, s'havien distribuït entre dues conselleries: 
Cultura i Educació i Indústria i Comerç. D'altra banda, incloïa dins les seues competències les 
corresponents a l'empresa. 

La decisió de crear aquesta nova Conselleria va partir de la convicció que, si s'acosten i coordinen els 
àmbits del coneixement i els de l'activitat econòmica i empresarial, el benefici per al conjunt de la 
societat és evident. 

Era un intent per tal que les empreses, que són el motor de l'economia d'un país, constitueixen els 
seus agents econòmics per excel·lència i són possiblement les úniques institucions que tenen la 
capacitat d'obtindre retorns econòmics i produir riquesa a partir de la creació de nous coneixements i 
de la innovació, es beneficiaren dels avantatges resultants del fet que s'incloguera i es tractara la seua 
problemàtica en el mateix òrgan de decisió que s'ocuparia de gestionar el sistema generador del 
coneixement que és imprescindible per a innovar. És a dir, s'incloïa en un mateix òrgan de gestió els 
tres elements fonamentals del sistema valencià d'innovació. 

La capacitat tecnològica d'un país és funció de l'acció en I+D i de la innovació tecnològica en les 
empreses. Ambdues variables són d'importància estratègica per al creixement econòmic, la creació 
d'ocupació i el benestar de la societat, a més del finançament del sistema universitat-ciència-
tecnologia. 

La competitivitat de les empreses depèn, en gran manera, del seu potencial innovador, sobretot en 
països com el nostre on el cost de la mà d'obra, de les primeres matèries i de l'energia està per 
damunt dels altres països competidors. I els components imprescindibles d'un sistema d'innovació, a 
més dels recursos financers, són les tecnologies inèdites i els recursos humans qualificats. Doncs bé, 
les universitats són les més importants entitats responsables, en qualsevol país, de proporcionar al 
sistema d'innovació els dos últims elements mencionats, sense menysprear la contribució de la resta 
d'OPI i altres entitats generadores de coneixement i transmissores de tecnologia. 

Del que he dit es dedueix que la universitat i l'empresa es necessiten mútuament. L'empresa necessita 
el coneixement que genera la universitat per a ser més competitiva, i la universitat es nodreix dels 
recursos econòmics de la societat que resulten de l'increment de riquesa generat per l'activitat 
empresarial. 

D'altra banda, el fet que una mateixa conselleria tinga atribucions en empresa, universitat i ciència, 
pot afavorir la relació del món empresarial amb el sistema universitari, no sols pel que fa a les àrees 
de ciències experimentals i tecnològiques (que són les que a primera vista pareix que podrien resultar 
més beneficiades), sinó també pel que fa a les àrees de ciències jurídiques i econòmiques, 
administració d'empreses, comunicació, ètica de l'empresa, traducció i interpretació, etc. 

Finalment, el fet que s'haja creat una Secretaria Autonòmica que juntament amb les tres direccions 
generals que coordina, la d'Universitat i Formació Superior, la d'Investigació i Transferència 
Tecnològica i la de Coordinació d'Infraestructures Científiques i Tecnològiques, permet gestionar 
conjuntament i directament, per primera vegada, el sistema d'universitat-ciència-tecnologia valencià, 
suposa una important millora respecte a la situació anterior, en què les atribucions sobre tal sistema 
estaven repartides entre dues conselleries diferents, i ateses pràcticament per una sola direcció 
general, la d'Universitats. A més, s'han ampliat les competències de la nova Secretaria Autonòmica a 
la coordinació dels instituts tecnològics i dels parcs científics a què després em referiré. 

Altres avantatges que deriven del fet que la nova Conselleria tinga competències tant sobre les 
empreses com sobre el sistema de ciència i tecnologia són:
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En estar adscrit l'IMPIVA a la Conselleria, les accions que realitza poden coordinar-se, des 
d'aquesta, amb les actuacions que es desenvolupen pels altres components del sistema de ciència i 
tecnologia. 

La Xarxa d'Instituts Tecnològics (REDIT) i la Xarxa d'Universitats Valencianes per al Foment de la 
I+D+i (RUVID) estan en una mateixa conselleria, la qual cosa afavoreix la interconnexió i el 
desenvolupament de sinergia entre ambdues. 

En l'elaboració dels plans de competitivitat dels diferents sectors industrials, tant tradicionals com 
emergents, no sols han participat les associacions empresarials respectives, sinó també els 
responsables dels instituts tecnològics relacionats amb el sector industrial i els grups d'investigació 
de les universitats i OPI que centren o estan interessats a desenvolupar la seua activitat en l'àrea de 
coneixement corresponent. 

S'ha adscrit a la Conselleria l'Alt Consell Consultiu en Investigació i Desenvolupament i Innovació, 
amb la qual cosa s'ha potenciat el contacte entre els seus components i la resta de responsables del 
desenvolupament de la ciència i la tecnologia a la Comunitat Valenciana. 

Fins ara he descrit una sèrie de raons i avantatges en suport de la idea de crear la nova Conselleria 
d'Empresa, Universitat i Ciència. Ara bé, al cap de 13 mesos de la seua creació, quin és el balanç de 
les accions realitzades?, quines noves actuacions s'han posat en marxa? 

Entre les noves actuacions que s'han desenvolupat durant el curs 2004/2005 o que s'iniciaran 
immediatament, amb la intenció de potenciar el sistema valencià de ciència i tecnologia i afavorir la 
seua relació amb les empreses de la nostra comunitat per a promoure la innovació, cal citar les 
següents: 

La Direcció General d'Investigació i Transferència Tecnològica ha iniciat diverses actuacions que 
inclouen: 

- Beques postdoctorals d'excel·lència per a estades en centres estrangers, amb una dotació econòmica 
important. 

- Ajudes per a donar suport a la contractació de doctors per part d'entitats amb finalitat investigadora.

- Possibilitat de contractar per dos anys més els becaris predoctorals que hagen finalitzat els primers 
dos anys i estiguen en possessió del DEA. 

- Un programa per a fomentar que els becaris predoctorals facen estades en empreses, fins a sis 
mesos de màxim per cada any. 

- Un programa per a concedir ajudes a realització de projectes d'investigació i innovació tecnològica 
d'especial rellevància per a la Comunitat Valenciana, que han de realitzar realitzar conjuntament 
centres d'investigació o instituts tecnològics, en col·laboració amb empreses, dins dels plans de 
competitivitat empresarial 2005-2007 acordats. Les ajudes oscil·laran entre cent mil i tres-cents mil 
euros per projecte. S'ha proposat una dotació al voltant de cinc milions d'euros. 

Com a resultat de la sinergia que hi ha entre la Secretaria Autonòmica d'Universitat, Ciència i 
Tecnologia i l'IMPIVA, conseqüència del fet que ambdós òrgans de gestió estiguen en la mateixa 
Conselleria, s'ha convocat per primera vegada, a càrrec del pressupost de l'IMPIVA, un programa, 
dotat d'un milió d'euros, que s'ampliarà a un milió tres-cents mil. El seu objectiu és potenciar la 
col·laboració entre els nostres instituts tecnològics i grups d'investigació de les universitats o altres 
OPI de la Comunitat Valenciana, per a desenvolupar projectes de I+D conduents a la generació o 
adaptació de noves tecnologies que afavorisquen la innovació tecnològica en les empreses 
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valencianes. 

En la Direcció General de Coordinació d'Infraestructures Científiques i Tecnològiques, entre altres 
actuacions, s'està treballant en diferents línies relacionades amb la creació o potenciació 
d'infraestructures cientificotecnològiques que es posaran en marxa immediatament. 

S'ha establit un model de parc científic per a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. 
Aquest model comprèn els elements següents: 

- Un òrgan de gestió. 

- Edificis de creació, incubació i centrifugació d'empreses.  

- Edificis d'ocupadors del coneixement que es genere en el parc. 

- Empreses d'alt contingut científic o alta base tecnològica. 

- Centres de gestió de coneixement i instituts d'investigació amb orientació empresarial. 

S'ha iniciat una sèrie d'actuacions de suport al desenvolupament dels parcs científics promoguts per 
les cinc universitats públiques valencianes. Aquestes actuacions comprenen, des de l'adquisició de 
terrenys, fins al cofinançament d'infraestructures per a la creació i incubació d'empreses derivades 
(spin-off) segons les necessitats expressades en cada un dels casos. 

S'ha definit i s'ha de crear una xarxa de parcs de la Comunitat Valenciana per a potenciar les 
actuacions sinèrgiques i fomentar el desenvolupament d'estratègies comunes. En principi, aquesta 
xarxa estarà integrada pels parcs científics de les cinc universitats públiques valencianes, el Parc 
Tecnològic de Paterna i les concentracions empresarials Parc Sagunt i Parc Castelló. 

S'ha presentat una proposta conjunta, en la qual participen les cinc universitats públiques 
valencianes, d'un projecte per a optar a les ajudes per a equipament i infraestructura 
cientificotecnològica de parcs científics i tecnològics, a càrrec del pla nacional de I+D+i (2004/-
2007), els objectius fonamentals del qual són: 

- Posar en funcionament la xarxa de parcs. 

- Generar pràctiques que donen suport a la gestió de les infraestructures empresarials que s'hi 
instal·len. 

- Contribuir, des de la xarxa, a la transferència i gestió del coneixement empresarial. 

S'ha definit i s'ha de posar en marxa l'estructura NOEMI per a la identificació i impuls de noves 
oportunitats empresarials sorgides per mitjà de la investigació. Aquesta estructura comptarà amb 
nodes satèl·lit (àmbit local), ubicats en els respectius parcs, i amb un node central que actuarà a 
manera de coordinador, per a evitar la duplicitat d'esforços i permetre i potenciar l'aprofitament dels 
moviments sinèrgics que puguen sorgir. Aquesta estructura actuarà allà on es detecten oportunitats, 
recursos o emprenedors. 

Es convocaran immediatament beques per a la formació dels gestors de parcs i dels tècnics NOEMI 
mencionats, a fi de dotar-los dels coneixements específics necessaris per a l'exercici de les funcions 
que tenen assignades. Per a això està previst que els aspirants seleccionats realitzen una estada, per 
temps limitat, en un centre de prestigi reconegut en temes relacionats fonamentalment amb la gestió 
de coneixement, la transferència de tecnologia i/o la creació i incubació d'empreses. La concessió de 
la beca implica el compromís mutu d'incorporar-se a les mencionades estructures a la seua tornada 
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del període de formació. 

En l'àmbit competencial de la Direcció General d'Universitats i Formació Superior, l'any també ha 
sigut intens I, per això, ara es percep com a curt, encara que plagat de jornades interminables. Les 
actuacions en política universitària han anat al compàs de l'actualitat, buscant la millor adaptació al 
difús marc existent a nivell nacional. 

Des de la Conselleria es té molt clara la importància d'aquest procés i també que podem contribuir-
hi, sense oblidar que el principal actor són les universitats. Des de fa un any treballem amb les cinc 
universitats públiques valencianes per a definir una serie d'actuacions que s'han de finançar 
mitjançant contractes-programa que potencien l'avanç de les universitats en la convergència. 

Cal mencionar també les actuacions següents: 

Estan molt avançats altres dos importants projectes: l'elaboració d'una Llei de la ciència poc 
reglamentista que actualitze la situació real del sistema de ciència i tecnologia de la Comunitat 
Valenciana i la creació d'una institució per a la promoció de la I+D+i de la nostra Comunitat dins de 
la Conselleria. 

Respecte al primer projecte, s'ha constituït i s'ha reunit ja la comissió nomenada per a la redacció de 
la proposta de llei. En aquesta llei es té la intenció de reglamentar allò que s'ha relacionat amb tots 
els components del sistema de I+D valencià adscrits a les diferents conselleries. 

Pel que fa a l'esmentada institució per a la promoció de la I+D+I, es preveu que aquesta tinga, entre 
altres, els objectius següents: 

- Afavorir el desenvolupament de projectes de I+D+i per part de les indústries valencianes, 
fomentant la col·laboració d'aquestes amb les universitats, els OPI i els instituts tecnològics. 

- Donar suport a actuacions dirigides a la formació i l'estabilització d'investigadors i tecnòlegs en el 
sistema valencià de ciència i tecnologia. 

Finalment, està pràcticament conclòs el llarg procés administratiu de creació de l'Agència 
Valenciana d'Acreditació, Avaluació i Prospectiva, que es pretén que actue com a instrument per al 
diàleg entre les institucions i el Govern sobre l'acreditació de programes de formació (inclosos els 
programes de doctorat), per a l'acreditació dels currículums de científics i professors universitaris, 
per a l'avaluació de programes d'investigació i per a dur a terme tasques prospectives i d'estudi de 
temes amb expectatives de futur.  

Per a acabar la meua intervenció, vull felicitar tots els que d'una manera o una altra estem vinculats a 
aquesta Universitat, pel fet d'haver-se acabat al llarg del curs tres edificis singulars en aquest 
campus: el nou edifici d'investigació on s'ubicaran, entre altres instal·lacions, els serveis centrals, 
actualment situats en el conjunt d'edificis de Ciències Experimentals i Tecnologia; el nou Institut 
Universitari de Residus de Pesticides i Aigua, que, per cert, va ser el primer institut universitari que 
es va aprovar dels deu que ha reconegut oficialment el Govern de la Generalitat, al llarg del curs 
passat; el segon edifici de la Biblioteca i l'edifici del Consell Social que, segons tinc entès, pot ser 
que s'inauguren el proper mes d'octubre. 

Aixi mateix, crec que aquesta Universitat pot estar satisfeta perquè enguany, entre fons FEDER 
estatals, que va negociar en el MEC l'equip directiu de la SAUCYT, i fons FEDER de la Generalitat 
Valenciana, s'han adjudicat a l'UJI subvencions per un total de vuit milions quatre cents mil euros, a 
mes d'uns de sis-cents mil euros per a infraestructures científiques i projectes d'investigació, nou 
cents mil euros per a l'adquisició de terrenys per tal d'ampliar el campus i una previsió de més de vuit 
milions d'euros per a instalacions i adquisició de terrenys per al futur parc científic. En total, poden 
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ser segurs pràcticament deu milions d'euros i, si es compleixen les previsions, vora dinou milions 
d'euros. 

També vull dir públicament que, per mancances de pressupostos, que sempre són limitats, no s'ha 
pogut atendre encara la dotació que fa falta per a construir el Paranimf, ni altres necessitats d'aquesta 
Universitat que, com és la seua obligació, posarà de manifest a continuació el senyor rector, encara 
que puc dir que, almenys fins ara, mai ha estat en perill la dotació necessària per al normal 
funcionament d'aquesta Universitat.  

Bé, no vull fer més llarga la meua intervenció, desitge tot tipus d'èxits a la Universitat Jaume I en el 
nou curs que avui comença i vull manifestar que des de la Conselleria farem el que es puga i el 
pressupost permeta per tal de donar suport a l'avanç i l'expansió d'aquesta universitat. 

Gràcies per la vostra atenció. 

Capítol 2. Discurs del rector de la Universitat Jaume I, 
Francisco Toledo Lobo 
Sumari 

Discurs del rector 

Discurs del rector 
Excel·lentíssim President del Consell Social, 

Excel·lentíssim Secretari Autonòmic d'Universitat, Ciència i Tecnologia, 

Excel·lentíssim i Magnífic Rector de la Universidad Católica San Vicente Mártir de València, 

Il·lustríssim Alcalde de l'Ajuntament de Castelló, 

Molt honorables, excel·lentíssimes i il·lustríssimes autoritats locals, autonòmiques i estatals, 

Membres del Consell Social i del Consell de Direcció, 

Rectors Romero, Suárez i Michavila, 

Representants de les altres universitats valencianes, 

Representants sindicals, 

Comunitat universitària, 

Senyores i senyors, 

Vull que les meues primeres paraules siguen de felicitació al professor José Luis González Cussac, 
destacat catedràtic de Dret Penal amb qui tenim la sort de comptar en el nostre Claustre de 
professorat, per la magnífica lliçó inaugural amb què ens ha obsequiat. Aquesta dissertació ens 
permet conèixer millor i reflexionar sobre un dels problemes mundials amb el qual no podem 
contemporitzar, un problema contra el qual hem d'unir les nostres energies més enllà de les fronteres 
dels pobles perquè qualsevol persona podem ser víctima del terrorisme i pagar amb la nostra vida, 
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pel mer fet d'haver nascut, de voler ser lliures i no compartir el fanatisme dels terroristes.  

La lliçó inaugural ens evidencia una vegada més el compromís social d'aquesta Universitat per a 
col·laborar activament per tal d'aconseguir una societat millor i més justa, compromís que es 
concreta en el treball diari del personal i l'alumnat en molts vessants com ara la igualtat de gènere, el 
Màster de la Pau, programes de cooperació al desenvolupament, de solidaritat, d'ètica empresarial, 
etc., i amb les jornades, congressos i cursos de temàtiques molt variades que al llarg de l'any se 
celebren en la nostra Universitat. 

També vull felicitar els nous doctors i noves doctores que han assolit el grau en aquest curs i els 
premiats i les premiades, que han sigut la majoria, amb el premi extraordinari de doctorat, perquè 
són el futur de la investigació en el nostre país i, per descomptat, són el futur de la Universitat. 

Aquest curs que avui comencem celebrarem el 15 aniversari de la creació de la nostra Universitat. És 
un bon moment per a mirar endarrere i valorar el camí recorregut col·lectivament durant tot aquest 
temps. Tindrem ocasió de fer un balanç del que han significat aquests 15 anys d'universitat, dins i 
fora del campus, en les múltiples dimensions en què treballa l'UJI, i ja us avance que trobarem 
multitud de motius per a sentir orgull col·lectiu d'aquesta magnífica realitat universitària. 

El secretari general ens ha llegit un excel·lent resum de la memòria del curs que ha acabat, i 
remarque això de resum perquè sé com de complicat resulta sintetitzar en tan poc de temps tantes 
coses fetes i tan variades i sé totes les coses que li hauria agradat incloure però que, per tal d'ajustar-
se al temps establit, queden per a la memòria definitiva, que us invite a consultar quan es publique. 

No repetiré les dades exposades pel secretari general, però sí que en vull fer una valoració: a més de 
la quantitat i qualitat d'allò que s'ha fet, la nostra Universitat destaca per la gran capacitat 
emprenedora i innovadora; destaca pel seu inconformisme, per la seua autocrítica, per no anar a 
remolc de la realitat sinó empentant-la cap endavant en molts àmbits; destaca per saber definir 
col·lectivament el camí per on hem d'anar i per saber treballar intensament per a seguir-lo, superant 
les legítimes i enriquidores discrepàncies inherents a una comunitat tan nombrosa, heterogènia i 
qualificada. 

I vull destacar aquests valors perquè crec que són el nostre millor aval de futur. Estem en un moment 
en què les regles que canalitzen el desenvolupament universitari estan canviant, és més, haurien 
d'haver-ho fet ja. El procés d'harmonització europea d'ensenyament superior, la construcció de l'espai 
europeu d'investigació, la concreció del nou postgrau, són tres pilars que fonamentaran la futura 
universitat espanyola, i per tant, també la nostra, d'una manera notablement diferent de l'actual. Tinc 
la convicció que les universitats que sàpien evolucionar i adaptar-se a aquesta nova realitat eixiran 
reforçades, però aquelles que es mantinguen estàtiques o evolucionen lentament o en sentit 
equivocat, veuran seriosament amenaçat el seu posicionament dins del sistema universitari. No tinc 
cap dubte que la nostra estarà entre les primeres pels avals que he esmentat anteriorment.  

En aquest curs que avui comença ens hem d'emplaçar per a recollir fruits madurs del treball d'aquests 
15 anys, però també per a consensuar com hem de sembrar per al futur en el nou context en què ens 
veurem immersos. Als canvis estructurals externs hem d'adaptar-nos amb canvis interns, millorant 
l'estructura de PDI i de PAS, de plans d'estudi i de metodologies, i a més hem d'abordar importants 
temes pendents: el parc científic UJIPARC; la culminació del campus; la connexió de transport amb 
Castelló i l'àrea metropolitana; l'adequació de l'actual edifici d'Hisenda a la plaça de l'Hort dels 
Corders a ús universitari; la restauració de Vil·la Elisa (l'estat de la qual no ha millorat en aquests 15 
anys) per a la qual l'Ajuntament de Benicàssim i l'UJI tenim el compromís públic del president de la 
Generalitat, que suposarà un important impuls a cursos d'estiu, congressos i altres activitats 
universitàries, etc. 

Per això, cride tota la comunitat universitària a iniciar el debat de com volem que siga l'UJI dels 25 
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anys, la de 2016, quan els nous pilars estiguen plenament construïts, i per quines línies apostem per a 
aconseguir-ho. És ineludible que hem de fer aquest esforç intel·lectual perquè només d'aquesta 
manera serem els amos del nostre futur i no els seus esclaus. Comprendreu que a una persona com 
jo, entregada a la Universitat, a qui li agraden els reptes i que es considera profundament 
universitària, trobe en aquest escenari de redefinició i construcció suficients raons per a dedicar totes 
les meues energies laborals dels pròxims anys a l'UJI, ja siga des del càrrec de rector, si compte amb 
suports per a presentar-me a la reelecció durant aquest curs i l'obtinc, o des de la càtedra de Ciències 
de la Computació de la qual sóc titular. 

Vull deixar absolutament clar, però, que la meua coherència intel·lectual, la mateixa que em va 
obligar a presentar la dimissió en dissoldre's, per imperatiu de la LOU, el Claustre que em va triar 
per primera vegada, m'impedeix i m'impedirà renunciar al Rectorat per a dedicar-me a tasques 
extrauniversitàries, perquè necessite ser conseqüent amb els meus compromisos i amb la confiança 
dipositada a través de les urnes en mi i en les persones que treballen amb mi.  

He esbossat els formidables reptes que tenim davant nosaltres, però vull remarcar que no poden 
concretar-se i no poden escometre's sense que els governs prenguen les decisions que han de prendre. 
Necessitem que el Govern espanyol i el de la Comunitat Valenciana definisquen els nous pilars. 

He de dir amb profunda decepció que en aquest curs que acaba no estem en molts temes exactament 
igual que fa un any, sinó pitjor, com ocorre amb el futur mapa de titulacions la concreció del qual 
està passant per moments esperpèntics, com ara qüestionar Humanitats o Filologia Anglesa, per citar 
només els que ens afecten directament. Passa el temps i en molts casos els problemes són els 
mateixos perquè no s'aborda la seua solució, com a màxim s'hi posen pedaços de curta durada. On 
està la reforma de la LOU, l'esborrany de la qual es va prometre presentar fa mesos? I la tan 
necessària reforma del marc normatiu de professorat? I la fa ja dos anys promesa llei valenciana 
d'universitats? I el nou model de finançament que havia d'estar acordat abans d'agost i del qual no 
coneixem ni una línia? I el plans d'inversions el repartiment del qual està consensuat però no acaben 
de posar-se a punt els instruments financers per a fer-lo realitat?  

I on estan les decisions sobre el finançament del postgrau, que tant preocupa amb raó l'alumnat, i 
l'absència del qual està hipotecant les propostes que s'estan preparant? La indeterminació 
pressupostària que caracteritza l'inici, tant del curs passat com de l'actual, no es donava en el sistema 
universitari públic valencià des de 1994, any en què entre la Generalitat i les universitats valencianes 
es va negociar i va ser aprovat el primer Pla plurianual de finançament. 

En el discurs d'obertura de curs que vaig fer en aquest mateix lloc fa dos anys vaig dir textualment 
que "se'ns fa imprescindible la negociació ràpida o avanç del nou pla per a completar les 
infraestructures necessàries de què ja disposen altres universitats valencianes i de les quals tots els 
universitaris, tots els castellonencs, ens sentirem orgullosos".  

Em referia a projectes ja redactats en aquell curs, com ara el Paranimf o la zona d'esports a l'aire 
lliure, que no podien licitar-se per no disposar de pla d'inversions i dels quals continuem mancant 
després de 15 anys. Això ho vaig dir, repetisc, fa dos anys. Ho vaig tornar a repetir fa un any i vaig 
demanar al nou conseller Nieto urgència per a resoldre-ho. Sembla que estem prop de veure la 
solució, però fa mesos que estem prop i mai arribem a veure-la. Mentrestant, és un fet que les noves 
obres brillen per la seua absència als campus universitaris valencians i no perquè no hi haja 
necessitats, sinó per la falta de decisions governamentals. Ha passat l'equador de la legislatura de 
l'actual Govern valencià, i en matèria d'universitats queda per fer pràcticament el mateix que quan va 
començar. Seguirem així, ajornant els problemes importants, o com a màxim posant-hi pedaços?  

Mentre ací funcionem al ralentí en importants temes universitaris, en altres comunitats autònomes 
van a tota màquina, per no parlar del que es fa a la resta d'Europa. Això, no sols com a universitats 
valencianes sinó com a societat, no ens ho podem permetre.
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Les meues anteriors paraules pretenen ser una crítica constructiva i tenen la intenció d'alertar perquè 
s'aborden com més prompte millor aquests temes. Dit això, el meu discurs no seria equilibrat si no 
reconeguera que tant el Govern central com l'autonòmic funcionen afortunadament en molts temes 
amb la inèrcia habitual, inèrcia necessària però no suficient en aquest món canviant. Fins i tot en 
alguns temes, com per exemple els fons Feder, s'ha produït una notable millora i, a més, és just 
reconèixer que tant en l'àmbit estatal com en l'autonòmic s'han realitzat convocatòries noves dins del 
procés de convergència europea, amb accions de dinamització i convocatòries de parcs científics que 
seran un element clau de l'espai europeu d'investigació. 

En aquest sentit, vull felicitar i animar el secretari autonòmic, el nostre volgut professor Agustín 
Escardino, a seguir pel camí emprès. 

Amb aquestes reflexions sobre els reptes que entre tots haurem d'afrontar tanque aquest discurs 
inaugural del curs 2005/2006, un curs en què, més que mai, serà necessari comptar amb el 
compromís col·lectiu i amb el treball diari de tots i totes els que formem part d'aquesta magnífica 
comunitat universitària que és la Universitat Jaume I, un compromís i un treball que sens dubte 
redundarà en el fet que puguem veure la Universitat Jaume I del 2016, del nostre 25 aniversari, 
encara amb major orgull i satisfacció del que tenim ara.  

Moltes gràcies. 

Part II. ACTES PROTOCOL·LARIS 
Sumari 

3. Concessió de la Medalla de la Universitat Jaume I a Agustín Escardino Benlloch  
Concessió de la Medalla 

Capítol 3. Concessió de la Medalla de la Universitat Jaume I a 
Agustín Escardino Benlloch 
Sumari 

Concessió de la Medalla 

Concessió de la Medalla 
El Consell de Govern, reunit el 30 de novembre de 2004, i d'acord amb el que preveu l'article 45.4 
dels Estatuts de la Universitat Jaume I, aprovats pel Decret 252/2003, de 19 de desembre, del Govern 
Valencià, aprova per unanimitat la concessió de la Medalla de la Universitat Jaume I al senyor 
Agustín Escardino Benlloch, a la vista de la memòria justificativa que acompanya la proposta, en la 
qual s'indiquen els mèrits rellevants que concorren en la persona de l'il·lustre investigador. Així 
mateix, acorda que el solemne acte acadèmic d'investidura d'aquest grau honorífic se celebre amb el 
protocol previst el dia 25 de febrer de 2005. 

Part III. MEMÒRIA DEL CURS 2004/05 
Sumari 

4. ESTRUCTURA ORGÀNICA  
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Òrgans de govern d'àmbit general  
Claustre  
Consell Social  
Consell de Govern  
Consell de Direcció 

Òrgans de govern d'àmbit particular  
Direccions de centres i direccions de departaments  
Instituts 

Junta Electoral 
5. PRESSUPOST, INFRAESTRUCTURES I CONTRACTACIÓ  

Pressupost  
Comptes anuals i informes d'auditoria de l'exercici 2004  
Pressupost de l'exercici 2005 

Infraestructures  
Obres de nova construcció i de reforma, ampliació i millora  
Infraestructures de suport a activitats. Biblioteca 

Contractació  
Expedients de contractació  
Contractes menors 

6. COMUNITAT UNIVERSITÀRIA  
Estudiantat  

Nombre d'estudiantat  
Beques  
Proves d'accés  
Títols 

Personal  
Personal docent i investigador (PDI)  
Personal d'administració i serveis (PAS)  
Formació: PDI i PAS 

Prevenció i medi ambient  
Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental  
Oficina Verda 

Sindicatura de Greuges 
7. TITULACIONS I PLANS D'ESTUDIS  

Titulacions  
Vicedeganats i vicedireccions 

8. DOCÈNCIA  
Primer i segon cicle  
Tercer cicle  
Postgrau i formació continuada  

Centre d'Estudis de Postgrau i Formació Continuada 
Docència no reglada  

Extensió Universitària  
Cursos d'estiu 2005  
Programa d'estudis per a persones majors 

Suport educatiu  
Informació acadèmica i assessorament educatiu  
Innovació i millora de la docència 

Convergència europea 
9. INVESTIGACIÓ  

Oficina per a la Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic  
Resum 

Institut de Tecnologia Ceràmica  
I+D i assessorament tecnològic  
Transferència de tecnologia
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Formació  
Serveis tecnològics 

Servei Central d'Instrumentació Científica 
10. ACTIVITATS CULTURALS I PROMOCIÓ UNIVERSITÀRIA  

Programa Campus obert  
Activitats esportives  

Introducció  
Dades del Servei d'Esports  
Recursos humans  
Activitats organitzades durant el curs acadèmic 2004/05  
Dades d'inscripcions en activitats esportives  
Fotografies 

Activitats socioculturals  
Aula de música  
Aula de cinema  
Aula de fotografia  
Aula de teatre  
Activitats formatives  
Col·laboracions 

Escola d'Estiu 2004  
Escola d'Estiu dels Xiquets i Xiquetes 2005  
Fotografies 

Galeria Octubre  
Comunicació: publicacions de la Universitat Jaume I i projecció social 

11. INSERCIÓ PROFESSIONAL  
Estades en pràctiques  

Realització d'estades en pràctiques: alumnat matriculat i convenis signats  
Relació amb la Fundació Universitat Jaume I- Empresa (FUE)  
Avaluació de les estades en pràctiques  

Estades en pràctiques a l'estranger  
Projecte Leonardo da Vinci per a titulats de la Universitat Jaume I: estades en pràctiques 
internacionals per a recent graduats a Europa 2003  
Projecte Leonardo da Vinci per a titulats de la Universitat Jaume I: estades en pràctiques 
internacionals per a recent graduats a Europa 2004  
Estades en pràctiques internacionals per a recent graduats a Europa 2005  
Altres estades en pràctiques a l'estranger 

Activitats d'inserció laboral  
Fòrum d'ocupació universitària  
Presentació del projecte OPEA 2005  
Projecte Observatori ocupacional  
Guia d'orientació professional per a estudiants i titulats de la Universitat Jaume I  
Projecte PIE-UJI: Pla integral d'ocupació per a universitaris joves titulats 2005 (PIE-UJI 
2005) 

ANNEX I  
Relació d'empreses/institucions/entitats que han subscrit convenis de cooperació 
educativa per a la realització d'estades en pràctiques durant el curs acadèmic 2004/05 

ANNEX II  
Relació d'empreses/institucions/entitats que han col·laborat efectivament en les estades 

12. RELACIONS INSTITUCIONALS I INTERNACIONALS  
Relacions institucionals  

Convenis signats 
Relacions internacionals  

Estudiantat ixent  
Estudiantat entrant  
Programa SICUE  
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Total d'estudiantat ixent i entrant  
Projectes propis curriculars amb universitats estrangeres  
Mobilitat de professorat a l'estranger per estades docents i acadèmiques  
Gestió dels intercanvis  
Beques per ampliació d'estudis  
Integració d'estudiantat estranger  
Evolució dels programes d'intercanvi  
Altres activitats 

13. COMPROMÍS SOCIAL  
Resum  
Objectius  
Activitats del Racó de la Solidaritat  

Programa d'informació i atenció al públic  
Accions de voluntariat  
Accions de solidaritat  
Accions de cooperació  
Observatoris  
Altres activitats 

14. ORGANITZACIÓ I NOVES TECNOLOGIES  
Pla de sistemes  
Recursos informàtics  

Fites assolides al curs 2004/05 
Centre d'Educació i Noves Tecnologies  
Web i publicacions electròniques 

15. POLÍTICA LINGÜÍSTICA  
La política lingüística a la Universitat Jaume I durant el curs 2004/05 

16. PLANIFICACIÓ I QUALITAT  
Planificació  

Sistema de direcció estratègica 
Qualitat  

Gestió de la qualitat  
Avaluació de la docència  
Avaluació institucional 

17. ANNEX  
18. ENTITATS DEPENDENTS  

Àgora Universitària, SL  
Fundació Universitat Jaume I-Empresa (FUE)  
Societat d'Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I  
Fundació Germà Colón Domènech de la Comunitat Valenciana  
Fundació Isonomia  
Fundació Càtedra Enric Soler i Godes  
Càtedra d'Innovació i Creativitat 

Capítol 4. ESTRUCTURA ORGÀNICA 
Sumari 

Òrgans de govern d'àmbit general  
Claustre  
Consell Social  
Consell de Govern  
Consell de Direcció 

Òrgans de govern d'àmbit particular  
Direccions de centres i direccions de departaments
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Instituts 
Junta Electoral 

Òrgans de govern d'àmbit general 

Claustre 

President: Toledo Lobo, Francisco Secretari general: Fabra Valls, Modesto Gerent: Montañana 
Riera, Antoni 

En representació del PDI funcionari doctor 

Climent Jordà, Vicent 

Toledo Lobo, Francisco 

Alcón Soler, Eva 

Orts Ríos, Vicente 

Cabedo Manuel, Salvador 

Andrés Bort, Juan 

Palmer Andreu, Vicent 

Adell Segura, Jordi 

Chust Calero, Manuel 

Cervera Mateu, Vicente 

Barba Juan, Antonio 

Escribano López, Purificación 

Martínez Guzman, Vicent 

Gómez Colomer, Juan Luis 

Company Calleja, Pedro 

García Izquierdo, Isabel 

Fuertes Eugenio, Ana M. 

Bernat Martí, Joan Serafí 

Lapeña Barrachina, Leonor 

Rodrigo Carbonell, M. Dolores 
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Fortanet Gómez, Inmaculada 

Planelles Fuster, Josep Hilari 

Morell Evangelista, Ignacio 

García Edo, Vicente 

Porcar Miralles, Margarita 

López Ortí, José Antonio 

Chaume Varela, Frederic 

Botella Arbona, Cristina 

Rosel Remírez, Jesús 

Marzal Varó, Andrés 

Mínguez Cornelles, Víctor 

Rambla Zaragozá, Wenceslao 

García Bacete, Francisco 

Claver Iborra, José Manuel 

Orón Moratal, Germán 

Carda Castelló, Juan Bautista 

Gual Almarcha, Elvira 

Verdegal Cerezo, Joan 

López Olivares, Diego 

Moliner Ibáñez, Vicente 

Feliu Mingarro, Carlos 

Balaguer Coll, Jacint 

Oltra Mestre, M. José 

Molina Morales, Xavier 

Pérez Francisco, Miguel 

Rabassa Vaquer, Carles 

García Agustín, Pilar 
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Aliaga Estellés,José Ignacio 

Posteguillo Gómez, Santiago 

Pla Bañón, Filiberto 

Boronat Pérez, Pablo 

García Sevilla, Pedro 

Mayo Gual, Rafael 

Fernández Izquierdo, M. Angeles 

Aibar Ausina, Pablo 

Meseguer Pallarés, Lluís 

Sanz Valero, Pedro J. 

Torrent Esclapés, Rosalía 

Roig Navarro, Antoni 

Moliner Tena, Miguel Angel 

Peris Fajarnés, Eduardo 

Berlanga Llavorí, Rafael 

Vico Martínez, Antonio 

Galbis Silvestre, Miguel 

Alcarria Jaime, José Joaquín 

Cordoncillo Cordoncillo, Eloísa 

En representació del PDI funcionari no doctor i contractat 

Bruscas Bellido, Gracia M. 

Barrachina Mir, Sergio 

Martínez Rodrigo, M. Dolores 

Piquer Vicent, Ana 

Campos Sancho, Cristina 

Marco Viciano, Francisco 

Hernando Domingo, Carlos 
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Safont Jordà, M. Pilar 

Illueca Muñoz, Manuel 

En representació de l'estudiantat 

Sanz Monroig, Ruth 

Fernández Bielsa, Carlos 

Limorte Segura, Raul 

Torre Ros, Javier 

Reula Carrillo, Paula 

Gil Martínez, M. José 

Hayani Al-Nisr, Hazem 

Martínez Segura, Matías 

Sales Barberà, Vicent 

Esteve Mon, Francesc 

Hernández Mezquita, María 

García García, Andrea 

Floro García, Pedro 

Alcalá Tello, Estela. 

Herrero Poveda, Alicia 

Banacloche Llombart, José 

Merhi El Aawar, Richard 

Lázaro Espadas, Pilar 

Segura i Allepuz, Leopoldo 

Puig Malonda, Jessica 

Carbó Adell, Luis 

Herrero Poveda, Beatriz 

Gómez Blasco, M. Pilar 

Sánchez Salas, David 
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Campos López, José Gabriel 

Giménez Sancho, Alejandro 

Díaz Gurriaran, Pablo José 

Bolaños Ulloa, Belén 

Adsuara Veloso, José Vicente 

Ferrando Abad, Rosa 

Renau Garcerà, Francisco 

Tomás Piñón, Enrique Miguel 

Casado Garrido, Paloma 

Mifsud García, Víctor 

Mondragón Sánchez, Laura 

Muñoz Pérez, David 

Ortiz Gómez, Manuel 

Fortanet Gómez, David 

En representació del personal d'administració i serveis 

Orenga Suliano, Manuel 

Gómez Navarro, Miguel 

Mora Martínez, Vicent 

Rodríguez Carot, M. Pilar 

Morte Ruíz, M. José 

Carbó Badal, Olga 

Gil Puértolas, Longi 

Pérez Villanueva, Juan Salvador 

Vilar Vilar, Maria Dolores 

Prior Romero, Bartomeu 

Marcelo Marco, Vicky 

García Belmonte, Francisco Javier 
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Pitart Martí, José 

Beltrán Ferrer, Juan M. 

Polop Lechner, Emma 

Sanchis Alós, Emília 

Nous membres per baixes 

Lázaro Guillamón, Carmen PDI funcionari no doctor i contractat 

Amorós Albaro, José Luis PDI funcionari doctor 

Bengochea Morancho, Aurelia PDI funcionari doctor 

Blázquez Peinado, María Dolores PDI funcionari doctor 

Van Lawick Brozio, Heike PDI funcionari no doctor i contractat 

Abella Rius, Miguel PAS 

Bou Llusar, Juan Carlos PDI funcionari doctor 

Cabedo Semper, José David PDI funcionari doctor 

Daruiz Tuda, Hernán Santiago Estudiant 

Iserte Igual, Aurora Estudiant 

Mesa del Claustre  

President: Francisco Toledo Lobo 

Secretari: Modesto Fabra Valls 

Vocals: pel personal docent i investigador, Antonio Vico Martínez i Diego López Olivares; per 
l'estudiantat, Ruth Sanz Monroig i Matias Martínez Segura; pel personal d'administració i 
serveis, Manuel Orenga Suliano. 

Consell Social 

COMPOSICIÓ DEL CONSELL SOCIAL 

Constituït el 28 de març de conformitat amb la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de consells socials de 
les universitats públiques valencianes. 
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President(*):  

Benavent Adrián, Rafael 

Secretari(**):  

Muñoz Castillo, José 

Vocals (***) 

Representants de la Universitat Jaume I 

Membres nats: 

Rector:  

Toledo Lobo, Francisco 

Secretari:  

Fabra Valls, Modesto 

Gerent:  

Montañana Riera, Antonio 

Escollits pel Consell de Govern 
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Representant del professorat:  

Escardino Benlloch, Agustín 

Representant de l'estudiantat:  

Fernández Bielsa, Carlos 

Representant del PAS:  

Martínez Parra, Manuel 

Designats pel conseller de Cultura, Educació i Esport 

Ferrada Gómez, Alfonso 

Pla Colomina, Sebastián 

Prades Perona, Luis 

Designat pel conseller de d'Indústria, Comerç i Turisme 

Baigorri García, Pablo 

Designat per l'Ajuntament de Castelló de la Plana 

Gimeno Ferrer, José Luis 

Designat per la Diputació de Castelló de la Plana 

Mulet Taló, Miguel Ángel 

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

Barragán Brito, Encarna (CCOO) 

Valls Gregori, Consol Maria (CCOO) 

Mira i Franch, Vicente (UGT) 

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

Barreda Miralles, Juan 

Montero Gomis, Rafael - vicepresident 

Vicedo Madrona, Enrique 

Designat pel Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústri i Navegació de la Comununitat 
Valenciana  

Sos García, José 
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Designat pels col·legis professionals de la Comunitat Valenciana  

Llorente Illera, Víctor 

Designats pel president del Consell Social 

Breva Ferrer, José Luis - vicepresident 

González Cudilleiro, Manuel 

(*) Decret 158/2003, de 5 de setembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es nomena president 
del Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló (DOGV número 4582, de data 08/09/2003) 

(**) Ordre de 17 de desembre de 2003, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es 
nomena secretari del Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló (DOGV número 4662, de 
data 02/01/2004) 

(***) Ordre de 16 de febrer de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es 
nomenen vocals del Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló (DOGV número 4706, de 
data 05/03/2004) 

Al llarg d'aquest any hi ha hagut nous nomenaments i cessaments; per tant, la composició del 
Consell, a 31 de desembre de 2004, experimenta les següents modificacions: 

VOCALS 

Designats per les Corts valencianes 

Gozalbo Bellés, Daniel. Nomenament: DOGV 4824, de 20/08/2004 (pendent de presa de possessió). 

Monzonís Martínez, Juan José. Nomenament: DOGV 4824, de 20/08/2004 (presa de possessió: 8 de 
novembre de 2004). 

REPRESENTANTS DE LA UNIVERSITAT JAUME I TRIATS PEL CONSELL DE GOVERN: 

Representant de professorat: 

Escardino Benlloch, Agustín. Nomenament: DOGV 4824, de 05/03/2004 (presa de possessió: 29 de 
març de 2004; cessament: DOGV 4892, de 26/11/2004). 

Grau Gumbau, Rosa Maria. Nomenament: DOGV 4892, de 26/11/2004 (presa de possessió: 21 de 
desembre de 2004). 

Representant del PAS: 

Martínez Parra, Manuel. Nomenament: DOGV 4706, de 05/03/2004 (no pren possessió; cessament: 
DOGV 4761, de 26/05/2004). 

Morte Ruiz, Maria José. Nomenament: DOGV 4761, de 26/05/2004 (presa de possessió: 23 de juny 
de 2004). 

COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS DEL CONSELL SOCIAL
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28 d'abril de 2004 

Mentre s'aprova el Reglament del Consell, es constitueixen les següents comissions: 

COMISSIÓ ECONÒMICA 

President per delegació:  

Montero Gomis, Rafael 

Vocals:  

Escardino Benlloch, Agustín (cessament: DOGV 4892, de 26/11/2004) 

Gimeno Ferrer, José Luis 

Mira Franch, Vicente 

Montañana Riera, Antonio 

Pla Colomina, Sebastián 

Sos García, José 

Vicedo Madrona, Enrique 

COMISSIÓ D'ASSUMPTES UNIVERSITARIS 

President per delegació:  

Breva Ferrer, José Luis 

Vocals:  

Baigorri García, Pablo 

Barragán Brito, Encarna 

Fabra Valls, Modesto 

Fernández Bielsa, Carlos 

González Cudilleiro, Manuel 

Mulet Taló, Miguel Ángel 

Prades Perona, Luis 

En ambdues comissions, el secretari és José Muñoz Castillo, secretari del Consell Social. 

DESIGNACIONS DE REPRESENTANTS DEL CONSELL SOCIAL 

REPRESENTANTS EN EL CONSELL VALENCIÀ D'UNIVERSITATS
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Benavent Adrián, Rafael 

Montero Gomis, Rafael 

Mira Franch, Vicente 

REPRESENTANTS EN EL CONSELL DE GOVERN 

Breva Ferrer, José Luis 

Mira Franch, Vicente 

Vicedo Madrona, Enrique 

GRUP DE TREBALL DEL REGLAMENT 

Benavent Adrián, Rafael 

Breva Ferrer, José Luís 

Fabra Valls, Modesto 

Montero Gomis, Rafael 

Muñoz Castillo, José 

REPRESENTANT DE LA COMISSIÓ GESTORA DEL PLA DE PENSIONS DE LA 
UNIVERSITAT JAUME I 

González Cudilleiro, Manuel 

REPRESENTANT DE LA COMISSIÓ D'ADJUDICACIÓ D'AJUDES SOCIALS 

Llorente Illera, Víctor 

REPRESENTANT DEL CONSELL ASSESSOR D'INSERCIÓ PROFESSIONAL 

Vicedo Madrona, Enrique 

REPRESENTANT DE LA MESA NEGOCIADORA DE LA UNIVERSITAT JAUME I 

Vicedo Madrona, Enrique 

REPRESENTANT DEL GRUP DE TREBALL DE PROJECTES PARCS CIENTÍFICS A LES 
UNIVERSITATS 

González Cudilleiro, Manuel 

REPRESENTANTS DEL CONSELL DE QUALITAT DE LA UNIVERSITAT JAUME I 

González Cudilleiro, Manuel 

Vicedo Madrona, Enrique
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Consell de Govern 

Taula 4.1. Membres 

Francisco Toledo Lobo Rector; president
Modesto Fabra Valls Secretari general
Secretari general Gerent
Vicent Palmer Andreu Vicerector d'Assumptes Econòmics i Planificació Universitària
Ana María Fuertes 
Eugenio Vicerectora de Cooperació Internacional i Solidaritat 

Vicent Cervera Mateu Vicerector d'Infraestructures i Serveis
Vicente Orts Ríos Vicerector d'Investigació i Postgrau
Eva Alcón Soler Vicerectora d'Ordenació Acadèmica i Estudiants
Manuel Chust Calero Vicerector de Professorat i Benestar Social
Juan Andrés Bort Vicerector de Promoció Científica i Tecnològica
Margarita Porcar 
Miralles Vicerectora de Promoció Universitària, Sociocultural i Lingüística

Rosa Grau Gumbau Vicerectora de Qualitat Educativa i Harmonització Europea
José Luis Amorós 
Albaro Director de l'Institut de Tecnologia Ceràmica

Ruth Sanz Monroig Estudianta
Francisco Borja Casado 
Garrido Estudiant

Assumpta Cantavella 
Ferrada Estudianta

José L. Gordo García-
Madrid Personal d'administració i serveis

Víctor Mínguez 
Cornelles Víctor Mínguez Cornelles

Carlos González Aragón Director del Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia
Juan Carlos Ruíz Antón Director del Departament de Traducció i Comunicació
Jesús Bermúdez Ramiro Director provisional del Departament de Filologia i Cultures Europees

Arantxa Vicente Palacio Coordinadora de la Unitat Predepartamental de Dret del Treball i 
Seguretat Social i Eclesiàstic de l'Estat

Francisco Javier Zamora 
Cabot Director del Departament de Dret Privat

Joan Serafí Bernat Martí Director del Departament d'Economia
José J. Alcarria Jaime Director del Departament de Finances i Comptabilitat
Pablo Aibar Ausina Director del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics
Francisco López Benet Director del Departament de Ciències Experimentals
Pilar Orús Báguena Directora del Departament de Matemàtiques
Pedro Pablo Company 
Calleja Director del Departament de Tecnologia

Manuel Rosas Artola Degà de la Facultat de Ciències Humanes i Socials
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Representants d'estudiants pel Claustre 

Francesc Esteve Mon 

Pedro Floro García 

Carlos Fernández Bielsa 

Hazen Hayani Al-Nisr 

Beatriz Herrero Poveda 

Matías Martínez Segura 

Representants del PAS pel Claustre 

Francisco Javier García Belmonte 

M. José Morte Ruíz  

Emma Polop Lechner  

Vicente Mora Martínez 

Representants del PDI pel Claustre 

Juan Luis Gómez Colomer 

Vicent Climent Jordà 

Joan Manuel Verdegal Cerezo 

Pilar García Agustín 

Jacint Balaguer Coll 

Inmaculada Fortanet Gómez 

Vicent García Edo 

Francisco Marco Viciano 

Gracia M. Bruscas Bellido 

M. Dolores Martínez Rodrigo 

Representants del Consell Social 

Enrique Vicedo Madrona

Germán Orón Moratal Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
Fernando Rajadell 
Viciano Director de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
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José Luis Breva Ferrer 

Vicent Mira i Franch 

Consell de Direcció 

Vicent Palmer Andreu, vicerector d'Asssumptes Econòmics i Planificació Universitària 

Ana María Fuertes Eugenio, vicerectora de Cooperació Internacional i Solidaritat  

Vicent Cervera Mateu, vicerector d'Infraestructures i Serveis 

Vicente Orts Ríos, vicerector d'Investigació i Postgrau 

Eva Alcón Soler, vicerectora d'Ordenació Acadèmica i Estudiants  

Manuel Chust Calero, vicerector de Professorat i Benestar Social 

Juan Andrés Bort, vicerector de Promoció Científica i Tecnològica 

Margarita Porcar Miralles, vicerectora de Promoció Universitària, Sociocultural i Lingüística 

Rosa Grau Gumbau, vicerectora de Qualitat Educativa i Harmonització Europea  

Modesto Fabra Valls, secretari general 

Antoni Montañana Riera, gerent 

Òrgans de govern d'àmbit particular 

Direccions de centres i direccions de departaments 

Durant el curs 2004/05 es va produir el desdoblament del Departament de Tecnologia en el 
Departament d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny i en el Departament d'Enginyeria 
Mecànica i Construcció. L'estructura actual és de 22 departaments. Les persones que han ocupat 
càrrecs als departaments i centres durant el curs 2004/05 han sigut les següents: 

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 

Degà: Germán Orón Moratal. 

Vicedegans: Antonio Vico Martínez, Vicent Garcia Edo, Aurelia Bengochea Morancho, 
Inmaculada Ballester Pastor, Anna Soler Vilar, Ana Belén Escrig Tena, Diego López Olivares, 
Catalina Vidales Rodríguez. 

Secretari: Juan Carlos Bou Llusar. 

 

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

Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting: director, Rafael Lapiedra Alcamí; 
secretari, Lluís Callarisa Fiol. 
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Unitat Predepartamental de Dret del Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l'Estat: 
coordinadora, M. Aránzazu Vicente Palacio; secretària, Amparo Garrigues Giménez. 

Departament de Dret Privat: director, Francisco Zamora Cabot; secretària, Maria Victoria Petit 
Lavall/María Lorena Sales Pallarés. 

Departament de Dret Públic: director, José Luis González Cussac; secretari, Ignacio Aymerich 
Ojea. 

Departament d'Economia: director, Joan Serafí Bernat Martí; secretari, Vicente Budi Orduña. 

Departament de Finances i Comptabilitat: director, José Joaquín Alcarria Jaime; secretari, 
Vicente Aragó Manzana. 

Facultat de Ciències Humanes i Socials 

Degà: Manuel Rosas Artola 

Vicedegans: Vicente Pinto Tena, Santiago Posteguillo Gómez, Amador Antón Antón, Vicenta 
Altava Rubio, María Ángeles Ruipérez Rodríguez, Rafael López Lita i María Amparo Alcina 
Caudet 

Secretari: Josep Roderic Guzmán Pitarch. 

 

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

Departament d'Educació: director, Miguel Salvador Bauzá; secretari, Roberto José Garcia 
Antolín. 

Departament d'Estudis Anglesos: director, Maria Carmen Campoy Cubillo; secretària, María 
Pilar Safont Jordà. 

Departament de Filologia i Cultures Europees: director, Jesús Bermúdez Ramiro; secretària, 
Marina López Martínez. 

Departament de Filosofia i Sociologia: director, Salvador Cabedo Manuel; secretària, 
Mercedes Alcañiz Moscardó. 

Departament d'Història, Geografia i Art: director, Víctor Mínguez Cornelles; secretari, José 
Escrig Barberá. 

Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia: director, Carlos Manuel González 
Aragón; secretari, Manuel Ignacio Ibáñez Ribes. 

Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia: director, Daniel 
Pinazo Calatayud; secretari, Antonio Caballer Miedes. 

Departament de Traducció i Comunicació: director, Juan Carlos Ruiz Antón; secretària, Pilar 
Civera García. 

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
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Director: Fernando Rajadell Viciano. 

Vicedirectors: Germán Fabregat Llueca, David Llorens Piñana, Rafael Mayo Gual, Luis 
Amable García Fernández, Elvira Gual Almarcha, María Monzó Fuster, Roberto Sanchis 
Llopis, Vicente Moliner Ibáñez, Pilar García Agustín, Antonio Pérez González, Salvador 
Hernández Muñoz. 

Secretària: Amèlia Simó Vidal. 

 

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

Departament de Ciències Experimentals: director, Francisco López Benet; secretari, Jesús 
Lancis Sáez. 

Departament d'Enginyeria Química: director, Antonio Barba Juan; secretària, Maria José Orts 
Tarí. 

Departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors: director, José Ignacio Aliaga Estellés; 
secretari, Juan Carlos Fernández Izquierdo. 

Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics: director, Pablo Aibar Ausina; secretari, 
José Ribelles Miguel. 

Departament de Matemàtiques: directora, Maria Pilar Orús Báguena; secretària, Cristina 
Chiralt Monleón. 

Departament de Química Inorgànica i Orgànica: director, Santiago Vicente Luis Lafuente; 
secretari, Vicente Esteve Cano. 

Departament de Tecnologia: director, Pedro Pablo Company Calleja; secretària, Margarita 
Vergara Monedero. 

Departament d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny: director, Carlos Vila Pastor; 
secretari, Enrique Giménez Torres. 

Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció: director, Antonio Pérez; secretària, 
Margarita Vergara Monedero. 

 

Instituts 

Institut de Tecnologia Ceràmica 

Les persones que han ocupat càrrecs durant el curs 2003/04 han sigut les següents: 

- Director: José Luis Amorós Albaro 

- Secretari: Arnaldo Vicente Moreno Berto 

Institut Interuniversitari d'Economia Internacional
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Les persones que han ocupat càrrecs durant el curs 2003/04 han sigut les següents: 

- Director: Celestino Suárez Burguet 

Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana 

Les persones que han ocupat càrrecs durant el curs 2003/04 han sigut les següents: 

- Director de la seu: Vicent Manuel Salvador Liern 

- Secretari de la seu: Tomàs Martínez Romero 

Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local 

- Directora de la seu: Ana María Fuertes Eugenio 

Institut Interuniversitari de Llengües Modernes Aplicades 

- Director de la seu: Santiago Posteguillo Gómez 

Institut Univesitari de Plaguicides i Aigües de la Universitat Jaume I 

- Director: Félix Javier Hernández Hernández 

- Secretari: Francisco López Benet 

Junta Electoral 
La Junta Electoral té com a competències l'organització, el control, la proclamació de resultats i la 
resolució de les impugnacions de tots els processos electorals de la Universitat Jaume I. 

Els processos electorals realitzats al llarg del curs 2004/2005 són els següents: 

Eleccions de delegats i delegades de curs Eleccions de delegats i delegades de 3r cicle 
Eleccions de departaments Eleccions a consell de departament Eleccions a direcció de 
departament Eleccions d'institut Eleccions a direcció d'institut 

ELECCIONS DE DELEGATS I DELEGADES DE CURS 

Les eleccions es van dur a terme del 4 al 10 de novembre, a l'Escola Superior de Tecnologia i 
Ciències Experimentals, a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques i a la Facultat de 
Ciències Humanes i Socials. 

ELECCIONS DE DELEGATS I DELEGADES DE TERCER CICLE 

Les eleccions es van dur a terme del 17 al 24 de novembre a l'Escola Superior de Tecnologia i 
Ciències Experimentals, a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques i a la Facultat de 
Ciències Humanes i Socials. 

ELECCIONS DE DEPARTAMENT 

La Junta Electoral en la sessió 151, de data 24 de novembre de 2004, acordà el següent procediment 
de mecànica electoral: 
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Mesa electoral única. 

Composició: tres titulars i tres suplents. Ordre d'actuació: la lletra designada cada any per la 
Generalitat Valenciana per a la realització d'oposicions. 

Una urna per sector. 

L'elecció s'ha de fer de 12 a 13 hores. 

D'acord amb el calendari aprovat es van celebrar les següents eleccions: 

Eleccions a consell de departament 

Tecnologia 

Psicologia Bàsica 

Psicologia Evolutiva 

Estudis Anglesos 

Filologia i Cultures Europees 

Llenguatges i Sistemes Informàtics 

Enginyeria i Ciència dels Computadors 

Eleccions a direcció de departament 

Taula 4.2.  

ELECCIONS D'INSTITUT 

Eleccions a direcció d'institut 

Institut Universitari de Plaguicides i Aigües 

Les eleccions es van celebrar el dia 16 de febrer de 2005, i es va elegir Félix Hernández Hernández. 

___________________ 

Tecnologia Pedro Pablo Company Calleja *
Psicologia Bàsica Carlos M. González Aragón
Psicologia Evolutiva Daniel Pinazo Calatayud
Estudis Anglesos M. Carmen Campoy Cubillo
Filologia i Cultures Europees Jesús Bermúdez Ramiro
Quimica Inorgànica i Orgànica Santiago V. Luis Lafuente
Dret Privat José Sarrión Gualda
Llenguatges i Sistemes Informàtics Juan Pablo Aibar Ausina
Enginyeria i Ciència dels Computadors **
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*No es va presentar cap candidatura i, d'acord amb els Estatuts, el rector va designar director 
provisionalment. 

**Al tancament de l'edició d'aquesta memòria, les eleccions, previstes per al dia 18 de juliol, encara 
no han tingut lloc. 

Capítol 5. PRESSUPOST, INFRAESTRUCTURES I 
CONTRACTACIÓ 
Sumari 

Pressupost  
Comptes anuals i informes d'auditoria de l'exercici 2004  
Pressupost de l'exercici 2005 

Infraestructures  
Obres de nova construcció i de reforma, ampliació i millora  
Infraestructures de suport a activitats. Biblioteca 

Contractació  
Expedients de contractació  
Contractes menors 

Pressupost 

Comptes anuals i informes d'auditoria de l'exercici 2004 

Els comptes anuals corresponents a l'exercici 2004 de la Universitat Jaume I de Castelló, que 
comprenen el balanç, el compte del resultat economicopatrimonial, la liquidació del pressupost i la 
memòria, van ser aprovats pel Consell de Govern i pel Consell Social en les reunions del dies 14 i 15 
d'abril de 2005, respectivament. 

Les principals magnituds, expressades en euros, dels esmentats comptes són: 

Taula 5.1.  

MAGNITUD EXERCICI 2004 EXERCICI 2003
Actiu immobilitzat 267.494.137,81 234.121.009,59
Actiu circulant 41.565.993,30 37.159.324,02
Actiu total 309.060.131,11 271.280.333,61
Fons propis 169.436.460,46 146.671.782,12
Ingressos a distribuir en diversos exercicis 4.475.260,90 7.232.192,95
Creditors a llarg termini 93.625.139,28 95.399.555,97
Creditors a curt termini 39.593.023,89 20.586.091,34
Passiu total 309.060.131,11 271.280.333,61
Resultat economicopatrimonial 22.764.678,34 15.231.784,53
Saldo pressupostari de l'exercici -11.425.122,46 1.066.826,65
Superàvit de finançament de l'exercici 15.284.182,55 11.965.459,66
Romanent de tresoreria afectat 7.906.164,32 8.292.656,57
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La firma Deloitte, per encàrrec de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana, ha realitzat 
una auditoria integral de l'exercici 2004, i ha emès una opinió favorable sense excepcions per al 
conjunt dels comptes anuals, en el seu informe de 3 de juny de 2005. 

Pressupost de l'exercici 2005 

Si el pressupost de la Universitat Jaume I per al 2004 es va elaborar en un context de gran incertesa 
financera, més desesperançadores encara eren, fins a primers de desembre de 2004, les expectatives 
existents en el sistema universitari públic valencià per a abordar els pressupostos per a 2005. 

D'una banda, el Pla plurianual de finançament del sistema universitari valencià (PPF), que havia 
regulat el finançament de despeses corrents de les universitats públiques de la nostra Comunitat des 
de 1999, va finalitzar la seua vigència al desembre de 2003, sense que fóra substituït per cap altre pla 
plurianual de finançament. 

D'altra banda, el II Pla d'inversions de la Generalitat Valenciana, que va permetre finançar les grans 
inversions per a la construcció de l'actual campus, també va finalitzar el 2003. Durant 2004 la 
Universitat Jaume I només va poder ultimar a càrrec d'aquell pla d'inversions l'execució de les obres 
iniciades amb anterioritat, però no disposar de finançament de la Generalitat per a iniciar cap de les 
obres que quedaven pendents per a finalitzar la construcció del campus. 

En un context com el descrit, la Universitat Jaume I no es trobava en condicions d'elaborar per a 
2005 més que un pressupost al límit de la insuficiència pressupostària; i en aquest sentit es va 
informar al seu dia el Consell Social en el document de criteris pressupostaris, i el Claustre en el 
document sobre les línies pressupostàries per a 2005. 

No obstant, el 3 de desembre de 2004 va tindre lloc la signatura d'un acord entre la Generalitat 
Valenciana i les universitats públiques del seu àmbit territorial com a resultat de les negociacions 
mantingudes entre els seus representants al llarg de tot l'any 2004. 

Al juny de 2004, les cinc universitats públiques valencianes van aconseguir, amb la dificultat que 
això suposa atesa la seua heterogeneïtat, consensuar una proposta de pròrroga del PPF (1999-2003), 
proposta que va ser elevada a la Generalitat per a la seua negociació. 

L'esmentat Acord de 3 de desembre de 2004 signat entre la Generalitat Valenciana i les universitats 
valencianes defineix el marc i les actuacions que s'han de seguir en relació amb el seu finançament, 
una vegada conclòs el PPF 1999-2003. Aquest acord, a més de reconèixer per a l'exercici 2004 la 
meritació a favor de les universitats d'una sèrie de costos sobrevinguts com a conseqüència de la 
normativa estatal i autonòmica apareguda després de 1999, determina els components del 
finançament que s'estableix per a les universitats el 2005, basant-se, essencialment, en la proposta de 
pròrroga de les universitats a què es fa referència en el paràgraf anterior però amb el desfasament 
d'un any en el procés de trànsit que en la proposta es preveia. 

Les característiques concretes més rellevants que efectua per a l'exercici 2005 la pròrroga del PPF 
anterior són les següents: 

-El component de finançament fix passa de l'1,25% al 2,2%. 

-Es manté l'actualització prevista en el Pla (PIB nominal) però incloent-hi una clàusula de garantia 
per al càlcul de la subvenció bàsica, complementada, si fóra necessari, amb una subvenció particular 

Romanent de tresoreria no afectat 18.514.428,35 16.848.920,42
Romanent de tresoreria total 26.420.592,67 25.141.576,99
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per a pal·liar possibles insuficiències pressupostàries per a cada universitat. 

-En el càlcul dels costos derivats de la normativa estatal i autonòmica (CNEA) s'amplia la relació de 
costos que intervenien en el pla anterior. 

No obstant, cal destacar que no es preveu cap pla d'inversions. 

Després de signar l'acord de pròrroga del PPF, en les condicions anteriorment exposades, la 
Universitat va haver de revisar el model, aplicar les seues modificacions, i adaptar-lo a les noves 
circumstàncies. Les assignacions financeres futures a les universitats queden a l'espera que el 2005, 
d'una banda, s'elabore un llibre blanc sobre el sector, i que en base a aquest llibre s'elabore un nou 
pla plurianual de finançament que les parts es comprometen a consensuar i preveuen tenir llest per a 
entrar en vigor per al segon semestre de l'any. D'altra banda, es preveu que, paral·lelament, la 
Generalitat establisca un nou pla d'inversions, tal com es preveu també en l'acord. 

Per tot això, per a l'elaboració del pressupost de la Universitat Jaume I per al 2005, es va assumir 
com a hipòtesi de treball la pròrroga del model del PPF 1999-2003, i l'aplicació dels criteris que 
s'estableixen en l'acord firmat entre la Generalitat Valenciana i les universitats valencianes el dia 3 
de desembre del 2004, així com la consideració que les variables que intervenen en la seua definició 
presentaven els valors següents: 

- La xifra d'estudiants equivalents a temps complet es va estimar en 12.481, la qual cosa significa 
que es redueix sensiblement el nivell respecte al de 2004. Aquest fet evidencia que la nostra 
Universitat comença a estar afectada pel comportament de la variable demogràfica, que afecta ja des 
de fa alguns anys la major part de les universitats del nostre entorn. 

- El component de finançament lligat a objectius, per una qüestió de prudència, es va considerar que 
aconseguiria el 50% del màxim teòric possible, igual que el 2004. 

- El creixement del PIB de 2005 respecte del de 1998, que és el que es pren com a referència, es va 
preveure d'un 1,510. 

- Els costos de la normativa estatal i autonòmica arribarien als 3.045.068,61 euros. 

Complint aquestes hipòtesis, la Universitat disposaria de 55.700.000 euros aproximadament, per a 
finançar despeses corrents a través del model que determina la pròrroga del PPF; això suposava un 
11,4% més que el 2004. 

Pel que fa a les inversions, cal assenyalar que, com en anys anteriors, la Generalitat Valenciana va 
consignar en el seu projecte de pressupostos per al 2005 una quantitat de 596.330 euros, a càrrec del 
seu capítol 7 (transferències de capital), destinats a l'adquisició de terrenys per a ampliar el campus 
de la Universitat, import que, conseqüentment, també es va consignar en el nostre propi pressupost. 

D'altra banda, cal assenyalar la trajectòria de la Universitat des del punt de vista de planificació 
estratègica. En aquest sentit cal recordar que el PPF, que va ser el punt de partida que va permetre a 
les universitats valencianes iniciar el procés de planificació plurianual, es va signar el 1999 i un any 
més tard la Universitat va aprovar el seu Pla estratègic institucional, el desplegament del qual, iniciat 
el 2001, va aconseguir el 2004 un important grau de maduresa. Aquest avanç ve determinat pel fet 
que es disposa, tant als centres i als departaments com als serveis, d'un detall explícit dels seus 
objectius, indicadors, accions que s'han d'emprendre i recursos necessaris, així com dels 
corresponents mecanismes incentivadors. Aquests últims es materialitzen en el sistema de 
pressupostació estratègica la informació del qual va servir de base entre altres fonts per a l'elaboració 
d'aquest pressupost. 
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En relació amb els ingressos i despeses del pressupost de l'exercici 2005, destaquen els aspectes 
següents: 

I. ESTAT D'INGRESSOS 

L'estat d'ingressos del pressupost ascendeix, en total, a 77.791.000,00 euros, mentre que el de l'any 
2004 va ascendir a 71.885.000,00 euros, la qual cosa suposa un augment de 5.906.000,00 euros en 
termes absoluts. Aquest increment ve explicat per les condicions en què es va acordar la pròrroga del 
PPF (Acord de 3 de desembre de 2004), i és el que permet finançar el major esforç inversor que ha 
d'assumir la Universitat, atesa la inexistència d'un pla d'inversions, així com el creixement dels 
costos que suposa disposar de nous edificis i més equips docents i d'investigació que s'han de 
mantenir. 

Analitzant amb un major nivell de detall les previsions d'ingressos del pressupost que ens ocupa cal 
destacar: 

1r. En el capítol 3, "Taxes i altres ingressos", es preveuen ingressos per 7.920.054,87 euros, la qual 
cosa suposa un augment del 0,43% sobre el pressupost anterior, el qual no és significatiu. Es 
desglossa per articles de la manera següent: 

- L'article 30, "Venda de béns", recull les previsions dels recursos que s'han d'obtenir per la venda de 
publicacions pròpies i d'altres béns diversos, per un import de 100.434,84 euros. 

- L'article 31 recull en la seua consignació els ingressos per prestació de serveis, el rendiment 
d'activitats esportives i cursos per 182.000,00 euros.  

Com en anys anteriors, no s'inclouen en el pressupost inicial els recursos procedents dels contractes 
subscrits a l'empara de l'article 83 de la LOU, sinó que s'hi aniran integrant a mesura que se 
subscriguen al llarg de l'exercici econòmic. 

- L'article 34, referit a tributs parafiscals, recull els ingressos previstos en concepte de taxes per la 
prestació de serveis acadèmics universitaris, tant en el concepte de matrícula de primer, segon i 
tercer cicle, com de proves d'accés per a majors de 25 anys, curs d'adaptació pedagògica, proves 
d'accés, expedició de títols i altres taxes de secretaria. Es preveuen 7.627.620,03 euros pels 
conceptes anteriors. 

- L'article 39 recull les previsions de reintegraments i/o altres ingressos procedents de pressupostos 
tancats per un import total de 10.000,00 euros. 

2n. El capítol 4, "Transferències corrents", amb 62.338.181,82 euros, suposa un augment del 10,18% 
sobre el pressupost de 2004, el qual prové fonamentalment de l'aplicació de l'Acord signat el 3 de 
desembre i anteriorment comentat. Les partides més rellevants són: 

- La quantitat de 524.262,54 euros, procedent de l'administració de l'estat i que es destina 
principalment a despeses corrents de projectes d'investigació. 

- L'ingrés, procedent de la Generalitat Valenciana per a 2005, concepte 4430, inclou el finançament 
que correspon a la Universitat mitjançant l'aplicació del model establit pel PPF, consignant d'acord 
amb les hipòtesis enunciades al principi d'aquesta memòria, i que ascendeix a 55.720.836,80 euros. 

Com a conseqüència de l'endeutament previst en el finançament del II Pla d'inversions de la 
Generalitat Valenciana, s'inclou en aquest subconcepte una subvenció específica per 1.679.828,83 
euros, per a compensar el venciment l'any 2005 dels interessos derivats de l'emissió d'obligacions, i 
una altra per valor de 3.100.916,97 euros, per a fer front als venciments d'interès derivats dels 
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lliuraments del préstec del Banc Europeu d'Inversions (BEI). 

Així mateix, s'inclou una subvenció procedent del conveni subscrit amb la Generalitat Valenciana 
per a la promoció del valencià, la subvenció procedent del conveni amb la Fundació Caixa Castelló-
Bancaixa, amb la Diputació, amb el Banc de Santander, el conveni de col·laboració amb l'AICE, etc. 

3r. Els ingressos patrimonials, amb 307.968,20 euros, figuren consignats en el capítol 5 de l'estat 
d'ingressos. Suposa un descens respecte a allò que s'ha pressupostat el 2004 del 39,37%, a causa de 
l'ajust dels interessos percebuts, pels baixos tipus d'interès que es preveuen durant 2005. Aquest 
capítol està integrat pels conceptes següents: 

- L'article 50 conté una previsió d'interessos financers, per un import de 196.083,93 euros. 

- L'article 52 conté la previsió d'altres rendes procedents de les concessions de cafeteria, reprografia, 
etc., calculades per a l'any 2005, en 111.884,27 euros. 

4t. El capítol 7 de l'estat d'ingressos, amb 7.224.795,11 euros, recull les transferències de capital, tant 
de l'estat com de la Generalitat Valenciana, i suposa un increment del 4,29% respecte al 2004, el qual 
té el seu origen en la inclusió d'1.774.416,69 euros per a l'amortització corresponent al 2005 del 
préstec del BEI. Inclou també els imports corresponents a les inversions finançades amb fons 
FEDER, per un total de 4.854.048,42 euros, així com equipament finançat amb projectes 
d'investigació. 

Així mateix, s'ha consignat una subvenció de la Generalitat Valenciana per valor de 596.330,00 
euros que finançarà l'adquisició de terrenys per a l'ampliació del campus. 

Finalment, cal assenyalar que el 2005, per segon any consecutiu, no es pressuposta res en el capítol 9 
de l'estat d'ingressos, corresponent a passius financers, a causa de la inexistència de Pla d'inversions 
de la Generalitat Valenciana. 

II. ESTAT DE DESPESES 

En primer lloc, cal posar de manifest que la xifra total pressupostada de despeses per a 2005 
ascendeix a 77.791.000 euros, xifra superior a la de 2004 en un 8,22%. 

En segon lloc, cal assenyalar que les previsions de l'estat de despeses es van realitzar a partir de 
l'estructura d'aquestes en dos programes: 

422-D, Ensenyaments universitaris, i 541-A, Investigació científica i tècnica. 

El pressupost del programa 422-D ascendeix a 67.313.933,15 euros en l'exercici 2005, i el 2004 va 
ser de 61.382.429,14 euros, la qual cosa posa de manifest un increment de 5.931.504,01 euros en 
termes absoluts l'explicació del qual es troba, com es comentava en l'apartat d'ingressos, en les 
condicions en què s'ha acordat la pròrroga del PPF. D'altra banda, és interessant assenyalar que en 
aquest programa el capítol 1, que recull les despeses de personal, representa quasi el 60% del total 
del crèdit consignat en aquest programa. 

El programa 541-A arriba als 10.477.066,85 euros el 2005; i el 2004 va ser de 10.502.570,86 euros. 
Per tant, experimenta un lleuger descens, calculat en un 0,24%. Aquest programa dedica la major 
part del seu pressupost al capítol 6, "Inversions reals", que representa el 60,59% del total i preveu 
l'adquisició d'equipament i la construcció d'edificis; tot això dedicat a la investigació. 

Les notes més destacades en l'estat de despeses del pressupost de la Universitat, tenint en compte els 
dos programes de forma conjunta, són les següents:
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1a. El capítol 1, "Despeses de personal" amb un import de 41.474.221,86 euros, recull un increment 
global general d'1.745.282,45 euros que suposa el 4,39% respecte a l'any anterior. Aquest increment 
es desglossa en tres components: 

a) Major cost de la plantilla del PDI (651.261,36 euros que representa el 2,49%). S'inclouen en 
aquest apartat conceptes com ara l'increment salarial (2%), l'increment de les pagues extra (20% 
CD), l'increment del PDI per al 2005 (650.823,83 euros), el personal de suport a grups d'investigació 
(1.085.114,89 euros), les diferències dels incentius del PDI amb el sistema autonòmic (340.000 
euros), els semestres sabàtics, etc. Tot això ve compensat en part per una reducció d'1.018.154,60 
euros (-4,48%) per amortització de places de promoció. 

b) Major cost de la plantilla del PAS (1.080.728,89 euros, que representa el 8,15%). S'inclouen en 
aquest apartat com a elements més significatius l'increment salarial (2%) i l'increment de la plantilla 
2005 en compliment del Pla plurianual de plantilles finançat pel PPF (300.227,37 euros). S'inclou ací 
també l'efecte de l'increment de la plantilla de 2004 acordat amb posterioritat a l'aprovació del 
pressupost (120.666,66 euros), la productivitat per millora de la unitat (51.595,21 euros) i altres 
programes que majoritàriament recullen contractació laboral temporal. 

c) Major cost de conceptes conjunts PDI + PAS: ajudes socials i pla de pensions (13.292,20 euros). 

2a. El capítol 2, "Despeses de funcionament", conté qualsevol classe de despeses, en béns i serveis, 
necessaris per a atendre el funcionament i el desenvolupament de les activitats de la Universitat. En 
aquest capítol s'han consignat 15.131.299,41 euros, i l'increment del qual, que arriba al 7,78% 
respecte al pressupost de 2004, ve explicat per l'important creixement que estan experimentant les 
instal·lacions de la Universitat, tant d'urbanització com d'enjardinament, de nous edificis, etc. Tot 
això comporta unes majors despeses de manteniment d'instal·lacions, d'edificis i d'equips, així com 
unes majors despeses dels contractes d'assegurances. A més, en aquesta partida s'inclouen les 
despeses ordinàries associades a projectes d'investigació i manteniments d'equips d'investigació. 

Destaquen les partides següents: 

L'article de tributs ascendeix a 98.004,05 euros.  

-En la partida de treballs, subministraments i serveis exteriors s'inclouen les previsions d'aquestes 
despeses per a 2005, per un import de 13.160.371,32 euros. 

-Mereixen especial atenció les despeses per a la reparació i conservació d'edificis i altres 
construccions per 1.127.346,40 euros, el manteniment de maquinària i instal·lacions per 
1.168.601,17 euros i el manteniment d'equips informàtics per 286.422,50 euros. 

-El concepte de subministraments ascendeix en la seua previsió pressupostària a 2.142.990,03 euros. 
La partida més significativa és la que recull la despesa d'energia elèctrica per 1.451.560,54 euros. 

-L'apartat de treballs realitzats per altres empreses, amb una consignació global de 3.428.766,45 
euros, es desglossa, fonamentalment, en despeses de neteja per 1.431.398,08 euros, de seguretat per 
627.100,00 euros i d'estudis i treballs tècnics per 907.131,76 euros.  

-En l'article d'indemnitzacions per raó de servei s'inclouen 748.894,09 euros per a atendre les dietes i 
locomocions, i 1.124.029,95 euros per a retribucions per assistències a tribunals, a òrgans col·legiats, 
seminaris, cursos, etc. 

3a. El capítol 3, que recull les despeses financeres, es xifra en 4.894.151,20 euros. L'explicació 
d'aquesta important quantitat ve donada, principalment, pel sistema de finançament de les inversions 
del II Pla d'inversions, signat amb la Generalitat Valenciana, mitjançant l'emissió d'obligacions en el 
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mercat financer i la subscripció d'un contracte de préstec amb el Banc Europeu d'Inversions (BEI). 
Per a atendre el pagament dels interessos d'aquest sistema de finançament s'ha realitzat la consegüent 
consignació pressupostària en despeses (1.679.828,83 euros per interessos derivats de l'emissió 
d'obligacions, i 3.100.916,97 euros per interessos derivats dels lliuraments del préstec del BEI) que 
té la seua contrapartida en l'estat d'ingressos, ja que hi ha l'obligació garantida, per part de la 
Generalitat Valenciana, de reintegrar-los a la Universitat. L'augment respecte al pressupost anterior 
és de tan sols l'1,55%. 

4a. El capítol 4, "Transferències corrents", amb una consignació de 2.324.809,46 euros, experimenta 
un increment del 12,13% respecte al 2004. Aquest augment obeeix, entre altres, a l'increment de les 
quantitats destinada a beques Erasmus, estades als EUA i beques de col·laboració/iniciació a la 
investigació. A més d'aquestes ajudes, l'import consignat en aquest capítol es destina a les beques per 
a fomentar la participació de l'alumnat en les activitats de la Universitat, així com a les beques dels 
programes Leonardo da Vinci, Sòcrates i Intercampus. També s'ha consignat crèdit per a beques i 
premis d'investigació, estades de professors en altres centres d'investigació, subvencions als 
sindicats, etc.  

Juntment amb aquestes quantitats, s'han pressupostat diverses partides en concepte d'aportació de la 
Universitat Jaume I a altres organismes i/o associacions. 

5a. El capítol 6 recull les inversions reals de la Universitat previstes per a l'exercici 2005, que 
augmenten respecte al 2004 en un 8,52% sobretot per l'augment dels fons FEDER per a inversions. 
La seua consignació global és de 12.062.516,15 euros i, en aquest import s'inclouen inversions 
finançades amb recursos propis per valor de 6.464.486,72 euros i inversions finançades amb recursos 
específics, que es xifren en 5.598.029,43 euros, com és el cas de les infraestructures de la Generalitat 
Valenciana i l'adquisició d'equips destinats a la investigació finançats amb fons FEDER de la 
Generalitat Valenciana, fons FEDER del Ministeri de Ciència i Tecnologia, amb finançament 
provinent de plans de promoció de la investigació de diversos organismes, etc. 

Dins de les inversions finançades amb fons propis, es preveuen inversions en equipament i renovació 
de laboratoris docents a executar durant l'any 2005, per 360.000 euros. 

6a. El capítol 8, actius financers, amb una consignació de 18.000 euros, recull la participació de la 
Universitat en els fons de capital risc Uninvest Fons I+D, orientat al finançament d'empreses de base 
tecnològica sorgides entorn de la universitat espanyola. L'augment respecte al pressupost de 2004 en 
aquest capítol respon a la inclusió d'aquest import el 2005. 

7a. El capítol 9, "Passius financers", inclou la previsió de despesa necessària per a l'amortització 
corresponent al 2005 del préstec del BEI, un dels instruments que van possibilitar el 
desenvolupament del II Pla d'inversions. L'import és de 1.774.416,69 euros. 

QUADRES RESUM 

Taula 5.2. Estat d'ingressos per capítol 

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ Import (euros) Percentatge
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 7.920.054,87 10,18%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 62.338.181,82 80,14%
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 307.968,20 0,40%
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 7.224.795,11 9,29%
 Total ingressos 77.791.000,00 100,00%
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Taula 5.3. Estat de despeses per capítol 

Estat de despeses per capítols i programes 

Taula 5.4. Programa 422-D. Ensenyaments universitaris 

Taula 5.5. Programa 541-A. Investigació científica i tècnica  

Infraestructures 

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ Import 
(euros) Percentatge

1 DESPESES DE PERSONAL 41.585.807,09 53,46%

2 COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DESPESES DE 
FUNCIONAMENT 15.131.288,41 19,45%

3 DESPESES FINANCERES 4.894.151,20 6,29%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.324.809,46 2,99%
6 INVERSIONS REALS 12.062.516,15 15,51%
8 ACTIUS FINANCERS 18.000,00 0,02%
9 PASSIUS FINANCERS 1.774.416,69 2,28%

Total despeses 77.791.000,00 100,00%

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ Import 
(euros) Percentatge

1 DESPESES DE PERSONAL 40.373.595,22 59,98%

2 COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DESPESES DE 
FUNCIONAMENT 13.158.807,68 19,55%

3 DESPESES FINANCERES 4.892.018,87 7,27%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.401.148,92 2,08%
6 INVERSIONS REALS 5.713.945,77 8,49%
9 PASSIUS FINANCERS 1.774.416,69 2,64%
 Total del programa 422-D 67.313.933,15 100,00%

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ Import 
(euros) Percentatge

1 DESPESES DE PERSONAL 1.212.211,87 11,75%

2 COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DESPESES DE 
FUNCIONAMENT 1.972.491,73 18,83%

3 DESPESES FINANCERES 2.132,33 0,02%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 923.660, 54 8,82%
6 INVERSIONS REALS 6.348.570,38 60,59%
8 ACTIUS FINANCERS 18.000,00 0,17%
 Total del programa 541-A 10.477.066,85 100,00%
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Obres de nova construcció i de reforma, ampliació i millora 

1. OBRES DE NOVA CONSTRUCCIÓ 

Ampliació de la Biblioteca Central: 

Superfície a construir: 7.919,87 m2 

Pressupost d'adjudicació: 5.869.986,54 euros 

Empresa constructora: Ferrovial-Agromán, SA 

Estat: en servei 

Centre d'Estudis de Postgrau, Formació Continuada i Consell Social: 

Superfície a construir: 4.626,78 m2 

Pressupost d'adjudicació: 4.370.319,91 euros 

Empresa constructora: Vías y Construcciones, SA 

Estat: en servei 

Instal·lacions esportives - Zona de raquetes: 

Superfície a construir: 1.337,48 m2 

Superfície de les pistes a l'aire lliure: 5.437,89 m2 

Pressupost d'adjudicació: 1.539.836,56 euros 

Empresa constructora: Luis Batalla, SA 

Estat: en servei 

Urbanització de la zona d'esports a l'aire lliure: 

Superfície a construir: 8.639 m2  

Superfície de les pistes a l'aire lliure: 61.113 m2  

Pressupost d'adjudicació: 3.027.600,49 euros 

Empresa constructora: Luis Batalla, SA 

Estat: en servei 

Instal·lacions esportives a l'aire lliure: 

Superfície a construir: 12.004,94 m2 

Pressupost de contracta: 11.323.007,20 euros
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Estat: està redactat el projecte d'execució 

Edifici d'investigació (parcel·la 22), mòdul 1: 

Superfície a construir: 5.380,44 m2 

Pressupost d'adjudicació: 4.102.662,93 euros 

Empresa constructora: Foconsa 

Estat: en servei 

Edifici d'investigació (parcel·la 26): 

Superfície a construir: 3000 m2 

Pressupost de contracta: 4.500.000 euros 

Estat: redacció del projecte 

Ampliació de la zona C1 de la FCJE: 

Superfície a construir: 1.576,29 m2 

Pressupost d'adjudicació: 2.368.482,64 euros 

Empresa constructora: Luis Batalla, SA 

Estat: en servei 

Connexió de la part posterior del campus del Riu Sec amb la carretera de Borriol:  

Pressupost de contracta: 849.137,93 euros 

Estat: està redactat el projecte bàsic i d'execució 

Rehabilitació de la Llotja del Cànem: 

Superfície a construir: 727,80 m2 

Pressupost de contracta: 2.383.965,98 euros 

Pressupost d'adjudicació: 2.139.063,71 euros 

Empresa adjudicatària: Luis Batalla, SA 

Estat: pendent d'inici d'obra 

2. OBRES DE REFORMA, AMPLIACIÓ I MILLORA 

Adequació del Deganat i de l'Aula de Teatre de la Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques: 
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Superfície útil: zona del Deganat 226,37 m2; zona Aula de Teatre 326,77 m2 

Pressupost d'adjudicació: 298.646,47 euros 

Empresa constructora: Luis Batalla, SA 

Estat: en servei 

Adequació de les aules en el nivell 0 de l'edifici TD de l'Escola Superior de Tecnologia i 
Ciències Experimentals: 

Superfície útil: 305,38 m2 

Pressupost d'adjudicació: 197.230 euros 

Empresa constructora: Luis Batalla, SA 

Estat: en servei 

Ampliació de la cafeteria en el nivell 0 de l'edifici TD de l'Escola Superior de Tecnologia i 
Ciències Experimentals: 

Superfície útil: 208,67 m2 

Pressupost d'adjudicació: 375.797,32 euros 

Empresa constructora: UTE Alcava Mediterránea i Constructora Ávalos 

Estat: en servei 

Adequació del nivell 0 de l'edifici d'ampliació de la Biblioteca per a l'USE i Infocampus: 

Superfície útil: 1.388 m2 

Pressupost d'adjudicació: 26.320,50 euros 

Empresa constructora: Kontor Stil, SL 

Estat: en servei 

Construcció d'una sala de formació en l'Institut de Tecnologia Ceràmica: 

Superfície útil: 1.588,54 m2 

Pressupost d'adjudicació: 331.953,22 euros 

Empresa constructora: Luis Batalla, SA 

Estat: en servei 

Adequació del nivell 0 de l'edifici TD de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals per a la Fundació Isonomia:
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Superfície útil: 559,42 m2 

Pressupost d'adjudicació: 266.429,83 euros 

Empresa constructora: UTE Alcava Mediterránea, SA y Constructora Avalós, SA 

Estat: en servei 

Construcció de laboratoris de tecnologia en l'edifici TC nivells 0 i 1 i en l'edifici TT nivell 0 de 
l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals: 

Pressupost de contracta: 195.472,35 euros 

Estat: en fase de contractació. 

Adequació del nivell 0 de la Facultat de Ciències Humanes i Socials per a laboratoris de 
Comunicació Audiovisual i Publicitat, i despatxos de professorat: 

Superfície construïda: 1.440,07 m2 

Pressupost de contracta: 540.418,55 euros 

Estat: en fase de contractació 

Infraestructures de suport a activitats. Biblioteca 

 

Sala de l'ampliació de la biblioteca 
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MEMÒRIA DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT JAUME I DEL CURS 2004/2005 

Durant el curs 2004/2005 destaquem les següents línies d'actuació del servei de biblioteca: 

Continuem treballant en temes de qualitat de servei, com són: 

Obtenir la renovació de la certificació ISO 9001:2000 (auditoria prevista el 27 de juny de 
2005). 

Elaboració i publicació de la carta de serveis de la biblioteca (juny de 2005). 

Obtenció de la certificació de qualitat de l'ANECA (BOE de 5 d'abril de 2005) i sol·licitud de 
diners a l'ANECA. 

- Col· laboració amb altres institucions universitàries amb la finalitat de millorar els serveis i 
compartir recursos: 

Participació en les reunions tècniques i de directors convocades pel Consorci de Biblioteques 
Universitàries Catalanes (CBUC) i desenvolupament de projectes consorciats. 

Participació en reunions de biblioteques universitàries de la Comunitat Valenciana i d'altres 
comunitats autònomes per millorar l'accés a documents electrònics. 

Participació en les activitats de REBIUN (Xarxa de Biblioteques Universitàries Valencianes) i 
l'organització de la XIII Assemblea Nacional de REBIUN que tindrà lloc el proper novembre a 
la Universitat Jaume I. 

- Obertura de la segona fase l'edifici de la biblioteca, amb una millora molt substancial de les 
instal·lacions i amb tasques de reubicació de la col·lecció i les dependències bibliotecàries. 

PERSONAL 

Vicent Falomir (cap de servei) 

Paloma Garrido (cap de la Unitat de Gestió de la Biblioteca) 

Mabel Carbó (ajudanta de biblioteca) 

Emilia Sanchis (ajudanta de biblioteca) 

Rosa Gómez (ajudanta de biblioteca) 

Lídia Paris (ajudanta de biblioteca en substitució de Victoria Lidón Marcelo, alliberada sindical) 

Joan Antoni Andrés (ajudant de biblioteca)  

Elvira Aleixandre (tècnica mitjana documentalista) 

Lidón Paris (arxivera) 

Carme Julià (tècnica especialista de biblioteca) 

Mateo Roglá (tècnic especialista de biblioteca)
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Marta Olucha (tècnica especialista de biblioteca) 

Alfredo Cejudo (tècnic especialista de biblioteca) 

Jordi Garcia (tècnic especialista de biblioteca) 

Glòria Molés (tècnica especialista de biblioteca) 

Claudia Molés (tècnica especialista de biblioteca) 

Ester Agut (cap d'adquisicions bibliogràfiques) 

Carmen Martínez (administrativa) 

David Ramírez (administratiu) 

David Catalán (administratiu) 

Cristina Sorribes (administrativa) 

Belén Centelles (administrativa) 

Fernando Viciano (administratiu) 

Arcadi Gil (auxiliar de serveis bibliogràfics) 

Miguel Palacios (auxiliar de serveis bibliogràfics) 

Ana Marco (auxiliar de serveis bibliogràfics) 

Arantxa Fortea (auxiliar de serveis bibliogràfics) 

Vicente E. Sorribes (auxiliar de serveis bibliogràfics) 

Tica M. Casanova (auxiliar de serveis bibliogràfics) 

Eva Ramírez (auxiliar de serveis bibliogràfics) 

Joaquín Agut(auxiliar de serveis bibliogràfics) 

Manuel Nebot (auxiliar de serveis bibliogràfics) 

Miguel Abella (auxiliar de serveis bibliogràfics) 

Dolors Ten (auxiliar de serveis bibliogràfics en substitució de Vima Salvador, de baixa maternal) 

José Fco. Aleixandre (auxiliar de serveis bibliogràfics) 

Maite Aixa (auxiliar de serveis bibliogràfics)  

Victor García Cantó (auxiliar de serveis bibliogràfics) 

Ana Campo (auxiliar de serveis bibliogràfics)
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Rocío Prades (auxiliar de serveis bibliogràfics) 

Es creen dues places de tècnic especialista de biblioteca en jornada de vesprada, ocupades per: 

Claudia Molés 

Glòria Molés 

Alliberats sindicals: 

- Victoria Marcelo Marco: alliberada a temps complet. 

- Joan Antoni Andrés: alliberat parcial; atén tasques sindicals els dilluns i  

divendres i també, segons les necessitats del sindicat, els dimecres. 

- Manolo Nebot: alliberat parcial; atén tasques sindicals els dimarts i dijous. 

Persones becàries i estudiantat: 

- Becaris de l'Aula Aranzadi: 

Isabel Mascarell, fins a desembre de 2004. 

Carlos Cazorla, des de desembre de 2004 fins ara. 

- Becaris per al tractament i l'organització de la informació electrònica 

Alberto Baeza 

Antonio Llorente 

- Becari de l'arxiu: 

Jorge Martínez 

Alumnat en pràctiques: 

Sandra Escamilla Pérez, llicenciada en Humanitats, va estar en pràctiques de febrer a maig de 
2005 (300 hores). 

Santiago Molés Vera, estada en pràctiques a la biblioteca del Mòdul de Biblioteconomia, 
Arxivística i Documentació (250 hores). 

Esther Domingo Vives, estada en pràctiques a la biblioteca del Mòdul de Biblioteconomia, 
Arxivística i Documentació (250 hores). 

Contractes: 

Es va contractar Fernando Luengo (de l'1 de gener al 30 de juny) com a personal de suport 
informàtic i principalment com a assistència als usuaris de la xarxa informàtica sense fils. 

FORMACIÓ 

Pàgina 51 / 357Memòria del curs 2004/05



A principis de gener de 2005 es va confeccionar un llibret on es recull tota la relació de cursos de 
formació que imparteix la biblioteca durant tot aquest any.  

Mitjançant la pàgina web de la biblioteca <http://www.uji.es/CA/cd/formacio/> i amb un fullet en 
paper es va donar publicitat al Pla de formació d'usuaris de la biblioteca i arxiu (curs 2004/2005). 
Fins aquest moment les activitats relacionades amb aquest àmbit eren habituals a la biblioteca, però 
es duien a terme sense una planificació específica. 

El nou Pla de formació per al curs 2004-2005 recull diverses activitats que l'usuari pot sol·licitar 
mitjançant un formulari web. Els tipus de sessions són: 

- Visites guiades. 

- Xarrades introductòries a l'aula. 

- Sessions específiques sobre recursos i serveis de la Biblioteca i sessions "a la carta". 

A més, es van atendre totes les demandes de formació que van ser sol·licitades per telèfon o a la 
mateixa biblioteca. 

Les dades de les sessions comptabilitzades són: 

Nombre total de sessions: 50 

Assistents: 925 

Tipus de sessió: 

-Visita guiada: 24 

-Xarrades introductòries a l'aula: 4 

-Sessions específiques i "a la carta": 21 

PRESSUPOST 

El pressupost total de la biblioteca l'any 2004 ha sigut de 1.175.303,38 euros.  

Tres grans blocs defineixen el pressupost: 

- Biblioteca digital, on s'ha realitzat una inversió de 249.518,59 euros. 

- Bibliografia de docència, on s'han destinat la quantitat de 310.000,10 euros. 

- Revistes (CARSI), on s'han destinat una quantitat total de 314.146,49 euros. 

La resta del pressupost fins arribar a la quantitat esmentada anteriorment s'ha invertit en contractes a 
empreses externes per a la catalogació de la Fonoteca Digital i reconversió del fons del magatzem i 
en el pagament a becaris estudiants. També s'ha destinat una partida important per a 
enquadernacions. 

(Al final s'adjunta en annex el pressupost de l'exercici 2004.)
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Durant aquest any, 2004, es va traure a concurs el CARSI en tres lots: 

Publicacions en línia (249.518,59 euros), que es va concedir a EBSCO. 

Publicacions espanyoles (38.651,00 euros), que es va concedir a MUNDI PRENSA. 

Publicacions estrangeres (255.495,49 euros), que es va concedir a EBSCO. 

INFRAESTRUCTURES 

En aquest punt hem de reflectir la gran millora de les instal·lacions que han significat les obres 
d'ampliació de l'edifici de la biblioteca, que van ser obertes als nostres usuaris al gener de 2005. 

A continuació indiquem en una taula les millores introduïdes respecte a l'any anterior: 

Taula 5.6. Ampliació edifici 

A més, destacarem la connexió Wi-Fi i FreeNet a tot l'edifici. 

RECURSOS BIBLIOGRÀFICS ELECTRÒNICS 

Noves subscripcions 

Al juny de 2004 es va traure a concurs per un total de 563.665,08 euros l'adquisició de les revistes i 
bases de dades. A principis de novembre es va concedir a Mundi Prensa el lot de revistes espanyoles 
i EBSCO va aconseguir el subministrament de les revistes estrangeres i bases de dades. 

Durant l'any 2004 hem incorporat a la col·lecció de la biblioteca l'accés als següents recursos 
digitals: 

. Col·lecció de revistes de Blackwell 

. Base de dades SABI 

. Oxford Reference Online Core Collection 

. Col·lecció Lecture Notes in Computer Science 

. ACM Digital Library 

. Col·lecció JSTOR, Arts & Sciences I, II i III 

. Psychology & Behavioral Sciences Collection 

SECCIÓ D'OBTENCIÓ DE DOCUMENTS 

Durant l'any 2004 la Secció d'Obtenció de Documents ha experimentat un notable increment en el 

Tipus 2003/04 2004/05
Superfície (m2) 7.127 14.096
Llocs de lectura 850 1.095
Cabines per a grups 36 92
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nombre de comandes tramitades de préstec interbibliotecari, sobretot pel que fa a les comandes 
rebudes des d'altres institucions. 

Al llarg de l'any s'han tramitat un total de 3.603 peticions, de les quals 1.750, un 48,57%, 
corresponen a comandes rebudes des d'altres biblioteques; la resta, 1.853 peticions (51,43%) han 
sigut comandes fetes pels usuaris de la biblioteca i corresponen a material que no forma part de la 
col·lecció bibliogràfica de la nostra Universitat. 

La biblioteca de la Universitat Jaume I, des de l'1 de gener de 2004, és membre del Consorci de 
Biblioteques Universitàries Catalanes, la qual cosa ha suposat bastants millores en el servei de 
préstec interbibliotecari, tant pel que fa al termini de rebuda de les comandes, com al cost econòmic 
per als usuaris. Des del mateix dia 1 de gener s'ha posat en marxa en la secció i conjuntament amb la 
resta de biblioteques del CBUC el servei anomenat "maleta viatgera": cada dia ve una empresa de 
missatgeria a portar i recollir els documents que se sol·liciten entre les diferents biblioteques. 

Si fem una anàlisi de les comandes observem que de les 1.853 peticions fetes a l'exterior 1.707 han 
tingut una resposta positiva (92,12%). La resta, 146 peticions, no s'han pogut aconseguir normalment 
per tractar-se de documents que formen part de fons especials i que estan exclosos de préstec. 

Pel que fa a les biblioteques subministradores de documents, podem dir que la major part de les 
comandes se satisfan des de biblioteques del Consorci de Biblioteques Universitàries Catalanes 
(CBUC), aproximadament un 80%, i d'aquestes la principal subministradora de documents és la 
Universitat de Barcelona, seguida de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Rovira i 
Virgili i la Universitat Pompeu Fabra. El 20% restant de comandes ens han arribat des de 
biblioteques espanyoles com ara la Universitat Complutense de Madrid, la Universitat de Santiago 
de Compostel·la, la Universitat de València, la Universitat de les Illes Balears... 

Aproximadament un 4% de comandes s'ha demanat a biblioteques estrangeres, entre aquestes la 
British Library continua sent la que més documents ens proporciona.
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Centres subministradors 

D'altra banda, si fem una anàlisi de les peticions de documents que ens han arribat des d'altres 
biblioteques observem que de les 1.750 comandes rebudes, n'hem servit positivament un total de 
1.426 (81,49%). La resta, 324 (18,51%) no s'han pogut servir per tractar-se de documents en préstec 
a usuaris de la nostra biblioteca o per ser documents exclosos de préstec. 

També en el cas de funcionar com a biblioteca subministradora veiem que la major part de les 
comandes les hem rebudes des de biblioteques del CBUC, al voltant d'un 63% del total. Els 
principals centres sol·licitants han sigut la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat de 
Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Girona o la 
Universitat de Lleida. 

Pel que fa a la resta de biblioteques les que més comandes ens han enviat són la Universitat de les 
Illes Balears, la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universidad 
Pública de Navarra, la Universitat del País Basc...
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Centres sol·licitants 

Finalment, si valorem el tipus de documents podem dir que com a biblioteca sol·licitant un 59% de 
les comandes corresponen a articles de revista, un 40% a monografies i un 1% a altres tipus de 
documents (tesis, vídeos, CD-ROM...), mentre que com a biblioteca subministradora la tendència és 
la contrària: el 24% de les comandes corresponen a articles de revista, el 73% a préstec de 
monografies i el 3% a altre tipus de material bibliogràfic. 

EL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ EUROPEA (CDE) 

Fons documental. Procés tècnic. 

Durant el període que ens ocupa, el Centre de Documentació Europea com a part integrant de la 
biblioteca de l'UJI ha obtingut la certificació ISO 9000 i la certificació ANECA. Per a això, tots els 
processos de treball s'han analitzat i normalitzat. En podem destacar: 

- Normalització del procés tècnic del material documental, catalogació, segellat, magnetitzat, etc. El 
material bibliogràfic del CDE ha passat a ser processat seguint les mateixes pautes que tot el material 
de la biblioteca. Això ja es va iniciar l'anterior curs acadèmic; ara podem afegir que aquest treball es 
realitza des de la unitat de procés tècnic de la Biblioteca. L'única excepció és la utilització d'una 
classificació temàtica pròpia seguint les pautes de l'Oficina de la Comissió Europea a Espanya. En 
aquest procés de creació estandarditzada de registres bibliogràfics hem passat de 200 registres el 
2003 a 1.947 registres al desembre de 2004. L'objectiu és processar el 100% del fons. 
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- Seguint les instruccions dels auditors de la norma ISO 9000, el CDE porta un registre d'entrada de 
tot el material que rep de Brussel·les i confronta aquest registre amb les llistes que envia la Comissió 
Europa a Brussel·les. A més, s'ha determinat com reclamar el material bibliogràfic no rebut, i durant 
el període en què s'ha posat en marxa aquest procés, s'han reclamat tan sols dues publicacions, la 
qual cosa evidencia el bon funcionament de la recepció de les publicacions. 

- Durant el 2004 s'ha iniciat la integració de les publicacions periòdiques a l'hemeroteca de la 
biblioteca, ja que les diferents ubicacions d'aquestes publicacions confonien els usuaris a l'hora de 
localitzar-les en els fons documental. 

Lloc web del CDE 

El 2004 s'ha iniciat la comptabilitat sistemàtica (mesuraments semestrals) de les entrades a la pàgina 
web del CDE. El valor per a 2004 ha sigut de 17.957 entrades. 

El CDE ofereix un nou servei en l'Àrea de Formació d'Usuaris. Pot sol·licitar-se a través dels 
formularis que es troben en el web de la biblioteca. 

Campanyes, col·laboracions, convenis: 

Durant 2004, a la Unió Europea, s'han dut a terme diverses campanyes d'informació als ciutadans; el 
CDE ha repartit material informatiu gratuït a l'entrada de la biblioteca durant la campanya de 
l'ampliació de la Unió Europa, eleccions al Parlament Europeu i, com és habitual, el dia 9 de maig. 

EL CDE continua col·laborant amb el Comitè Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana en 
l'elaboració de la secció que sobre dret comunitari es publica en la publicació trimestral Revista de 
Treball, Economia i Societat. 

S'han iniciat sessions de treball amb el CDE de la Universitat de València per a la creació d'una nova 
publicació periòdica electrònica titulada Cuadernos de Integración Europea que té previst publicar 
el primer número al juny del 2005 amb un monogràfic sobre la Constitució Europea. 

El CDE, en col·laboració amb l'Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament 
Tecnològic de la Universitat Jaume I (OCIT), ha desenvolupat una pàgina web que pot visitar-se en 
http://www.uji.es/CA/cd/recursos/humanitats/coop.html. Aquesta pàgina es va presentar dins d'una 
comunicació amb el títol "Recursos documentals en matèria de cooperació al desenvolupament i 
solidaritat" en la Jornada Universitària sobre Documentació i Cooperació al Desenvolupament 
realitzada el 19 d'octubre de 2004 i organitzada pel Patronat "Sud-Nord. Solidaritat i Cultura" de la 
Fundació General de la Universitat de València. 

Reunió anual de xarxes d'informació i programes de la Unió Europea 

La reunió anual dels centres de documentació europea va tindre lloc el mes de març. Com cada any, 
la representació de la Comissió a Espanya va reunir la xarxa de punts d'informació comunitaris a 
Espanya. 

El CDE va participar en el programa d'intercanvi de la Comissió Europea, i va actuar com a amfitrió 
junt amb el CDE de la Universitat de València (dies 27, 28 i 29 de juny) de la documentalista Sara 
Cavelli, de la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI) ubicada a Roma. 
Posteriorment, la documentalista del CDE va visitar, amb el documentalista del CDE de València i el 
bibliotecari del CDE de la Universitat d'Exeter, el SIOI a Roma, 3 i 4 de juliol. Els objectius d'aquest 
intercanvi van ser: 

1. Conèixer les activitats del SIOI com a centre internacional (especialment els cursos en línia) i la 
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representació de la Comissió a Itàlia. 

2. Conèixer el treball d'altres centres de documentació europea en matèria de fonts electròniques. 

3. Conèixer l'opinió dels bibliotecaris sobre els nous programaris bibliotecaris especialment quant a 
les revistes electròniques i bases de dades. 

4. Reunir-se amb documentalistes dels centres de documentació europea i abordar distintes qüestions 
sobre la documentació comunitària (noves fonts, canvis, programes, etc.)  

Beques i pràctiques en el CDE: 

Durant el curs acadèmic que ens ocupa el treball dels becaris de la Universitat Jaume I que han 
col·laborat amb el CDE s'ha centrat en el procés tècnic del material bibliogràfic, especialment les 
publicacions periòdiques i l'atenció als usuaris. 

ARXIU GENERAL DE LA UNIVERSITAT 

El principal objectiu de l'arxiu general per a aquest curs, igual que la resta de serveis de la biblioteca, 
ha sigut complir els compromisos adquirits amb la certificació ISO 9001:2000. Altres objectius han 
sigut la descripció del fons històric i la cooperació amb altres arxius universitaris. 

La principal línia de treball ha sigut la participació activa en tot el procés de renovació, seguint les 
directrius de l'OPAC. L'arxiu ha format part del grup base encarregat de revisar totes les fitxes de 
procés, i tota aquella documentació requerida. En aquest procés ha quedat palesa la utilitat del 
sistema de gestió documental, implantat ja a la biblioteca, per tal de tenir un control acurat i eficaç de 
la documentació. 

Paral·lelament a aquest treball, hem continuat amb les tasques diàries de l'arxiu: 

- Gestió de transferències de la documentació procedent de les unitats administratives de la 
Universitat a l'arxiu intermedi (14 transferències que equivalen a 709 caixes d'arxiu transferides). 

- Classificació, arxivatge i actualització de l'inventari del Fons Col·legi Universitari i del Fons 
Magisteri. 

- Actualització de la base de dades de tesis i treballs d'investigació, incorporant-hi els nous treballs. 

- Processament tècnic de la documentació conservada a l'arxiu intermedi. 

Formació d'usuaris: 

S'ha format en tasques pròpies de l'arxiu, un estudiant amb beca de col·laboració per a estudiants a la 
biblioteca, un estudiant de tercer cicle amb beca per a col·laborar amb l'arxiu general, i tres 
estudiants en pràctiques del Mòdul de formació professional de biblioteconomia i documentació. 

Col·laboracions exteriors: 

Com en anys anteriors, l'arxiu general participa en dos grups de treball de la Conferència d'Arxivers 
d'Universitats: el grup de treball per a la identificació i valoració de sèries documentals, el treball del 
qual és l'elaboració consensuada de propostes de valoració de documents, per a la seua eliminació i/o 
conservació, i coordina el grup de treball de documents electrònics, els resultats del qual es 
publiquen en el web de la CRUE. 
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Estadístiques dels serveis de l'arxiu: 

- Transferències: en total, s'han gestionat 14 transferències, que representen 709 caixes d'arxiu. 

- Préstec: fons Magisteri: 12; tesis i ireballs d'investigació: 9. Fons UJI: 59 

- Consultes: tesis i treballs d'investigació: 209; Fons UJI: 5 

ACTIVITATS, COOPERACIÓ I EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA 

Durant l'any 2004 hem continuat desenvolupant el treball iniciat en certificació i millora de serveis, 
amb l'obtenció de l'informe favorable d'AENOR al març de 2004 amb la certificació de la biblioteca 
de l'UJI en la ISO 9001:2000, per tal de millorar el nostre servei i renovar anualment aquest 
certificat. 

El mateix grup base encarregat de la certificació de la Biblioteca ha continuat treballant en la creació 
d'una carta de serveis, amb els compromisos de la biblioteca amb els seus usuaris, que va ser 
publicada al juny de 2005. 

En la mateixa línia, es va presentar a la convocatòria del BOE de 7 de setembre la sol·licitud de 
certificació a l'ANECA, amb la documentació corresponent, i finalment es va obtenir la certificació 
en avaluació de qualitat amb la resolució del 22 de març de 2005 de la Direcció General 
d'Universitats que va concedir el certificat de qualitat dels serveis de biblioteques universitàries 
(BOE 5 d'abril de 2005) emesa per aquest organisme. 

Al gener de 2005 es va iniciar la 5a edició del curs de postgrau "Organització i gestió de la 
informació documental" on han participat professors de la Universitat de Barcelona i la Universitat 
Jaume I i que ha sigut organitzat per la biblioteca. Igual que l'any anterior es manté la versió en línia.

També va continuar el curs de postgrau "Organització de la informació documental en l'empresa", 2a 
ed., amb la participació de professors de la Universitat Jaume I i de la Universitat de Barcelona 
(Escola de Biblioteconomia i Documentació). 

L'any 2004 es va continuar treballant en el projecte de creació d'una docimoteca amb el professor de 
Psicologia Francisco García Bacete. Finalment, aquesta nova secció de la biblioteca és a la 
disposició dels usuaris i ocupa l'espai de l'antiga sala de descans de la biblioteca, a la planta 0. 

Amb motiu de l'obertura de l'ampliació de la biblioteca, es va decidir reorganitzar la col·lecció 
bibliogràfica, per tal de fer un ús més eficient de l'espai disponible. La nova organització de la 
col·lecció és en l'annex 1 d'aquest document. 

Per tal de posar a l'abast dels usuaris en sistema d'accés lliure part del fons bibliogràfic dipositat al 
magatzem, es va contractar el servei de l'empresa GDBA amb les següents tasques: 

- Catalogació i classificació del fons de la biblioteca del Col·legi Universitari de Castelló i diverses 
donacions. 

- Segellat, magnetització i teixellat dels llibres d'aquest fons. 

- Col·locació i ordenació d'aquests llibres a les sales de lectura de la biblioteca. 

- Trasllat de llibres del fons a les noves sales de l'ampliació. 

El treball va estar finalitzat al gener de 2005.

Pàgina 59 / 357Memòria del curs 2004/05



Exposicions, donacions, visites als departaments, participació en cursos, congressos... 

A la reunió anual de REBIUN que va ternir lloc a Sant Sebastià els dies 3/5 de novembre, es va 
presentar i acceptar per unanimitat la cel·lebració de la propera assemblea de directors a la 
Universitat Jaume I, prevista per a la segona quinzena del mes de novembre de 2005. 

Personal de la biblioteca va participar en el curs de promoció interna organitzat per a personal 
ajudant d'arxius i biblioteques a la Universitat d'Alacant, on es va impartir una sessió amb el títol 
"Disseny de serveis per tipologia d'usuaris", el dia 15 de novembre. 

Com és habitual, es va col·laborar amb el módul formatiu en biblioteconomia de l'IES Francesc 
Ribalta, i es van impartir cinc sessions a la sala de formació (Aula Aranzadi) de la biblioteca. 

Taula 5.7.  

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

Estudiants 1r, 2n i 3r cicle 13.726
Professors (dedicació total i parcial) 1.008
PAS 521
Entrades a la biblioteca (setembre 2004/juny 2005) 716.885
Monografies (compra) 16.381
Monografies (donatius/intercanvi) 4.978
Publicacions periòdiques (compra) 1.634
Publicacions periòdiques (donatiu/intercanvi) 650
TOTAL 2.284
Recursos electrònics subscrits o adquirits: monografies 3.650
Recursos electrònics subscrits o adquirits: publicacions periòdiques 6.418
Recursos electrònics subscrits o adquirits: bases de dades 54
Registres bibliogràfics automatitzats a 15 de juny (2005): exemplars 258.227
Registres bibliogràfics automatitzats a 15 de juny (2005): títols 166.851
Registres bibliogràfics automatitzats a 15 de juny (2005): increment d'exemplars 32.924
Registres bibliogràfics automatitzats a 15 de juny (2005): increment de títols 21.811
Préstecs a domicili 114.949
Servei d'Obtenció de Documents: solicitats a altres biblioteques 1.853
Servei d'Obtenció de Documents: obtinguts 1.707
Servei d'Obtenció de Documents: demanats per altres biblioteques 1.750
Servei d'Obtenció de Documents: servits 1.426
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D'altra banda, el Servei intervé en algunes matèries relacionades amb les societats mercantils o altre 
tipus d'entitats que controla la Universitat, i té assignades una sèrie de funcions relatives a assumptes 
generals de la Universitat que són, entre altres, les següents: revisió, seguiment i supervisió d'alguns 
contractes de serveis; coordinació del personal de suport i del registre general; organització del 
repartiment de correu i de les màquines d'oficina d'ús general. 

Expedients de contractació 

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

Durant l'any 2004 es van iniciar 9 expedients de contractació d'obres, 72 de subministraments i 20 
d'assistències i serveis, per imports totals, respectivament, de 4.212.418,45 euros, 7.555.721,34 euros 
i 1.684.350 euros. 

Adquisicions de terrenys per import total d'1.190.492,92 euros. 

Cal destacar el nombre i l'import dels expedients de contractació de subministraments, com a 
conseqüència de la concessió de Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER). 

Durant l'any 2005, fins al 31 de maig, s'han iniciat 3 expedients de contractació d'obres, 22 de 
subministraments i 14 d'assistències i serveis, per imports totals, respectivament, de 436.646,51 
euros, 2.328.181,96 euros i 3.885.303,96 euros. 

Contractes menors 

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

Durant l'any 2004, l'import total d'obres ascendeix a 384.714,28 euros; de subministraments, a 
1.598.999,79 euros; d'assistències i serveis, a 306.826,91 euros, i de contractes privats, a 54.967,71 
euros. 

Fins al 31 de maig de 2005, l'import total d'obres ascendeix a 57.203,62 euros; de subministraments, 
a 626.733,5 euros; d'assistències i serveis, a 157.794,23 euros, i de contractes privats, a 36.620 euros.

Capítol 6. COMUNITAT UNIVERSITÀRIA 
Sumari 

Estudiantat  
Nombre d'estudiantat  
Beques  
Proves d'accés  
Títols 

Personal  
Personal docent i investigador (PDI)  
Personal d'administració i serveis (PAS)  
Formació: PDI i PAS 

Prevenció i medi ambient
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Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental  
Oficina Verda 

Sindicatura de Greuges 

Estudiantat 

Nombre d'estudiantat 

A continuació es detallen les dades més significatives relatives al nombre d'alumnes matriculats en el 
curs 2004/2005. 

- Nombre d'alumnes matriculats en primer curs de cadascuna de les titulacions que oferta la 
Universitat Jaume I. 

- Nombre d'alumnes matriculats per titulació i centre. 

- Nombre d'alumnes matriculats per procedència. 

- Nombre d'alumnes matriculats per sexe. 

Matrícula de primer 

Taula 6.1.  

Titulació Límit Matriculats Vacants
Diplomatura en Ciències Empresarials 320 246 74
Diplomatura en Gestió i Administració Pública 70 26 44
Diplomatura en Mestre/a, especialitat d'Educació Física 90 92 -2
Diplomatura en Mestre/a, especialitat d'Educació Infantil 85 85 0
Diplomatura en Mestre/a, especialitat d'Educació Musical 80 77 3
Diplomatura en Mestre/a, especialitat d'Educació Primària 85 86 -1
Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 2002) 120 52 68
Diplomatura en Turisme 100 89 11
Enginyeria Industrial 90 88 2
Enginyeria Informàtica (Pla de 2001) 95 71 24
Enginyeria Química 80 26 54
Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i 
Jardineria 80 23 57

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1995) 120 119 1
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de 2001) 135 89 46
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 85 81 4
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica 90 82 8
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses 220 154 66
Llicenciatura en Dret (Pla de 2002) 110 80 30
Llicenciatura en Filologia Anglesa 80 43 37
Llicenciatura en Humanitats 90 33 57
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Matrícula per titulació i centre 

Taula 6.2. Nombre d'alumnat matriculat per titulació en la Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques 

Taula 6.3. Nombre d'alumnat matriculat per titulació en la Facultat de Ciències Humanes i 
Socials 

Taula 6.4. Nombre d'alumnat matriculat per titulació en l'Escola Superior de Tecnologia i 
Ciències Experimentals 

Llicenciatura en Psicologia 190 159 31
Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 180 176 4
Llicenciatura en Química (Pla de 2002) 95 52 43
Llicenciatura en Traducció i Interpretació 90 90 0

Titulació Matriculats
Diplomatura en Ciències Empresarials 1322
Diplomatura en Gestió i Administració Pública 228
Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 1991) 148
Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 2002) 237
Diplomatura en Turisme 350
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses 1096
Llicenciatura en Ciències del Treball 149
Llicenciatura en Dret (Pla de 1991) 455
Llicenciatura en Dret (Pla de 2002) 289

Total 4274

Titulació Matriculats
Diplomatura en Mestre/a, especialitat d'Educació Física 357
Diplomatura en Mestre/a, especialitat d'Educació Infantil 346
Diplomatura en Mestre/a, especialitat d'Educació Musical 270
Diplomatura en Mestre/a, especialitat d'Educació Primària 367
Llicenciatura en Filologia Anglesa 311
Llicenciatura en Humanitats 325
Llicenciatura en Psicologia 919
Llicenciatura en Psicopedagogia 124
Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 589
Llicenciatura en Traducció i Interpretació 514

Total 4122

Titulació Matriculats
Enginyeria Industrial 582
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Matrícula per titulació i procedència 

Taula 6.5.  

Enginyeria Informàtica (Pla de 1991) 273
Enginyeria Informàtica (Pla de 2001) 388
Enginyeria Química 370
Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i Jardineria 259
Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1995) 721
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de 1991) 51
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de 2001) 645
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 262
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica 376
Llicenciatura en Química (Pla de 2002) 601

Total 4528

Titulació Castelló Comunitat 
autònoma

Fora 
comunitat Totals

Diplomatura en Ciències Empresarials 1006 296 19 1321
Diplomatura en Gestió i Administració Pública 158 66 4 228
Diplomatura en Mestre/a, especialitat d'Educació 
Física 214 139 3 356

Diplomatura en Mestre/a, especialitat d'Educació 
Infantil 232 112 2 346

Diplomatura en Mestre/a, especialitat d'Educació 
Musical 165 102 3 270

Diplomatura en Mestre/a, especialitat d'Educació 
Primària 267 94 6 367

Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 
1991) 110 38 0 148

Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 
2002) 201 33 3 237

Diplomatura en Turisme 237 97 16 350
Enginyeria Industrial 518 46 7 571
Enginyeria Informàtica (Pla de 1991) 221 42 8 271
Enginyeria Informàtica (Pla de 2001) 303 77 7 387
Enginyeria Química 342 24 4 370
Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat 
d'Hortofructicultura i Jardineria 216 38 5 259

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 
1995) 477 141 102 720

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió 
(Pla de 1991) 38 13 0 51

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió 390 244 11 645

Pàgina 64 / 357Memòria del curs 2004/05



Matrícula per titulació i sexe 

Taula 6.6. Nombre d'alumnat matriculat per titulació i sexe 

(Pla de 2001)
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 175 79 8 262
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat 
Mecànica 324 41 11 376

Llicenciatura en Administració i Direcció 
d'Empreses 958 124 13 1095

Llicenciatura en Ciències del Treball 130 15 2 147
Llicenciatura en Dret (Pla de 1991) 390 58 7 455
Llicenciatura en Dret (Pla de 2002) 262 24 3 289
Llicenciatura en Filologia Anglesa 254 54 3 311
Llicenciatura en Humanitats 286 33 6 325
Llicenciatura en Psicologia 644 203 71 918
Llicenciatura en Psicopedagogia 105 10 9 124
Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 314 252 23 589
Llicenciatura en Química (Pla de 2002) 544 49 8 601
Llicenciatura en Traducció i Interpretació 196 267 51 514

Titulació Homes Dones Totals
Diplomatura en Ciències Empresarials 613 708 1321
Diplomatura en Gestió i Administració Pública 80 148 228
Diplomatura en Mestre/a, especialitat d'Educació Física 207 150 357
Diplomatura en Mestre/a, especialitat d'Educació Infantil 21 325 346
Diplomatura en Mestre/a, especialitat d'Educació Musical 102 168 270
Diplomatura en Mestre/a, especialitat d'Educació Primària 53 314 367
Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 1991) 42 106 148
Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 2002) 82 155 237
Diplomatura en Turisme 82 268 350
Enginyeria Industrial 464 118 582
Enginyeria Informàtica (Pla de 1991) 219 54 273
Enginyeria Informàtica (Pla de 2001) 329 59 388
Enginyeria Química 199 171 370
Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i Jardineria 148 111 259
Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1995) 360 361 721
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de 1991) 40 11 51
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de 2001) 500 145 645
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 245 17 262
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica 327 49 376
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses 498 598 1096
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Beques 

Beques concedides i beques denegades 

Taula 6.7. Nombre de beques concedides pel Ministeri, en la convocatòria general i de 
mobilitat, i per la Conselleria, així com el nombre de beques denegades 

Llicenciatura en Ciències del Treball 61 88 149
Llicenciatura en Dret (Pla de 1991) 163 292 455
Llicenciatura en Dret (Pla de 2002) 110 179 289
Llicenciatura en Filologia Anglesa 70 241 311
Llicenciatura en Humanitats 166 159 325
Llicenciatura en Psicologia 165 754 919
Llicenciatura en Psicopedagogia 34 90 124
Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 184 405 589
Llicenciatura en Química (Pla de 2002) 217 384 601
Llicenciatura en Traducció i Interpretació 84 430 514

Titulació Concedides 
conv. general 

Concedides 
Conselleria

Concedides 
mobilitat Denegades

Diplomatura en Ciències 
Empresarials 93 32 5 172

Diplomatura en Gestió i 
Administració Pública 15 7 0 17

Diplomatura en Mestre 
(Especialitat Educació Física) 76 22 1 60

Diplomatura en Mestre 
(Especialitat Educació Infantil) 101 24 1 52

Diplomatura en Mestre 
(Especialitat Educació Musical) 69 20 2 45

Diplomatura en Mestre 
(Especialitat Educació Primària) 68 18 2 62

Diplomatura en Relacions Laborals 
(Pla 1991) 4 2 0 5

Diplomatura en Relacions Laborals 
(Pla 2002) 40 5 0 32

Diplomatura en Turisme 68 24 6 63
Enginyeria Industrial 51 18 0 63
Enginyeria Informàtica (Pla 1991) 26 4 3 13
Enginyeria Informàtica (Pla 2001) 55 12 0 55
Enginyeria Química 34 14 2 38
Enginyeria Tècnica Agrícola 
(Especialitat Hortofructicultura i 
Jardineria)

40 10 1 30

Enginyeria Tècnica en Disseny 
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Evolució del nombre de beques des del curs 1991/92 

Taula 6.8. Evolució del nombre de beques del Ministeri  

Industrial 89 19 11 91
Enginyeria Tècnica en Informàtica 
de Gestió (Pla 1991) 0 1 0 1

Enginyeria Tècnica en Informàtica 
de Gestió (Pla 2001) 69 25 1 85

Enginyeria Tècnica en Informàtica 
de Sistemes 40 13 3 40

Enginyeria Tècnica Industrial 
(Especialitat Mecànica) 29 19 2 42

Llicenciatura en Administració i 
Direcció d'Empreses 85 26 0 141

Llicenciatura en Ciències del 
Treball (2n cicle) 18 1 0 15

Llicenciatura en Dret (Pla 1991) 6 4 0 16
Llicenciatura en Dret (Pla 2002) 24 4 0 29
Llicenciatura en Filologia Anglesa 35 15 1 49
Llicenciatura en Humanitats 24 6 0 38
Llicenciatura en Psicologia 92 21 11 139
Llicenciatura en Psicopedagogia 
(2n cicle) 9 3 2 5

Llicenciatura en Publicitat i 
Relacions Públiques 180 54 8 112

Llicenciatura en Químiques (Pla 
2002) 43 16 0 92

Llicenciatura en Traducció i 
Interpretació 91 20 8 99

Graduat en Seguretat i Ciències 
Policials 0 0 0 1

Curs acadèmic Sol·licituds Concedides Denegades
1991/1992 1324 939 385
1992/1993 1507 1011 496
1993/1994 2160 1359 801
1994/1995 2547 1560 987
1995/1996 3245 2115 1130
1996/1997 3512 2208 1304
1997/1998 3709 2076 1633
1998/1999 3716 2089 1627
1999/2000 3785 1877 1856
2000/2001 3724 2058 1592
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Taula 6.9. Evolució del nombre de beques de la Conselleria  

Taula 6.10. Evolució del nombre de beques de col·laboració del Ministeri 

Taula 6.11. Evolució del nombre de beques de col·laboració de la Universitat Jaume I 

2001/2002 3798 2360 1438
2002/2003 3775 1933 1842
2003/2004 3618 1865 1753
2004/2005 3442 1645 1797

Curs acadèmic Sol·licituds Concedides Denegades
1991/1992 84 46 38
1992/1993 384 93 291
1993/1994 227 158 69
1994/1995 387 145 242
1995/1996 577 217 360
1996/1997 715 256 459
1997/1998 817 279 538
1998/1999 1051 294 757
1999/2000 2520 348 2172
2000/2001 2507 333 2174
2001/2002 2554 497 2057
2002/2003 2676 383 2293
2003/2004 2737 479 2258
2004/2005 2617 459 2158

Curs acadèmic Sol·licituds Concedides Denegades
1991/1992 15 6 9
1992/1993 8 5 3
1993/1994 10 7 3
1994/1995 19 14 5
1995/1996 24 14 10
1996/1997 17 13 4
1997/1998 28 15 13
1998/1999 34 18 16
1999/2000 28 20 8
2000/2001 41 29 12
2001/2002 53 30 23
2002/2003 46 30 16
2003/2004 49 30 19
2004/2005 60 30 30
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Proves d'accés 

Matriculats per la vía d'accés LOGSE 

Respecte a juny de 2004 s'ha produït un descens de 6 estudiants en el nombre total de matriculats. 

Del total de 1.593 matriculats al juny de 2005, 1.005 són dones i 586 són homes. 

A continuació es detallen, per via d'accés, el nombre d'alumnes matriculats, d'aptes i de no aptes. El 
97,30% va superar la prova i el 2,7% la va suspendre. 

Taula 6.12. Nombre d'alumnat matriculat apte i no apte per via d'accés LOGSE 

Matriculats per l'opció d'accés a Majors de 25 anys 

Les proves d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys del curs 2004/2005 han seguit la mateixa 
estructura implantada en el curs anterior, amb una part comuna i una segona part específica per 
opcions. S'han matriculat 160 estudiants, dels quals s'han presentat a les proves 138. Respecte a 2004 
s'ha produït un increment de 14 estudiants en el nombre total de matriculats. Del total de matriculats, 
76 són dones (47,5%) i 84 són homes (52,5%). S'ha produït una millora significativa respecte als 
resultats de l'any passat. A aquesta millora en el resultats ha contribuït sens dubte el procés de 
cooordinació que s'ha dut a terme amb els centres de formació permanent d'adults.  

Taula 6.13. Nombre d'alumnat matriculat apte i no apte per opció d'accés Majors de 25 anys 

Títols 

Curs acadèmic Sol·licituds Concedides Denegades
2003/2004 392 71 321
2004/2005 651 158 493

Via Matriculats Aptes No aptes
Cientificotècnica 463 446 16
Ciències de la Salut 419 409 10
Humanitats 221 216 5
Ciències Socials 466 454 11
Arts 24 23 1

Total 1593 1548 43

Opció Presentats Aptes No aptes
Cientificotècnica 12 8 4
Ciències de la Salut 19 11 8
Humanitats 59 34 25
Ciències Socials 48 25 23
Arts 0 0 0

Total 138 78 60
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Dipòsits de títols per titulació 

Taula 6.14. Dipòsits de títols per titulació en la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 
fins al 6/9/2005 

Taula 6.15. Dipòsits de títols per titulació en la Facultat de Ciències Humanes i Socials fins al 
6/9/2005 

Taula 6.16. Dipòsits de títols per titulació en l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals fins al 6/9/2005 

Titulació Dipòsits
Diplomatura en Ciències Empresarials 142
Diplomatura en Gestió i Administració Pública 51
Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 1991) 86
Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 2002) 7
Diplomatura en Turisme 45
Graduat Social 2
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses 131
Llicenciatura en Ciències del Treball 36
Llicenciatura en Dret (Pla de 1991) 103

Total 603

Titulació Dipòsits
Diplomatura en Mestre/a, especialitat d'Educació Física 85
Diplomatura en Mestre/a, especialitat d'Educació Infantil 99
Diplomatura en Mestre/a, especialitat d'Educació Musical 45
Diplomatura en Mestre/a, especialitat d'Educació Primària 80
Llicenciatura en Filologia Anglesa 47
Llicenciatura en Humanitats 35
Llicenciatura en Psicologia 107
Llicenciatura en Psicopedagogia 26
Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 78
Llicenciatura en Traducció i Interpretació 88

Total 690

Titulació Dipòsits
Enginyeria Industrial 70
Enginyeria Informàtica (Pla de 1991) 59
Enginyeria Química 51
Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1991) 1
Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i Jardineria 41
Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1995) 82
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Dipòsits de títols per tipus 

Taula 6.17. Dipòsits de títols per llicenciatures, enginyeries, enginyeries tècniques, 
diplomatures i doctorats fins al 6/9/2005 

Dipòsits de títols per titulació des del curs 1991/92  

Taula 6.18. Dipòsits de títols per titulació des del curs 1991/1992 a la Facultat de Ciències 
Jurídiques i Econòmiques fins al 6/9/2005 

Taula 6.19.  

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de 1991) 61
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de 2001) 38
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 7
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica 28
Llicenciatura en Química Industrial (pla 73) 1
Llicenciatura en Química (Pla de 1993) 4
Llicenciatura en Química (Pla de 2002) 54

Total 497

Tipus de títol Dipòsits
Diplomatura/Magisteri 642
Doctorat 55
Enginyeria 180
Enginyeria Tècnica 258
Llicenciatura 710

Total 1845

Titulació Dipòsits
Diplomatura en Ciències Empresarials 1824
Diplomatura en Ciències Empresarials (pla 1975) 134
Diplomatura en Gestió i Administració Pública 350
Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 1991) 1349
Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 2002) 7
Diplomatura en Turisme 235
Graduat Social 540
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses 1219
Llicenciatura en Ciències del Treball 58
Llicenciatura en Dret (Esp. Dret Privat) 583
Llicenciatura en Dret (Pla de 1991) 962

Total 7261
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Taula 6.20. Dipòsits de títols per titulació des del curs 1991/1992 a l'Escola Superior de 
Tecnologia i Ciències Experimentals fins al 6/9/2005 

Dipòsits de títols per tipus des del curs 1991/92 

Taula 6.21. Dipòsits de títols per llicenciatures, enginyeries, enginyeries tècniques, 
diplomatures i doctorats des del curs 1991/1992 fins al 6/9/2005 

Titulació Dipòsits
Diplomatura en Formació del Professorat de EGB (C) 56
Diplomatura en Formació del Professorat de EGB (C.H.) 54
Diplomatura en Formació del Professorat de EGB (E.E.) 56
Diplomatura en Formació del Professorat de EGB (F.F.) 9
Diplomatura en Formació del Professorat de EGB (F.I.) 20
Diplomatura en Formació del Professorat de EGB (P) 82
Diplomatura en Mestre/a, especialitat d'Educació Física 582
Diplomatura en Mestre/a, especialitat d'Educació Infantil 582
Diplomatura en Mestre/a, especialitat d'Educació Musical 238
Diplomatura en Mestre/a, especialitat d'Educació Primària 527
Llicenciatura en Filologia Anglesa 534
Llicenciatura en Humanitats 387
Llicenciatura en Psicologia 968
Llicenciatura en Psicopedagogia 32
Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 82
Llicenciatura en Traducció i Interpretació 462

Total 4671

Titulació Dipòsits
Enginyeria Industrial 195
Enginyeria Informàtica (Pla de 1991) 330
Enginyeria Química 345
Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1991) 231
Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i Jardineria 135
Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1995) 307
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de 1991) 644
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de 2001) 39
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 7
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat de Mecànica 58
Llicenciatura en Química Industrial (Pla de 1973) 283
Llicenciatura en Química (Pla de 1993) 277
Llicenciatura en Química (Pla de 2002) 99

Total 2950
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Personal 
A la finalització del curs acadèmic 2004/2005, el personal docent i investigador està format per un 
total de 1.035 persones. D'aquest total, 407 són dones i 628 són homes, la qual cosa representa un 
percentatge del 39,32% de dones i el 60,68% d'homes. 

Al llarg d'aquest curs s'han realitzat 41 convocatòries de personal docent i investigador, les quals han 
suposat un total de 169 places. 

Pel que fa al personal d'administració i serveis, el nombre de llocs de treball inclosos en la RLT és de 
447, i el total d'efectius a la finalització del curs és de 567. D'aquest total, 339 són dones i 228 són 
homes, la qual cosa representa un 59,79% de dones i un 40,21% d'homes. De la quantitat total 
d'efectius, 132 són personal laboral temporal (contractes per obra o servei, contractes amb càrrec a 
projectes d'investigació...). 

Durant el curs acadèmic s'han fet un total de 55 convocatòries de personal d'administració i serveis 
que han suposat 93 places.  

Personal docent i investigador (PDI)  

Taula 6.22. Evolució del PDI de la Universitat Jaume I, per categories (darrers sis cursos) 

* Dades preses el 30 de juny de cada curs. 

Taula 6.23.  

Tipus de títol Dipòsits
Diplomatura/Magisteri 6645
Doctorat 408
Enginyeria 871
Enginyeria Tècnica 1420
Llicenciatura 5946

Total 15290

Curs CU TU CEU TEU TUI TEUI PCD PC AJDOC AJ AF2 AF1 AEU ASS 
TC

ASS 
TP EME

1999/00 38 178 9 70 3 24 0 0 0 0 46 47 33 45 319 3
2000/01 42 197 9 71 26 15 0 0 0 0 34 42 31 36 352 3
2001/02 47 223 9 73 13 11 0 0 0 21 27 46 11 61 390 3
2002/03 47 228 9 73 50 24 0 0 0 29 10 26 8 37 412 3
2003/04 58 277 10 88 0 0 2 2 21 38 22 0 7 28 410 1
2004/05 56 280 9 87 0 0 11 3 27 42 15 0 4 20 442 0

CU Catedràtic/a d'universitat
TU Professor/a titular d'universitat
CEU Catedràtic/a d'escola universitària
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Taula 6.24. Processos selectius PDI 

TEU Professor/a titular d'escola universitària
TUI Professor/a titular d'universitat interí/na
TEUI Professor/a titular d'escola universitària interí/na
PDC Professor/a contractat/da doctor/a
PC Professor/a col·laborador/a
AJDOC Professor/a ajudant/a doctor/a
AJ Ajudant/a
AF2 Ajudant/a de facultat 2n període
AEU Ajudant/a d'escola universitària
ASS TC Professor/a associat/da a temps complet
ASS TP Professor/a associat/da a temps parcial
EME Professor/a emèrit
VIS Professor/a visitant
PD Personal docent contractat
PIC Personal investigador contractat
RYC Personal investigador (programa Ramón y Cajal)
BEC Personal becari

Tipus convocatòria Nom convocatòria Núm. places
ACCÉS FUNCIONARIAT DE 
CARRERA Concurs d'accés al cos de funcionaris docents 1

 Concurs d'accés al cos de funcionaris docents 3
 Total: 2 Total: 4
CONCURS DE MÈRITS Personal laboral docent (professorat visitant) 1

 Personal laboral docent (professorat visitant 
05/06) 1

 Personal laboral docent (conv. ord. 2n sem. 
04/05) 2

 Personal laboral docent (conv. ord. 05/06) 36

 Personal laboral docent (conv. extraord. núm. 
2 04/05) 10

 Personal laboral docent (conv. núm. 1 curs 
05/06) 13

 Personal laboral docent (conv. extraord. núm. 
3 04/05) 10

 Personal laboral docent (conv. extraord. núm. 
7 04/05) 3

 Personal laboral docent (conv. extraord. núm. 
10 04/05) 2

 Personal laboral docent (conv. extraord. núm. 
11 04/05) 1
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 Personal laboral docent (conv. extraord. núm. 
13 04/05) 2

 Personal laboral docent (conv. extraord. núm. 
15 04/05) 1

 Personal laboral docent (conv. extraord. núm. 
16 04/05) 9

 Personal investigador contractat 9
 Personal investigador contractat 2
 Personal investigador contractat 1
 Concurs professorat contractat doctor interí 2
 Total: 17 Total: 105

PROCEDIMENT ABREUJAT Personal laboral docent (conv. extraord. núm. 
4 04/05) 6

 Personal laboral docent (conv. extraord. núm. 
5 04/05) 4

 Personal laboral docent (conv. extraord. núm. 
6 04/05) 1

 Personal laboral docent (conv. extraord. núm. 
8 04/05) 2

 Personal laboral docent (conv. extraord. núm. 
9 04/05) 2

 Personal laboral docent (conv. extraord. núm. 
12 04/05) 1

 Personal laboral docent (conv. extraord. núm. 
14 04/05) 1

 Personal laboral docent (conv. extraord. núm. 
17 04/05) 8

 Personal laboral docent (conv. extraord. núm. 
18 04/05) 2

 Personal laboral docent (conv. extraord. núm. 
19 04/05) 4

 Personal laboral docent (conv. extraord. núm. 
20 04/05) 1

 Personal laboral docent (conv. extraord. núm. 
21 04/05) 5

 Personal laboral docent (conv. extraord. núm. 
22 04/05) 5

 Personal laboral docent (conv. extraord. núm. 
23 04/05) 1

 Personal laboral docent (conv. extraord. núm. 
24 04/05) 1

 Personal laboral docent (conv. extraord. núm. 
25 04/05) 1

 Personal laboral docent (conv. extraord. núm. 
26 04/05) 1

Personal laboral docent (conv. extraord. núm. 
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Taula 6.25. Estructura del PDI per departament, categoria i sexe 

 27 04/05) 1

 Personal laboral docent (conv. extraord. núm. 
28 04/05) 1

 Personal laboral docent (conv. extraord. núm. 
29 04/05) 2

PROVISIÓ INDEFINIDA Concurs professorat contractat doctor 1

 Concurs professorat col·laborador i 
professorat contractat doctor 9

 Total: 2 Total: 10

 TOTAL CONVOCATÒRIES: 41 TOTAL 
PLACES: 169

Departament CU  TU  CEU  TEU  PDC  PC  AJDOC  AJ  AF2  AEU  
 H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D
Administració 
d'Empreses i 
Màrqueting

1  7 4   1      4 2  3 1    

Ciències 
Experimentals 7 1 20 4   2 1  1   3  3 3     

Dret del 
Treball, 
Seguretat 
Social, 
Eclesiàstic i 
de l'Estat

  1 5    3             

Dret Privat 5  4 2   1 2        1     
Dret Públic 6 1 7 9    2 1 2      2     
Filologia i 
Cultures 
Europees

4  3 2 1  2 1        1  2   

Filosofia, 
Sociologia i 
Com. Audiov. 
i Pub.

1  7 3   2 2  1   2 1 1 4    1

Finances i 
Comptabilitat  1 7 4   4 3      1   1 1   

Llenguatges i 
Sistemes 
Informàtics

1  18    7 4     2  3 1 1   1

Matemàtiques 3  13 5   6 4       1  1 2   
Psicologia 
Bàsica, 
Clínica i 
Psicobiologia

3 1 4 10         1 1       

Psicologia 
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Taula 6.26. Percentatge del PDI per categoria i sexe 

Personal d'administració i serveis (PAS)

Evolutiva, 
Educ., Social 
i Metodologia

1 1 8 7 1 1 1 1  2     1 2     

Química 
Inorgànica i 
Orgànica

3 1 6 6   1        1 1     

Tecnologia 3  14 6   1  2   2 4 2 3 2   1 1
Traducció i 
Comunicació   7 10          1  2  2   

Economia 2 1 10 6   6        1      
Educació   1 1 1 2 10 12  1    1    1   
Enginyeria i 
Ciència dels 
Computadors

2  14 9   2 1   1    4  3    

Enginyeria 
Química 3  8 4    1             

Estudis 
Anglesos   7 9      1    1  1     

Història, 
Geografia i 
Art

3 1 5 2 2 1 4      1        

                     

Categoria Homes Dones Total % homes % dones
CU 48 8 56 85,71 14,23
TU 171 108 279 61,29 38,71
CEU 5 4 9 55,55 44,45
TEU 50 37 87 57,47 42,53
PCD 3 8 11 27,27 72,73
PC 1 2 3 33,33 66,67
AJDOC 17 10 27 62,96 37,04
AJ 18 23 41 43,90 56,10
AF2 7 8 15 46,67 53,33
AEU 1 3 4 25 75
ASSO 289 173 462 62,55 37,45
VIS  1 1 0 100
PD 2  2 100 0
PIC 12 21 33 36,36 63,64
RYC 4 1 5 80 20
Total 628 407 1035 60,68 39,32
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Taula 6.27. Processos selectius PAS 

Tipus convocatòria Nom convocatòria Nombre de 
places

ACCÉS FUNCIONARIAT DE 
CARRERA

Escala tècnica bàsica de comunicació i 
publicacions 1

 Escala tècnica mitjana de laboratoris 1
 Escala tècnica mitjana de laboratoris 1
 Escala tècnica superior de formació 1
 Oficial de laboratori (SCIC) 1
 Total: 5 Total: 5
ACCÉS FUNCIONARIAT 
INTERÍ Tècnic/a superior OCIE 1

 Total: 1 Total: 1

ACCÉS LABORAL 
TEMPORAL

Tècnic/a mitjà/na d'investigació (projecte: 
Tasques de serveis per a un robot manipulador 
mòbil)

2

 
Tècnic/a mitjà/na d'investigació (projecte: 
Desenvolupament de la plataforma tecnològica 
Zentauro)

2

 Tècnic/a mitjà/na d'investigació (projecte 
Zentauro) 2

 Monitors/es de l'Escola d'Estiu 23

 
Tècnic/a mitjà/na d'investigació (projecte: 
Desenvolupament d'un optimitzador de 
dissenys)

3

 Oficial de laboratori (projecte: Regulació de 
nitrògen en cítrics) 1

 Oficial de suport a persones amb necessitats 
educatives especials (USE) 1

 Tècnic/a mitjà/na d'assessorament en anglès 1

 Tècnic/a mitjà/na d'investigació (projecte 
GENTT) 1

 Tècnic/a superior d'investigació (projecte 
INBIOMED) 1

 Tècnic/a superior d'investigació (projecte: 
Analítics de primeres matèries) 1

 Tècnic/a superior d'investigació (projecte 
GAMETOOLS) 1

 Tècnic/a superior d'investigació (projecte 
GAMETOOLS) 1

 Tècnic/a superior d'investigació (projecte: 
Estudi de materials refractaris) 1

 
Tècnic/a superior de desenvolupament i igualtat 
d'oportunitats de l'agrupació territorial 
Comunitat Valenciana

1
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 Tècnic/a superior d'investigació (investigador: 
Félix Hernández) 1

 Tècnic/a mitjà/na de formació i informació en 
situacions d'emergència i desastres 1

 Tècnic/a superior d'investigació (projecte 
SMART SPECTRA) 1

 Tècnic/a superior d'investigació (investigador: 
Julio Suay) 1

 Tècnic/a superior d'investigació (investigador: 
Michael Gould) 1

 Tècnic/a superior de formació presencial i 
virtual (projecte MASS MEDIACION) 1

 Tècnic/a superior de publicitat i comunicacions 
(projecte MASS MEDIACION) 1

 Monitor/a de robòtica de l'Escola d'Estiu 1

 Oficial de laboratori (projecte: Alteracions en la 
fisiologia dels cítrics) 1

 Oficial de suport a l'Aula Virtual (CENT) 1

 Tècnic/a mitjà/na d'investigació (projecte: Acord 
marc de suport a la investigació) 1

 Tècnic/a superior d'investigació (investigador: 
Michael Gould) 1

 Tècnic/a especialista de l'Escola d'Estiu 1

 Tècnic/a superior d'investigació (projecte 
INBIOMED) 1

 Tècnic/a mitjà/na d'investigació (projecte: 
Sistema complet de manipulació autònoma) 1

 Total: 30 Total: 57

BORSES DE TREBALL Borsa de treball de programadors (àrea serveis 
d'informació)  

 Borsa de treball d'oficial del LABCAP  

 Borsa de treball d'informadors/es de fires i 
salons educatius  

 Borsa de treball d'auxiliar d'esports (ampliació)  
 Total: 4  

COMISSIÓ DE SERVEIS Comissió de serveis - Cap del Servei 
d'Informació Comptable 1

 Total: 1 Total: 1
CONCURS DE MÈRITS Operador/a en edició electrònica 1
 Escala administrativa 1
 Escala auxiliar bàsica de suport administratiu 10
 Escala de gestió 8
 Total: 4 Total: 20
NOMENAMENT 
PROVISIONAL PER MILLORA Escala tècnica d'administració (complementària) 1
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Taula 6.28. Percentatge del PAS per categoria, grup i sexe 

Taula 6.29. Llegenda PAS 

D'OCUPACIÓ
 Escala de gestió (complementària) 1
 Total: 2 Total: 2

PROMOCIÓ INTERNA Escala tècnica bàsica de laboratoris (especialitat: 
ceràmica) 1

 Escala tècnica bàsica de laboratoris (especialitat: 
fusta i prototips) 1

 Escala tècnica mitjana de laboratoris 
(Departament de Ciències Experimentals) 1

 Escala tècnica mitjana d'informàtica - 
aplicacions 1

 Escala tècnica mitjana d'informàtica - 
comunicació 1

 Escala tècnica mitjana d'informàtica - servei 
d'informació 1

 Escala tècnica mitjana d'informàtica - sistemes 1
 Escala tècnica bàsica d'informàtica 1
 Total: 8 Total: 8

 TOTAL DE CONVOCATÒRIES: 55 TOTAL DE 
PLACES: 93

Categoria FC FC FI FI E E LF LF LT LT LE LE   TOTAL

Grup H D H D H D H D H D H D H D  % 
hom

A 31 28  1 4  1  1 1   37 30 67 55
B 20 30 7 2       3 5 30 37 67 44
C 73 130 9 22 1 9 1 2   10 27 94 190 284 33
D 14 16 18 22   2  1  6 14 41 52 93 44
E 1            1  1 10
Proj. inv.           25 30 25 30 55 45
TOTAL 139 204 34 47 5 9 4 2 2 1 44 76 228 339 567 40
% 24,51 35,98 6,00 8,29 0,88 1,59 0,70 0,35 0,35 0,18 7,76 13,41     

FC Funcionariat de carrera
FI Funcionariat interí
E Personal eventual
LF Personal laboral fix
LT Personal laboral temporal
LE Personal laboral eventual
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Formació: PDI i PAS 

Formació PDI 

Programa de formació permanent del professorat 

La formació permanent del professorat a l'UJI, coordinada des de la Unitat de Suport Educatiu, se 
centra fonamentalment en dos períodes, febrer i juny, coincidint amb els mesos no lectius i 
d'exàmens per a l'estudiantat. Això no implica que per motius d'oportunitat no es puguen realitzar 
alguns concrets fora d'aqueixos moments. En la planificació o desenvolupament participen també 
l'Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental, el CENT i el Vicerectorat de Qualitat Educativa i 
Harmonització Europea. 

Els dos blocs oferits se centren, prioritàriament, en "Formació en docència universitària" i en 
"Aspectes personals i/o habilitats professionals del professorat". Aquest any s'ha arribat, fins al mes 
de juliol, a 20 tallers amb un total de 203 hores oferides. A aquesta oferta han assistit 236 professors, 
que han participat en un o més cursos, cosa que suposa més del 20% de la plantilla de la Universitat. 

Després de realitzar l'avaluació d'aquests tallers, la satisfacció del PDI assistent ha arribat a 4,21 
sobre 5 (n=233). 

Cal destacar la creixent acollida dels tallers relacionats amb el procés de convergència europea, així 
com els que impliquen, a més a més, les noves tecnologies.  

Taula 6.30. Formació permanent del professorat 

 TÍTOL ASSISTENTS
1 Planificació de la docència universitària (5a edició) 29
2 Metodologia didàctica per a l'ensenyament universitari (6a edició) 25

3 L'avaluació com a instrument de millora de la qualitat educativa (4a 
edició) 23

4 Eines tecnològiques de suport a la docència de l'UJI: iniciació al 
programa virtual MOODLE 52

5 Taller de la veu I (9a edició) 21
6 Seminari de millora de la tutorització del pràcticum de titulació 20
7 Innovar a poc a poc la docència universitària (3a edició) 13
8 Autonomia de l'alumne: contracte d'aprenentatge (3a edició) 19
9 El dossier docent 27
10 Procés d'aprenentatge-ensenyament de competències 23
11 Motivació a l'aula (5a edició) 14

12 Docència universitària potenciada per la tecnologia en el marc de la 
convergència europea 20

13/14/15 Planificació de la docència amb crèdits ECTS (2a edició) (*) 68
16 Intel·ligència emocional i autoestima (3a edició) 16
17 Taller de burnout del PDI: 8

18
Formació del professorat davant la convergència europea. V Jornada de 
Millora Educativa i IV Jornada d'Harmonització Europea de la 
Universitat Jaume I

66
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(*) Del taller "Planificació de la docència amb crèdits ECTS (2a edició)" s'han oferit 3 cursos 
diferents. 

Programa de formació del professorat novell 

S'han organitzat cinc cursos de formació docent bàsica dirigits específicament al professorat novell: 
"Planificació de la docència universitària", "Eines tecnològiques de suport a la docència de l'UJI: 
iniciació al programa virtual Moodle (grups A i B)", "Metodologia didàctica per a l'ensenyament 
universitari" i "L'avaluació com a instrument de millora de la qualitat educativa", amb una 
participació de 74 professors i professores. L'índex de satisfacció dels cursos ha assolit una mitjana 
de 4,2 sobre 5. 

Formació PAS 

Les accions formatives per al personal d'administració i serveis durant el curs 2004-2005 són les 
següents: 

Taula 6.31. Cursos de valencià 

Taula 6.32. Cursos d'anglès 

Taula 6.33. Cursos informàtics 

19 II Jornada de Coordinació de la Docència a la Titulació d'Enginyeria 
Agrícola 26

20 Harmonització europea en la titulació de Traducció i Interpretació 10

Cursos de valencià Durada (hores) Nre. d'inscripcions
Curs de grau mitjà de valencià 80 20
Curs de grau superior de valencià 80 32
Curs de llenguatge administratiu 30 9

Total 190 61

Cursos d'anglès Durada (hores) Nre. d'inscripcions
Curs 70 19
Curs 70 26

Total 140 45

Cursos informàtics Durada (hores) Nre. d'inscripcions
Curs de processament de textos. Nivell mitjà 20 23
Curs de full de càlcul. Nivell mitjà 20 17
Curs de base de dades. Nivell mitjà 20 12
Cursos d'eina de col·laboració. Outlook 41 57
Cursos bàsics d'explotació de bases de dades (Discoverer) 65 77
Curs de sistema operatiu Windows XP 20 25

Total 186 211
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Taula 6.34. Cursos de competències específiques 

Taula 6.35. Altres cursos 

Prevenció i medi ambient 

Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental 

Introducció 

Durant aquest curs l'Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental ha continuat amb la seua tasca de 
millora de les condicions de treball del personal de la Universitat Jaume I des de totes les vessants de 
la prevenció de riscos laborals, això es, la seguretat en el treball, la higiene industrial, les condicions 
ergonòmiques i psicosociològiques i la salut. 

D'una altra banda, s'ha continuat amb la gestió dels residus generats per l'activitat diària de la 
Universitat i s'han realitzat accions destinades a la millora del comportament mediambiental de l'UJI, 
entre les quals cal destacar la certificació, segons els requisits de la norma ISO 14001, del Sistema de 
Gestió Ambiental (SGA) implantat als departaments d'Enginyeria i Ciència dels Computadors, 
Llenguatges i Sistemes Informàtics, i Matemàtiques; la Jaume I és la segona universitat d'Espanya a 
aconseguir certificar un SGA. 

Amb la col·laboració del Servei d'Informàtica s'està realitzant una aplicació per tal que cada 
treballador de la Universitat Jaume I conega els riscos del seu lloc de treball i les mesures 
preventives que cal tindre en compte. 

Per altra banda, l'Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental continua amb el desenvolupament del 
pla estratègic i el personal participa en grups de millora, tant interns del servei com amb altres 
serveis. Així també el Servei participa en l'obtenció i el manteniment de la certificació ISO 9000 de 
les titulacions i serveis de la Universitat Jaume I. 

El Comitè de Seguretat i Salut s'ha reunit tres vegades des de setembre de 2004. 

Cursos de competències específiques Durada (hores) Nre. d'inscripcions
Curs d'Oracle Discoverer aplicat a la comptabilitat analítica 25 8
Curs de Labview bàsic i adquisició de dades 16 13
Cursos de comptabilitat analítica 30 61
Curs de metodologies d'elaboració d'informes i estadístiques 15 24
Curs bàsic de model relacional i llenguatge SQL 25 20

Total 111 126

Altres cursos Durada 
(hores)

Nre. 
d'inscripcions

Curs d'esport i salut. Iniciació a la cursa a peu i 
perfeccionament 64 41

Curs sobre manteniment de la gespa artificial 30 24
Curs de prenció de transtorns musculoesquelètics 12 17
Curs de prevenció de riscos laborals 30 18

Total 136 100
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Ergonomia, Psicosociologia i Salut 

Les novetats més importants durant aquest curs han sigut l'obertura d'una consulta antitabac amb la 
col·laboració de l'associació AZAHAR (maig de 2005), l'inici d'un programa de salut sexual i 
prevenció de la SIDA amb UNISEXIDA (febrer de 2005) i la incorporació de les persones becàries 
als reconeixements mèdics preventius. 

Amb aquestes iniciatives es pretén contribuir a la millora de la salut de la comunitat universitària 
dins de la política de millora de serveis. 

La consulta antitabac ofereix assistència mèdica i psicològica a les persones que volen deixar de 
fumar, a més d'activitats d'informació i sensibilització. 

El programa de salut sexual i prevenció de la SIDA ofereix informació presencial i en línia, 
tractament psicològic, activitats de sensibilització, orientació, difusió i tallers formatius. 

Així mateix al primer trimestre es va desenvolupar una campanya d'informació i prevenció de les 
addiccions no tòxiques amb l'associació PATIM. 

S'han continuat amb els programes: 

Control analític de legionel·la a les xarxes d'aigua calenta i freda. 

Control analític de bacteris i fongs de les superfícies dels vestidors del Servei d'Esports. 

Control de la qualitat microbiològica de l'aire als edificis. 

Auditories de seguretat alimentària i analítiques a les cuines i menjadors. 

Detecció de patologies de la veu dirigit al PDI. 

Vacunació contra la grip, com també d'altres vacunes en funció dels riscos laborals (tètanus, 
hepatitis). 

Dotació i reposició de farmacioles. 

Reconeixements ginecològics (prevenció del càncer de cèrvix i endometri). 

Reconeixements mèdics preventius laborals que inclouen per primera vegada el personal becari. 

Tonometries als majors de 40 anys, com a prevenció del glaucoma. 

S'ha continuat amb les tasques assistencials mèdiques i psicològiques del Centre Sanitari, i les 
avaluacions i visites, tant per a PDI com per a PAS. 

Com a resultat, s'han donat consells i recomanacions, s'han proposat o realitzat canvis de mobiliari o 
equipament, i diverses persones han començat el programa de rehabilitació muscular Medex de la 
UM. 

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

S'ha continuat col·laborant amb el Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana amb 15 
col·lectes i més de 1.600 donacions, amb un augment del 20%.
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Seguretat en el treball i higiene industrial 

S'ha realitzat o s'ha revisat l'avaluació de riscos dels edificis: 

Poliesportiu 

Zona de raquetes 

Biblioteca i ampliació 

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 

Facultat de Ciències Humanes i Socials 

Centre de control d'instal·lacions 

Galeria Octubre 

Edifici E1 

Edifici E2 

Galeria de Serveis 

Institut de Tecnologia Ceràmica 

S'ha actualitzat la documentació sobre les instal·lacions de detecció automàtica i extinció d'incendis i 
d'intrusisme dels edificis: 

Poliesportiu 

Zona de raquetes 

Biblioteca i ampliació 

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 

Facultat de Ciències Humanes i Socials 

Centre de control d'instal·lacions 

Galeria Octubre 

Edifici E1 

Edifici E2 

Galeria de serveis 

Institut de Tecnologia Ceràmica 

Edifici de Postgrau i Consell Social

Pàgina 85 / 357Memòria del curs 2004/05



Edifici d'Investigació 

S'ha revisat l'avaluació de riscos del Departament de Tecnologia. 

S'han realitzat informes sobre condicions de seguretat sobre diferents llocs de la Universitat, tant de 
llocs de treball com de condicions de seguretat vial i aparcament de vehicles al campus. 

S'han redactat i incorporat a la pàgina web del Servei diferents notes informatives sobre prevenció de 
riscos en diverses activitats relacionades amb riscos mecànics, elèctrics, químics i biològics. 

S'han realitzat mesuraments dels camps electromagnètics generats per la instal·lació de xarxes sense 
fil a la nostra Universitat: 

Àgora i Jardí dels Sentits 

Biblioteca 

Rectorat 

Edifici TI 

Sala de graus i sala d'actes de la FCHS 

Sala de graus i sala d'actes de la FCJE 

Sala de graus i sala d'actes de l'ESTCE 

S'ha realitzat la tramesa d'informació sobre riscos laborals a les empreses contractistes de la 
Universitat per a complir la legislació sobre coordinació d'activitats empresarials en matèria de 
seguretat i salut, en col·laboració amb el Servei de Contractació i Assumptes Generals. 

S'ha dotat diferents llocs de treball amb material de protecció. 

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

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

En col·laboració amb l'OTOP s'ha iniciat el procediment per a la construcció d'un centre 
d'emmagatzematge de productes químics perillosos. 

Gestió mediambiental 

En col·laboració amb l'Oficina Verda, s'ha participat en la II Fira de Medi Ambient organitzada per 
l'Ajuntament de Castelló, i també en la sisena edició d'ECOFIRA, organitzada per Fira de València, 
on s'han exposat les activitats realitzades a la Universitat, i l'oferta formativa en matèria de medi 
ambient. 

S'ha elaborat un mapa acústic de la Universitat, que permet conèixer el soroll exterior que hi ha a 
cada lloc del campus. 
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S'ha llançat la campanya "4x4 4 rodes, 4 persones", destinada a fomentar i facilitar que els membres 
de la comunitat universitària compartisquen el cotxe en els trajectes comuns. 

S'ha continuat amb la gestió diària de recollida i eliminació selectiva de residus: paper i cartó, 
envasos lleugers, tòners i cartutxos de tinta, piles, llaunes, deixalles informàtiques i residus 
perillosos. 

En col·laboració amb l'OTOP s'ha iniciat el procediment per a l'adequació del Centre de 
Transferència de Residus Perillosos de la Universitat. 

S'ha dotat de contenidors el nou edifici del Consell Social. 

S'ha realitzat l'auditoria del Sistema de Gestió Ambiental (SGA) als departaments d'Enginyeria i 
Ciència dels Computadors, Llenguatges i Sistemes Informàtics, i Matemàtiques per part d'un auditor 
extern acreditat (AENOR), que ha certificat la implantació del SGA segons els requisits de la norma 
ISO 14001, cosa que ha convertit la nostra Universitat en la segona de l'estat espanyol a aconseguir 
certificar un SGA. 

S'ha continuat amb la implantació d'un sistema de gestió mediambiental segons la norma ISO 14001, 
tot ampliant l'abast del SGA a nous departaments. 

S'ha participat a la I Trobada de Serveis Ambientals d'Universitats de la Comunitat Valenciana i 
Múrcia. 

S'ha col·laborat en l'organització d'actes i activitats universitàries per tal de garantir una adequada 
gestió dels residus generats, com a les diferents festes universitàries, la Festa per la Llengua, etc. 

Formació 

S'han realitzat les següents activitats formatives dirigides als membres de la comunitat universitària: 

Personal docent i investigador: en col·laboració amb l'USE s'han realitzat 3 tallers. 

Intel·ligència emocional i autoestima 

Burnout (síndrome de l'esgotament professional) 

Prevenció de patologies de la veu 

Personal d'administració i serveis: 

Prevenció de trastorns musculoesquelètics 

Curs bàsic de prevenció 

Estudiantat: 

Cursos amb crèdits de lliure configuració (en col·laboració amb el SASC): 

Tabac i salut (2 crèdits) 

Primers auxilis bàsics (1 crèdit) 
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Drogodependències (1 crèdit) 

Prevenció d'accidents de trànsit (0,5 crèdits) 

Tallers de suport (en col·laboració amb l'USE): 

Ansietat en exàmens (3 edicions) 

Exposicions en públic, exàmens orals (3 edicions) 

Habilitats socials (novetat; 2 edicions) 

Autoestima i desenvolupament personal (novetat; 1a edició) 

Tallers de sexualitat: 

Prevenció d'embarassos no desitjats 

Prevenció de malalties de transmissió sexual 

Prevenció de la SIDA 

Orientació sexual 

Altres: 

Seminari sobre addiccions no tòxiques, en col·laboració amb l'associació PATIM. 

Xarrada informativa sobre el Pla d'emergència a l'Institut de Tecnologia Ceràmica. 

Personal implicat en el Sistema de Gestió Mediambiental: s'han realitzat diversos seminaris 
formatius en les següents matèries: 

Gestió mediambiental i auditoria d'aquests sistemes 

Residus d'aparells elèctrics i electrònics 

Ambientalització curricular 

S'han gestionat les sol·licituds del personal de la Universitat per a assistir a les sessions formatives 
específiques sobre riscos laborals que s'han fet a la seu de la Unió de Mútues, a Castelló de la Plana. 

Oficina Verda 

Introducció 

Com en cursos anteriors, l'Oficina Verda ha desenvolupat les seues actuacions emmarcades en quatre 
blocs: l'aplicació d'un Sistema de Gestió Ambiental a la Universitat validable; la formació transversal 
en medi ambient de la comunitat universitària a través de les Jornades de Compromís Universitari 
amb el Medi Ambient; com a oficina assessora, la divulgació d'informació sobre medi ambient; i, per 
acabar, la representació de la Universitat en tasques ambientals. 

1. Aplicació del Sistema de Gestió Ambiental 
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Des de setembre de 2003 la incorporació d'un tècnic en medi ambient a l'Oficina de Prevenció i 
Gestió Mediambiental, ha facilitat tot el procés de documentació del sistema que es desenvolupa en 
col·laboració entre les dues oficines. En aquest curs, els departaments que van iniciar la primera fase 
han continuat el procés de planificació que s'ha completat per a tots. Ara bé, només han anat a 
auditoria externa inicial i han assolit la certificació ISO 14001 amb el codi GA-2005/0170 els 
següents: 

Departament d'Enginyeria i Ciència de la Computació 

Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics 

Departament de Matemàtiques 

A més a més, a partir d'aquest moment s'incorporen al procés els departaments de la Facultat de 
Ciències Humanes i Socials. 

2. VII Jornades de Formació Regulars: Compromís Universitari amb el Medi Ambient 

Com els anys anteriors, en el compromís universitari amb el medi ambient es consideren tres parts i 
diferents activitats que es relacionen a continuació. 

A) Gestió ambiental i sostenibilitat 

Taula 6.36. Data: 19 d'octubre de 2004 

22 d'octubre de 2004 

Visita a l'Ecofira 2004, a la Fira de València 

B) Medi natural 

Taula 6.37. Data: 23 de febrer de 2005 

15.45 
h Presentació de les Jornades

16.00 
h 

Indústria i sistemes de gestió ambiental, María Masanet Llodrà, Departament de Finances i 
Comptabilitat, UJI

17.00 
h

Presentació de Juan Luis Gómez Colomer de la conferència auspiciada per IBERDROLA i 
la Fundació Universitat-Empresa: 

17.30 
h Pausa café

18.00 
h

La serra d'Espadà pulmó de la zona industrial ceràmica, voluntariat ambiental. Ramón 
Saborit, biòleg

19.00 
h

Taula redona: La gestió de l'entorn ambiental, amb els tres conferenciants i un representant 
de grups ecologistes

15.45 
h Presentació de les Jornades

16.00 
h

Arbres ornamentals en els nostres espais verds urbans, Jesús Albuixech, Departament de 
Ciències Experimentals, UJI
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16 de març de 2005 

Visita a les instal·lacions ambientals de la Universitat Jaume I 

C) Materials i processos 

Taula 6.38. Data: 17 de maig de 2005 

3. Oficina assessora, divulgadora i d'informació en medi ambient 

En aquest sentit l'Oficina Verda, assessora, indica centres de documentació i contesta, quan pot, les 
qüestions relacionades amb el medi ambient. Recordem els números del curs passat: 

Taula 6.39. Temes de consulta durant el curs 2004-2005 

Taula 6.40. Procedència de les consultes 

4. Activitats de representació de la Universitat en fires, congressos i jornades relacionades amb el medi ambient

17.00 
h

Aus urbanes a dos parcs municipals castellonencs: Ribalta i Rafalafena, Joan Castany, 
ornitòleg

18.00 
h Pausa cafè

18.30 
h

Paratges naturals municipals, Antonio Ballester, cap del Servei de Parcs Naturals, 
Conselleria de Territori i Habitatge

19.30 
h

Taula redona. La gestió de l'entorn ambiental, amb els tres conferenciants i un representant 
de la Colla Ecologista de Castelló - Ecologistes en Acció

09.15 h Presentació de les Jornades
09.30 h
10.30 h
11.30 h Pausa cafè
12.00 h Taula redona 
13.00 h Lliurament de certificats de les VII JORNADES AMBIENTALS UNIVERSITÀRIES

Toxicitat de substàncies 12
Informació sobre adreces d'institucions i experts 10
Petició de bibliografia ambiental 27
Consultes sobre sistemes de gestió ambiental 5
Col·laboracions amb mitjans de comunicació 3

Institucions i ajuntaments 14
Comunitat universitària 13
Altra comunitat universitària 12
Particulars 16
Altres 4
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L'Oficina Verda participa en: 

Presentació de les activitats ambientals en forma d'estand a la II Fira de Medi Ambient de 
l'Ajuntament de Castelló (setembre 2004) i també a ECOFIRA 2005, al mes de març de 2005 
en la Fira de València. 

Comissió interuniversitària sobre medi ambient de la xarxa Lluís Vives. 

Representació de la Universitat en el Consell Assessor i de Participació en Medi Ambient 
CAPMA de la Comunitat Valenciana i en la Junta Rectora del Desert de les Palmes. 

Representació de la Universitat en el Consell Forestal de la Comunitat Valenciana. 

5. Seminari sobre ambientalització curricular 

Dins del procés global d'ambientalització curricular inclòs en el procés d'implementació del sistema 
ambiental de la Universitat Jaume I s'ha desenvolupat la primera part del projecte amb les següents 
característiques: 

OBJECTIUS 

Encetar el procés d'ambientalització curricular a la Universitat Jaume I a través d'un projecte pilot 
que permeta la seua generalització al curs 2005-06 en els departaments que estan dins del procés de 
certificació ISO14001. 

PRODUCTES 

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

RESULTATS 

Obtindre experiències i sistemes vehiculars adaptats a la Universitat Jaume I per desenvolupar d'una 
manera eficient i realista un procés d'ambientalització curricular dins del SGA adaptat a la norma 
ISO 14001. 

Aquest projecte s'ha cofinançat amb una petició a l'USE d'un projecte educatiu en el qual participen 
12 professors de la Universitat membres del seminari (projecte OG084-486). 

Desenvolupament de la fase I: preparació. 

Cerca, discussió i posada en comú de material bibliogràfic sobre el tema. 

Realització d'un seminari amb persones amb experiència curricular en altres universitats. 

El seminari va quedar estructurat de la següent manera: 

Dia: divendres 17 de juny de 2005. 

Lloc: sala de graus de la Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. 

Taula 6.41. Ambientalització curricular  
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6. Projecte campus forestal 

S'han iniciat les gestions per al desenvolupament del Projecte de campus forestal de la Universitat 
Jaume I o espai forestal acotat on, amb les limitacions legals i altres que es pogueren conveniar amb 
parts terceres, la Universitat disposarà d'un indret on desenvolupar accions directes de conservació i 
millora forestal, sensibilització ambiental social en general i acadèmica en particular. També s'hi 
podrà desenvolupar accions docents i de recerca. 

Les característiques necessàries d'aquest espai forestal acotat són: 

Ser de plena disposició de la Universitat en espai i almenys per un temps llarg (no inferior a 25 
anys). 

El valor patrimonial o substantiu de l'espai (emblema botànic, valor botànic, valor 
faunístic ...). 

Que permeta el desenvolupament d'activitats a l'aire lliure i de sensibilització natural. 

Que tinga capacitat per a suportar activitats de voluntariat ambiental, docència ambiental i 
recerca ambiental associada al món forestal. 

Amb la finalitat d'assolir d'una manera clara i tangible per a tota la societat de Castelló la finalitat 
ecològica i de preservació del medi natural, el campus hauria d'estar dins d'un espai protegit de la 
província de Castelló. 

7. Projecte observatori ambiental de la Universitat Jaume I i itinerari botànic 

Al web de l'Oficina Verda (http://www.uji.es/serveis/ofiverda/observa/) es pot consultar el resultat 
de l'Observatori ambiental de la Universitat Jaume I; així mateix, es treballa en l'actualització de la 
visita verda al campus (itinerari botànic) en el mateix web en col·laboració amb el Servei de 
Llengües i Terminologia. 

Guillermo Monrós 

9.15 h Presentació de les Jornades
09.30 
h

Rosa María Pujol (Universitat Autònoma de Barcelona), Ambientalització currricular. 
l'experiència de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB

10.15 
h

Pilar Aznar (Universitat de València), L'ambientalització curricular a la Universitat de 
València: primeres aproximacions

11.00 
h Pausa cafè

11.30 
h Carlos González (Diputació de Barcelona), Agenda 21 i centres educatius

12.15 
h

Daniel Sainz (Universitat de Barcelona), L'ambientalització curricular a la Universitat de 
Barcelona

13.00 
h Debat

14.00 
h Dinar de treball al restaurant Àgora

16.00 
h

Presentació de conclusions i elaboració de pautes d'ambientalització aplicables a l'entorn de 
la Universitat Jaume I
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Director de l'Oficina Verda 

Castelló de la Plana, juny de 2005 

Sindicatura de Greuges 
Durant el període comprés entre l'1 de setembre de 2004 i el 31 de juliol de 2005, les principals 
activitats exercides per la Sindicatura de Greuges poden reconduir-se a les àrees següents: 

a) Actuacions motivades per la presentació d'una reclamació formal. Entre aquestes queixes 
destaquen numèricament les referides a avaluació acadèmica, procés de matrícula, distribució i 
organització de la docència. 

b) Intervencions que tenen per objecte resoldre sol·licituds o consultes que els interessats demanen 
com a pas previ a la presentació d'una queixa, o com a procediment que permet evitar el 
desencadenament del conflicte. Les intervencions d'aquesta naturalesa no es registren, excepte quan 
l'interessat sol·licita expressament que s'evacue formalment la consulta. Entre aquestes últimes, 
destaquen les relatives a aplicació de les normatives d'exàmens i de compensació. 

c) Relacions amb altres òrgans dirigides a promoure la millora del funcionament de la institució 
(relacions amb el Consell d'Estudiants, amb el Defensor del Poble, amb l'ANECA, etc.). 

d) Actuacions i relacions externes de la Sindicatura com a institució representativa de la nostra 
Universitat (assistència a trobades de defensors universitaris, jornades i relacions de cooperació amb 
altres defensors universitaris). 

D'altra banda, cal assenyalar que durant aquest període la Sindicatura ha instat la reforma del 
Reglament per a adequar-lo al nou marc normatiu i, molt especialment, a la Llei orgànica 
d'universitats i a la modificació dels nostres Estatuts. El nou Reglament de la Sindicatura va ser 
aprovat pel Consell de govern del dia 24 de setembre de 2004.  

Capítol 7. TITULACIONS I PLANS D'ESTUDIS 
Sumari 

Titulacions  
Vicedeganats i vicedireccions 

Titulacions 
El nombre total de crèdits impartits per la Universitat en ensenyaments reglats de primer i segon 
cicle ha passat dels gairebé 14.559,6 crèdits del curs 2003/04 als 14.583,6 crèdits del curs 2004/05, 
la qual cosa ha suposat pràcticament el manteniment de l'oferta, amb un increment de 24 crèdits, és a 
dir, un creixement del 0,16%, pràcticament inapreciable però que es pot valorar un resultat molt 
positiu si considerem el marc demogràfic i l'evolució del conjunt de la demanda d'estudis 
universitaris a tot l'estat entre d'altres factors. A aquestes dades cal afegir els crèdits impartits als 
títols propis de Graduat en Seguretat i Ciències Policials i Graduat Superior en Matemàtica 
Computacional que han suposat 79,5 crèdits més. Si, a més, tenim en compte també els 661,5 crèdits 
impartits corresponents als estudis reglats de 3r cicle, obtenim que el nombre total de crèdits 
impartits per la Universitat Jaume I en el curs acadèmic 2004/05 és de 15.324,6 crèdits.  

La distribució d'aquests crèdits per departament i titulació es mostren respectivament en les taules 
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1.1 i 1.2.: 

Taula 7.1. Crèdits impartits per departament i centre (curs 2004/05)  

Taula 7.2. Crèdits impartits per titulació i centre (curs 2004/05) 

Departaments 1r i 2n cicle 3r cicle Total
Administració d'Empreses i Màrqueting 813,60 26,50 840,10
Dret del Treball i de la Seguretat Social i Eclesiàstic de l'Estat 271,83 24,00 295,83
Dret Privat 305,78 24,00 329,78
Dret Públic 603,52 43,50 647,02
Economia 760,57 31,00 791,57
Finances i Comptabilitat 684,44 24,00 708,44
Educació 985,56 22,00 1007,56
Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny 673,96 5,50 679,46
Enginyeria Mecànica i Construcció 761,85 5,50 767,35
Estudis Anglesos 663,87 42,00 705,87
Filologia i Cultures Europees 451,21 29,00 480,21
Filosofia, Sociologia i Comunicació Audiovisual i Publicitat 635,15 61,00 696,15
Història, Geografia i Art 380,65 50,76 431,41
Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia 630,81 26,00 656,81
Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia 679,18 33,50 712,68
Traducció i Comunicació 610,22 39,00 649,22
Ciències Experimentals 1038,70 33,50 1072,20
Enginyeria i Ciència dels Computadors 1056,83 64,00 1120,83
Enginyeria Química 406,50 12,00 418,50
Llenguatges i Sistemes Informàtics 1050,24 26,50 1076,74
Matemàtiques 808,60 17,00 825,60
Química Inorgànica i Orgànica 390,00 21,27 411,27

Total 14663 662 15325

Titulacions Crèdits impartits
Diplomatura en Ciències Empresarials 953,99
Diplomatura en Gestió i Administració Pública 217,00
Diplomatura en Relacions Laborals 401,01
Diplomatura en Turisme 293,50
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses 1160,90
Llicenciatura en Ciències del Treball 152,98
Llicenciatura en Dret 647,98
Graduat en Seguretat i Ciències Policials 67,50
Diplomatura en Mestre/a, especialitat Educació Física 344,25
Diplomatura en Mestre/a, especialitat Educació Infantil 310,04
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Com és habitual, als darrers cursos, els processos de planificació i organització docent han permès 
que activitats de preparació del proper curs 2005/06, com ara la matrícula d'estudiants de nou ingrés 
o la contractació de nou professorat, hagen tingut lloc durant el mes de juliol de 2005. 

Pel que fa al procés per a la reforma de plans d'estudis i implantació de noves titulacions, s'ha de 
remarcar l'aprovació dels plans d'estudis de dos títols d'alta demanda social que començaran a 
impartir-se el proper curs 2005/06: Llicenciatura en Comunicació Audiovisual, adscrita a la Facultat 
de Ciències Humanes i Socials i Arquitectura Tècnica adscrita a l'Escola Superior de Tecnologia i 
Ciències Experimentals. 

També cal destacar la implantació i impartició per primera vegada de dos títols propis, graduat en 
Seguretat i Ciències Policials, adscrit a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques i graduat 
superior en Matemàtica Computacional adscrit a l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals, els quals han tingut una considerable acceptació en el primer any de docència. 

Vicedeganats i vicedireccions 
Les persones encarregades de la direcció de les titulacions a la nostra Universitat han sigut les que es 
mostren en la taula 1.3.: 

Taula 7.3. Directors/es de titulació (curs 2004/05) 

Diplomatura en Mestre/a, especialitat Educació Musical 308,45
Diplomatura en Mestre/a, especialitat Educació Primària 293,40
Llicenciatura en Filologia Anglesa 442,00
Llicenciatura en Humanitats 406,49
Llicenciatura en Psicologia 1078,64
Llicenciatura en Psicopedagogia 193,01
Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 591,49
Llicenciatura en Traducció i Interpretació 561,50
Enginyeria Industrial 938,02
Enginyeria Informàtica 931,26
Enginyeria Química 605,00
Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat Hortofructicultura i Jardineria 375,01
Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial 669,00
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió 819,65
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 357,00
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat Mecànica 386,50
Llicenciatura en Química 849,00
Graduat Superior en Matemàtica Computacional 12,00
Estil i lliure configuració centre 296,50

Total 14663

Titulacions Direccions de titulació / vicedeganats/ 
vicedireccions

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió David Llorens Piñana
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Capítol 8. DOCÈNCIA 
Sumari 

Primer i segon cicle  
Tercer cicle  
Postgrau i formació continuada  

Centre d'Estudis de Postgrau i Formació Continuada 
Docència no reglada  

Extensió Universitària  
Cursos d'estiu 2005  
Programa d'estudis per a persones majors 

Suport educatiu  
Informació acadèmica i assessorament educatiu  
Innovació i millora de la docència

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes Rafael Mayo Gual
Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial Elvira Gual Almarcha
Enginyeria Informàtica Luis Amable García Fernández
Enginyeria Química Maria Monzó Fuster
Enginyeria Industrial Roberto Sanchis Llopis
Llicenciatura en Química Vicente Moliner Ibáñez
Enginyeria Tècnica Agrícola (especialitat en 
Hortofructicultura i Jardineria) Pilar Garcia Agustín

Enginyeria Tècnica Industrial (especialitat en Mecànica) Antonio Pérez González
Graduat Superior en Matemàtica Computacional Salvador Hernández Muñoz
Diplomatura de Mestre - Educació Infantil Vicente Pinto Tena
Diplomatura de Mestre - Educació Física Vicente Pinto Tena
Diplomatura de Mestre - Educació Primària Vicente Pinto Tena
Diplomatura de Mestre - Educació Musical Vicente Pinto Tena
Llicenciatura en Humanitats Amador Antón Antón
Llicenciatura en Psicologia Maria Ángeles Ruipérez Rodríguez
Llicenciatura en Filologia Anglesa Santiago Posteguillo Gómez
Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques Rafael López Lita
Llicenciatura en Psicopedagogia Vicenta Altava Rubio
Llicenciatura en Traducció i Interpretació María Amparo Alcina Caudet
Diplomatura en Ciències Empresarials Aurelia Bengochea Morancho
Diplomatura en Relacions Laborals Inmaculada Ballester Pastor

Diplomatura en Gestió i Administració Pública Anna Maria Soler Vilar / Ricardo Garcia 
Macho

Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses Antonio Vico Martínez
Llicenciatura en Dret Vicent Garcia Edo
Llicenciatura en Ciències del Treball Ana Belén Escrig Tena
Diplomatura de Turisme Diego López Olivares
Graduat en Seguretat i Ciències Policials Catalina Vidales Rodríguez 
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Convergència europea 

Primer i segon cicle 
La matrícula del curs 2004/2005 s'ha desenvolupat amb total normalitat i s'han seguit les nombroses i 
importants novetats introduïdes en cursos anteriors (matrícula per Internet, matrícula al mes de juliol 
per a l'alumnat de primer curs, eliminació del sobre de matrícula per a l'alumnat de segon i cursos 
posteriors, assignació de dia/hora al mes de juny per a l'alumnat ja matriculat en la Universitat 
mitjançant l'enviament d'un correu electrònic personalitzat, possibilitat d'accedir al sistema d'avisos 
de la Universitat per a conèixer la titulació en què han estat admesos, com també el dia i l'hora de 
matrícula, assignació de dia i hora per a l'alumnat de primer curs segons la nota d'accés i la titulació, 
ampliació del termini per a realitzar modificacions a la matrícula inicial). 

La novetat introduïda aquest curs, per tal de millorar el procés de matrícula, ha estat donar la 
possibilitat a l'alumnat de primer curs de realitzar la matrícula no presencial. 

D'aquesta manera, l'estudiantat que ha realitzat les proves d'accés a la Universitat ha pogut utilitzar el 
nom d'usuari i la clau del full d'etiquetes d'identificació d'aquestes proves per a obtenir les claus 
necessàries per a realitzar la matrícula no presencial. La resta d'alumnat ha emplenat un formulari per 
a aconseguir les claus d'accés a l'assistent de matrícula per Internet. L'alumnat de primer curs que ha 
fet la matrícula no presencial ha estat un 5,32% del total d'aquest alumnat.  

També enguany, per primera vegada, s'ha realitzat la matrícula en dues titulacions pròpies: Graduat 
Superior en Matemàtica Computacional i Graduat en Seguretat i Ciències Policials. 

La matrícula presencial per a l'alumnat de nou accés es va realitzar al recinte de matrícula, els dies 
26, 27, 28, 29 i 30 de juliol, en horari de 8.30 a 14.30 hores. Aquest estudiantat ha pogut fer 
modificacions a la seua matrícula inicial fins al dia 31 d'octubre. 

El termini de matrícula per a l'alumnat de segon i posteriors cursos va ser del 20 de setembre al 5 
d'octubre. La matrícula presencial s'ha realitzat en horari de matí, de 8.30 a 14.30 hores i dimarts i 
dijous en horari de 8.30 a 18.30 hores, al recinte de matrícula. El percentatge d'alumnat que ha fet la 
matrícula no presencial és del 56,48%. També aquest estudiantat ha pogut fer modificacions a la 
seua matrícula inicial fins el dia 31 d'octubre. 

A continuació passem a detallar l'evolució del nombre d'alumnes matriculats, per curs acadèmic. 

Taula 8.1. Evolució del nombre d'alumnat matriculat 

Titulació 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05
Diplomatura en Ciències Empresarials 1343 1368 1367 1366 1347 1354 1405 1332 1323
Diplomatura en Gestió i Administració 
Pública 241 365 423 452 416 348 323 269 228

Diplomatura en Mestre/a, especialitat 
d'Educació Física 286 276 288 283 313 323 347 347 357

Diplomatura en Mestre/a, especialitat 
d'Educació Infantil 277 257 279 290 289 306 331 336 346

Diplomatura en Mestre/a, especialitat 
d'Educació Musical 66 113 167 186 190 219 236 251 270

Diplomatura en Mestre/a, especialitat 
d'Educació Primària 221 221 232 262 278 303 316 335 367
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Diplomatura en Relacions Laborals 
(Pla de 1991) 1071 1049 946 905 772 621 423 287 148

Diplomatura en Relacions Laborals 
(Pla de 2002) 0 0 0 0 0 0 108 170 237

Diplomatura en Turisme 0 86 170 251 288 303 313 339 350
Enginyeria Industrial 287 374 424 476 522 541 571 586 581
Enginyeria Informàtica (Pla de 1991) 480 524 532 571 614 510 450 392 274
Enginyeria Informàtica (Pla de 2001) 0 0 0 0 0 118 222 319 387
Enginyeria Química 268 352 400 442 478 482 494 432 370
Enginyeria Tècnica en Disseny 
Industrial (Pla 91) 265 179 117 77 0 0 0 0 0

Enginyeria Tècnica Agrícola, 
especialitat d'Hortofructicultura i 
Jardineria

0 0 86 163 240 279 315 296 259

Enginyeria Tècnica en Disseny 
Industrial (Pla de 1995) 298 432 517 583 679 716 711 705 721

Enginyeria Tècnica en Informàtica de 
Gestió (Pla de 1991) 632 698 725 752 787 567 294 157 52

Enginyeria Tècnica en Informàtica de 
Gestió (Pla de 2001) 0 0 0 0 0 221 489 632 645

Enginyeria Tècnica en Informàtica de 
Sistemes 0 0 0 0 0 78 147 211 262

Enginyeria Tècnica Industrial, 
especialitat de Mecànica 0 0 86 168 231 284 335 368 376

Estudiantat d'intercanvi entrant 0 0 0 97 83 128 159 166 196
Graduat en Seguretat i Ciències 
Policials 0 0 0 0 0 0 0 0 69

Graduat Superior en Matemàtica 
Computacional 0 0 0 0 0 0 0 0 14

Llicenciatura en Administració i 
Direcció d'Empreses 837 945 1019 1058 1100 1111 1126 1123 1097

Llicenciatura en Ciències del Treball 0 0 0 0 0 62 114 142 149
Llicenciatura en Dret (especialitat Dret 
Privat) 68 21 0 0 0 0 0 0 0

Llicenciatura en Dret (Pla de 1991) 1261 1284 1262 1193 1108 1017 813 628 455
Llicenciatura en Dret (Pla de 2002) 0 0 0 0 0 0 111 198 289
Llicenciatura en Filologia Anglesa 418 468 450 435 406 356 338 338 311
Llicenciatura en Humanitats 380 447 437 437 424 404 365 339 325
Llicenciatura en Psicologia 739 814 866 897 937 922 934 925 919
Llicenciatura en Psicopedagogia 0 0 0 0 0 53 95 122 124
Llicenciatura en Publicitat i Relacions 
Públiques 0 0 0 85 163 245 361 477 589

Llicenciatura en Química Industrial 
(Pla 73) 120 73 34 11 0 0 0 0 0

Llicenciatura en Química (Pla de 1993) 394 464 547 600 638 629 162 74 0

Pàgina 98 / 357Memòria del curs 2004/05



Tercer cicle 
La matrícula de tercer cicle també s'ha realitzat per Internet, de manera que l'alumnat ha pogut fer la 
matrícula des de qualsevol part del món, sense haver de desplaçar-se a la Universitat. 

A continuació es detalla el nombre d'alumnes matriculats per programa de doctorat i l'evolució total 
de l'alumnat matriculat en doctorat des del curs 1991/1992 fins el 2004/2005. 

Taula 8.2. Nombre d'alumnat matriculat per programa de doctorat en aquest curs acadèmic 

Llicenciatura en Química (Pla de 2002) 0 0 0 0 0 0 499 572 601
Llicenciatura en Traducció i 
Interpretació 255 331 391 435 434 453 472 472 514

Codi Nom del programa Matrícules
10111 Diversitat Cultural i Interdisciplinarietat Educativa 6
10210 Química, Física i Ciències Aplicades 25
10211 Química Teòrica i Computacional (QTC) (interuniversitari) 1
10511 Enginyeria Química: Processat de Materials Ceràmics 16
10710 Pau, Conflictes i Democràcia (interuniversitari) 15
10712 Ètica i Democràcia (interuniversitari) 6
10713 Comunicació Institucional i Empresarial (interuniversitari) 6
10714 Comunicació Empresarial i Institucional: Tendències i Perspectives 33
11011 La Responsabilitat Civil en els Sectors de Risc 11
11110 Drets i Deures Constitucionals 16
11111 Empresa i Sistema Penal (interuniversitari) 1
11211 Matemàtiques Multidisciplinàries (interuniversitari) 8

11410 Projectes d'Innovació Tecnològica en Enginyeria del Producte i del Procés 
(interuniversitari) 9

11510 Investigació Aplicada als Àmbits Evolutius, Educatius, Socials i Metodològics 
de la Psicologia 17

11511 Psicologia de les Organitzacions i del Treball (POT) (interuniversitari) 7
11610 Avanços en Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia 26
11710 Processos Històrics, Cultura i Desenvolupament 13

11712 La Construcció de l'Estat Nacional a Iberoamèrica. Segles XVIII-XIX 
(interuniversitari) 5

11713 Actors Socials i Cultura Política en la Història Contemporània 20

11714 Estudis i investigacions Interdisciplinàries en la Perspectiva de Gènere 
(interuniversitari) 9

11810 Química Molecular i Materials 9
11811 Química Sostenible (interuniversitari) 11
11812 Química Orgànica en la Indústria Quimicofarmacèutica (interuniversitari) 5
11813 Catàlisi Homogènia (interuniversitari) 2
11910 Economia Industrial i Internacional 11
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Taula 8.3. Evolució del nombre d'alumnat matriculat 

Postgrau i formació continuada 
Durant aquest curs s'han realitzat un total de 80 cursos, 7 dels quals van ser màsters de postgrau, 8 
cursos d'especialització de postgrau i 39 cursos de formació continuada de postgrau. També en 
aquest any, s'han impartit 18 cursos propis de formació superior. A més, a partir d'aquest curs 
acadèmic també s'ha d'incloure dins la nostra oferta el Curs d'aptitud pedagògica amb un total de 8 
especialitats. 

Pel que fa a les hores de docència, s'han impartit un total de 10.750 hores, de les quals 3.755 hores 
corresponen a màsters de postgrau, 2.140 a cursos d'especialització de postgrau i 1.788 a formació 
continuada de postgrau. També enguany, s'han impartit 2.267 hores en els cursos de formació 
superior. En el Curs d'aptitud pedagògica s'han impartit 800 hores. 

Respecte al nombre d'alumnat, hi ha hagut un total de 2.752 persones, 159 en els màsters de 

12110 Dret del Treball, de la Seguretat Social i de Prevenció de Riscos Laborals 12
12211 Traducció, Societat i Comunicació (interuniversitari) 26
12310 Gestió Empresarial 26
12311 Doctorat Interuniversitari en Màrqueting 2
12410 Mètodes Informàtics Avançats 13
12411 Sistemes Informàtics Avançats 43

12510 Anàlisi del Discurs. Teoria i Aplicacions a l'Ús i Adquisició de la Llengua 
Anglesa 16

12610 Llengua i Literatura Hispàniques 6
12611 Estudis sobre el Discurs en Llengua Catalana 2

12612 Interuniversitari en Estudis Filològics Interdisciplinaris (Filologia Catalana i 
Afins) 1

Curs acadèmic Total matrícules
1991/1992 275
1992/1993 447
1993/1994 359
1994/1995 317
1995/1996 371
1996/1997 388
1997/1998 436
1998/1999 404
1999/2000 411
2000/2001 399
2001/2002 370
2002/2003 421
2003/2004 477
2004/2005 415

Pàgina 100 / 357Memòria del curs 2004/05



postgrau, 217 en cursos d'especialització de postgrau i 1.312 en formació continuada de postgrau. 
També enguany s'han impartit classes a 713 alumnes en els cursos de formació superior. En el Curs 
d'aptitud pedagògica ho ha hagut un total de 351 alumnes. 

Taula 8.4.  

El Centre d'Estudis de Postgrau i Formació Continuada (CEPFC) ha estat creixent des de la creació 
l'any 2000, però, aquest creixement és previsible que es modere bàsicament a causa de dos factors; 
d'una banda, la pròpia consolidació de la nostra oferta, i d'altra banda l'inici dels programes de 
màsters oficials, que com és sabut tindrà lloc a partir del curs vinent 2006/2007. De fet, alguns dels 
màsters de la nostra oferta actual han demanat la seua conversió en màsters oficials. 

S'ha de dir que el centre ha assumit nous àmbits i noves competències. Cal destacar en aquest punt el 
fet d'assumir la gestió d'aules i instal·lacions del nou edifici de postgrau i Consell Social, com també 
l'augment en el volum d'alumnat que ens obliga a accelerar la informatització dels processos de 
gestió, la qual cosa ha comportat noves tasques i noves necessitats d'aprenentatge d'eines 
informàtiques de gestió. Per tant, l'execució dels processos ha vingut determinada pel creixement de 
l'oferta del centre i per l'acompliment de les demandes a través dels cursos impartits i l'augment de la 
participació del nombre d'alumnes. 

Programes màster i cursos d'especialització 

Títol: III Màster en Recursos Humans 

Hores: 500 

Alumnes: 15 

Director/a: Luis Prada González / Rafael López Lita 

Títol: III Màster en Medi Ambient i Empresa: Gestió dels Processos Productius 

Hores: 500 

Alumnes: 11 

Director/a: Guillermo Monrós Tomás / Ignacio Morell Evangelista / Aurelia Bengochea Morancho 

Títol: VII Màster en Prevenció de Riscos Laborals 

Hores: 620 

Alumnes: 29 

 Nombre de cursos Nombre d'hores Nombre d'alumnat
Màster 7 3755 159

Curs d'especialització 8 2140 217
Curs de formació continuada 39 1788 1312

CAP 8 800 351
Curs de formació superior 18 2267 713

Total 80 10750 2752
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Director/a: Vicente José Esteve Cano 

Títol: II Màster en Direcció Estratègica de la Comunicació: Comunicació Corporativa i Publicitat 

Hores: 500 

Alumnes: 13 

Director/a: Rafael López Lita / Francisco Fernández Beltrán 

Títol: III Màster en Logopèdia 

Hores: 520 

Alumnes: 32 

Director/a: Maria Dolors Girbau Massana 

Títol: X Màster Internacional en Estudis per a la Pau i el Desenvolupament 

Hores: 615 

Alumnes: 45 

Director/a: Vicent Martínez Guzman / Eloisa Nos Aldás 

Títol: II Màster en Administració d'Empreses 

Hores: 500 

Alumnes: 14 

Director/a: Amparo Marco Gual / María Teresa Martínez Fernández 

Títol: curs d'especialització en Ajuda humanitària internacional 

Hores: 250 

Alumnes: 26 

Director/a: Santiago Urios Moliner 

Títol: curs d'especialització interuniversitari en Cooperació per al desenvolupament (5a edició) 

Hores: 300 

Alumnes: 54 

Director/a: Andrés Piqueras Infante / Raquel Agost Felip 

Títol: curs d'especialització en Tractament no sexista de la informació: claus i fonaments 

Hores: 240 
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Alumnes: 42 

Director/a: Consol Aguilar Ródenas 

Títol: curs d'especialització en Organització i gestió de la informació documental (5a edició) 

Hores: 220 

Alumnes: 43 

Director/a: Vicent Falomir del Campo 

Títol: curs d'especialització en Gestió dels recursos digitals a l'empresa (2a edició) 

Hores: 220 

Alumnes: 13 

Director/a: Vicent Falomir del Campo 

Títol: curs d'especialització en Gestió i dret del transport 

Hores: 440 

Alumnes: 14  

Director/a: Fernando Martínez Sanz 

Títol: curs d'especialització en Traducció de textos mèdics (anglès-espanyol) (2a edició) 

Hores: 220 

Alumnes: 17 

Director/a: Vicent Montalt i Resurrecció 

Títol: curs d'especialització en Tècniques en progressió vertical 

Hores: 250 

Alumnes: 8 

Director/a: Ignacio Morell Evangelista 

Cursos de formació continuada 

Títol: Sistemes alternatius de comunicació. Mòdul II 

Hores: 50 

Alumnes: 31 

Director/a: Vicente Pinto Tena 
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Títol: Atenció psicoeducativa als xiquets amb dificultats d'aprenentatge 

Hores: 50 

Alumnes: 18 

Director/a: Rosa García Castellar 

Títol: Transtorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat. Concepte, diagnòstic i intervenció 
psicoeducativa 

Hores: 50 

Alumnes: 31 

Director/a: María Jesús Presentación Herrero 

Títol: Convivència escolar i benestar docent en secundària 

Hores: 50 

Alumnes: 18 

Director/a: Rosa Ana Clemente Estevan 

Títol: Metodologia de les llengües estrangeres: anglès i francès 

Hores: 50 

Alumnes: 22 

Director/a: Esther Usó Juan / María Luisa Villanueva Alfonso 

Títol: Inversions financeres: la borsa 

Hores: 30 

Alumnes: 20 

Director/a: Andreu Arnau Paradís 

Títol: Didàctica de l'economia 

Hores: 30 

Alumnes: 17 

Director/a: Manuel Cantavella Jordá / María Teresa Martínez Fernández 

Títol: Organització de l'assignatura d'educació física en l'ensenyament primari. Actualització en 
recursos i coneixements per a docents d'educació física 

Hores: 50 
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Alumnes: 33 

Director/a: Roberto José García Antolín 

Títol: Com treballar la plàstica en educació infantil 

Hores: 30 

Alumnes: 120 

Director/a: Miguel Salvador Bauzá 

Títol: Pràctiques inclusives: més enllà de la integració escolar 

Hores: 50 

Alumnes: 28 

Director/a: Odet Moliner García / Auxiliadora Sales Ciges 

Títol: La diversitat cultural a l'escola: propostes pràctiques per a un currículum intercultural 

Hores: 50 

Alumnes: 48 

Director/a: Auxiliadora Sales Ciges 

Títol: Les perspectives sociocomunitàries en educació: respostes igualitàries en la societat de la 
informació 

Hores: 50 

Alumnes: 41 

Director/a: Joan Andreu Traver Martí / Auxiliadora Sales Ciges 

Títol: Aplicacions pràctiques en ràdio 

Hores: 30 

Alumnes: 11 

Director/a: Javier Marzal Felici 

Títol: Realització i producció en televisió i vídeo 

Hores: 30 

Alumnes: 13 

Director/a: Javier Marzal Felici 
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Títol: Tècniques i aplicacions de programari de so 

Hores: 30 

Alumnes: 5 

Director/a: Javier Marzal Felici 

Títol: Processos i tècniques fotogràfiques 

Hores: 30 

Alumnes: 27 

Director/a: José Aguilar García 

Títol: Teoria i anàlisi de la imatge cinematogràfica 

Hores: 30 

Alumnes: 37 

Director/a: Francisco Javier Gómez Tarín 

Títol: Anàlisi del discurs publicitari 

Hores: 30 

Alumnes: 33 

Director/a: Eloisa Nos Aldás 

Títol: Teoria i tècnica de la producció videogràfica 

Hores: 30 

Alumnes: 35 

Director/a: Francisco Javier Gómez Tarín 

Títol: La formació del professorat novell de llengua anglesa i la seua incorporació a l'ensenyament 
en secundària 

Hores: 50 

Alumnes: 37 

Director/a: Eva Alcón Soler / Pilar Safont Jordà 

Títol: Pau, conflictes i desenvolupament sostenible 

Hores: 35 
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Alumnes: 27 

Director/a: Vicent Martínez Guzmán / Eloisa Nos Aldás 

Títol: Integració de l'alumnat nouvingut des de l'educació física: els jocs cooperatius i els jocs i 
esports de tot el món 

Hores: 30 

Alumnes: 61 

Director/a: Roberto J. García Antolín / Antonio Torró Mico 

Títol: Audició musical activa 

Hores: 30 

Alumnes: 58 

Director/a: Antonio Ripollés Mansilla 

Títol: Aproximació didàctica a la rítmica Dalcroze 

Hores: 30 

Alumnes: 32 

Director/a: Antonio Ripollés Mansilla 

Títol: Mesures educatives per a l'alumnat que repeteix curs 

Hores: 30 

Alumnes: 31 

Director/a: Joan Andreu Traver Martí / Fabián Aragón Portolés 

Títol: Curs específic per a l'obtenció del certificat de capacitació per a l'ensenyament en valencià (2a 
edició) 

Hores: 80 

Alumnes: 47 

Director/a: Joan Ramon Monferrer Daudí 

Títol: Normes internacionals de comptabilitat 

Hores: 20 

Alumnes: 17 

Director/a: José Alcarria Jaime 
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Títol: Projectes d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió en edificis destinats principalment a 
habitatges 

Hores: 20 

Alumnes: 40 

Director/a: Enrique Belenguer Balaguer 

Títol: Psicooncologia 

Hores: 100 

Alumnes: 22 

Director/a: Rafael Ballester Arnal / Aurora Vicente García / Luisa Martínez Latorre 

Títol: Comptabilitat, finances i fiscalitat 

Hores: 120 

Alumnes: 16 

Director/a: Antonio Vico Martínez 

Títol: Aprenentatge i ús de la llengua anglesa en contextos especialitzats 

Hores: 100 

Alumnes: 6 

Director/a: Juan Carlos Palmer Silveira 

Títol: Creació de materials didàctics multimèdia 

Hores: 80 

Alumnes: 20 

Director/a: Jordi Adell Segura 

Títol: International Postgraduate Course on Geographic Information Analysis 

Hores: 150 

Alumnes: 31 

Director/a: Michael Gould Carlson / Christoph Brox 

Títol: Una proposta del treball de música en educació infantil 

Hores: 30 
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Alumnes: 53  

Director/a: José Luis Palacios Garoz 

Títol: Jornades sobre la Docència de la llengua anglesa en secundària, batxillerat i mòduls de cicles 
formatius 

Hores: 23 

Alumnes: 47 

Director/a: Juan Carlos Palmer Silveira 

Títol: II Jornades sobre Llengües i Cultures 

Hores: 20 

Alumnes: 56 

Director/a: Javier González Darder / Aurora Bricio 

Títol: II Jornades sobre les Aules Multinivell i l'Atenció a la Immigració a les Escoles Rurals 

Hores: 30 

Alumnes: 38 

Director/a: Artur Aparici Castillo / Odet Moliner García / Auxiliadora Sales Ciges 

Títol: II Jornades sobre Robòtica per a Secundària: Aplicacions Pràctiques 

Hores: 30 

Alumnes: 67 

Director/a: Pedro J. Sanz Valero 

Curs d'aptitud pedagògica 

Títol: Didàctica de l'anglès 

Hores: 100 

Alumnes: 41 

Director/a: Pilar Safont Jordà 

Títol: Didàctica de l'economia 

Hores: 100 

Alumnes: 28 
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Director/a: Manuel Cantavella Jordà 

Títol: Didàctica de l'estadística i la informàtica 

Hores: 100 

Alumnes: 41 

Director/a: Germán Fabregat Llueca 

Títol: Didàctica de la filosofia 

Hores: 100 

Alumnes: 15 

Director/a: Salvador Cabedo Manuel 

Títol: Didàctica de la formació i orientació laboral 

Hores: 100 

Alumnes: 100 

Director/a: Amparo Fabra Galofre 

Títol: Didàctica de la física i la química 

Hores: 100 

Alumnes: 51 

Director/a: Armando Beltrán Flors 

Títol: Didàctica de la geografia i la història 

Hores: 100 

Alumnes: 39 

Director/a: Enrique Montón Chiva 

Títol: Didàctica de la tecnologia 

Hores: 100 

Alumnes: 36 

Director/a: Francisco Sánchez Marín 

Cursos de formació superior 

Títol: Monitor de centres de vacances (2a edició)
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Hores: 250 

Alumnes: 35 

Director/a: Robert García Antolín / Miguel Salvador Bauzá 

Títol: Disseny avançat de pàgines web (2a edició) 

Hores: 25 

Alumnes: 42 

Director/a: Raúl Marín Prades 

Títol: Curs bàsic d'Ofimàtica 

Hores: 30 

Alumnes: 16 

Director/a: María José Morte Ruiz 

Títol: Accesibilitat a espais oberts i àrees recreatives 

Hores: 22 

Alumnes: 77 

Director/a: Mónica Hurtado Ruiz 

Títol: Visió per computador i aplicacions 

Hores: 30 

Alumnes: 21 

Director/a: María Ángeles López Malo 

Títol: Negoci electrònic (e-business) i tecnologies de la informació 

Hores: 200 

Alumnes: 2 

Director/a: María Amparo Marco Gual 

Títol: Gestió de l'empresa hotelera 

Hores: 200 

Alumnes: 1 

Director/a: María Amparo Marco Gual 
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Títol: Gestió de l'empresa ceràmica 

Hores: 200 

Alumnes: 2 

Director/a: María Amparo Marco Gual 

Títol: Logística de la distribució comercial 

Hores: 50 

Alumnes: 21 

Director/a: Ana Marqués Marzal 

Títol: Aplicacions informàtiques de suport a la gestió comercial 

Hores: 50 

Alumnes: 17 

Director/a: José Salvador Sánchez Garreta 

Títol: Màrqueting 

Hores: 50 

Alumnes: 16 

Director/a: Miguel Ángel Moliner Tena 

Títol: Business English Writing Communication 

Hores: 30 

Alumnes: 3 

Director/a: Santiago Posteguillo Gómez 

Títol: Business English Presentations 

Hores: 30 

Alumnes: 4 

Director/a: Santiago Posteguillo Gómez 

Títol: Business English Communication and Negotiation 

Hores: 30 

Alumnes: 7 
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Director/a: Santiago Posteguillo Gómez 

Títol: Un nou mercat: les persones grans 

Hores: 40 

Alumnes: 25 

Director/a: Ana Marqués Marzal / Marta Estrada Guillén 

Títol: Auxiliar tècnic de la construcció 

Hores: 30 

Alumnes: 14 

Director/a: María Jesús Presentación 

Centre d'Estudis de Postgrau i Formació Continuada 

Docència no reglada 

Extensió Universitària 

Fruit del conveni entre la Diputació i la Universitat, portem endavant el Programa d'extensió 
universitària, en el marc del qual durant aquest curs s'han realitzat activitats en un total de 79 pobles 
de menys de 5.000 habitants de les comarques de Castelló, amb un total de 8.777 persones inscrites a 
cursos i assistents a exposicions o xarrades. El més destacable dins del programa és la finalització de 
la primera fase d'alfabetització digital del projecte Connectem. La formació s'ha dirigit als habitants 
dels municipis del món rural. La valoració final ha sigut molt positiva: s'han convocat cursets, amb 
una participació de més de 200 persones, i hem aconseguit que moltes persones es familiaritzen amb 
les noves tecnologies i ara siguen usuaris habituals d'Internet.

Pàgina 113 / 357Memòria del curs 2004/05



 

Connectem: Curs d'iniciació a Internet. La Plana Alta. 

Cursos 

Taula 8.5. Cursos del programa d'Extensió Universitària 

Activitat Lloc Entitat 
organitzadora Dates Participants

Taller de socarrat Sucaina Universitat Jaume I 28, 29 i 30 de 
gener de 2004 18

Programa la recuperació 
de la tradició del vi: 
viticultura i enologia

Aín
Universitat Jaume I i 

Mancomunitat 
Espadà-Millars

Juliol i 
setembre de 

2004
25

Dinamització i animació 
a l'àmbit rural: 

orientació a la muntanya

Benassal, Culla i 
Albocàsser Universitat Jaume I Juliol de 2004 40

Introducció al turisme 
rural Borriol Universitat Jaume I Juliol de 2004 5

L'animació al turisme 
rural Sant Mateu Universitat Jaume I Juliol de 2004 20

Curs de formació de 
monitors Connectem 04

Universitat Jaume 
I Universitat Jaume I Del 19 al 22 de 

juliol de 2004 13

Curs d'iniciació teatral Viver/Xèrica Universitat Jaume I Del 9 al 12 6
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d'agost de 2004

Curs d'iniciació teatral El Forcall Universitat Jaume I Del 16 al 19 
d'agost de 2004 14

II Jornades Sant Mateu

Universitat Jaume I i 
Patronat de Cultura de 
l'Ajuntament de Sant 

Mateu

Setembre de 
2004 60

Curs d'iniciació a 
Internet Cortes d'Arenós Universitat Jaume I

Del 22 al 24 de 
setembre de 

2004
15

Introducció al turisme 
rural

Assuévar, Xóvar i 
Sot de Ferrer Universitat Jaume I Octubre de 

2004 21

La catalogació del 
patrimoni històric i 

artístic: la catalogació 
del patrimoni cultural

Sogorb, Soneixa, 
Altura, 

Castellnovo, 
Viver, Xèrica i 

Caudiel

Universitat Jaume I
D'octubre a 
desembre de 

2004
40

Curs d'iniciació a 
Internet Aín Universitat Jaume I

Del 4 al 8 
d'octubre de 

2004
10

Curs d'iniciació teatral Soneixa Universitat Jaume I
16, 23 i 30 

d'octubre de 
2004

5

Curs d'iniciació a 
Internet Cirat Universitat Jaume I

Del 18 al 22 
d'octubre de 

2004
15

Curs d'iniciació a 
Internet Bell-lloc Universitat Jaume I

21, 22 i 23 
d'octubre de 

2004
18

Curs d'iniciació a 
Internet Montant Universitat Jaume I

23, 24, 25 i 30 
d'octubre i 2 de 
novembre de 

2004

14

Curs d'iniciació a 
Internet Vilafermosa Universitat Jaume I

25, 26 i 27 
d'octubre de 

2004
14

Curs d'iniciació a 
Internet Albocàsser Universitat Jaume I

28, 29 i 30 
d'octubre de 

2004
18

L'animació al turisme 
rural Culla i Benassal Universitat Jaume I

De novembre a 
desembre de 

2004
13

Curs d'iniciació a 
Internet I Sorita Universitat Jaume I

Del 2 al 5 de 
novembre de 

2004
12

Curs de pallasso Sant Mateu Universitat Jaume I
6 i 7 de 

novembre de 
2004

16

Del 8 al 12 de 
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Jornades 

Taula 8.6. Jornades del programa d'Extensió Universitària 

Perifèric, circuit de microespectacles teatrals

Curs d'iniciació a 
Internet II Sorita Universitat Jaume I novembre de 

2004 12

Curs d'iniciació a 
Internet Morella Universitat Jaume I

Del 15 al 19 de 
novembre de 

2004
9

Curs d'iniciació a 
Internet Culla Universitat Jaume I

Del 15 al 19 de 
novembre de 

2004
22

Curs d'iniciació a 
Internet Les Useres Universitat Jaume I

Del 22 al 26 de 
novembre de 

2004
13

Curs d'iniciació a 
Internet Olocau Universitat Jaume I

26, 27 i 28 de 
novembre de 

2004
10

Curs d'iniciació a 
Internet La Pobla Tornesa Universitat Jaume I

Del 29 de 
novembre al 3 
de desembre de 

2004

11

Curs de perfeccionament 
teatral Sant Mateu Universitat Jaume I

6, 7 i 8 de 
desembre de 

2004
18

Introducció al turisme 
rural

Montant, 
Montanejos, la 

Pobla d'Arenós i 
Cirat

Universitat Jaume I
De desembre 

de 2004 a gener 
de 2005

16

   Total 
d'assistents 523

Activitat Lloc Entitat 
organitzadora Dates Participants

Fira de la 
Informació

Universitat 
Jaume I Universitat Jaume I 12 de febrer de 2004 47

Jornades de 
Microsoft

Universitat 
Jaume I Universitat Jaume I 5 de maig de 2004 23

II Jornades de 
Microsoft

Universitat 
Jaume I Universitat Jaume I 2 de juny de 2004 10

Jornades d'Estiu Universitat 
Jaume I Universitat Jaume I 1 de juliol de 2004 31

Jornades 
d'Avaluació Viver Universitat Jaume I 16 i 17 de desembre de 

2004 59

   Total d'assistents 170
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Taula 8.7. Perifèric, circuit de microespectacles teatrals 

Conferències 

Taula 8.8. Conferències del Programa d'extensió universitària 

Activitat Lloc Entitat organitzadora Dates Participants

Pot de Plom Vilafranca Universitat Jaume I i Ajuntament 
de Vilafranca

11 de juny de 
2004 200

Pot de plom Sant Mateu Universitat Jaume I i Ajuntament 
de Sant Mateu

3 de juliol de 
2004 125

Cogorno Sant Joan de 
Moró

Universitat Jaume I i Ajuntament 
de Sant Joan de Moró

22 de juliol de 
2004 100

Teatre de l'home 
dibuixat Ribesalbes Universitat Jaume I i Ajuntament 

de Ribesalbes
23 de juliol de 

2004 50

Cogorno Llucena Universitat Jaume I i Ajuntament 
de Llucena

27 de juliol de 
2004 100

Teatre de l'home 
dibuixat Portell Universitat Jaume I i Ajuntament 

de Portell
31 de juliol de 

2004 200

Teatre de l'home 
dibuixat Aín Universitat Jaume I i Ajuntament 

de Aín 1 agost de 2004 175

Pot de plom Albocàsser Universitat Jaume I i Ajuntament 
d'Albocàsser 1 agost de 2004 100

Cogorno Rossell Universitat Jaume I i Ajuntament 
de Rossell

3 d'agost de 
2004 150

Pot de plom Viver Universitat Jaume I i Ajuntament 
de Viver

11 d'agost de 
2004 200

Pot de plom Soneixa Universita Jaume I i Ajuntament 
de Soneixa

13 d'agost de 
2004 100

Teatre de l'home 
dibuixat Bell-lloc Universitat Jaume I i Ajuntament 

de Benlloch
15 d'agost de 

2004 150

Teatre de l'home 
dibuixat El Forcall Universitat Jaume I i Ajuntament 

del Forcall
18 d'agost de 

2004 150

Teatre de l'home 
dibuixat Les Alqueries Universitat Jaume I i Ajuntament 

de les Alqueries
24 de setembre 

de 2004 150

   Total d'assistents 2.025

Activitat Lloc Entitat 
organitzadora Dates Participants

Conèixer el nostre patrimoni III: 
molins fariners hidràulics Aín Universitat 

Jaume I
27 d'agost de 

2004 15

Conferència Arsipe: UJI-patrimoni Albocàsser Universitat 
Jaume I

21 d'octubre 
de 2004 15

Maneig d'emocions. L'ansietat i les 
pors Fondeguilla Universitat 

Jaume I

17 de 
setembre de 

2004
16

Universitat 23 d'abril de 
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Mestres de la paraula Les Alqueries Jaume I 2004 40
Les plantes medicinals: del camp a 

la farmàcia Aranyel Universitat 
Jaume I

10 de juliol 
de 2004 8

Maneig d'emocions. La depressió Artana Universitat 
Jaume I

25 de 
setembre de 

2004
80

Els rapinyaires en el seu hàbitat Atzeneta Universitat 
Jaume I

5 de 
desembre de 

2004
14

Animació i activitats a l'àmbit 
natural i rural: un fum de 

possibilitats
Aiòder Universitat 

Jaume I
16 de juliol 

de 2004 15

Creació d'hàbits i conductes 
conflictives Assuévar Universitat 

Jaume I
13 d'octubre 

de 2004 25

El riure com a afrontament 
terapèutic de l'estrés Benafer Universitat 

Jaume I
16 de juliol 

de 2004 42

Com es pot crear i gestionar una 
associació cultural Benassal Universitat 

Jaume I
6 d'agost de 

2004 13

Hàbits i responsabilitats: un joc 
familiar Borriol Universitat 

Jaume I

24 de 
setembre de 

2004
10

El dolor crònic, té solució? Cabanes Universitat 
Jaume I

7 d'octubre 
de 2004 15

Masos i masades El Castell de 
Vilamalefa

Universitat 
Jaume I

6 d'agost de 
2004 40

Associacions El Castell de 
Vilamalefa

Universitat 
Jaume I

7 de 
novembre de 

2004
72

Primers auxilis Castellfort Universitat 
Jaume I

3 d'octubre 
de 2004 28

La recuperació de les tradicions a 
les nostres comarques Caudiel Universitat 

Jaume I
juliol de 

2004 20

Problemes de la menopusa. La 
medicació substitutòria de les 

hormones, avantatges i 
inconvenients. Contradiccions

Cervera del 
Maestrat

Universitat 
Jaume I

17 de 
desembre de 

2004
18

Activitats en la natura Cinctorres Universitat 
Jaume I

25 de juny de 
2004 30

Les plantes medicinals: del camp a 
la farmàcia Cirat Universitat 

Jaume I

8 de 
setembre de 

2004
30

Les plantes medicinals: del camp a 
la farmàcia

Cirat (El 
Tormo)

Universitat 
Jaume I

17 de juliol 
de 2004 18

El dolor crònic, té solució? Cortes d'Arenós 
(Sant Vicent)

Universitat 
Jaume I

29 d'octubre 
de 2004 12

Les plantes medicinals: del camp a 
la farmàcia Culla Universitat 

Jaume I
19 de juliol 

de 2004 15
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Mestres de la paraula Eslida Universitat 
Jaume I

29 d'agost de 
2004 70

Conèixer el nostre patrimoni II: 
construccions amb pedra Espadella Universitat 

Jaume I
23 d'agost de 

2004 35

Viverisme forestal. Com crear medi 
ambient creant boscos El Forcall Universitat 

Jaume I

20 de 
novembre de 

2004
30

Envelliment i problemes de salut Fonts d'Aiòder Universitat 
Jaume I

9 de 
setembre de 

2004
20

Bones pràctiques mediambientals 
en comerços i turisme rural Herbers Universitat 

Jaume I
17 d'agost de 

2004 22

Taller de joguines amb materials 
reciclats Xèrica Universitat 

Jaume I
23 de juliol 

de 2004 32

Malaltia d'Alzheimer Lludient Universitat 
Jaume I

7 de juliol de 
2004 25

Hipertensió arterial i colesterol La Mata Universitat 
Jaume I

26 de juny de 
2004 10

Les plantes medicinals: del camp a 
la farmàcia Montant Universitat 

Jaume I
4 d'agost de 

2004 20

El dolor de cervicals, per què afecta 
més a les dones? Montanejos Universitat 

Jaume I

19 de 
novembre de 

2004
38

Què podem fer fins que arriba el 
metge? Olocau del Rei Universitat 

Jaume I
2 de juliol de 

2004 25

Què podem fer fins que arriba el 
metge? Palanques Universitat 

Jaume I
14 de juliol 

de 2004 20

Sexualitat en la tercera edat La Pobla de 
Benifassà

Universitat 
Jaume I

27 de 
setembre de 

2004
18

Ajudar a envellir amb èxit Portell de 
Morella

Universitat 
Jaume I

3 de juliol de 
2004 15

Les plantes medicinals: del camp a 
la farmàcia

La Pobla 
d'Arenós

Universitat 
Jaume I

4 de 
setembre de 

2004
20

Hipertensió arterial i colesterol
La Pobla 

d'Arenós (Los 
Calpes)

Universitat 
Jaume I

31 de juliol 
de 2004 29

Intel·ligència emocional Ribesalbes Universitat 
Jaume I

10 de 
setembre de 

2004
4

Adolescència: una crisi anunciada Ribesalbes Universitat 
Jaume I

24 de 
novembre de 

2004
20

L'osteoporosi, la malaltia dels ossos 
de vidre

Sant Joan de 
Moró

Universitat 
Jaume I

25 de 
setembre de 

2004
46

5 de 

Pàgina 119 / 357Memòria del curs 2004/05



Exposicions 

Taula 8.9. Exposicions del Programa d'extensió universitària 

Nous serveis i activitats en àrees 
rurals

San Vicente de 
Piedrahita

Universitat 
Jaume I

novembre de 
2004 10

Sexualitat en la tercera edat La Serra d'en 
Galceran

Universitat 
Jaume I

21 de 
setembre de 

2004
15

La recuperació de les tradicions a 
les nostres comarques Soneixa Universitat 

Jaume I
1 de juliol de 

2004 25

La recuperació de les tradicions a 
les nostres comarques Sorita Universitat 

Jaume I
16 de juliol 

de 2004 20

Al compàs de la paraula Suera Universitat 
Jaume I

3 d'agost de 
2004 50

Mestres de la paraula Tales Universitat 
Jaume I

10 de 
novembre de 

2004
40

El dolor de cervicals, per què afecta 
més a les dones? La Todolella Universitat 

Jaume I
26 de juny de 

2004 13

Mestres de la paraula Torralba del 
Pinar

Universitat 
Jaume I

2 d'agost de 
2004 60

Atenció a l'usuari de turisme rural La Torre d'en 
Besora

Universitat 
Jaume I

1 d'octubre 
de 2004 15

Xarrada audiovisual: fauna i 
vegetació

La Torre d'en 
Domènec

Universitat 
Jaume I

30 de juliol 
de 2004 4

La gastronomia i cuina tradicional, 
un reclam turístic important Les Useres Universitat 

Jaume I

17 de 
novembre de 

2004
50

Adolescència: una crisi anunciada Vilafranca Universitat 
Jaume I

13 de 
novembre de 

2004
90

Claus per a alimentar bé els nostres 
fills La Vilavella Universitat 

Jaume I
23 d'octubre 

de 2004 18

Maneig d'emocions. L'ansietat i les 
pors Vilafermosa Universitat 

Jaume I
3 de juliol de 

2004 20

Com puc motivar la meua vida Vilamalur Universitat 
Jaume I

14 de 
setembre de 

2004
50

Taller de titelles amb materials 
reciclats Viver Universitat 

Jaume I
22 de juliol 

de 2004 32

Què podem fer fins que arriba el 
metge? Sucaina Universitat 

Jaume I
15 de juliol 

de 2004 29

   Total 
d'assistents 951

Activitat Lloc Entitat 
organitzadora Dates Participants
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Col·laboracions 

Taula 8.10. Col·laboracions del Programa d'extensió universitària 

1950-1990, cultura 
juvenil Albocàsser Universitat Jaume 

I
Del 16 al 25 de juliol 

de 2004 30

1950-1990, cultura 
juvenil Artana Universitat Jaume 

I
De l'11 de desembre al 

7 de gener de 2004 500

Cartells de la guerra Benassal Universitat Jaume 
I

Del 20 al 26 d'agost de 
2004 243

1950-1990, cultura 
juvenil Culla Universitat Jaume 

I
Del 13 al 23 d'agost de 

2004 180

Castelló terra endins Eslida Universitat Jaume 
I

Del 16 al 25 de juliol 
de 2004 150

Pedra seca Espadella Universitat Jaume 
I

Del 18 d'agost al 7 de 
setembre de 2004 400

Cartells de la guerra El Forcall Universitat Jaume 
I

Del 13 al 20 d'agost de 
2004 150

Castelló terra endins Les Fonts 
d'Aiòder

Universitat Jaume 
I

Del 5 al 18 d'agost de 
2004 70

Castelló terra endins Lludient Universitat Jaume 
I

Del 16 al 29 d'agost de 
2004 50

Arquitectura de 
reconquesta Llucena Universitat Jaume 

I Juliol de 2004 50

1950-1990, cultura 
juvenil Montant Universitat Jaume 

I
Del 2 al 8 d'agost de 

2004 43

Cartells de la guerra La Pobla de 
Benifassà

Universitat Jaume 
I

Del 21 de juliol a l'11 
d'agost de 2004 1.000

Arquitectura de 
reconquesta Sogorb Universitat Jaume 

I Juliol de 2004 60

Gegants i cabuts a les 
nostres comarques Soneixa Universitat Jaume 

I
De l'11 al 17 de 

setembre de 2004 150

Castelló terra endins Suera Universitat Jaume 
I

Del 28 de juliol al 4 
d'agost de 2004 200

Cartells de la guerra Teresa Universitat Jaume 
I

Del 25 de juny al 20 de 
juliol de 2004 100

La llum de la tardor al 
Barranc dels Horts

Vilanova 
d'Alcolea

Universitat Jaume 
I

Del 24 d'agost al 5 de 
setembre de 2004 1.500-1.600

   Total d'assistents 4.946

Activitat Lloc Entitat organitzadora Dates Participants

Artesanies El Toro
Consorci per a la Formació de 

Persones Adultes de l'Alt 
Palància

8 de gener de 
2004 11

Gimnàstica de 
manteniment Teresa

Consorci per a la Formació de 
Persones Adultes de l'Alt 

Palància

12 de gener 
de 2004 7
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Cursos d'estiu 2005 

Amb un total de 19 cursos, hem aconseguit superar enguany els 650 inscrits, la xifra més alta des de 
la primera edició l'any 1991. Més de 200 ponents han passat per les distintes seus dels cursos, entre 
els quals es troben, enguany, Adela Cortina, presidenta de la Fundació Étnor; l'escriptora Carme 
Riera o el professor Martin Michlmayr, de la Universitat de Cambridge, actual líder del Projecte 
Debian. 

Gimnàstica de 
manteniment Begís

Consorci per a la Formació de 
Persones Adultes de l'Alt 

Palància

12 de gener 
de 2004 33

Gimnàstica de 
manteniment Benafer

Consorci per a la Formació de 
Persones Adultes de l'Alt 

Palància

13 de gener 
de 2004 27

Brodat de tul Pavies
Consorci per a la Formació de 

Persones Adultes de l'Alt 
Palància

23 de gener 
de 2004 12

Gimnàstica de 
manteniment Xóvar

Consorci per a la Formació de 
Persones Adultes de l'Alt 

Palància

28 de gener 
de 2004 23

Pintura en tela Sot de Ferrer
Consorci per a la Formació de 

Persones Adultes de l'Alt 
Palància

2 de febrer de 
2004 22

Pintura en tela La Vall 
d'Almonesir

Consorci per a la Formació de 
Persones Adultes de l'Alt 

Palància

4 de març de 
2004 12

Artesanies Barraques
Consorci per a la Formació de 

Persones Adultes de l'Alt 
Palància

8 de març de 
2004 15

   Total 
d'assistents 162
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Cartell del cursos d'estiu, 2005 
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Taula 8.11. Cursos d'estiu 2005 

Títol del curs Lloc Entitat 
organitzadora Dates Participants

Claus del desenvolupament 
social i econòmic de l'estat 

de Panamà (Brasil)

El Magranar 
(Atzeneta del 

Maestrat)

Intercoop i 
Universitat Jaume I

30 de juny, 1 
i 2 de juliol 

de 2005
21

Summer School on Libre 
Software

Escola Superior de 
Tecnologia i 

Ciències 
Experimentals

BP Oil i Universitat 
Jaume I

1, 4 i 5 de 
juliol de 2005 27

Hàbitat sonor i expressió 
musical

Facultat de 
Ciències Humanes i 

Socials

BP Oil i Universitat 
Jaume I

4, 5, 6, 7 i 8 
de juliol de 

2005
21

Perspectives i aplicacions de 
la microanàlisi fílmica

Lab CAP. Facultat 
de Ciències 

Humanes i Socials

BP Oil i Universitat 
Jaume I

4, 5, 6, 7 i 8 
de juliol de 

2005
42

"Lacho Drom": Educació i 
interculturalitat

Casa de la Cultura. 
Benicàssim

Ajuntament de 
Benicàssim i 

Universitat Jaume I

4, 5, 6, 7 i 8 
de juliol de 

2005
37

La simfonia de les imatges. 
Diàlegs entre la música, 
l'arquitectura i les arts 

plàstiques

Vil·la Elisa. 
Benicàssim

BP Oil i Universitat 
Jaume I

6, 7 i 8 de 
juliol de 2005 31

L'escriptor i la seua obra 
(narrativa hispànica d'avui)

Facultat de 
Ciències Humanes i 

Socials

BP Oil i Universitat 
Jaume I

6, 7 i 8 de 
juliol de 2005 12

Gestió de marques 
(Branding)

Edifici Morú. Port 
de Castelló. Grau 

de Castelló

BP Oil i Universitat 
Jaume I

11, 12 i 13 de 
juliol de 2005 79

Traduir per a la justícia
Facultat de 

Ciències Humanes i 
Socials

BP Oil i Universitat 
Jaume I

11, 12, 13 i 
14 de juliol 

de 2005
24

La responsabilitat social i 
corporativa: entre l'ètica i 

l'estratègia.

Vil·la Elisa. 
Benicàssim

BP Oil i Universitat 
Jaume I

11, 12, 13 i 
14 de juliol 

de 2005
41

Intimitat del treballador i 
control empresarial

Facultat de 
Ciències Jurídiques 

i Econòmiques

BP Oil i Universitat 
Jaume I

11, 12, 13, 14 
i 15 de juliol 

de 2005
29

Psicologia, desastres i 
emergències. Una 

aproximació des de la 
pràctica

Facultat de 
Ciències Humanes i 

Socials

BP Oil i Universitat 
Jaume I

18, 19, 20 i 
21 de juliol 

de 2005
61

Gestió integrada de recursos 
hídrics Sala d'actes Fundació Caixa 

Castelló-Bancaixa

18, 19, 20, 21 
i 22 de juliol 

de 2005
60

Recuperar la memòria per a 
construir el futur. El repte 
de Vall de Crist en el seu 

Centre López 
Piñero per a la 
Salut i el Medi 

Ajuntament 
d'Altura, Campus 
Obert i Universitat 

18, 19, 20, 21 
i 22 de juliol 

de 2005
18
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Programa d'estudis per a persones majors 

El programa Universitat per a Majors ofereix a les persones majors de 55 anys la possibilitat de 
participar com a estudiants en les activitats acadèmiques de la Universitat Jaume I. 

Les assignatures que s'imparteixen i els estudis que es cursen en les aules universitàries no tenen 
com a finalitat immediata l'obtenció d'un títol professional, sinó que pretenen oferir l'ambient 
adequat per a l'intercanvi de coneixements de caràcter científic que faciliten el desenvolupament 
intel·lectual i humà en general. 

En una societat com la nostra, sotmesa a canvis profunds i accelerats, l'estudi i la reflexió es 
converteixen en condició necessària per a poder viure la vida amb una alta qualitat i participar-hi 
activament en el desenvolupament positiu. "L'aprenentatge al llarg de tota la vida" s'ha convertit en 
un dels principis inspiradors de la formació integral de totes les persones i, consegüentment, 
constitueix un dels eixos fonamentals de l'acció educativa de la nostra Universitat. 

Els objectius principals dels estudis de la Universitat per a Majors són: 

Oferir un espai adequat per al debat cientificocultural. 

Contribuir a la formació i el desenvolupament intel·lectual de les persones majors. 

Proporcionar l'accés dels majors als béns culturals a fi de fomentar l'ús actiu i creatiu del seu 
temps lliure i millorar la seua qualitat de vida. 

Fomentar les relacions intergeneracionals i l'intercanvi cultural. 

Titulat Universitari Sènior 

sisè centenari. Ambient. Altura. Jaume I

Pau i guerra. La història 
d'ahir i d'avui.

Facultat de 
Ciències Humanes i 

Socials

BP Oil i Universitat 
Jaume I

19, 20 i 21 de 
juliol de 2005 49

Canvis i oportunitats en la 
dinàmica turística dels 

destins del litoral.

Seu del Nord. 
Vinaròs

Aj. de Vinaròs, 
Campus Obert i 

Universitat Jaume I

20, 21 i 22 de 
juliol de 2005 12

Emmagatzemament i discos 
durs

Escola Superior de 
Tecnologia i 

Ciències 
Experimentals

BP Oil i Univeristat 
Jaume I

20, 21, 22, 25 
i 26 de juliol 

de 2005
25

Disseny de pòsters de 
cinema i caràtules de discos

Hotel Bonaire. 
Benicàssim

Festival 
Internacional de 

Benicàssim i 
Universitat Jaume I

3, 4 i 5 
d'agost de 

2005
39

L'estrès negatiu i les seues 
conseqüències. Vivim en 

temps d'ira.

Escola Superior de 
Tecnologia i 

Ciències 
Experimentals

BP Oil i Universitat 
Jaume I

12, 13 i 14 de 
setembre de 

2005
42

   Total 
d'assistents 670
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En el curs 2004-2005 els estudis s'han configurat de la forma següent: un primer cicle troncal que 
consta de 60 crèdits i un segon cicle optatiu que té un mínim de 40 crèdits. 

La docència impartida en aquests dos cicles s'ha completat per mitjà de l'oferta d'activitats 
permanents. 

Les assignatures, tant del primer cicle com del segon, responen en gran manera a continguts propis 
de les ciències humanes i s'han desenvolupat de forma activa i participativa, alternant les exposicions 
magistrals amb els col·loquis i activitats en grup. La docència s'ha dut a terme també a través de 
tallers, seminaris, taules redones, visites culturals, excursions, etc. 

Al llarg del curs 2004/05 s'han impartit 1.145 hores entre assignatures troncals i optatives i 600 hores 
d'activitats permanents. Per això han participat en el programa 72 professors i professores. 

El primer cicle acaba amb la presentació d'un treball d'investigació que lliurement realitzen els 
estudiants amb l'ajuda d'un professor/a tutor/a. En el curs 04/05 s'han presentat divuit treballs 
d'investigació de temàtiques ben diferents: filosofia, psicologia, filologia, història, sociologia, art, 
geografia, etc. Tots els treballs han sigut defensats i presentats en sessió oberta al públic. 

Les activitats complementàries han comportat per a l'organització del programa un esforç per 
completar i ampliar l'oferta acadèmica. Aquestes activitats, que s'han realitzat els dimecres; pretenen 
ampliar el coneixement de la realitat cultural del nostre entorn i ampliar camps d'estudi importants 
per als majors. 

Algunes d'aquestes activitats han sigut: Seminari de medicina, Seminari d'astronomia o eminari 
sobre Europa; també s'han realitzat visites a llocs d'interès historicocultural. S'han dut a terme un 
total de 45 activitats, que han suposat més de 200 hores fora de les aules. 

Tant el primer cicle com el segon cicle han sigut completats amb activitats permanents, que 
pràcticament s'han convertit en assignatures que es cursen de forma optativa i aporten els 
coneixements necessaris per a completar la formació dels estudiants. 172 estudiants estan matriculats 
en aquestes activitats, la qual cosa suposa el 38% del total de matriculats. 

S'han impartit 600 hores de classes, i en destaquen les dedicades a les noves tecnologies, perquè ha 
sigut l'activitat més demanada. Som conscients que el desenvolupament de les noves tecnologies és 
summament important, i especialment per a les persones majors, atès que per mitjà d'aquestes es pot 
contribuir a una major integració en el nou" món de la comunicació i la informació. 

Coneixedors de la importància del tema de la inserció en les noves tecnologies de la informació, 
durant el curs 04/05 s'ha començat a treballar en el projecte europeu Information and communication 
technology empowerment for fifty-year-olds+ del qual la Universitat per a Majors de la Jaume I és 
coordinadora. 

L'estudiantat, al seu torn, proposa i es compromet en multitud de projectes, alguns dels quals s'han 
posat en marxa aquest curs: "Aula de teatre per a majors", "Grup de senderisme", revista 
Renaixement, pàgina web http://www.mayores.uji.es. 

Aula per a Majors a les seus  

Durant el curs 2004/05 s'han posat en marxa les aules per a majors a les seus que la Universitat 
Jaume I té a les distintes comarques que pertanyen al districte universitari propi. La presència de les 
activitats docents de la Universitat per a Majors a les seus ha tingut com a objectiu la no 
discriminació de les persones ni per edat, ni per territori. Per això es van plantejar intervencions 
flexibles, innovadores, integrades i participatives.
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Considerem com a exigència justa que també les persones majors de les nostres comarques tinguen 
l'oportunitat d'ampliar coneixements científics propis de la reflexió universitària, compartir 
experiències i establir vincles amb l'estudiantat de la Universitat Jaume I. 

Anàlisi de la matrícula 

Nombre d'estudiantat 

El total d'alumnes matriculats en la Universitat per a Majors durant el curs 2004/05 ha sigut de 520. 
En el primer cicle la distribució ha sigut la següent: en primer curs 79, en segon curs 105 i en tercer 
curs 103. 

El nombre total d'estudiants de primer cicle ha sigut 287. 

En segon cicle es van matricular 123 estudiants.  

En les seus de l'Aula per a Majors s'han matriculat 110 alumnes distribuïts de la manera següent: en 
la Sede del Interior, 35; en la Seu del Nord, 43; en la Seu dels Ports, 32. 

Distribució per edats 

En la taula de distribució per edats podem observar que la majoria d'estudiants tenen una mitjana 
d'edat que oscil·la entre els 56 i els 65 anys. 

Nivell d'estudis 

Com es pot constatar, l'anàlisi del nivell d'estudis dels estudiants ens mostra que el 30% dels alumnes 
matriculats posseeixen titulació acadèmica superior.  

És evident que els estudiants majors que inicien i segueixen els estudis oferits per la Universitat per a 
Majors no són només persones amb inquietuds culturals i intel·lectuals, sinó que són ciutadans que 
posseeixen una sòlida formació, una gran experiència professional i que, per damunt de tot, desitgen 
saber més i enriquir-se culturalment. 

Suport educatiu 

Informació acadèmica i assessorament educatiu 

La principal innovació realitzada durant el curs actual al voltant de la informació acadèmica ha sigut 
el redisseny dels punts d'informació de la Universitat (antics PIAC) i la seua localització en un espai 
centralitzat i de fàcil accés. Aquest punt s'anomena, a partir d'aquest curs, Infocampus, i està situat al 
nou edifici d'ampliació de la biblioteca (planta baixa). Amb aquest canvi es pretén millorar 
l'accessibilitat a la informació acadèmica i ampliar la franja horària d'atenció al públic cobrint així 
els matins i les vesprades. 

D'altra banda, i per optimitzar tots els recursos, tant d'informació com d'assessorament educatiu de 
què disposa la Unitat de Suport Educatiu (que dirigeix totes aquestes accions de la Universitat), es va 
decidir reubicar les oficines centrals en un nou espai al costat d'Infocampus. Aquesta nova 
localització permetrà una major coordinació de tots els programes de la unitat, sobretot en moments 
clau de l'activitat universitària com ara la matrícula o l'inici de curs.  

Encara tenint en compte la fase d'adaptació al nou espai d'informació Infocampus que la comunitat 
universitària ha tingut, les sol·licituds d'informació ateses han arribat a assolir pràcticament el 
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nombre de 59.000. Hem d'afegir a aquest fet l'ampliació del nombre de fires d'ensenyament a les 
quals s'ha acudit i el creixent nombre d'alumnes que acudeixen a les Jornades de Portes Obertes, uns 
2.850. 

Cal destacar, a més a més, l'aprovació durant el curs actual del Programa d'atenció a la diversitat de 
la Universitat Jaume I com un pas endavant dins del treball que es realitza amb les persones amb 
necessitats educatives especials. 

Informació i divulgació de la Universitat Jaume I 

Fires 

En aquest curs s'ha realitzat un gran esforç d'assistència de la Universitat Jaume I a les 
diferents jornades i fires d'informació i/o orientació, en un gran nombre de localitats del que es 
pot considerar la seua àrea d'influència. 

Taula 8.12. Fires 

Visites escolars 

Durant el curs 2003/04, 420 persones de 10 centres educatius o entitats diferents s'han acollit 
al programa de visites pedagògiques de la Universitat Jaume I. Durant les visites, adaptades a 
les sol·licituds dels centres, s'han fet recorreguts pels tallers, laboratoris, biblioteca, aules 
d'informàtica... i s'han preparat tallers específics. 

Xarrades als majors de 25 anys 

Es van realitzar tres xarrades, una en cadascun dels centres (FCHS, FCJE, ESTCE) els dies 8, 
9 i 10 de març, respectivament, a les quals van assistir un total de 50 persones.  

Borsa d'habitatge 

Hi ha hagut un augment considerable de la utilització de la base de dades d'ofertes 
d'allotjament, accessible mitjançant el web de la Universitat, per part dels membres de la 
comunitat universitària. 

Participació en el grup Serveis d'Informació i Orientació Universitaris (SIOU) 

S'han mantingut diferents reunions al llarg del curs per a la unificació de criteris i intercanvi 
d'experiències amb universitats de tot l'Estat, entre les quals destaquen les reunions 
informatives que van tindre lloc a la Universitat d'Alcalá de Henares (Alcalá de Henares) els 

Fira Data Lloc
Salón del Estudiante del 17 al 19 de febrer Lorca, Múrcia
Educ@emplea del 8 al 10 de març Alacant
Educaaccions dies 6 i 7 d'abril Alcoi
Saló de l'Ensenyament del 9 al 13 de març Barcelona
Form@emplea del 13 al 16 d'abril València
Festa per la Llengua dia 24 d'abril Castelló (UJI)
Fòrum Pèrgola del 4 al 6 de maig Castelló
Salón de la Educación del 5 al 8 de maig Saragossa
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dies 4 i 5 de novembre de 2004 i a la Universitat Pública de Navarra (Pamplona) els dies 4 i 5 
de maig de 2005. 

Informació acadèmica 

Punt d'Informació (PIAC/InfoCampus) 

El dia 2 de març, els PIAC ubicats en els tres centres de la Universitat es van unificar en un 
únic punt d'informació per tal de rendibilitzar esforços i ampliar el seu horari d'atenció al 
públic. El nou espai d'informació es diu InfoCampus i està ubicat a l'edifici d'ampliació de la 
biblioteca, planta baixa. 

Les sol·licituds d'informació ateses en els PIAC i en InfoCampus des del mes de juliol de 2004 
fins al 25 de juny de 2005 han sigut d'un total de 58.744: 42.768 en persona, 15.430 per 
telèfon, 546 per correu electrònic. A més, mitjançant la bústia institucional de consultes, 
queixes i suggeriments, des del servei d'informació s'han tramitat 700 peticions d'informació. 

Llibre electrònic de les titulacions (LLEU) 

Amb l'estreta col·laboració de les direccions de titulació i els serveis implicats en el procés, 
s'ha portat a terme la validació, traducció i correcció dels temaris de les assignatures que 
s'impartiran el pròxim curs 2005/06. La informació està disponible en el web de l'UJI a partir 
del 20 de juliol. 

Altres materials d'informació acadèmica 

Des de la Unitat de Suport Educatiu s'ha coordinat i elaborat el contingut dels quadríptics de 
les titulacions tant en castellà com en valencià, així com la nova edició dels d'Enginyeria 
Industrial Euruji, Arquitectura Tècnica, Llicenciatura en Comunicació Audiovisual, títol propi 
de Graduat Superior en Matemàtica Computacional i títol propi de Graduat en Seguretat i 
Ciències Policials. Així mateix, es coordina l'elaboració de l'agenda acadèmica.  

Transició educació secundària - universitat 

L'apropament de la Universitat a altres nivells educatius és un dels aspectes més importants per a 
facilitar la presa de decisions en el procés d'accés a la universitat. Per això s'estableixen una sèrie 
d'activitats i projectes, entre els quals podem destacar: 

Xarrades als centres de secundària 

En el període comprès de desembre a juny s'han realitzat un total de 38 xarrades a centres 
d'ensenyament secundari. Les xarrades anaven destinades a l'alumnat de batxillerat, de cicles 
formatius de grau superior i d'educació secundaria obligatòria.  

L'avaluació de la satisfacció general amb les xarrades ha sigut de 4,1 (en una escala de l'1 al 
5). 

XIII Jornades de Portes Obertes 

Es van portar a terme els dies 19 i 27 de gener i 1 de febrer amb la participació de 45 centres 
d'ensenyament secundari i 2.850 estudiants. L'avaluació de l'activitat va donar un índex de 
satisfacció general de 3,7 sobre 5. 

Jornada d'acollida 
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Com en altres anys s'han realitzat unes jornades per acollir els estudiants i estudiantes de nou 
ingrés a la Universitat. Aquestes jornades van tenir lloc els dies 14, 20 i 21 de setembre de 
2004 amb una participació de 500 estudiants. L'objectiu d'aquesta activitat és facilitar el 
primer contacte amb les eines i els serveis que ofereix l'UJI i ajudar a una ràpida integració per 
l'inici del curs. 

Reunió amb els orientadors/es dels centres d'ensenyament secundari 

El 28 d'octubre de 2004 es va realitzar una reunió per a programació i difusió d'informació. 

Pàgina web de la transició secundària a la universitat: http://www.uji.es/infopre/trans/  

Els treballs realitzats en aquesta pàgina durant aquest curs s'han centrat en l'edició en castellà 
de part de la informació i sobretot en l'elaboració de nous materials, com ara: document sobre 
les assignatures recomanables o fonamentals de batxillerat per a cursar amb èxit una titulació, 
monografies universitàries dels dos títols propis i de les dues noves titulacions.  

D'altra banda, s'ha posat en marxa un programa de coordinació entre professorat de la 
Universitat i de secundària per a la selecció d'assignatures, recerca de materials didàctics de 
primer i segon de secundària i legislació, elaboració d'informes per part dels especialistes 
LOGSE, etc. 

Estudiantat amb necessitats educatives especials (ENEE) 

L'1 de juny del 2005 es va aprovar en Consell de Govern el Programa d'atenció a la diversitat de la 
Universitat Jaume I. Aquest programa pretén donar suport acadèmic als membres de la comunitat 
universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa especial, entenent per això les 
relacionades amb discapacitat sensorial, auditiva, deficiència visual, problemes de mobilitat o 
discapacitat motora, malalties cròniques i necessitats davant de la immigració o la diversitat 
sociocultural. 

Durant aquest curs hem treballat amb 86 estudiants i s'ha donat suport als seus professors i als grups 
de referència-aula. En alguns casos es treballa amb els familiars dels estudiants, als quals s'aporta 
informació i assessorament. 

S'ha donat suport específic en els períodes d'exàmens, en els de matrícula i en selectivitat. 

D'altra banda, del 18 al 28 d'abril de 2005 es van desenvolupar les IX Jornades de Sensibilització 
sobre la Problemàtica de les Persones amb Discapacitat. Es van realitzar activitats per fer paleses les 
limitacions i problemes que tenen les persones amb discapacitats en el dia a dia, i també per mostrar 
les seues capacitats i la normalitat amb què poden actuar en les seues vides. Es van programar 
cursos, visites a centres específics, exposicions, un cicle de pel·lícules i un fòrum sobre tecnologies i 
discapacitat. Es va comptar amb la col·laboració de les associacions FRATER, ONCE i ACUDIM. 

Per a mantindre actualitzada tota la informació al voltant del tema s'ha assistit a Jornades 
Universitat-Discapacitat (Universitat d'Alacant. 28 i 29 d'octubre 2004) i a les Jornades sobre 
Discapacitat (Universitat de València. 18 i 19 de febrer 2005). 

Transició cap al món laboral 

S'han realitzat tres taules redones d'eixides professionals de titulacions, en concret de la Llicenciatura 
Química, el dia 25 de maig, amb 40 assistents, de la Diplomatura de Mestre el 12 de maig, amb 35 
assistents i conjuntament de la Diplomatura de Relacions Laborals i de la Llicenciatura en Ciències 
del Treball, el 6 de juny amb 40 assistents.
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Suport psicopedagògic a l'estudiantat de la Universitat Jaume I 

Els tècnics de la Unitat de Suport Educatiu adscrits als centres han atès 345 consultes d'orientació 
(202 a la FCHS, 88 a la FCJE i 53 a la ESTCE). 

Les persones assessorades són fonamentalment estudiants universitaris, futurs estudiants (secundària, 
CFGS, majors de 25 anys...), orientadors de centres d'ensenyament secundari i personal 
d'administració i serveis (PAS).  

Curs de tècniques d'estudi 

Com en anys anteriors i en col·laboració amb l'Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental s'han 
organitzat una sèrie de cursos de suport als estudiants en qüestions relacionades amb el seu 
rendiment acadèmic i la seua capacitat d'estudi. L'USE va organitzar tres grups amb el títol: Com 
s'ha d'estudiar a la universitat? Taller de tècniques d'estudi. 

Taula 8.13. Taula del Curs de tècniques d'estudi 

Innovació i millora de la docència 

La Unitat de Suport Educatiu coordina una gran part de las accions dirigides a la innovació i millora 
de la docència. Aquest any més que mai s'han incrementat les accions conjuntes amb els 
responsables del procés d'harmonització europea tant en l'oferta de cursos de formació, com en la 
resta d'activitats de millora educativa. Es pot dir que un total de 236 professors i professores de la 
Universitat han assistit a un o més cursos de formació, la qual cosa suposa al voltant del 20% de la 
plantilla. Cal destacar que més del 70% del professorat incorporat a la Universitat durant aquest curs 
ha iniciat de forma voluntària el programa de formació de professorat novell. 

D'altra banda, la participació del professorat en la convocatòria de projectes de millora educativa 
(342 professors i professores) mostra un interès creixent per la renovació pedagògica i l'aposta feta 
per la Universitat en la concessió de 149 projectes  

Una de les eines de millora educativa de què disposa la Universitat és el procés d'avaluació de la 
docència que es realitza cada semestre. El treball de la Comissió d'Avaluació de la Universitat 
(CADU) i la consolidació de l'aplicació de la normativa aprovada l'any 2003 han permès l'avaluació 
de 614 professors i professores en el primer semestre i 709 en el segon. 

Com a projecte consolidat durant aquest curs podem destacar el Programa d'experiències 
d'aprenentatge en el marc de coordinació docent de les titulacions de la Universitat, al qual s'han 
afegit 12 titulacions i que estan treballant amb el horitzó de l'espai europeu d'educació superior. 

Programa de formació del professorat 

Les dades corresponents a la formació es poden trobar a l'apartat III, B d'aquesta memòria. 

Avaluació de la docència 

Aquest curs es continua aplicant la normativa d'avaluació docent, aprovada en la sessió núm. 9 del 

Grup Dies Inscrits
A 18, 19 i 20 d'octubre (vesprades) 16
B 25, 26 i 27 d'octubre (matins) 21
C 11, 12 i 13 d'abril (vesprades) 25
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Consell Provisional del dia 14 de maig de 2003 i també s'inclou la incorporació de 20 becaris que es 
van encarregar de l'aplicació de les enquestes al professorat amb la col·laboració de tot el personal de 
l'USE. 

L'avaluació de la docència del primer semestre es va desenvolupar des del dia 29 de novembre fins al 
21 de desembre amb un total de 614 assignatures avaluades i un total de 614 professors i professores. 
Pel que fa a l'avaluació de la docència del segon semestre, es va realitzar del 3 al 20 de maig, amb 
700 assignatures avaluades i 709 professors i professores. 

Ajudes per a projectes de millora i innovació educativa 

Durant el curs 2004-2005 s'ha oferit una nova convocatòria de projectes de millora educativa amb un 
increment notable de la participació, per sisè curs consecutiu (hi han participat 342 membres del PDI 
en algun dels 149 projectes executats). 

Taula 8.14. Taula d'ajudes per a projectes de millora i innovació 

Programa d'experiències d'aprenentatge en el marc de coordinació docent de les titulacions de la Universitat 

Durant el curs 2004-05 continua en marxa la segona fase d'aquest programa, al qual s'han afegit 12 
titulacions. Les titulacions participants desenvolupen accions de 3 tipus: constitució de seminaris 
permanents de millora i/o reunions de coordinació i adaptació de les titulacions al nou marc europeu 
d'educació superior, experiències d'aprenentatge i formació docent específica del professorat de la 
titulació. 

Assessorament i tutorització del programa de formació de novells  

En el curs 2004/2005 s'han realitzat 33 entrevistes a professorat novell, dels quals 24 (72,7%) s'han 
inscrit al programa. 

Quant a la participació en el procés de tutorització, cal assenyalar que participen 45 professors i 
professores novells (24 nous més 21 que continuen del curs 2003-04), tutoritzats per 43 tutors (hi ha 
tutors amb més d'un novell). 

Jornades de Millora Educativa 

Els dies 25 i 26 de gener de 2005 es van realitzar les V Jornades de Millora Educativa i 
conjuntament en la mateixa trobada la IV Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume 
I. 

En aquest congrés van participar 172 persones entre PDI, professorat de secundària, tècnics i 
estudiants, i es van debatre 105 treballs sobre accions, recerca i experiències de millora i innovació 
de la docència i el procés d'harmonització a la Universitat. 

V Premi de millora educativa 

Amb la finalitat de donar suport i reconèixer la millora contínua de la docència a la Universitat 
Jaume I, es van concedir 3 premis per als millors projectes executats durant el curs 2003-2004:

 Curs 2004-2005 Increment respecte al curs anterior
Total d'ajudes per projectes concedits 149 14,62%
Total de professorat participant 342 9,96%
Departaments participants 19 5,55%
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Primer premi al projecte La millora educativa: anàlisi, reconeixement, divulgació i resolució de 
conflictes de continguts curriculars actitudinals: com es pot educar per a la pau des de l'aula?, portat 
a terme pels professors Fidel Javier Solsona Benages, Roberto J. García Antolín. Joan Llidó Herrero, 
Miguel Salvador Bauzá i Antonio Martínez Gómez, del Departament d'Educació. 

Segon premi al projecte Aprenentatge basat en la resolució de problemes en química analítica 
executat pel professor Joaquim Beltran Arandes, del Departament de Ciències Experimentals. 

Tercer premi al projecte: L'estudiant, protagonista de la seua formació universitària, executat pels 
professors Cristina Guisasola Lerma, José Luis González Cussac, María Luisa Cuerda Arnau, Caty 
Vidales Rodríguez, Elena Gorriz Royo i Beatriz Larriba Hinojar, del Departament de Dret Públic. 

I dos accèssits als projectes: a) Activant l'ús i aprofitament de la tutoria, executat pels professors 
Maria Mercedes Marqués Andrés, Vicente Ramón Tomás López, Ismael Sanz Blasco i Miguel Pérez 
Francisco, del Departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors; i b) Estratègies, materials i 
tècniques per a desenvolupar propostes d'aprenentatge dialògic a l'aula. Del contracte d'aprenentatge 
als quaderns de treball, executat pels professors Fabián Aragón Portolés i Joan Andreu Traver Martí, 
del Departament de Psicologia. 

Convergència europea 
La progressiva concreció de l'espai europeu d'educació superior (EEES) requereix diferents 
iniciatives i accions per part dels diferents agents implicats: els estats, les comunitats autònomes i les 
universitats.  

L'escenari en què s'ubica aquest nou espai és la societat del coneixement. El desenvolupament de 
l'espai europeu d'educació superior, en el marc d'aquesta nova societat del coneixement, necessitarà 
àmplies reformes en l'educació superior. Però la reforma del sistema universitari que s'està plantejant 
no es limita a una acomodació dels plans d'estudis a una nova estructura, sinó que requereix un canvi 
de paradigma: passar d'uns processos formatius centrats en l'ensenyament (el professor/a) a uns altres 
centrats en l'aprenentatge (l'estudiant/a) de forma que es gènere una cultura que possibilite 
l'aprenentatge al llarg de la vida. 

Els marcs amb què compten les universitats per donar compliment als principis de Bolonya són:  

1) La Llei orgànica d'universitats estableix, en el títol XIII, que les institucions d'ensenyament 
superior, les comunitats autònomes i el Govern han d'adoptar les mesures necessàries per a la plena 
integració del sistema espanyol en l'espai europeu d'ensenyament superior 

2) La adaptació a l'EEES implica l'adopció del sistema europeu de transferència de crèdits (ECTS), 
regulat pel Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre.  

3) La mobilitat d'estudiantat també requereix el Suplement Europeu al Diploma, regulat pel Reial 
decret 1044/2003, d'1 d'agost de 2004.  

4) La garantia de qualitat ve donada pels sistemes d'avaluació i acreditació; per a la qual cosa es 
compta amb l'agència nacional d'avaluació (ANECA) i amb agències que depenen de les comunitats 
autònomes.  

5) Els estudis de grau i postgrau queden regulats pels decrets corresponents publicats recentment 
(reials decrets de grau i de postgrau 55/2005, de 21 de gener).  

Dins del marc que acabem d'exposar, la Universitat Jaume I s'ha fixat com a objectiu prioritari 
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continuar les polítiques d'implementació que ens acosten a les disposicions de la Declaració de 
Bolonya i, per tant, al desenvolupament de l'espai europeu d'educació superior. Mostra d'aquest 
interès apareix a les línies de govern que el rector va exposar al Claustre el 12 de novembre de 2004 
per a portar a terme durant l'any 2005 on s'inclou, com un del temes clau per al futur de la nostra 
Universitat, el procés de convergència europea de titulacions, tant de grau com de postgrau, que ha 
donat lloc a tota una sèrie de línies d'acció dintre de las quals es troba el programa que s'exposa a 
continuació que és el que en aquest moment s'està portant a terme. 

Al llarg d'aquest curs acadèmic 2004-05, l'objectiu fonamental ha sigut dur endavant els projectes 
pilot d'harmonització europea de les titulacions de la Universitat, en la recerca del compromís que 
adquireix i, mitjançant el vicerectorat de Qualitat Educativa i Harmonització Europea, proposar els 
criteris i seqüenciació de l'adaptació de titulacions al procés d'harmonització europea. 

PROJECTES PER A LA CONVERGÈNCIA EUROPEA 

1. Projectes pilot 

2. Assignatura de lliure elecció 

3. Accions de difusió: internes i externes 

4. Formació de directius (PDI i PAS) en l'EEES 

5. Suport tecnològic al procés d'adaptació de les titulacions al procés d'harmonització europea de la 
Universitat 

6. Projecte interuniversitari de convergència europea 

1. Projectes pilot 

La Universitat Jaume I de Castelló du a terme, des del curs 2002/03, projectes pilot consistents en 
l'adaptació al sistema d'ECTS de les assignatures dels actuals plans d'estudis. Aquesta adaptació 
implica el redisseny de les assignatures de les titulacions participants, d'acord amb el model tuning. 
La metodologia utilitzada en el projecte Tuning, és a dir, partir dels perfils professionals i considerar 
quines competències tant genèriques com específiques són requerides, es el punt d'arrancada dels 
projectes pilot de la Universitat Jaume I. 

Aquests projectes tenen un pla de treball format per cinc fases principals:  

1) Fase de difusió del projecte  

2) Recull d'informació sobre la situació actual de les titulacions 

3) Replantejament del pla docent de les assignatures participants 

4) Implantació dels canvis 

5) Avaluació de l'experiència 

L'objectiu general d'aquests projectes és impulsar la realització d'estudis i supòsits pràctics, dins dels 
actuals plans d'estudi, adaptats a l'espai europeu d'educació superior. 

Concretament, l'objectiu específic és realitzar la transició conceptual des del crèdit actual espanyol 
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(10 hores de classe/càrrega lectiva) cap al crèdit europeu (25/30 hores de càrrega de treball de 
l'estudiant (activitats d'aprenentatge de l'estudiantat, assistència a classe, tutories, estudi, exàmens, 
treballs, etcètera), d'acord amb el que marca el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre. 

Les experiències pilot es fonamentaran en l'ús de la metodologia i els procediments de la 
investigació-acció o reflexió-acció educativa, pertinent per a la implementació i seguiment de 
processos d'innovació educativa d'una manera crítica i amb la finalitat d'aconseguir una vertadera 
transformació de la docència universitària. 

De manera general, el procediment que cal seguir és el següent: a) Anàlisi i diagnòstic de la situació 
docent actual; b) Formulació de les estratègies d'acció per a facilitar el procés de convergència; c) 
Posada en pràctica i avaluació de les modificacions proposades; d) Nous anàlisi i diagnòstic de la 
situació docent després d'introduir i d'aplicar els canvis per a la convergència. 

A més a més, la investigació-acció es caracteritza pel seu caràcter cooperatiu i col·legiat, que implica 
i facilita la participació en el mateix procés i des del principi de tots els agents afectats pels canvis 
(professorat, càrrecs docents, estudiantat, personal d'administració, etc.). 

Amb aquesta finalitat hi ha un grup de treball per titulació que lidera el procés respectiu, amb la 
participació del degà/ana o director/a de centre (o persona en qui delegue) i el director/a de la 
titulació que s'acull al projecte pilot, que manté una comunicació fluida amb els departaments 
implicats. Es recomana també la participació de l'estudiantat (per exemple, representants en la 
Comissió de Titulació o els delegats o delegades de curs), per tal de donar la visió de la càrrega de 
treball. 

El professorat compta amb l'assessorament tècnic de les unitats tècniques per a tot el procés de 
renovació de la seua didàctica: per a l'anàlisi de la situació actual, planificació del ECTS, etc. 

Es plantegen ajudes econòmiques per assignatura per tal de fer front als canvis en la docència que 
implica el ECTS (adquirir material fungible per a enquestes, convidar experts a les aules, finançar 
eixides a centres de treball, etc.). 

Des del Vicerectorat de Qualitat Educativa i Harmonització Europea s'han dut a terme actuacions de 
suport, organització i orientació a la primera i segona edició de projectes pilot per a l'harmonització 
europea de les titulacions, i a la tercera edició corresponent als projectes d'adaptació de les 
titulacions, que s'encetaren en els cursos 2002/03, 2003/04 i 2004/05, respectivament. Es tracta de 
fer el seguiment dels grups de treball de primer curs d'Humanitats, quart curs d'Administració i 
Direcció d'Empreses i cinquè d'Enginyeria Industrial en la primera edició; dels grups de treball de 
tercer d'Enginyeria Tècnica Agrícola, primer d'Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial, primer de 
Turisme, tercer d'Administració i Direcció d'Empreses, segon d'Humanitats en la segona edició; i 
dels grups de treball de primer de la Llicenciatura en Químiques i de primer de Traducció i 
Interpretació. 

2. Assignatura de lliure elecció 

Dins de l'oferta de lliure elecció de l'estudiantat de la Universitat, s'ha llançat un curs amb el títol 
L'espai europeu d'ensenyament superior i el paper de l'estudiantat, convalidable per 1,5 crèdits de 
lliure configuració, que pretén donar a conèixer la situació actual de la universitat espanyola davant 
dels canvis del procés de convergència europea en educació. 

L'objectiu del curs ha estat que l'estudiantat fóra coneixedor dels fonaments de l'EEES i desenvolupe 
algunes de les competències que es deriven d'aquesta nova situació: aprenentatge autònom, aprendre 
a aprendre, habilitats socials, etc. 
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El disseny del curs va ser la metodologia del ECTS. De manera que les sessions presencials són 
conferències d'experts. L'estudiantat va treballar de forma independent en un projecte. 

Les tutories s'utilitzaren com a orientació i supervisió dels treballs que es van realitzar per a 
l'avaluació, i també per a resolució de dubtes, ampliació d'informació i altres. 

Així mateix, l'estudiantat va defensar en l'última sessió d'avaluació el seu treball i va contestar les 
preguntes oportunes sobre els continguts i procediment d'aquest; també es va comptar amb un tècnic 
de suport encarregat de la gestió de la formació. 

3. Accions de difusió: internes i externes 

L'objectiu d'aquesta difusió és donar la retroacció (feed-back) al professorat del projectes pilot i 
també ensenyar a programar en el ECTS el professorat que no participa en els projectes pilot i 
difondre-hi els materials, els resultats i el procés de convergència en el centre i en la titulació. 

Aquestes accions es podrien classificar en: 

-Accions de difusió internes 

-Accions de difusió externes 

Dins de les accions internes cal destacar: 

-Les V Jornades de Millora Educativa i IV d'Harmonització Europea que van tindre lloc els dies 25 i 
26 de gener de 2005, a la Universitat. 

-La creació de les figures de coordinadors/es ECTS de titulació en els projectes pilots existents. 

-L'elaboració de l'eina informàtica, assistent ECTS del professorat, com a eina que facilita la 
planificació de les assignatures en ECTS i la visualització de la informació per part de l'estudiant en 
el LLEU. També es va difondre aquest assistent entre la direcció de titulació i la coordinació dels 
projectes.  

-La formació específica (planificació de la docència en ECTS i assistent/a del professorat) es va 
dirigir als nous projectes d'adaptació de les titulacions al procés d'harmonització europea (primer 
curs de la Llicenciatura en Químiques i primer curs de Traducció i Interpretació, al juny i juliol de 
2005. 

I dins de les accions externes cal destacar: 

-L'anàlisi i exposició dels resultats de l'avaluació de la primera edició dels projectes pilot en la I 
Jornada d'Innovació Universitària, a la Universitat Europea de Madrid, el 16 i 17 de setembre de 
2004. 

-La difusió de la planificació en ECTS (curs de planificació) a la Universitat de Lleida a l'octubre del 
2004. 

-La formació en l'espai europeu d'educació superior: un model formatiu basat en competències, en la 
III Jornada sobre Innovació Docent a la Universitat Rovira i Virgili, de Tarragona, dia 6 d'octubre de 
2004. 

-La presentació de les experiències que porta a terme la Jaume I quant a l'EEES, concretament en els 
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temes d'instruments, difusió, implantació del grau i del postgrau en el I Foro Intercambio de 
Experiencias Madrid, els dies 29 i 30 d'octubre de 2004. 

-La preparació d'un article sobre l'EEES per a la revista Escola Catalana. Febrer de 2005. 

-L'elaboració i presentació d'un article sobre les accions de la Jaume I quant a l'EEES en les III 
Jornades d'Investigació en Docència Universitària, a la Universitat d'Alacant, dies 13 i 14 de juny de 
2005. 

4. Formació de directius (PDI i PAS) en l'EEES 

Des del curs 2003/04, continuat el curs 2004/05, i derivat de l'avaluació de la Universitat segons el 
model EFQM, es van iniciar una sèrie d'accions relacionades amb la formació de directius de la 
Universitat. Aquestes accions es van materialitzar en una sèrie de cursos-tallers destinats tant a 
personal d'administració i serveis com a docents, que estigueren exercint càrrecs de direcció. 
L'objectiu era de desenvolupament de competències directives en aquest col·lectiu per a l'exercici 
específic de tasques de direcció en els diferents àmbits, com són la direcció de centres, de titulacions, 
de departaments, d'instituts d'investigació i de serveis. 

La proposta que en aquesta línia es planteja està basada en la consideració del col·lectiu de directius 
de la Universitat com a clau per a liderar el canvi. Així plantegem la realització de dos tallers anuals, 
relacionats amb l'actualització de la informació que en cada període es vaja generant, impartits per 
personal expert que també aporte la pròpia valoració. Aquestes accions estarien dirigides de manera 
específica al col·lectiu de directius. 

Com a objectius es van proposar: 

- Impulsar el canvi de la Universitat basant-se en els propis directius. 

- Actualitzar el coneixement de l'estat del procés d'harmonització europeu universitari per part dels 
directius de la Universitat. 

El procés que es va realitzar, inclou les fases següents en cada jornada: 

1) Identificació del tema del taller 

2) Identificació del professorat/ponent més adequat 

3) Acord de la data per a la realització 

4) Difusió del taller entre els directius 

5) Organització logística del taller 

6) Realització de tallers 

7) Avaluació 

Així, el passat 15 d'abril de 2005 es va portar a terme a la Universitat Jaume I el curs anomenat El 
postgrau: reptes i incerteses (de 5 hores), impartit pel professor Benjamín Suárez, coordinador del 
Programa de Convergència Europea de l'ANECA, que tenia com a objectiu, tractar i debatre alguns 
dels reptes i també intentar aclarir algunes incerteses derivades de la publicació del Reial decret 
56/2005, de 21 de gener, pel que es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau. 
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5. Suport tecnològic al procés d'adaptació de les titulacions al procés d'harmonització europea de la 
Universitat Jaume I. 

Com a resultat d'una primera anàlisi del procés d'harmonització que s'està duent a terme a la 
Universitat en l'actualitat, s'ha detectat les eines tecnològiques que necessitaran com a suport els 
actors que participen en el procés: direcció, professorat, estudiantat i el públic en general. 

En l'execució d'aquest projecte intervé un equip de treball mixt de diferents serveis de la Universitat i 
que integra els recursos humans que s'especifiquen a continuació. 

Per part del Vicerectorat de Qualitat Educativa i Harmonització Europea, com a responsables dels 
sistemes que s'han de desenvolupar, participa la vicerectora de Qualitat Educativa i Harmonització 
Europea i la tècnica d'Harmonització Europea. 

Per part del grup de desenvolupament del projecte, participa el director del Gabinet Tècnic, com a 
director del projecte, un tècnic superior d'organització, un analista d'aplicacions i un programador. 

Per part del grup de suport a la implantació participen dos tècnics de l'USE i el director del CENT. 

El resultat d'una primera anàlisi realitzada per l'equip de treball esmentat ha donat lloc a la selecció 
d'una sèrie d'eines tecnològiques que a continuació s'enumeren: 

1. Un assistent del professorat amb el qual podrem oferir-li una eina que per assignatura el guiarà en 
el procés d'adaptació del pla docent d'assignatura al crèdit europeu, seguint l'esquema: 

Descripció general 

Descriptors d'assignatura 

Horaris 

Relacions amb altres assignatures 

Eixides professionals vinculades 

Desenvolupament: 

Metodologia que cal usar 

Activitats formatives 

Sistema i criteris d'avaluació 

Programació setmanal de classes, tutories i activitats no presencials. 

2. Un monitor/a de direcció amb qui es puga seguir l'execució de tot el procés i ens permeta prendre 
decisions durant el seu desenvolupament. 

3. Un CM (Content Management System), per a l'aprenentatge virtual (e-learning), a manera de 
repositori per als materials que el professorat generarà en el disseny de les activitats d'aula. 

4. Un LMS (Learning management System), per a l'aprenentatge virtual (e-learning), en el qual el 
professorat es puga basar per a la realització d'activitats tant presencials com no presencials en el 
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desenvolupament de l'assignatura. 

5. Un dossier d'aprenentatge (e-portfolio) que permetrà que l'estudiantat puga mantindre un 
repositori en què residisquen els resultats de les activitats d'aula i que li servisca a manera de 
currículum en línia. 

6. Espai web en què s'emmagatzeme tota la informació de l'adaptació i que servisca per a la difusió i 
publicació de resultats com a canal temàtic en el portal de la Universitat. 

Aquestes solucions hauran de ser integrades amb el sistema d'ERP gestió de la Universitat e-UJIer@ 
en el qual s'emmagatzemen les dades necessàries dels plans d'estudis, d'estudiantat i de professorat 
que ens seran necessaris i amb la plataforma d'aprenentatge virtual, actual Moodle. 

L'objectiu principal i l'abast d'aquest projecte pot resumir-se de la manera següent: el 
desenvolupament i la implantació de les eines informàtiques que serviran de suport tecnològic al 
procés d'adaptació de les titulacions al procés d'harmonització europea en la Universitat Jaume I de 
Castelló. 

Els apartats següents descriuen la planificació del projecte quant a activitats que s'han de realitzar, 
planificació temporal i equip de treball. 

És important ressenyar que aquesta planificació podrà ser modificada si durant l'execució del 
projecte es considera necessari. 

Tasques que cal realitzar: 

1) Analitzar el projecte pilot d'adaptació i extraure'n les necessitats tecnològiques detallades de 
suport que es requereixen, 

2) Valorar l'impacte de les necessitats en l'organització i dissenyar les solucions informàtiques més 
adequades. 

3) Desenvolupar les eines i integrar-les amb els sistemes de gestió ERP i d'aprenentatge virtual de la 
Universitat. 

4) Implantar les solucions en el procés d'adaptació. 

6. Projecte interuniversitari de convergència europea 

Dins dels projectes interuniversitaris caldria destacar les accions següents: 

- Presentació d'una proposta d'acció conjunta en el sistema universitari calencià (SUV) que ha estat 
exposada en la I Jornada del SUV, el 14 de febrer de 2005 a la Universitat Politècnica de València. 

- Presentació de la proposta d'acció conjunta en el SUV per al Contracte Programa a signar amb la 
Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència al juny de 2005. 

Capítol 9. INVESTIGACIÓ 
Sumari 

Oficina per a la Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic  
Resum 
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Institut de Tecnologia Ceràmica  
I+D i assessorament tecnològic  
Transferència de tecnologia  
Formació  
Serveis tecnològics 

Servei Central d'Instrumentació Científica 

Oficina per a la Cooperació en Investigació i Desenvolupament 
Tecnològic 
Personal investigador 

A banda del personal docent i investigador de plantilla, durant l'any 2004 han estat vigents fins a 316 
beques i contractes. El personal becari predoctoral i de continuïtat (postdoctoral) en activitat han 
assolit el nombre de 65 i el personal investigador contractat, el de 47. La resta correspon a becaris i 
becàries i a personal contractat específicament a càrrec d'un projecte. 

L'esforç de la Universitat per tal de donar suport a l'activitat dels grups d'investigació de major 
qualitat, amb nous recursos humans dedicats expressament a la investigació, es manifesta en els 41 
contractes de personal investigador de suport vigents, finançats pel pressupost ordinari de la 
Universitat. 

Taula 9.1. Personal investigador no de plantilla durant 2004 

Captació de recursos 

Durant l'any 2004 la Universitat Jaume I ha aconseguit 7,6 milions d'euros per a la realització 
d'activitats d'investigació i desenvolupament tecnològic. Aquesta xifra suposa un creixement del 
17% respecte a l'any anterior (6,5 milions d'euros). 

Pel que fa a la distribució d'aquests fons pel seu origen, el 52% dels recursos econòmics generats 
provenen del sector públic, en què cal destacar l'aportació principal, per part de l'administració 
central de l'estat, amb un terç del total dels recursos recaptats, i també l'aportació de la Generalitat 
Valenciana, que supera el 15% amb un índex de creixement del 28% respecte del 2003. En canvi, 
l'aportació de la Unió Europea continua una tendència minvant tot i que el VIè Programa Marc es 
troba en l'equador del seu període d'execució. 

La captació de recursos privats, procedents de contractes de I+D (investigació i desenvolumanent) 
amb les empreses se situa al voltant de l'11%. Cal destacar la contribució d'altres entitats, 
generalment privades sense finalitat lucrativa, que supera el 36%, la qual cosa suposa un augment 
del 38% respecte de les dades del 2003. D'aquestes, l'aportació més important correspon a la 
Fundació Caixa Castelló, Bancaixa, que l'any 2004 ha continuat amb la seua política de mecenatge, 
amb una aportació de 601.012,00 euros.

Investigadors 6
Investigadors de suport a grups d'investigació 41
Becaris i becàries predoctorals 59
Becaris i becàries de continuïtat 6
Becaris i becàries a càrrec de projectes 135
Personal contractat a càrrec de projectes 69

 316
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Taula 9.2. Captació de recursos pel seu origen 2004 

Prop de la quarta part dels recursos (35,51%) corresponen a activitats d'investigació i suport tècnic 
amb contracte, atès l'article 83 de la LOU. S'han subscrit 287 contractes, dels quals 81 (14,41%) 
corresponen a contractes de I+D i la resta a altres activitats. Quant a l'import contractat, la I+D 
continua sent l'activitat que genera més recursos en aquest apartat (24,92%). 

Cal destacar en aquest sentit l'augment constant en relacióm amb l'any 2003 tant en el nombre de 
contractacions subscrites (un 19,5% més) com en l'import total contractat (un 14,7% més), havent 
passat de subscriure 240 contractactacions per un import de 2,36 milions d'euros l'any 2003 a 287 per 
un import total de 2,7 milions d'euros l'any 2004.  

Els projectes d'investigació constitueixen més del 38% del finançament. Així, com en anys anteriors, 
aquesta continua sent la font principal de captació de recursos per a recerca a la Jaume I, encara que 
la diferència amb la quantia que s'obté a través de les contraccions es redueix any rere any, ja que els 
recursos per contractes creixen a un ritme de quasi el 15% anual mentre que la recaptació via 
projectes ho fa a només el 7%. Aquestes xifres demostren la maduresa de les relacions de la 
Universitat amb el seu entorn empresarial i social i l'efectivitat de les polítiques de promoció de la 
transferència de tecnologia promogudes des del Vicerrectorat d'Investigació. 

Taula 9.3. Distribució del finançament per tipus de recurs 

Origen Import (euros) %
Administració central 2.440.924,21 32,02
Administració autonòmica 1.193.091,92 15,65
Administració provincial 14.153,97 0,19
Administració local 118.507,82 1,55
Administració europea 233.971,74 3,07
Total públic 4.000.649,66 52,48
Empresa privada 842.363,77 11,05
Empresa pública 11.100,00 0,15
Total empresa 853.463,77 11,19
Altres 2.769.610,73 36,33
Total altres 2.769.610,73 36,33
Total general 7.623.724,16  

Tipus Nombre Percentatge Import Percentatge
1AA Contracte d'assistència tècnica 137 24,38 105.765,28 1,39
1CA Contracte d'assessorament 17 3,02 200.271,57 2,63
1CC Contracte de formació 1 0,18 960,00 0,01
1CI Contracte d'investigació 81 14,41 1.900.173,95 24,92
1CL Contracte de col·laboració 47 8,36 444.233,45 5,83
1CS Contracte de suport tecnològic 4 0,71 55.844,83 0,73
TOTAL CONTRACTES 287 51,07 2.707.249,08 35,51
2PE Projecte d'investigació europeu 1 0,18 187.500,00 2,46
2PN Projecte d'investigació estatal 30 5,34 1.322.725,00 17,35
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La taula següent mostra quina ha sigut la distribució per departaments de la captació de recursos al 
llarg de 2004. El finançament a través de contractes, atès l'article 83 de la LOU, es concentra 
principalment en els departaments de Ciències Experimentals, Tecnologia, Química Inorgànica i 
Orgànica i en l'Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC). A més a més, cal destacar que l'Institut 
Universitari de Plaguicides i Aigües, que es va crear el 2004, ja és el segon centre amb una major 
captació de recursos per contracte, darrere del ITC. 

Pel que fa als projectes d'investigació, els departaments que han mostrat una major capacitat de 
recaptació de recursos són el de Ciències Experimentals, Enginyeria i Ciència dels Computadors, 
Llenguatges i Sistemes Informàtics, Tecnologia i Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia. 

Taula 9.4. Distribució del finançament per departament 

2PV Projecte d'investigació aut. 45 8,01 430.632,74 5,65
2PU Projecte d'investigació UJI 43 7,65 971.207,00 12,74
TOTALS PROJECTES 119 21,17 2.912.064,74 38,20
2A0 Ajut d'investigació inespecífic 45 8,01 880.519,28 11,55
2AX Ajut per a xarxes 10 1,78 226.139,46 2,97
2I0 Ajut d'infraestructura 4 0,71 320.982,60 4,21
2M0 Ajut per acció integrada 1 0,18 10.608,00 0,14
2M1 Ajut per a estada 68 12,10 390.055,00 5,12
2M2 Ajut per a investigador invitat 28 4,98 176.106,00 2,31
TOTAL ALTRES AJUDES 156 27,76 2.004.410,34 26,29
TOTAL GENERAL 562  7.623.724,16  

Departament Contractes Projectes 
d'investigació

Altres 
ajuts TOTAL

Administració d'Empreses i 
Màrqueting 75.414,72 74.659,00 19.841,03 169.914,75

Ciències Experimentals 303.938,92 511.844,00 163.425,44 979.208,36
Dret Privat 145.453,97 26.152,00 15.223,30 186.829,27
Dret Públic 146.894,61 31.267,00 8.370,00 186.531,61
Economia 98.802,06 55.804,00 42.186,04 196.792,10
Enginyeria i Ciència dels 
Computadors 134.288,62 285.767,98 53.713,00 473.769,60

Enginyeria Química 21.000,00 58.400,00 0 79.400,00
Filosofia, Sociologia i Comunicació 
Audiovisual i Publicitat 87.723,27 132.280,00 24.180,00 244.183,27

Finances i Comptabilitat 31.833,19 72.344,00 8.385,00 112.562,19
Història, Geografia i Art 125.718,62 65.920,00 57.097,00 248.735,62
Institut Universitari de Tecnologia 
Ceràmica 629.829,24 0 187.001,19 816.830,43

Llenguatges i Sistemes Informàtics 81.755,87 357.060,00 189.185,54 628.001,41
Matemàtiques 11.940,00 214.062,00 71.009,46 297.011,46

Psicologia Bàsica, Clínica i 18.301,33 237.760,00 254.950,51 511.011,84
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Activitat 

Les accions d'investigació vigents durant 2004 han estat 913, enfront de les 806 del període anterior. 
Durant aquest any, els investigadors i investigadores de la Universitat han treballat en 323 projectes 
d'investigació i 396 contractes amb empreses i institucions. Entre aquests últims, 171 corresponen a 
activitats d'assistència tècnica (determinacions analítiques, informes tècnics, dictàmens); 129, a 
investigació, i la resta, a activitats d'assessorament i de suport tècnic. 

El nombre d'altres accions d'investigació (coordinació, mobilitat, accions especials) ha ascendit a 
194. 

Cal considerar aquestes xifres tenint en compte el potencial de recursos humans de la Universitat 
Jaume I, que l'any 2004 ha comptat amb 1.025 professors i professores (dels quals 542 eren 
professorat doctor), i 166 grups d'investigació. Això suposa una ràtio de 5,5 accions d'investigació 
per grup i quasi 1,7 per doctor/a. 

Taula 9.5. Professorat implicat en contractes i projectes durant 2004 

Psicobiologia
Psicologia Evolutiva, Educativa, 
Social i Metodologia 5.430,00 81.270,00 15.300,00 102.000,00

Química Inorgànica i Orgànica 229.845,05 176.745,80 683.440,60 1.090.031,45
Tecnologia 214.059,65 345.172,96 156.466,83 715.699,44
Traducció i Comunicació 22.101,22 98.079,00 18.775,00 138.955,22
Dret del Treball, Seguretat Social i 
Eclesiàtic de l'Estat 3.750,00 0 0 3.750,00

Institut Universitari de Plaguicides i 
Aigües - IUPA 304.608,97 18.300,00 0 322.908,97

Educació 0 7.924,00 3.000,00 10.924,00
Estudis Anglesos 0 61.253,00 4.290,00 65.543,00
Filologia i Cultures Europees 0 0 2.500,00 2.500,00

Departament Contractes Projectes Implicats en projectes o 
contractes

Administració d'Empreses i Màrqueting 11 29 29
Ciències Experimentals 21 78 79
Dret d Treball, Seguretat Social i Eclesiàstic 
de l'Estat 1 2 3

Dret Privat 13 13 17
Dret Públic 8 29 32
Enginyeria i Ciència dels Computadors 12 52 54
Economia 11 27 28
Educació 0 10 10
Enginyeria Química 13 7 15
Finances i Comptabilitat 6 21 21
Filologia i Cultures Europees 2 16 17
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Producció científica 

D'acord amb les dades, encara no definitives, corresponents a l'any 2004, el personal investigador de 
la Universitat va publicar 373 articles en revistes periòdiques de caràcter científic: 64 llibres 
d'investigació, 129 capítols de llibres i 252 ponències a congressos.  

Resum 

Institut de Tecnologia Ceràmica 

I+D i assessorament tecnològic 

L'estret contacte amb la realitat quotidiana del sector ceràmic permet l'Institut de Tecnologia 
Ceràmica (ITC) detectar quines són les necessitats d'aquest sector, per tal d'establir les línies de I+D 
(investigació i desenvolupament) en què s'emmarcaran els projectes d'investigació que es realitzen 
amb les empreses. Amb aquesta finalitat es facilita el subministrament de la tecnologia necessària 
per innovar en l'àmbit del procés, dels productes, de la matèria primera o en els serveis.  

La investigació científica, el desenvolupament tecnològic i l'assessorament tècnic s'entenen com 
activitats complementàries que s'encaminen cap a la creació de nous productes ceràmics i cap a la 
millora dels ja existents i del coneixement de les etapes del procés de fabricació, del disseny de nous 
equips i/o dels procediments de fabricació; en definitiva, s'encaminen cap a la generació de noves 
tecnologies que permeten a les empreses la innovació tecnològica. 

Les pimes (petites i mitjanes empreses) tenen, en general, una capacitat limitada per a realitzar 
activitats d'investigació. Per això els cal el suport d'un centre extern que hi col·labore per generar i 
ajudar-les a assimilar la tecnologia necessària per a ser més competitives. 

1. Projectes amb empreses. 

La part més important de l'activitat investigadora de l'ITC se centra en els projectes que desenvolupa 
per a empreses del sector ceràmic sota contracte. Durant aquest període s'ha col·laborat en projectes 
amb 48 empreses, els títols dels quals s'ometen per raons de confidencialitat. 

2. Projectes finançats per les administracions públiques.

Filosofia, Sociologia i Comunicació 
Audiovisual i Publicitat 13 33 37

Història, Geografia i Art 10 20 24
Llenguatges i Sistemes Informàtics 18 42 44
Matemàtiques 8 41 44
Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia 11 40 40
Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i 
Metodologia 4 34 34

Química Inorgànica i Orgànica 11 43 43
Tecnologia 36 48 53
Traducció i Comunicació 10 27 28
Estudis Anglesos 1 30 31
Total 220 642 683
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Projectes finançats a càrrec de programes regionals. 

S'ha participat en els 13 projectes, cofinançats per empreses del sector i institucions públiques 
d'àmbit autonòmic, que s'enumeren a continuació. 

Programa d'Investigació, Desenvolupament i Innovació, 2005. Plans de Centres de Serveis a 
Empreses. IMPIVA (Institut de la Petita i Mitjana Indústria Valenciana). 

Projecte: Caracterització de contaminants atmosfèrics presents en les emissions gasoses. 

Projecte: Obtenció de materials de referència de primeres matèries ceràmiques. 

Projecte: Valoració de riscos en l'ús del mercuri metàl·lic en la determinació de la densitat aparent de 
peces ceràmiques. 

Projecte: Degradació de corrons ceràmics en forns monoestrat. Optimització de la composició de 
l'engalba del revers dels taulells ceràmics per a minimitzar l'atac químic dels corrons ceràmics. 

Programa de cooperació tecnològica entre centres d'investigació i tecnologia. Plans de centres i 
serveis a empreses. IMPIVA. 

Projecte: Anàlisi de la problemàtica associada a les limitacions dels actuals mètodes d'instal·lació de 
taulells ceràmics. 

Projecte: Desenvolupament d'una tecnologia de recobriments d'altes prestacions transferibles al 
sector ceràmic valencià. 

Programa d'alta especialització en tecnologies industrials. IMPIVA. 

Projecte: Desenvolupament d'una tecnologia de membranes ceràmiques per a la millora tècnica i 
mediambiental de la indústria de la Comunitat Valenciana. 

Projecte: Noves tècniques i recobriments ceràmics de baixa temperatura. 

Pla valencià de recerca i desenvolupament I+D+i 2004-2006. Ajudes per a accions d'articulació del 
sistema valencià de ciència, tecnologia i empresa. Generalitat Valenciana. 

Projecte: Disseny, desenvolupament i demostració en planta d'un reactor continu destinat a la 
recuperació de banys de cromat esgotats. 

Projecte: Sistema d'indicadors per als processos de fabricació de la indústria ceràmica. 

Projecte: Disseny d'un procés de residu zero per a l'eliminació de bor en aigües residuals d'empreses 
ceràmiques. 

Projecte: Reciclat de fangs de tall i polit de marbre com a subproductes en ceràmica estructural, 
derivats del ciment i compòsits. 

Pla valencià de I+D+i 2004/06. Ajudes per a accions de I+D. Generalitat Valenciana. 

Projecte: Acció especial per a la internacionalització del sector ceràmic. 

Projectes finançats a càrrec de programes nacionals.
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S'han desenvolupat 12 projectes cofinançats per empreses del sector i institucions públiques d'àmbit 
nacional. Són els següents: 

Pla nacional de I+D+i 2004-2007. Programa de foment de la investigació tècnica. Ministeri de 
Ciència i Tecnologia. 

Projecte: Desenvolupament de teules de baixa bioreceptivitat, proposta d'un mètode accelerat per a 
l'avaluació de la resistència a la colonització biològica. 

Projecte: Degradació de corrons ceràmics en forns monoestrat. 

Projecte: Obtenció de recobriments ecològics amb propietats mecàniques optimitzades. 

Projecte: Hàbitat 2030 - Materials i components. Desenvolupament de noves tecnologies en 
materials i processos de fabricació de components. 

Projecte: Putzolanes texturades per a formigó d'alta resistència i els sistemes productius necessaris 
per a la seua fabricació. 

Projecte: Estudi d'aplicacions i millora del procés d'obtenció d'òxids de zinc a partir de residus de 
Zamak. 

Projecte: Suport a la internacionalització del sector ceràmic. 

Projecte: Fractures en plaques ceràmiques formades per suports vitroceràmics i capes homogènies 
tensionades. 

Projecte: Disseny d'un tancament exterior ceràmic bioclimàtic d'alta eficiència energètica. 

Pla nacional de I+D+i 2004-2007. Programa nacional de construcció de l'àrea de transport i 
construcció. Ministeri de Foment. 

Projecte: Disseny d'un tancament exterior ceràmic bioclimàtic d'alta eficiència energètica. 

Pla nacional de I+D+i 2004-2007. Programa d'ajudes a projectes de I+D (investigació i 
desenvolupament). 

Projecte: VALOCER - Valoració de residus ceràmics en la fabricació de ciments. 

Pla nacional de I+D+i 2004-2007. Programa d'ajudes a la creació de xarxes temàtiques. 

Projecte: Xarxa europea per a la prevenció del desgast en la indústria. 

Projectes finançats a càrrec de programes europeus. 

S'ha participat en els tres projectes finançats per empreses i institucions públiques d'àmbit europeu, 
que es detallen a continuació. 

VI Programa Marc. Horizontal Research Activities Involving SMEs. Comissió Europea. 

Projecte: Studies aimed drec assisting legislation and encouraging continual improvement strategies 
in the field of respirable crystalline silica.
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Projecte: Mass customisation of Ceramic and Glass decoration. A Contribution to the Future 
Manufacturing Industries. 

VII Programa Marc. Priority Thematic Àrea 3. Nanotechnology. STREP. Comissió Europea. 

Projecte: KMM-NoE - Knowledge-based multicomponent Materials for Durable and Safe 
Performance. 

Tres articles publicats en revistes científiques i tècniques. 

Fruit de la intensa activitat investigadora del ITC, s'ha participat amb 29 treballs en diferents 
publicacions científiques i tècniques especialitzades.  

4. Comunicacions en congressos. 

S'han presentat un total de 18 comunicacions i conferències als congressos i reunions científiques 
que es detallen a continuació: 

XIII Euroanalysis. Europeten Conference on Analytical Chemistry. Salamanca, del 5 al 10 setembre, 
2004. 

55th Annual Meeting of the international Society of Electrochemistry. Thessaloniki, Grècia, del 19 al 
24 setembre, 2004. 

Setmana Europea de la Ciència i Tecnologia de la Comunitat Valenciana. València, del 2 al 8 
novembre, 2004. 

IX Congrés d'Enginyeria Ambiental. PROMA 2004. Bilbao, del 9 al 11 de novembre, 2004. 

VII Conferències sobre el Medi Ambient. Castelló, 15-18 de novembre, 2004. 

19th International Forum Process Analytical Technology -IFPAC. Arlington, Virginia (Washington, 
D.C.) EUA, del 10 al 13 de gener, 2005. 

5th International Conference on Urban Air Quality. València, del 29 al 31 de març, 2005. 

Problemàtiques actuals i tendències en el sector ceràmic. Onda, 5 de maig, 2005. 

Glass trend workshop. Castelló, del 9 a l'11 de maig, 2005. 

X Jornada Tècnica Internacional. Castelló, 25 de maig, 2005. 

Ceràmica i Ambient. Bolonya, del 15 al 17 de juny, 2005. 

IX Conference & Exhibition of the Europeten Ceramic Society. Portoro, Eslovènia, del 19 al 23 de 
juny, 2005. 

XV Jornades d'Estiu: Globalització i progres: el repte del futur. València, 9 de juliol, 2005. 

XXII European Membrane Society Summerschool: Inorganic Membranes Preparation, 
Characterization and Applications. Setembre, 2005 

Transferència de tecnologia 
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S'ha constatat que la transferència de tecnologia, procedent de sectors industrials diferents d'aquell 
on es vol aplicar, sol ser origen de nombroses accions d'innovació.  

Aconseguir que es produïsca la transferència de tecnologia requerirà el desenvolupament de quatre 
etapes: prospecció, assimilació, adaptació i implantació a escala industrial de tecnologies emprades 
en altres processos de fabricació o en altres activitats industrials, inèdites en el sector productiu a què 
es pretenen aplicar. 

L'Institut de Tecnologia Ceràmica, conscient que la major part de les empreses del sector ceràmic no 
poden generar tota la tecnologia que necessiten, potencia activament la transferència de tecnologia, 
per mitjà de la detecció de les necessitats o problemàtiques sorgides en l'exercici de l'activitat de les 
empreses ceràmiques, i tracta de descobrir noves solucions a aquests desafiaments. 

Per a això s'assisteix a diversos fòrums de tecnologia i fires, es consulta bases de dades o articles 
científics relacionats amb aquests problemes, etc. La nova tecnologia detectada s'implantarà 
directament, o s'adaptarà, si cal, al sector ceràmic, per a la qual cosa el ITC realitza accions prèvies 
de desenvolupament tecnològic. 

Projectes 

S'ha participat en els següents projectes de transferència de tecnologia: 

Programa d'investigació, desenvolupament i innovació 2005. Plans de centres de serveis a empreses. 
IMPIVA (Institut de la Petita i Mitjana Indústria Valenciana). 

Projecte: Optimització del procés de polit de gres porcellànic. 

Projecte: Aplicació de la projecció per plasma en el desenvolupament de noves aplicacions sobre 
materials ceràmics. 

Projecte: Obtenció de materials de referència de primeres matèries ceràmiques. 

Pla valencià de I+D+i 2004/06. Ajudes per a accions d'articulació del sistema valencià de ciència, 
tecnologia i empresa. Generalitat Valenciana. 

Projecte: Activitats de REDIT en la Xarxa Nacional pymERA i IRC-Cenemes. 

Plans de consolidació i competitivitat de la pime (PCCP). IMPIVA 2005. 

Projecte: Actuació d'una xarxa d'agents distribuïts per a potenciar el sector de béns d'equip. 

Projecte: Xarxa de cooperació entre empreses per a desenvolupar i promoure pràctiques de 
producció sostenibles (EVOLUTIVA). 

Projecte: Gestió de la innovació en empreses de la Comunitat Valenciana. 

Pla nacional de I+D+i 2004/07. Programa de foment de la investigació tècnica. Ministeri de Ciència i 
Tecnologia. 

Projecte: Potenciació i foment de la investigació, el desenvolupament i la innovació tecnològica en el 
sector ceràmic. 

Formació 
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La formació del personal de l'Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC) i la dels tècnics del sector 
ceràmic és una acció prioritària per al ITC. A l'hora de generar o transferir tecnologia, és 
indispensable l'existència de personal tècnic qualificat per a aplicar-la i millorar-la. 

Des de fa uns anys, el ITC organitza en les seues instal·lacions cursos, seminaris i posades en comú 
dels treballs que s'hi desenvolupen, i assisteix a cursos i activitats formatives externes. 

Amb la finalitat de difondre els coneixements adquirits amb els treballs realitzats en el ITC, s'hi 
organitzen una sèrie d'activitats formatives dirigides a persones amb responsabilitat tècnica en les 
empreses. Amb aquesta activitat es pretén contribuir a incrementar el nivell de coneixements dels 
tècnics ceràmics i, d'aquesta manera, augmentar la competitivitat d'aquest sector industrial. 

A la Universitat Jaume I de Castelló s'imparteix des de 1993 la titulació d'Enginyeria Química, 
orientada especialment al processament de materials ceràmics. És l'única titulació a l'estat espanyol 
amb especialització en tecnologia ceràmica. El 80% dels docents que imparteixen la titulació, 
professorat del Departament d'Enginyeria Química, estan integrats en la plantilla de l'ITC. 

En aquest període de temps s'han impartit un total de 12 cursos monogràfics dirigits als tècnics del 
sector ceràmic als quals han assistit un total de 101 persones: 

Taulells ceràmics, aspectes tecnicocomercials. 

Caracterització de primeres matèries per a la indústria ceràmica. 

Seminari de vidriats ceràmics. Resistència química, resistència al desgast i porositat. 

Principis bàsics de la normativa mediambiental en la indústria ceràmica i afins. 

Curs de fabricació de maons.  

Polit de gres porcellànic. 

Curs de cogeneració. 

Controls sud produit dini das appareils sanitaires et carreaux céramiques. 

Technique fluorescence X. 

Assaigs: granulometria làser, porosímetre, BET, mesurador de brillantor, plasticitat, granulometria 
Sedigraph, absorció atòmica. 

Techniques de caractérisation das matières premières. 

Caracterització de materials ceràmics per espectrometria de fluorescència de raigs X. 

Així mateix, s'ha participat per invitació en altres 11 cursos, en les seues respectives edicions, 
organitzats per altres entitats: 

Màster en Medi Ambient i Empresa: Gestió dels Processos Productius. 

5th International Conference on Urban Air Quality. 

Jornada sobre el VII Programa Marc de I+D+i i el Futur de la Investigació a Europa. 
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Problemàtiques actuals i tendències en el sector ceràmic. 

Jornades sobre vidre borosilicat. 

Coneixement tècnic del producte, usos i tendències. 

X Jornada Tècnica Internacional, la Innovació de Procés i Producte en la Fabricació de Taulellets. 

Medi ambient industrial: contaminació de residus. 

Jornades: l'Ocupació Mediambiental en el Sector Industrial. 

La tercera edició d'OPEN SAYS- Setmana europea de les regions i ciutats ha tingut lloc a 
Brussel·les. Synergies between the ceramic cluster and a r&d centre. 

Màster en gestió de sistemes de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals. 

Serveis tecnològics 

En l'Institut de Tecnologia Ceràmica s'ofereixen una sèrie de serveis tecnològics que es divideixen 
en quatre grans àrees: anàlisi i assaigs, laboratoris acreditats, garantia de qualitat i informació i 
documentació. 

Aquests serveis estan concebuts per a prestar suport a les empreses, en moments puntuals, davant de 
determinats problemes que puguen sorgir i en complementarietat amb els seus propis mitjans. 

En el ITC també s'utilitzen serveis tecnològics cada vegada que s'ha de recórrer a tot tipus de 
consultes bibliogràfiques, anàlisis, assaigs sobre nous materials, etc., per a dur a terme les activitats 
de I+D i assessorament tecnològic, transferència de tecnologia i formació. 

1 Anàlisi i assaigs 

L'Institut de Tecnologia Ceràmica disposa d'instrumental científic adequat i recursos humans 
qualificats per a realitzar les anàlisis i assaigs sol·licitats per les empreses del sector ceràmic; cal 
remarcar amb especial èmfasi, en aquesta tasca de caracterització, la importància de les propietats 
tecnològiques dels materials, és a dir, les que tenen com a objecte avaluar el comportament d'un 
determinat material ceràmic en les distintes etapes del procés de fabricació. 

El ITC posa al servei de les indústries ceràmiques més de 480 anàlisis i assaigs, una relació que es va 
incrementant any rere any, com a conseqüència dels nous mètodes i procediments experimentals que 
es deriven de les activitats de I+D dutes a terme per l'Institut. 

2. Laboratoris acreditats per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) 

Des de 1988, el ITC té implantat un sistema de qualitat amb l'objectiu d'assegurar la seua 
competència tècnica com a laboratori d'assaig. Això permet ser el primer laboratori acreditat per 
l'Entitat Nacional d'Acreditació a l'Estat espanyol, conjuntament amb altres dos organismes. 

Des de llavors, ha ampliat l'abast de la seua oferta de servei i compta en l'actualitat amb cinc 
acreditacions que cobreixen distints tipus de materials ceràmics, aigües industrials, residus i 
emissions atmosfèriques. 

Acreditació núm. 2/LI004 per a la realització d'assaigs de taulells ceràmics i recipients ceràmics 
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(22/12/88).  

Acreditació núm. 2/LI057 per a la realització d'assaigs de materials ceràmics d'argila cuita utilitzats 
en construcció (07/09/90).  

Acreditació núm. 2/LI197 per a la realització d'assaigs d'aparells sanitaris ceràmics (03/02/95).  

Acreditació núm. 2/LI565 per a la realització d'assaigs d'emissions atmosfèriques a través de focus 
fixos d'emissió (15/03/96).  

Acreditació núm. 2/LI241 per a la realització d'anàlisi fisicoquímica d'aigües, residus i lixiviats 
(15/03/96).  

3. Garantia de qualitat. 

La comesa fonamental de la Unitat de Garantia de Qualitat és assegurar la implantació i el 
manteniment del sistema de qualitat establit per a satisfer les necessitats dels seus clients per mitjà de 
la prestació de serveis d'alta qualitat, segurs, independents i fiables. 

Es manté una estreta col·laboració amb les empreses del sector ceràmic en l'assessorament per a la 
implantació i el manteniment de sistemes de gestió d'acord amb les normes ISO 9000 i ISO 14001. 

4. Informació i documentació. 

L'objectiu fonamental d'aquesta unitat és atendre i gestionar les necessitats d'informació i 
documentació que sorgeixen tant des del mateix Institut com des de les empreses del sector ceràmic 
o d'altres relacionades amb aquest.  

Les seues tasques fonamentals estan orientades a la localització de la informació, dirigint-se a les 
fonts pertinents i usant la metodologia apropiada; a la gestió i organització de la informació 
obtinguda per a la seua posterior utilització i a la difusió de la informació entre els usuaris.  

Des del centre de documentació es gestionen la biblioteca i l'hemeroteca de l'Institut, que es 
considera un referent pel seu gran contingut d'obres especialitzades en ceràmica per a l'estudianat i el 
personal tècnic del sector. La nostra biblioteca s'ha incrementat durant el curs 2004-2005 amb més 
de 190 obres i s'han mantingut en aquest període les subscripcions a més de 90 publicacions 
periòdiques.  

És també una tasca del centre de documentació la gestió de la difusió dels treballs d'investigació de 
l'Institut, ja siga com a presentacions en congressos o reunions científiques, ja com com articles 
publicats en les principals revistes i publicacions d'àmplia difusió d'àmbit nacional i internacional. 

Servei Central d'Instrumentació Científica 
Durant l'any 2004 el Servei Central d'Instrumentació Científica ha continuat oferint els seus serveis i 
ha posat a disposició del personal investigador de la Universitat, i a disposició de les empreses i 
entitats privades que ho han requerit, la infraestructura instrumental avançada en el camp de la 
investigació experimental. 

Durant l'any 2004 s'han incorporat al servei una sèrie d'equips gràcies a l'acció del Fons FEDER. 
Aquests equips són: un espectròmetre de fluorescència de raigs X i un difractòmetre de raigs X en 
pols per a mostres de rutina i un difractòmetre de raigs X en pols per a xicotetes mostres (en 
capil·lar); un equip de cromatrografia de gasos, adaptat a un analitzador de temps de vol d'alta 
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resolució, fluorímetre modular; un perfilòmetre per a la caracterització topogràfica de superfícies; un 
equip de generació i anàlisi de polsos làser ultraràpid, equip d'espectroscòpia infraroja amb 
microscòpia; una cambra d'alta temperatura per a difracció de raigs X; un sistema de mesuraments 
d'impedància elèctrica. 

S'ha fet una estimació de la utilització dels equips del Servei en aquest any, que ha ascendit a un total 
d'unes 8.000 hores. S'han realitzat aproximadament 600 assistències a usuaris interns i externs, que 
corresponen a unes 3.300 mostres. Els usuaris interns principalment han sigut els departaments de 
Química Inorgànica i Orgànica, el Departament de Ciències Experimentals i el Departament de 
Tecnologia. Quant als usuaris externs, s'han realitzat treballs per a les universitats de València, 
Saragossa, Oviedo, i per a empreses del sector ceràmic, de matèries primeres, esmalts i pigments 
ceràmics, empreses de paviment i revestiment ceràmic i de porcellana. 

Com en anys anteriors, el personal del Servei ha col·laborat en cursos i congressos: VII Congrés 
Mundial de la Qualitat del Taulell, Taller d'ISO 9001, XLIV Congrés de la Societat Espanyola de 
Ceràmica i Vidre, Jornades de Ceràmica Popular.  

Tal com s'ha fet en els cursos anteriors, el Servei ha col·laborat durant el curs 2004/05, amb el Mòdul 
de Formació que han realitzat els estudiants del segon curs del Cicle Superior d'Anatomia Patològica 
i Citologia de l'Institut d'Ensenyament Secundari Matilde Salvador. Un total de 24 estudiants han 
sigut introduïts en la tècnica de microscòpia electrònica d'escombratge i microscòpia òptica amb 
anàlisi d'imatge. 

S'han rebut visites d'estudiantat de centres d'ensenyament secundari i d'altres universitats, i personal 
d'empreses, principalment del sector ceràmic, interessats pels serveis que oferim. 

El Servei Central d'Instrumentació Científica és el suport i base de moltes investigacions que es 
realitzen en els departaments d'aquesta Universitat. Les anàlisis i estudis realitzats en els laboratoris 
del Servei constitueixen un suport dels treballs d'investigació, publicacions, tesis de llicenciatura i 
tesis doctorals, fonamentalment dels departaments de Ciències Experimentals, Química Inorgànica i 
Orgànica i addicionalment el de Tecnologia. 

Cal destacar el treball en l'organització dels nous laboratoris de l'edifici d'investigació, on serà 
traslladat el SCIC.  

Any 2005 

Durant el 2005 s'ha treballat en la mateixa línia que durant el 2004. El SCIC ha realitzat un total 
aproximat de 1.100 assistències que corresponen a unes 5.600 mostres, per la qual cosa s'ha produït 
un increment en el nombre d'anàlisis realitzades. 

Capítol 10. ACTIVITATS CULTURALS I PROMOCIÓ 
UNIVERSITÀRIA 
Sumari 

Programa Campus obert  
Activitats esportives  

Introducció  
Dades del Servei d'Esports  
Recursos humans  
Activitats organitzades durant el curs acadèmic 2004/05  
Dades d'inscripcions en activitats esportives

Pàgina 152 / 357Memòria del curs 2004/05



Fotografies 
Activitats socioculturals  

Aula de música  
Aula de cinema  
Aula de fotografia  
Aula de teatre  
Activitats formatives  
Col·laboracions 

Escola d'Estiu 2004  
Escola d'Estiu dels Xiquets i Xiquetes 2005  
Fotografies 

Galeria Octubre  
Comunicació: publicacions de la Universitat Jaume I i projecció social 

Programa Campus obert 
Programa Campus obert 

El programa Campus obert, a través dels respectius consells assessors de les seus, ha establert per al 
curs acadèmic 2004/05 un programa d'activitats culturals i de formació que complementen els 
serveis permanents que s'ofereixen a les seus, i que tenen l'objectiu d'apropar la Universitat a la 
societat de Castelló, perquè la ciutadania de les comarques més allunyades del campus de Castelló 
tinguen les mateixes oportunitats d'accedir a la Universitat que els estudiants de les més pròximes. 

Durant el curs acadèmic 2004/05 han passat per les diferents seus un total de 2.325 persones (Seu del 
Nord, 918; Sede del Interior, 951; Seu dels Ports, 456). 

Seu del Nord:  

Aula per a Majors de la Seu del Nord, 12 sessions. De març a maig de 2005.  

IV Coloquio Internacional del Grupo Europeo de Investigación Històrica, Potestas. Memoria y 
Olvido de la Historia. Dies 8, 9 i 10 de novembre de 2004, Vinaròs.  

V Jornades de Disseny: Projectes de Futur. Dies 12 i 13 de novembre de 2004, Vinaròs. 

Curs d'Estiu, 2005: Canvis i oportunitats en la dinàmica turística de les destinacions del litoral. 
Del 20 al 22 de juliol, Vinaròs. 

Exposició fotogràfica "El Grau, esbós d'un port". De Xavi del Señor. Sala d'exposicions de la 
Seu del Nord, del 3 al 19 de juny. 

 

Sede del Interior: 

Aula per a Majors de la Sede del Interior, 20 sessions. De novembre de 2004 a maig de 2005.  

Curs de catalogació del patrimoni rural. Octubre i novembre de 2004.  

Curs d'iniciació al protocol (30 hores). Gener i febrer de 2005, Sogorb. 

Col·laboració amb el Programa d'extensió universitària (2004) a les comarques de l'Alt 
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Palància i el Millars. 

Col·laboració amb el circuit de microespectacles i formació: PERIFÈRIC 2004. 

Curs de formació esportiva, de salut i d'animació en el turisme rural i de muntanya. Dies 4, 5, 
11 i 12 de juny de 2005. 

Conferència i exposició fotogràfica "De la Plana al sostre del món". Del 10 al 19 de juliol de 
2005.  

Exposició fotogràfica "La sal de la tierra". De Juan Plasencia: 

o Del 9 al 23 de maig, a la Sede del Interior, Sogorb. 

o Del 8 al 30 de juny, al Centre Cultural de Viver. 

Jornada sobre Comunicació Eficaç, impartida per Rafel López Lita, 24 de juny de 2004, a la 
FECAP, Sogorb.  

Projeccions dels vídeos guanyadors del concurs vídeo amateur, de l'aula de cinema de la 
Universitat Jaume I. Dia 24 de juny de 2005, Sogorb i Xèrica. 

 

Seu dels Ports: 

Aula per a Majors de la Seu dels Ports, 12 sessions. De març a maig de 2005. 

Curs: Eines telemàtiques per al desenvolupament rural. Del 18 de setembre al 18 de desembre 
de 2004, Morella.  

Curs de grau mitjà de coneixements de valencià (80 hores). De febrer a maig de 2005, 
Vilafranca.  

Col·laboració amb el Programa d'extensió universitària 2004, a la comarca dels Ports. 

Col·laboració amb el circuit de microespectacles i formació: PERIFÈRIC 2004. 

Exposició fotografia "La sal de la tierra", de Juan Plasencia: 

La Pobla de Benifassà. Dia 27 de desembre de 2004. 

Morella. Dia 21 de gener de 2005. 

Vilafranca. Dia 18 de febrer de 2005. 

Col·laboració al Capsigrany de Vilafranca amb l'obra teatral Qui eren i què pensaven. Juny de 
2005, Vilafranca.  

Exposició fotogràfica "Axiomes visuals", de Gracia Barrue: 

Del 12 d'agost al 5 de setembre, local social de la Pobla de Benifassà.
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Del 5 al 29 de setembre, sales gòtiques de l'Ajuntament antic de Vilafranca.  

Del 30 de setembre al 29 d'octubre, sala gòtica de l'Ajuntament de Morella.  

Concert de l'espai de jazz de l'UJI, Combos. Dia 21 de maig al Teatre Municial de Morella. 

 

Activitats esportives 

Introducció 

La Universitat Jaume I compta des del seu inici amb un servei preocupat per donar l'atenció 
necessària a la comunitat universitària en matèria d'activitat física i esportiva. 

La creació d'aquest servei té una finalitat múltiple, d'una banda, la funció compensatòria a la vida 
acadèmica que es viu en el quefer quotidià de la nostra comunitat; d'una altra banda, ens trobem amb 
els aspectes referents al foment d'hàbits higiènics i de salut, on la seua funció està centrada en la 
millora, manteniment i desenvolupament d'una major qualitat de vida. 

Dins del conjunt d'activitats que s'ofereixen existeix un grup orientat des del punt de vista de la 
competició esportiva, en què les persones pertanyents a la comunitat universitària que ho desitgen 
poden participar en tot un programa de competicions intrauniversitàries i interuniversitàries. El 
màxim exponent d'aquest apartat és la participació en els Campionats d'Espanya Universitaris. 

Hi ha un altre aspecte important dins de la nostra comesa que és la necessitat de formar els nostres 
usuaris; una formació que va des de la iniciació en alguna activitat física fins a la tecnificació en 
d'altres. Igualment, dins de la funció formadora, cal destacar els cursos, els debats i les accions 
d'assessorament que es realitzen de forma quotidiana a fi d'augmentar la cultura física i esportiva i el 
coneixement d'aquests temes per la nostra comunitat. 

Si bé aquestes són les funcions essencials d'aquest servei, hem pretès, igual que la Universitat, 
endinsar-nos en la societat en què ens desenvolupem, oferint programes universitaris en matèria 
d'activitat física a la societat de Castelló en general. 

El repte iniciat per l'equip rectoral amb la construcció del pavelló poliesportiu i amb la zona de 
raquetes, posada en funcionament el mes de novembre del curs 2004, s'ha continuat amb la 
realització del projecte de les instal·lacions esportives a l'aire lliure, les quals esperem que 
fructifiquen en un curt espai de temps. Això acredita la serietat i el compromís de la política de 
l'equip rectoral respecte de l'activitat física i esportiva que es realitza en la nostra Universitat. 

Cal destacar el percentatge d'inscripcions en activitats esportives, especialment la novetat de l'ús de 
la zona de raquetes, cursos de formació esportiva i competicions, oferits pel Servei d'Esports. 

Una altra faceta també important ha sigut el préstec de bicicletes per a tota la comunitat universitària, 
arran del conveni entre la Universitat Jaume I i l'Ajuntament de Castelló. 

Com a dada rellevant en la història del Servei d'Esports, és molt important destacar la certificació 
ISO 9001 obtinguda pel Servei d'Esports el mes de juny del 2004, que ha sigut revalidada l'any 2005. 
Per altra banda i com novetat, el Servei d'Esports inclou una carta de serveis adreçada als seus 
usuaris on s'assumeixen uns compromisos, i tembé la manera d'evidenciar-los, fets que garanteixen i 
certifiquen els procediments que posseeix el Servei d'Esports a la recerca de la millora de la qualitat 
contínua dels seus serveis i orientada cap als seus usuaris.
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D'altra banda, l'estructura bàsica del Servei d'Esports s'articula a l'entorn de quatre grans eixos: l'àrea 
de competició, l'àrea de formació i difusió, l'àrea d'activitats i l'àrea d'instal·lacions. 

Àrea de competició. Dins d'aquest bloc s'inclouen les modalitats més conegudes. L'objectiu és 
animar a la participació independentment del nivell de domini de la modalitat, i afavorir el contacte, 
les relacions interpersonals i la diversió. 

Àrea de formació i difusió. Es pretén iniciar i perfeccionar les persones interessades en el 
coneixement i la pràctica de diferents modalitats esportives. Aquesta àrea s'oferirà en funció del 
nombre d'inscripcions i de les disponibilitats espacials. Destaquen el cursos de formació esportiva, 
debats, jornades, congressos, exposicions... 

Àrea d'activitats. Aquesta àrea pretén oferir la possibilitat de participar en les activitats esportives 
individuals més conegudes alhora que que pretén desenvolupar les capacitats orgàniques i funcionals 
que permeten gaudir d'una millor qualitat de vida. 

Àrea d'instal·lacions. Aquesta àrea porta el control de totes les instal·lacions esportives, el material i 
el seu manteniment. 

A continuació us presentem les dades més rellevants del Servei d'Esports durant el curs acadèmic 
2004/05. 

Dades del Servei d'Esports 

Instal·lacions esportives 

Campus del Riu Sec 

12071 Castelló de la Plana 

Pavelló Poliesportiu 

Telèfons: 964728804/9314 

Fax: 964728807 

Zona de raquetes 

Telèfons: 964387051 

Fax: 964387053 

Adreça de correu electrònic: se@uji.es 

www.uji.es/serveis/se 

Altres adreces 

Carlos Hernando Domingo  

hernando@edu.uji.es 

Juan María Beltrán Ferrer
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jbeltran@sg.uji.es 

Clemente Miró Pons  

cmiro@sg.uji.es 

María Pilar Marín Gil  

pmarin@sg.uji.es 

Ricardo Martí Ripollés  

rmarti@sg.uji.es 

Matilde Cansino Morales  

cansino@sg.uji.es 

Roberto Morales Jordá  

jorda@sg.uji.es 

Saúl Viciano Selma  

selma@sg.uji.es 

Vicente Porcar Blanch  

blanch@sg.uji.es 

María José Ruipérez Gómez  

mruipere@sg.uji.es 

Manuel Sergio Archilés Estrada  

marchile@sg.uji.es 

Noemí Bachero Alguacil  

bachero@sg.uji.es 

Sergi Aicart Nebot  

saicart@sg.uji.es 

Òscar Aicart Nebot  

aicart@sg.uji.es 

José Miguel Martínez Manzanera  

manzaner@sg.uji.es
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Carlos Porcar Blanch  

cporcar@sg.uji.es 

M. Carmen Ballesteros Torres  

mballest@sg.uji.es 

Maria Lidón Marza Marco  

mmarza@sg.uji.es 

Jeanine Anna de Dann Braun  

dedann@sg.uji.es 

Azucena Rodriguez Rodilla  

rodilla@sg.uji.es 

Recursos humans 

DIRECTOR DEL SERVEI 

Carlos Hernando Domingo

 

TÈCNIC SUPERIOR DE GESTIÓ I CONTROL D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

Juan María Beltrán Ferrer

 

TÈCNIC MITJÀ D'ESPORTS 

Clemente Miró Pons

 

María Pilar Marín Gil

 

Saúl Viciano Selma

 

OFICIALS D'ESPORTS 

Ricardo Martí Ripollés

 

Matilde Cansino Morales

 

Roberto Morales Jordá

 

Vicente Porcar Blanch

 

AUXILIARS D'ESPORTS 
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María José Ruipérez Gómez 

Manuel Sergio Archilés Estrada

 

Noemí Bachero Alguacil

 

Sergi Aicart Nebot

 

Òscar Aicart Nebot

 

José Miguel Martínez Manzanera

 

Carlos Porcar Blanch

 

M. Carmen Ballesteros Torres

 

Maria Lidón Marza Marco

 

Jeanine Anna de Dann Braun

 

Azucena Rodriguez Rodilla

 

ÀREA DE COMPETICIÓ 

María Pilar Marín Gil

 

Vicente Porcar Blach

 

Noemí Bachero Alguacil

 

ÀREA D'ACTIVITATS 

Saúl Viciano Selma

 

Matilde Cansino Morales

 

Carlos Porcar Blanch

 

ÀREA DE FORMACIÓ I DIFUSIÓ 

Clemente Miró Pons

 

María José Ruipérez Gómez

 

ÀREA D'INSTAL·LACIONS 

Ricardo Martí Ripollés
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Roberto Morales Jordá 

Manuel Sergio Archilés Estrada 

Sergi Aicart Nebot

 

Òscar Aicart Nebot

 

José Miguel Martínez Manzanera

 

M. Carmen Ballesteros Torres

 

Maria Lidón Marzá Marco

 

Jeanine Anna de Dann Braun

 

Azucena Rodríguez Rodilla

 

ÀREA D'ADMINISTRACIÓ 

Juan María Beltrán Ferrer

 

Carlos Porcar Blanch

 

Activitats organitzades durant el curs acadèmic 2004/05 

Taula 10.1. Activitat 

Aèrobic Golf campionat social
Aikido Ioga

Atletisme Jornada interuniversitària 
judo

Atletisme lliure Judo iniciació
Bàdminton iniciació Judo perfeccionament
Bàdminton lliure Karate iniciació
Bàdminton torneig Karate perfeccionament
Ball de saló Mantin-te en forma

Bàsquet 3x3 mixt Mantin-te en forma PAS-
PDI

Body pump Musculació
Campionat autonòmic d'esport universitari Natació
Campionat interautonòmic d'esport universitari Obert de pàdel
Campionats d'Espanya Pàdel iniciació
Capoeira Pàdel perfeccionament
Curs d'àrbitre de futbol sala Pàdel lliga iniciació
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Dades d'inscripcions en activitats esportives 

Taula 10.2. Inscripcions curs 2004/05 

Curs d'ensenyança de l'aeròbic en l'etapa de primària a través de 
l'educació física Pàdel lliga avançats

Curs d'iniciació a la gimnàtica rítmica en l'escola. Fonaments 
pedagògics i la seua aplicació en l'ensenyament Pàdel lliure

Curs d'iniciació als esports d'aventura (mòdul A) Patinatge
Curs d'iniciació als esports de lluita i a la defensa personal Piragüisme iniciació
Curs de formació esportiva, de salut i d'animació en el turisme rural i 
turisme de muntanya

Piragüisme 
perfeccionament

Curs de monitor d'aeròbic nivell 2 Preseleccions universitàries

Curs de monitor de fitness nivell 1 Programa d'esportistes 
d'elit

Curs de recursos i tècniques per l'animació del temps lliure (mòdul A) Rugbi platja
Curs de socorrista aquàtic Senderisme
Defensa personal Setmana Blanca al febrer
Descens de barranc. Cap de setmana Setmana Blanca a Pasqua
Descens de barranc iniciació Soci
Educació física i salut per a majors Step
Equitació cavallers Step/aeròbic PAS/PDI
Equitació Poni Club Taekwondo iniciació

Escacs lliga Taekwondo 
perfeccionament

Escola d'Estiu per a Xiquets i Xiquetes Tai-txi-txuan
Esgrima iniciació Tennis iniciació
Esgrima perfeccionament Tennis lliga avançats
Esquaix lliga Tennis lliga iniciació
Esquaix lliure Tennis lliure
Frontennis lliure Tennis perfeccionament
Frontennis parelles lliga avançats Tennis taula torneig
Frontennis parelles lliga iniciació Tir amb arc iniciació

Frontó valencià lliure Trobada esportiva 
interuniversitària

Futbol 7 lliga Vela creuer
Futbol sala lliga Vela creuer promoció
Golf Volei platja torneig

Activitat Nombre 
d'inscrits

Aeròbic 300
Aikido 49
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Atletisme 24
Atletisme lliure 41
Bàdminton iniciació 6
Bàdminton lliure 43
Bàdminton torneig 7
Ball de saló 188
Bàsquet 3x3 mixt 49
Body Pump 162
Campionat autonòmic d'esport universitari 127
Campionat interautonòmic d'esport universitari 182
Campionats d'Espanya 36
Capoeira 60
Curs d'àrbitre de futbol sala 17
Curs d'ensenyament de l'aeròbic en l'etapa de primària 14
Curs d'iniciació a la gimnàstica rítmica en l'escola 8
Curs d'iniciació als esports d'aventura (mòdul A) 34
Curs d'iniciació als esports de lluita i a la defensa personal 10
Curs de formació esportiva, de salut i d'animació en el turisme rural i turisme de 
muntanya 12

Curs de monitor d'aeròbic nivell 2 4
Curs de monitor de fitness nivell 1 7
Curs de recursos i tècniques per a l'animació del temps lliure (mòdul A) 39
Curs de socorrista aquàtic 8
Defensa personal 40
Descens de barrancs. Cap de setmana 18
Descens de barrancs iniciació 7
Educació física i salut per a majors 23
Equitació cavallers 16
Equitació Poni Club 27
Escacs lliga 11
Escola d'Estiu per a Xiquets i Xiquetes 358
Esgrima iniciació 15
Esgrima perfeccionament 12
Esquaix lliga 9
Esquaix lliure 104
Frontennis lliure 203
Frontennis parelles lliga avançats 49
Frontennis parelles lliga principiants 30
Frontó valencià lliure 7
Futbol 7 lliga 271
Futbol sala lliga 866
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Golf 11
Golf campionat social 13
Ioga 86
Jornada interuniversitària judo 51
Judo iniciació 25
Judo perfeccionament 20
Karate iniciació 28
Karate perfeccionament 20
Mantin-te en forma 146
Mantin-te en forma PAS-PDI 37
Musculació 1.442
Natació 290
Obert de pàdel 113
Pàdel iniciació 82
Pàdel perfeccionament 7
Pàdel lliga iniciació 30
Pàdel lliga avançats 82
Pàdel lliure 281
Patinatge 40
Piragüisme iniciació 16
Piragüisme perfeccionament 9
Programa d'esportistes d'elit 4
Preseleccions universitàries 304
Rugbi platja 20
Senderisme 133
Setmana Blanca febrer 100
Setmana Blanca Pasqua 80
Soci 1.279
Step 199
Step/aeròbic PAS/PDI 67
Taekwondo iniciació 30
Taekwondo perfeccionament 19
Tai-txi-txuan 99
Tennis iniciació 86
Tennis lliga avançats 33
Tennis lliga principiants 10
Tennis lliure 219
Tennis perfeccionament 5
Tennis taula torneig 18
Tir amb arc iniciació 4
Trobada esportiva interuniversitària 32
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Taula 10.3. Inscripcions per sectors 2004-05 

Taula 10.4. Utilització de les instal·lacions del Servei d'Esports (nombre d'hores reservades 
2004/05) 

Taula 10.5. Organització i/o colaboració amb participació de membres de l'UJI i de fora de la 
Universitat 

Altres col·laboracions 

Cursa per la llengua 

Camp a través Ciutat de Castelló 

Universitat per a Majors 

Departament d'Educació (activitats amb la natura)

Vela creuer 29
Vela creuer promoció 32
Volei platja torneig 26

Estudiantat 6292
Personal d'administració i serveis 654
Personal docent i investigador 665
SAUJI 823
Altres 716

Total 9150

Utilització en activitats organitzades Servei d'Esports 10.076
Utilització en competicions internes 2.166
Utilització en competicions externes 1.284,5
Utilització en assignatures de l'Àrea d'Expressió Corporal 2.122,5
Utilització formació 579
Altres utilitzacions (majors, escola d'estiu) 3.705,5
Utilitzacions d'ús lliure 3.869,5

Total  

Activitat Nombre 
d'inscrits Organitza

IV Marató i Mitja Castelló-Sant Joan de 
Penyagolosa 1.200 Associació Marató i 

Mitja
Escola d'Estiu dels Xiquets i Xiquetes 358 Universitat Jaume I

V Pujada al Bartolo 900 Associació Marató i 
Mitja

Total   
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Vicerectorat de Professorat i Benestar Social 

Marató Vila-real 

Club Triatlón Benicense 

I Cursa de Muntanya a Benassal 

Jornada de Portes Obertes 

Visites de col·legis i instituts 

Fotografies 
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Activitats socioculturals 

Aula de música 

Més de 2.000 persones han assistit a les diferents activitats organitzades al voltant de la música: 
cursos, concerts, etc. Volem destacar la doble presentació pública de la Big Band UJI, el dia 10 de 
desembre, davant la comunitat universitària, i el 12 de maig, al Casino Antic, davant la societat 
castellonenca, que l'ha acollida amb una gran expectació.
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Recital d'Amancio Prada, amb la col·laboració especial de l'Orfeó Universitari. Benicàssim, 7 de 
desembre de 2004. 

Taula 10.6. Activitats de l'Aula de música 

Activitat Lloc Entitat 
organitzadora Dates Participants

Espai de Jazz. Curs La Big 
Band, un estendard del jazz

Facultat de Ciències 
Humanes i Socials SASC

Del 28 de 
setembre al 10 
de desembre 

de 2004

28

Espai de Jazz. Curs de 
combos

Facultat de Ciències 
Humanes i Socials SASC

Del 28 de 
setembre al 10 
de desembre 

de 2004

52

Festa de Santa Cecília: 
actuació de la Jove 
Dixieland Band i la 
Formació Vocal de 
Magisteri Musical

Vestíbul de la 
Facultat de Ciències 
Humanes i Socials

SASC i Col·lectiu 
d'Estudiants de 

Magisteri Musical

22 de 
novembre de 

2004
250

Recital d'Amancio Prada, 
amb la col·laboració 
especial de l'Orfeó 

Universitari

Teatre Municipal de 
Benicàssim

SASC i Teatre 
Municipal de 
Benicàssim

7 de desembre 
de 2004 360

Presentació pública de la 
Big Band UJI

Sala Alfons el 
Magnànim. Facultat 

de Ciències 
Jurídiques i 

Econòmiques. UJI

SASC i Fundació 
Dávalos-Fletcher

10 de 
desembre de 

2004
90

Pàgina 175 / 357Memòria del curs 2004/05



Aula de cinema 

A més de les activitats organitzades al campus, és destacable la seua implantació creixent en altres 
àmbits juvenils, amb especial atenció a les manifestacions culturals emergents. Com a exemple 
d'això, podem citar el Cicle de Cinema i Música Independent de Vila-real o els cicles de Cinema 
Estrany en un conegut bar musical de Castelló, ambdós amb un gran èxit d'assistència. 

Concert de Nadal 2004

Sala Alfons el 
Magnànim. Facultat 

de Ciències 
Jurídiques i 

Econòmiques. UJI

SASC
20 de 

desembre de 
2004

113

Espai de Jazz. Curs la Big 
Band, un estendard del jazz. 

Curs estètica, educació 
d'oïda i agrupació coral 

jazzística

Facultat de Ciències 
Humanes i Socials SASC

Del 19 de 
gener al 12 de 
maig de 2005

70

Reportatge de la Big Band 
UJI

Canal 33. Televisió 
de Catalunya

Televisió de 
Catalunya i 

Institut Joan Lluís 
Vives

24 de gener de 
2005  

Espai de Jazz: els combos. 
La música de cambra del 

jazz. L'harmonia, 
aplicacions pràctiques

Facultat de Ciències 
Humanes i Socials SASC

Del 8 de 
febrer al 15 
d'abril de 

2005

35

UNIVERSIJAZZ 2005: 
actuació de Rod Bargad 

(Organ Trio), Mario 
Abbagati Quartet, Octet 
Espai de Jazz UJI i Doris 

Cales.

Casino Antic. 
Castelló de la Plana

SASC, Cafè del 
Mar i Casino 

Antic

10, 12, 17 i 18 
de març de 

2005
890

Concert de Primavera 2005
Facultat de Ciències 

Jurídiques i 
Econòmiques

SASC i 
Conservatori 
Superior de 

Música

7 d'abril de 
2005 85

Concert Big Band UJI a 
Castelló

Casino Antic. 
Castelló de la Plana

SASC i Casino 
Antic

12 de maig de 
2005 400

   Total 
d'assistents 2.373
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Exposició de cartells cinematogràfics d'Iván Zulueta. Cambrils, febrer-abril 2005. 

Activitats 

Taula 10.7. Activitats de l'Aula de cinema 

Activitat Lloc Entitat organitzadora Dates Participants
Cicle de cinema 

oriental: destinació 
Àsia

Aula Magna. 
ESTCE SASC Del 5 al 28 

d'octubre de 2004 152

Presentació del DVD 
del Taller de vídeo 

2003/04

Sala Alfons el 
Magnànim. FCJE SASC 6 d'octubre de 

2004 15

Projeccions de 
cinema estrany a La 

Queca: el mes de 
John Waters

Pub La Queca. 
Castelló de la 

Plana
SASC i pub La Queca Del 7 al 28 

d'octubre de 2004 150

Cicle de cinema 
Quentin Tarantino

FCJE i FCHS. 
Campus delRiu 

Sec
SASC 18, 19 i 20 

d'octubre de 2004 155

Taller de vídeo 2004-
2005 1 part

CENT. Sala 
multimèdia i 

laboratori
SASC

Del 2 de 
novembre de 
2004 al 20 de 
gener de 2005

19
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Col·laboracions 

Taula 10.8. Col·laboracions amb l'Aula de cinema 

III Jornades 
d'Animació Japonesa

Aula Magna. 
ESTCE SASC

Del 9 al 26 de 
novembre de 

2004
135

Projeccions de 
cinema estrany en la 

Queca. 

Pub La Queca. 
Castelló de la 

Plana
SASC i pub la Queca

Del 14 de 
novembre al 5 de 

desembre de 
2004

130

Projeccions de 
cinema estrany en La 

Queca: 5 musicals 
pop

Pub La Queca. 
Castelló de la 

Plana
SASC i pub La Queca

Del 12 de 
desembre de 
2004 al 9 de 

gener de 2005

160

Mostra de videoclips 
i música 

independents

Foro Heraldo de 
Castelló. Teatre 

del Raval

SASC, Septiembre 
Recuerdos i Foro 

Heraldo de Castelló

Del 14 al 18 de 
desembre de 

2004
140

Projeccions de 
cinema estrany en la 

Queca: Cheech & 
Chong

Pub La Queca. 
Castelló de la 

Plana
SASC i pub La Queca

Del 23 de gener 
al 13 de febrer de 

2005
140

Taller de vídeo 
2004/05, 2s part

CENT. Sala 
multimèdia i 
laboratori.

SASC
Del 14 de febrer 
a l'11 d'abril de 

2005
15

Cicle de cinema. 
Coen Brothers

Facultat de 
Ciències Humanes 

i Socials
SASC 17, 23 i 24 de 

febrer de 2005 32

Projeccions de 
cinema estrany a La 

Queca. 

Pub La Queca. 
Castelló de la 

Plana
SASC i pub La Queca

20 i 27 de febrer 
i 6 i 13 de maig 

de 2005
140

Cicle de cinema. 
Grans èxits i 

fracassos de la 
societat moderna

Facultat de 
Ciències 

Jurídiques i 
Econòmiques

SASC Del 9 al 23 de 
març de 2005 58

Projeccions de 
cinema estrany a La 

Queca. 

Pub La Queca. 
Castelló de la 

Plana
SASC i pub La Queca

10, 17 i 24 d'abril 
i 1 de maig de 

2005
80

I Mostra de Cinema i 
Música Independent 

de Vila-Real

Sala d'actes 
Fundació Caixa 

Rural de Vila-Real

SASC, Fundació Caixa 
Rural de Vila-Real i 

Septiembre Recuerdos

Del 12 al 15 
d'abril de 2005 450

Taller de vídeo 
CENT. Sala 
multimèdia i 
laboratori.

SASC Del 25 al 29 
d'abril de 2005 10

X Setmana del Vídeo 
Amateur de Castelló

Foro Heraldo de 
Castelló SASC Del 3 al 6 de 

maig de 2005 136

   Total d'assistents 2117

Activitat Lloc Entitat organitzadora Dates Participants
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Aula de fotografia 

Després de tres edicions, confirmem la consolidació de les Jornades d'Imatge, la finalitat de les quals 
no és tant la formació en tècniques fotogràfiques com la realització de propostes formatives 
orientades al món de la imatge, aprofundint en la multidisciplinarietat que la caracteritza, la seua 
funció social i el seu eclecticisme. 

Així mateix, l'Aula ha anat produint una sèrie d'exposicions pròpies que s'han posat a disposició 
d'altres serveis i programes de la Universitat i que han sigut exposades en nou municipis de la 
província. 

 

Exposició fotogràfica: Combi, trajectes fugaces. Seu de la Ciutat. Novembre 2004 

Festival de curts de 
Torreblanca

Cinema Metropol 
de Torreblanca

Diputació de Castelló, 
Ajuntament de 

Torreblanca i Universitat 
Jaume I

13, 14 i 15 
d'agost de 2004 1.500

Exposició de cartells 
cinematogràfics 
d'Iván Zulueta

Torre del Port de 
Cambrils, 
Tarragona

Universitat Jaume I i 
Ajuntament de Cambrils

De l'11 de 
febrer al 3 

d'abril de 2005
3.000

Otaku Matsuri 05

La Pérgola. 
Passeig Ribalta. 
Castelló de la 

Plana

SASC, Associació Otaku 
de Castelló i Aj. de 
Castelló de la Plana

14 i 15 de maig 
de 2005 700

   Total 
d'assistents 5.200

Pàgina 179 / 357Memòria del curs 2004/05



Taula 10.9. Activitats de l'Aula de fotografia 

Activitat Lloc Entitat organitzadora Dates Participants

Exposició fotogràfica 
Seu de la Ciutat. 

Castelló de la 
Plana

SASC i Fundació 
Ruralcaixa

Del 9 al 30 de 
setembre de 

2004
1.631

Exposició fotogràfica 
Dia Mundial de 
l'Alimentació 

Seu de la Ciutat. 
Castelló de la 

Plana

SASC, Acción contra el 
Hambre i Racó de la 

Solidaritat

Del 7 al 29 
d'octubre de 

2004
874

Projecció audiovisual:
Palça Major. 
Castelló de la 

Plana

SASC, Acción contra el 
Hambre i Racó de la 

Solidaritat

16 d'octubre 
de 2004 400

Taller de fotografia

Centre Social 
Sant Isidre. 

Castelló de la 
Plana

SASC i Caixa Rural 
Sant Isidre. 

Del 29 
d'octubre al 6 
de novembre 

de 2004

21

Exposició fotogràfica
Seu de la Ciutat. 

Castelló de la 
Plana.

SASC, Foto Cine Lledó, 
Fundació Dávalos 

Fletcher i Fundació Sant 
Isidre

Del 4 de 
novembre al 4 
de desembre 

de 2004

1.348

Cicle de cinema

Centre Social 
Sant Isidre. 

Castelló de la 
Plana

SASC, Foto Cine Lledó, 
Fundació Dávalos 

Fletcher, Fundació Sant 
Isidre i Caixa Rural 

Castelló

Del 12 al 30 
de novembre 

de 2004
70

Seminari

Centre Social 
Sant Isidre. 

Castelló de la 
Plana.

Fundació Dávalos 
Fletcher, Fundació Sant 

Isidre i Caixa Rural 
Castelló.

Del 17 al 19 
de novembre 

de 2004
23

Exposició fotogràfica
Seu de la ciutat. 
Castelló de la 

Plana

SASC i Amnistia 
Internacional

Del 9 al 31 de 
desembre de 

2004
330

Exposició fotogràfica
Seu de la Ciutat. 

Castelló de la 
Plana

SASC i Foto Cine Lledó
Del 14 al 29 
de gener de 

2005
1.825

Taller de fotografia

Centre Social 
Sant Isidre. 

Castelló de la 
Plana.

SASC i Fundació Sant 
Isidre-Caixa Rural 

Castelló

Del 20 de 
gener al 24 de 
febrer de 2005

23

Exposició fotogràfica 
Seu de la Ciutat. 

Castelló de la 
Plana.

SASC Del 3 al 24 de 
febrer de 2005 2.352

Festa d'inauguració 
IMAGINARIA 05

Pub Terra. 
Castelló de la 

Plana
SASC i pub Terra 22 d'abril de 

2005 170

Exposició fotogràfica 

Sala 
d'exposicions de 

la Fundació 
Dávalos-Fletcher

SASC, Ajuntament 
d'Alcobendas i Fundació 

Dávalos-Fletcher

Del 25 d'abril 
al 15 de maig 

de 2005
485
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Taula 10.10. Col·laboracions de l'Aula de fotografia 

VII Marató Fotogràfica 
Ciutat de Castelló. Fase 

de concurs

Carrers de la 
ciutat de Castelló 

de la Plana

SASC, Ajuntament de 
Castelló, Casino Antic, 

Llibreria Babel i 
Confederació Pymec

30 d'abril de 
2005 63

VII Marató Fotogràfica 
Ciutat de Castelló. Fase 

d'exposició

Casal Jove del 
Grau

SASC, Casal Jove del 
Grau i Ajuntament de 

Castelló

Del 10 al 28 
de maig de 

2005
450

I Trobada de Fotografia 
i Imatge

Centre Cívic 
Formiguer. 

Castelló de la 
Plana

SASC, Fundació Sant 
Isidre-Caixa Rural 

Castelló i Centre Cívis 
Formiguer

14 de maig de 
2005 17

IV Concurs de 
Fotografia Nocturna 

Pub Terra i 
carrers de la 

ciutat de Castelló
SASC i pub Terra 21 de maig de 

2005 48

III Concurs de 
Fotografia de Gran 

format a l'Espai Urbà. 
Fase d'exposició

Sala 
d'exposicions de 

la Fundació 
Dávalos-Fletcher

SASC, Fundació 
Dávalos-Fletcher i Aj. 

de Castelló

Del 23 de 
maig a l'1 de 
juny de 2005

246

III Concurs de 
Fotografia de Gran 

Format a l'Espai Urbà. 
Fase d'exposició als 
carrers de Castelló

Carrers de la 
ciutat de Castelló 

de la Plana

SASC, Format SL, Foto 
Cine Lledó i 

Ajuntament de Castelló

Del 24 de 
maig al 24 de 
juny de 2005

 

IV Concurs de 
Fotografia Nocturna Pub Terra

SASC, pub Terra, Foto 
Cine Escrig i 

GraphicGroup

De l'1 al 30 de 
juny de 2005 100

Festa de cloenda 
IMAGINARIA 05 Pub Terra SASC i pub Terra 1 de juny de 

2005 250

   Total 
d'assistents 10.726

Activitat Lloc Entitat organitzadora Dates Participants

Exposició 
fotogràfica 

Casa Abadia. 
Castelló de la 

Plana

Associació Fotogràfica 
Sarthou Carreres

Del 7 al 30 
d'abril de 2005 1.188

"Robert Frank", 
projecció 

fotogràfica

Saló d'actes de la 
Caixa Rural de 

Vila-real

Fundació Caixa Rural Vila-
Real i Associació 

Fotogràfica Sarthou 
Carreres

8 d'abril de 2005 28

Exposició 
fotogràfica 

Casa de Cultura 
d'Onda Ajuntament d'Onda i SASC Del 8 al 29 

d'abril de 2005 550

Exposició 
fotogràfica 

Centre Cívic 
Formiguer. 

Castelló de la 
Plana

SASC i centre Cívic 
Formiguer

Del 20 d'abril al 
20 de maig de 

2005
220

Exposició 
fotogràfica 

Pub Terra. Castelló 
de la Plana SASC i Pub Terra De l'1 al 30 de 

maig de 2005 670
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Aula de teatre 

L'activitat més satisfactòria, perquè transcendeix l'àmbit habitual del treball del SASC, ha sigut 
l'organització i la gestió, conjuntament amb la secretària executiva, de la Mostra de Teatre de la 
Xarxa d'Universitats Joan Lluís Vives, que es va celebrar per primera vegada a les comarques 
castellonenques. Entre els seus objectius hi ha la promoció i la difusió del teatre universitari del 
nostre àmbit lingüístic, a més de generar l'intercanvi d'experiències de les diferents aules de teatre de 
cada universitat participant, les quals van posar en comú, durant quatre dies, espectacles, idees i 
experiències. Hi van participar 123 alumnes d'onze universitats i a les representacions van assistir un 
total 800 espectadors. 

Taula redona Edifici 
SASC i Associació 
fotogràfica Sarthou 

Carrerres

6 de maig de 
2005 70

Exposició 
fotogràfica 

Galeria Bar 
Meduse. Grau de 

Castelló
SASC i Galeria Bar Meduse Del 7 al 28 de 

maig de 2005 305

Exposició 
fotogràfica 

Galeria 
Pictograma. 

Castelló de la 
Plana.

SASC i Galeria Pictograma
Del 13 de maig 
al 9 de juliol de 

2005
120

Exposició Casa de l'Oli. Vila-
Real.

SASC i Associació 
Fotogràfica Sarthou 

Carreres

Del 13 al 22 de 
maig de 2005 1.600

Exposició Saleta Municipal. 
Onda.

SASC, Ajuntament d'Onda i 
Associació Fotogràfica l'Art 

de la Llum.

Del 20 al 30 de 
maig de 2005 420

Projecció 
fotogràfica 

Casal Jove del 
Grau SAUJI 22 de juliol de 

2005 600

Exposició Casal Jove del 
Grau SAUJI

Del 22 de juliol 
al 15 d'agost de 

2005
300

   Total d'assistents 6.071
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Taller de fi de curs. Aula de teatre Carles Pons. 19 de maig de 2005. 

Activitats 

Taula 10.11. Activitats de l'Aula de teatre 

Activitat Lloc Entitat organitzadora Dates Participants

Curs d'Iniciació al 
Teatre I

Aula de Teatre 
Carles Pons. 
Facultat de 
Ciències 

Jurídiques i 
Econòmiques.

SASC
D'octubre de 
2004 a maig 

de 2005
19

Curs d'Iniciació al 
Teatre II

Aula de Teatre 
Carles Pons. 
Facultat de 
Ciències 

Jurídiques i 
Econòmiques.

SASC
D'octubre de 
2004 a maig 

de 2005
18

Curs d'Interpretació

Aula de Teatre 
Carles Pons. 
Facultat de 
Ciències 

Jurídiques i 
Econòmiques.

SASC
D'octubre de 
2004 a maig 

de 2005
24

Estrena de l'espectacle Teatre Municipal 
de Benicàssim

SASC i Teatre Municipal 
de Benicàssim

1 d'octubre 
de 2004 210
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Participació en el 22è 
Concurs de Teatre Vila 

de Mislata

Teatre del Centre 
Cultural de 

Mislata

Regidoria de Cultura de 
l'Ajuntament de Mislata

De l'1 
d'octubre al 

17 de 
desembre de 

2004

150

Inauguració de l'espai 
Aula de teatre Carles 

Pons

Aula de Teatre 
Carles Pons. 
Facultat de 
Ciències 

Jurídiques i 
Econòmiques.

SASC 14 d'octubre 
de 2004 60

Curs d'introducció a les 
tècniques de teatre al 

carrer

Aula de Teatre 
Carles Pons. 
Facultat de 
Ciències 

Jurídiques i 
Econòmiques. UJI

SASC
Del 13 al 18 
de desembre 

de 2004
11

Festival Internacional 
de l'Oralitat: curs de 

Tècniques de narració 
oral escènica

Aula de Teatre 
Carles Pons. Antic 
Campus de Borriol

SASC
8, 9 i 10 de 
febrer de 

2005
22

Festival Internacional 
de l'Oralitat. Espectacle 

Pub Terra. 
Castelló de la 

Plana
SASC 9 de març de 

2005 85

Celebració del Dia 
Mundial del Teatre: 
Difusió del missatge 

internacional d'Ariane 
Mnounchkine

Universitat Jaume 
I SASC 27 de març 

de 2005  

Celebració del Dia 
Mundial del Llibre: X 
Aniversiari de la Mort 

d'Ovidi Montllor. 
Actuació de Manolo 

Brancal i Ferran 
Bellido

Vestíbul de la 
Facultat de 

Ciències Humanes 
i Socials. UJI

Servei d'Activitats 
Socioculturals, Servei de 

Comunicació i 
Publicacions, Servei de 

Llengües i Terminologia i 
Biblioteca-Centre de 
Documentació de la 
Universitat Jaume I

25 d'abril de 
2005 50

Celebració del Dia 
Mundial del Llibre: X 
Aniversari de la Mort 

d'Ovidi Montllor

Sala d'Actes 
Alfons el 

Magnànim. 
Facultat de 
Ciències 

Jurídiques i 
Econòmiques.

Servei d'Activitats 
Socioculturals, Servei de 

Comunicació i 
Publicacions, Servei de 

Llengües i Terminologia i 
Biblioteca-Centre de 
Documentació de la 
Universitat Jaume I

25 d'abril de 
2005 25

CICLORAMA. Taller 
fi de curs de l'Aula de 

teatre Carles Pons 

Aula de teatre 
Carles Pons. 
Facultat de 
Ciències 

Jurídiques i 
Econòmiques

SASC 19 de maig 
de 2005 342
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RECLAM 2004. XII Mostra de Teatre  

 

XII Mostra de Teatre Reclam 

ACTUACIONS: RICKY LÓPEZ: El hombre más feliz del mundo. THE FARRÉS 
BROTHERS: Operació avi. EL CAU DE L'UNICORN: La Via Làctia. BAMBALINA 
TITELLES: Historia de un soldado. LATIRILI TEATRO: Tentempié. CLAIRE: De paseo. 
LEANDRE: Play. MANEL BARCELÓ: Shylock. AULA DE TEATRE CARLES PONS: Qui 
eren i què pensaven... MARLANGO: Música. CANELA TEATRO: Mil grullas. SERGI 
DANTÍ: Dantí Denit. ALBERT PLA: Cançons d'amor i droga. AL BADULAKE: Malaje. 
TEATRO MERIDIONAL: Dionisio Guerra. PENTACIÓN: Yo, Claudio. JORDI BERTRAN: 
Poemes visuals. 

PROJECCIONS CINEMATOGRÀFIQUES: De fem benspaend (cinc condicions). De nens. 
La soledad, el sueño y el silencio. Bom, yeoreum, gaeul, gyeowool, geurigo, bom. Dirty Pretty 
Things (Negocios ocultos). 

ESPAIS: Universitat Jaume I, actuacions a totes les facultats. Almassora: Auditori Les 
Boqueres. Benicarló: Auditori Municipal. Benicàssim: Teatre Municipal. Borriana: Teatre 
Payá i Centre Municipal de Cultura La Mercè. Castelló: Teatre Principal, Teatre del Raval, 
Teatre Conino Gurillo i Cafè Teatre Pub Terra. L'Alt Palància: Auditori Salvador Seguí 

Ciclorama i Projecte 
Alcover

Teatre Municipal 
de Benicàssim

SASC i Ajuntament de 
Benicàssim

20 de maig 
de 2005 98

Ciclorama i Projecte 
Alcover

Teatre Municipal 
de Benicàssim

SASC i Ajuntament de 
Benicàssim

27 de maig 
de 2005 87

   Total 
d'assistents 1201
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(Sogorb) i Auditori Municipal AMUNA (Navaixes). Morella: Teatre Municipal. Onda: 
Auditori Municipal Mónaco. Vilafranca: Casa de la Cultura (Sala Carles Pons). Vila-real: 
Auditori Municipal. 

ENTITATS ORGANITZADORES: Universitat Jaume I, Diputació de Castelló, BP Oil, 
Fundació Caixa Castelló-Bancaixa, Ajuntament d'Almassora, Ajuntament de Benicarló, 
Ajuntament de Benicàssim, Ajuntament de Borriana, Ajuntament de Castelló, Ajuntament de 
Morella, Ajuntament d'Onda, Ajuntament de Vilafranca, Ajuntament de Vila-Real, Circuit 
Teatral Valencià, Teatre Principal de Castelló, Fundación Bancaja Segorbe i Castelló Cultural.

DATES: del 5 al 28 de novembre de 2004. 

NOMBRE D'ASSISTENTS: 8.126. 

X Mostra de Teatre Universitari 

 

X Mostra de Teatre Universitari. La Cantant Calba, UPC. Almassora. Abril 2005 

UNIVERSITATS PARTICIPANS I ACTUACIONS: UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNÁNDEZ: Lorca. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA: Tic-Tac. UNIVERSITAT 
AUTÒNOMA DE BARCELONA: L'hora grisa. UNIVERSITAT DE VIC: Ell(e)s. 
UNIVERSITAT JAUME I: Qui eren i què pensaven. UNIVERSITAT DE BARCELONA: 
Don Quijote, l'abisme és un mirall infinit. UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
CATALUNYA: La cantant calba. UNIVERSITAT D'ALACANT: Dakota. UNIVERSITAT 
POMPEU FABRA: Diàblegs. UNIVERSITAT DE LLEIDA: Andros. Violència, ties i hòsties. 
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS: Va com vull. CONFERÈNCIA DE RICARD 
SALVAT: El paper del teatre universitari al segle XXI. 

ESPAIS: Universitat Jaume I, Auditori Municipal Les Boqueres d'Almassora, Teatre 
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Municipal Mònaco d'Onda, Teatre Municipal de Benicàssim i Auditori Municipal de Vila-
Real. 

ENTITATS ORGANITZADORES: Universitat Jaume I, Xarxa d'Universitats Institut Joan 
Lluís Vives, Ajuntament d'Almassora, Ajuntament d'Onda, Ajuntament de Benicàssim i 
Ajuntament de Vila-Real. 

DATES: del 19 al 22 d'abril de 2005. 

Actors participants: 123. Espectadors: 791. 

Col·laboracions 

Taula 10.12. Col·laboracions amb l'Aula de teatre 

Activitats formatives 

Amb els diferents cursos i tallers organitzats durant el curs 2004/05 hem arribat a quasi un miler de 
participants (895). Subratllem l'indubtable èxit de les I Jornades de Còmic a Castelló Còmics_05, 
que es van organitzar conjuntament amb dos col·lectius universitaris, Fanzone i Freaks in Black - 
Còmics. Aquestes Jornades van superar totes les expectatives de l'organització, tant pel que fa al 
nombre de participants com a la qualitat dels ponents que van assistir, entre els quals destaquen el 

Activitat Lloc Entitat organitzadora Dates Participants

Representació de 
l'obra 

Auditori 
Aiguals de Izco 

de Vinaròs
Ajuntament de Vinaròs 18 de novembre 

de 2004 210

Representació de 
l'obra 

Auditori Les 
Boqueres 

d'Almassora
Ajuntament d'Almassora 11 de gener de 

2005 98

Celebració del Dia 
Internacional de la 

Dona

Teatre 
Municipal de 
Benicàssim

Fundació Isonomia 8 de març de 
2005 394

V Mostra de Teatre 
Jove de Castelló. 
Representació de 

l'obra 

Casal Jove del 
Grau de 
Castelló

Casal Jove del Grau i 
Regidoria de Joventut de 
l'Ajuntament de Castelló

3 de juny de 
2005 110

1a Setmana Medi 
Ambiental de 

Castelló: 
Representació de 

l'obra

Plaça Santa 
Clara i carrers 

de Castelló
Ajuntament de Castelló 3 i 4 de juny de 

2005 1.800

VI Mostra de Teatre 
Capsigrany. 

Representació de 
l'obra 

Casa de Cultura 
de Vilafranca

Ajuntament de Vilafranca, 
Associació Cultural 

Capsigrany i Associació 
Cultural La Xalera

12 de juny de 
2005 280

Humor a la Mar: V 
Edició de Teatre de 

petit format

Plaça del Mar. 
Grau de 
Castelló

Oso Marino i Platea 20, 21 i 22 de 
juny de 2005 1.220

   TOTAL 
ASSISTENTS 4112
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britànic Peter Milligan, guionista reconegut internacionalment i mític autor del còmic Enigma. 

 

I Jornades del Còmic de Castelló. ComiCS_05. FCHS, 21, 22, i 23 d'abril de 2005 
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Taula 10.13. Activitats formatives 

Col·laboracions 

Taula 10.14. Col·laboracions 

Actvitat Lloc Entitat organitzadora Dates Participants

Taller de formació 
coral II

Aula de música de 
la Facultat de 

Ciències Humanes 
de Socials

SASC

Del 18 
d'octubre a l'1 
de desembre 

de 2004

11

Escola de Tardor 
2004

Sala de graus. 
Escola Superior de 

Tecnologia i 
Ciències 

Experimentals

SASC i Diputació de 
Castelló

Del 18 al 22 
d'octubre de 

2004
33

El déficit hídrico y 
la necesidad de 

transferencias en 
tierras valencianas

Sala d'actes de 
Ruralcaixa. Castelló

SASC, Diputació de 
Castelló i Fundació 
Ruralcaixa Castelló

Del 18 al 20 
de novembre 

de 2004
55

Curs Tabac i salut
Sala de graus de la 

Facultat de Ciències 
Humanes i Socials

SASC, Vicerectorat 
d'Infraestructures i Serveis i 

Oficina de Prevenció i 
Gestió Mediambiental de la 

Universitat Jaume I

Del 16 de 
febrer al 16 de 
març de 2005

31

Curs d'introducció 
a les addiccions 

tòxiques i no 
tòxiques

Sala de graus de la 
Facultat de Ciències 
Humanes i Socials

SASC, Vicerectorat 
d'Infraestructures i Serveis i 

Oficina de Prevenció i 
Gestió Mediambiental de la 

Universitat Jaume I

Del 22 de 
febrer al 15 de 
març de 2005

31

Curs de primers 
auxilis bàsics Servei d'Esports

SASC, Vicerectorat 
d'Infraestructures i Serveis i 

Oficina de Prevenció i 
Gestió Mediambiental de la 

Universitat Jaume I

Del 12 d'abril 
al 3 de maig 

de 2005
23

Meridians 05

Diputació de 
Castelló. Edifici 

Les Aules. Castelló 
de la Plana

SASC, Diputació de 
Castelló i Ajuntament de 

Castelló

13 i 14 d'abril 
de 2005 42

Jornades de 
Prevenció 

d'Accidents de 
Trànsit

Facultat de Ciències 
Jurídiques i 

Econòmiques

SASC i Oficina de 
Prevenció Mediambiental

19 i 20 d'abril 
de 2005 21

I Jornades de 
Còmic de Castelló. 

ComiCS_05

Facultat de Ciències 
Humanes i Socials

SASC, Freaks in Black i 
Fanzone

21, 22 i 23 
d'abril de 

2005
600

   Total 
d'assistents 847

Activitat Lloc Entitat organitzadora Dates Participants
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Escola d'Estiu 2004 

Escola d'Estiu dels Xiquets i Xiquetes 2005 

Per vuitena vegada, del 27 de juny al 22 de juliol de 2005, la Universitat Jaume I de Castelló va 
organitzar l'Escola d'Estiu. Va ser una oferta que es va generar amb la finalitat d'oferir als xiquets i 
les xiquetes de Castelló, entre els 4 anys i els 16 anys, una manera diferent de gaudir de les vacances 
al mes de juliol. 

Es va presentar com una alternativa d'oci en el període de vacances, amb un disseny educatiu 
d'entreteniment i diversió, que va permetre oferir als pares un canvi en la forma d'encarrilar el mes 
de juliol dels seus fills. 

En aquest vuitè any de funcionament, l'Escola va potenciar els mètodes d'ensenyament i 
aprenentatge per poder arribar als objectius establerts mitjançant situacions lúdiques, on l'ambient 
agradable afavorira les relacions interpersonals. 

Entre les principals línies d'actuació, ens vam trobar amb la formació intel·lectual de la persona, 
sense oblidar cap aspecte, com ara potenciar, a més a més, la companyonia, l'amistat, la llibertat i els 
valors d'una societat tolerant, plural i democràtica. 

El conjunt d'activitats oferides va fer que els xiquets i xiquetes les visqueren i desenvoluparen els 
seus aprenentatges i valors dins del marc generat per l'àmbit professional de la Universitat Jaume I, 
la qual va garantir aquest conjunt d'objectius.

Noves visions del 
folk

Casa de la Cultura. 
Benicàssim

METRNOM, SASC i 
Ajuntament de Benicàssim

Del 22 al 24 
d'octubre de 

2004
15

Producció i 
presentació del 

CD 

Sala Van Van. 
Castelló

Regidoria de Joventut de 
l'Ajuntament de Castelló, 
Diputació de Castelló i 

Universitat Jaume I.

21 d'abril de 
2005

Músics: 41/ 
Espectadors: 

100

Referents clàssics 
i cinema

Aula Magna de la 
Facultat de 

Ciències Humanes 
i Socials

SASC i Grup Galatea
Del 22 de 

febrer al 19 de 
maig de 2005

33

Festa per la 
Llengua: gestió 
de l'actuació de 

Raimon

Auditori i Palau de 
Congressos de 

Castelló

Col·lectius per la Llengua, 
Diputació de Castelló i 

Universitat Jaume I

22 d'abril de 
2005 1.200

Festa per la 
Llengua: gestió 
de l'actuació de 

Toni Albà

Teatre Municipal 
de Benicàssim

Col·lectius per la Llengua, 
Diputació de Castelló i 

Universitat Jaume I

23 d'abril 
de2005 394

Actuació musical 
del grup 

Àgora 
Universitària

SASC, Junta de Festes de 
Castelló i Festival de 

Danses de l'Antiga Corona 
d'Aragó

Dia 19 de maig 
de 2005 350

   Total 
d'assistents 2.134
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Es van fer dos grups: de 4 a 12 anys i de 13 a 16 anys i les inscripcions van ser les següents: 

Grup de 4 a 12 anys 

48 places de 4 i 5 anys 

80 places de 6 i 7 anys 

85 places de 8 i 9 anys 

72 places de 10, 11 i 12 anys 

Grup de 13 a 16 anys 

72 places de 13, 14, 15 i 16 anys 

Les activitats van ser adaptades i dissenyades segons els grups i les edats. 

Per als xiquets i xiquetes de 4 a 12 anys es van realitzar activitats com ara un taller de plàstica, taller 
d'informàtica, activitats esportives, jocs preesportius, iniciació esportiva, natació, tennis, pàdel, 
equitació, taller de música, lectures, contacontes, pel·lícules, marxes, danses i balls col·lectius. 

Per als xiquets i xiquetes de 13 a 16 anys es van realitzar activitats com ara un taller de robòtica, 
taller d'audiovisuals, activitats esportives, activitats aquàtiques, informàtica, excursions... 

Fotografies 
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Galeria Octubre 
Respecte a la programació de la Galeria Octubre, cal assenyalar que un total de 2.636 persones han 
visitat les diferents propostes plàstiques d'aquest curs, entre les quals destaca, amb quasi 900 
visitants, l'exposició "Neruda. Fa cents anys", homenatge planetari al premi Nobel xilè. Organitzada 
per la Universitat de Valparaíso, el govern xilè i altres entitats, aquesta exposició va viatjar per tot el 
món amb motiu del centenari del poeta. 
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Exposició  

Taula 10.15. Exposicions de la Galeria Octubre 

Comunicació: publicacions de la Universitat Jaume I i 
projecció social 

Exposició Lloc Entitat 
organitzadora Dates Assistents

Àlvaro Bautista. L'art 
de comunicar. Vint 

anys de disseny gràfic.

Galeria Octubre. 
Àgora 

universitària.
SASC

Del 28 de setembre 
al 22 d'octubre de 

2004
835

Exposició Pablo 
Neruda 1904/2004. Fa 

cent anys.

Galeria Octubre. 
Àgora 

Universitària.

SASC, Ajuntament de 
Castelló i Ateneu de 

Castelló

Del 28 d'octubre al 
22 de novembre de 

2004
866

13 Il·lustradors
Galeria Octubre. 

Àgora 
Universitària.

SASC
Del 9 al 25 de 

febrer i del 7 a l'11 
de març de 2005

492

Unes certes mirades 
plàstiques

Galeria Octubre. 
Àgora 

Universitària.
SASC Del 21 d'abril al 13 

de maig de 2005 443

   Total d'assistents 2.636
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Publicacions de la Universitat Jaume I 

Publicacions de la Universitat Jaume I, l'editorial que gestiona el Servei de Comunicació i 
Publicacions, ha continuat amb la consolidació del seu fons bibliogràfic i de les seus col·leccions. 
Durant aquest curs s'ha creat una nova col·lecció, Cooperació i Solidaritat, que té com a finalitat 
arreplegar estudis i anàlisis en el camp de la cooperació i donar a conèixer els resultats dels projectes 
de la Universitat Jaume I en aquest àmbit. A més, la gestió de l'editorial per part del Servei de 
Comunicació i Publicacions ha permès continuar avançant en el desenvolupament de nous suports 
editorials, com la producció en DVD, en CD-ROM o mitjançant la xarxa Internet. En aquest sentit, 
cal destacar el suport que va donar el Consell Assessor de Publicacions a la proposta presentada pel 
Servei de Comunicació i Publicacions per a crear un espai lliure de distribució de coneixement a la 
xarxa anomenat Sapientia que permetrà la digitalització lliure dels fons bibliogràfics històrics de la 
Universitat. 

L'esforç del Servei de Comunicació i Publicacions per fer de l'editorial universitària un referent a 
l'àmbit multimèdia ha estat gratament compensat amb l'obtenció de dos dels sis premis nacionals 
d'Edició Universitària 2005, en concret en les categories a la millor edició multimèdia, amb el llibre 
amb DVD El sistema solar, nuestro pequeño rincón en la Vía Láctea, i al millor catàleg editorial pel 
desenvolupament de la tenda electrònica de la Universitat a www.tenda.uji.es. 

El Servei de Comunicació i Publicacions ha continuat amb la projecció exterior de l'editorial 
universitària amb el treball dels seus membres a les juntes directives de l'Associació d'Editorials 
Universitàries Espanyoles (AEUE) i a la de l'Associació d'Editors del País Valencià. Durant 
l'assemblea de 2004, el cap del Servei de Comunicació i Publicacions va ser nomenat secretari 
general de l'AEUE, des d'on s'ha continuat amb la coordinació i gestió d'una campanya de publicitat 
en els principals diaris nacionals que ha permès millorar la visibilitat del llibre universitari i estalviar 
importants recursos en realitzar-se de manera conjunta entre més de 30 universitats espanyoles. 

L'editorial universitària, Publicacions de la Universitat Jaume I, va estar present als fòrums d'edició 
internacionals més importants del món, el LIBER 2004, que va tindre lloc a Barcelona, i la fira de 
Guadalajara (Mèxic), entre d'altres. El Servei de Comunicació i Publicacions va difondre les seues 
novetats editorials als butlletins de novetats editorials de l'Associació d'Editorials Universitàries 
Espanyoles (AEUE) i també va estar present al Saló València del Llibre, formant part de diversos 
catàlegs col·lectius de novetats, tant de l'AEUE com de l'Institut Joan Lluís Vives. També cal 
destacar la presència activa, una vegada més, a la Fira del Llibre de Castelló; la Universitat Jaume I, 
que va comptar amb una caseta doble i hi va presentar al públic assistent els principals títols més 
recents. Així mateix, el Servei de Comunicació i Publicacions va ser l'encarregat de l'edició del 
butlletí de novetats editorials de l'AEUE corresponent a la primavera de 2005 i que, per primera 
vegada, va arrribar als 77.000 exemplars distribuïts per les universitats espanyoles.  

Projecció social 

La projecció social de la imatge i la comunicació de la Universitat Jaume I es fa patent a través de 
diverses accions entre les qual destaquen els programes de comunicació corporativa que gestiona el 
Servei de Comunicació i Publicacions. En aquest curs, dins del programa Destinació UJI, s'ha 
incrementat notablement la presència de l'UJI a diverses fires educatives, com ara acudir per primera 
vegada al Saló d'Educació de Saragossa amb un estand propi. Aquesta nova acció de promoció dels 
estudis de la Universitat Jaume I s'afegeix a altres com la presència al Saló de l'Ensenyament de 
Barcelona, al Saló de l'Estudiant de Lorca (Múrcia) i la fira Educ@emplea, a Alacant, totes aquestes 
en col·laboració amb la Unitat de Suport Educatiu. Cal destacar la participació, un any més, al Saló 
de la Formació i l'Ocupació de la Fira de València, FormaEmple@ 2005, que va tenir més de 50.000 
visitants. El Servei de Comunicació i Publicacions, amb els eslògans La teua opció de futur i La 
Universitat pública de Castelló, es va encarregar de gestionar la participació en la fira amb un nou 
disseny de l'estand, més atractiu i funcional. La Jaume I també va participar a la Fira de Formació i 
Orientació Laboral, Fòrum 2005, que es va realitzar a la ciutat de Castelló de la Plana.  

Pàgina 203 / 357Memòria del curs 2004/05



La presència a fires i salons expositius es va completar amb altres no directament vinculats amb la 
formació, però sí amb sectors i activitats on la Universitat Jaume I vol destacar, com el del 
compromís ecològic i el suport educatiu i investigador a la indústria ceràmica. Així, el Servei de 
Comunicació i Publicacions, en col·laboració amb l'Oficina Verda i l'Oficina de Prevenció i Gestió 
Mediambiental, va participar a la II Fira de Medi Ambient i Consum Ecològic, a Castelló, i a 
Ecofira, Fira de Medi Ambient del Mediterrani que va tindre lloc a la Fira de València. També va ser 
important l'assistència, per primera vegada des de la creació de la Universitat, a la fira més important 
del sector ceràmic, Cevisama, on la Universitat Jaume I va comptar amb un estand propi coordinat 
pel Servei de Comunicació i Publicacions i amb la col·laboració de l'Oficina de Cooperació en 
Investigació i Desenvolupament Tecnològic (OCIT) i de l'Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC). 

També dins del programa Destinació UJI, durant el curs 2003/2004 es van realitzar diverses accions 
com el redisseny dels quadríptics institucionals de les titulacions, el manteniment i l'actualització del 
canal web Futurs estudiants, la realització d'accions de màrqueting directe, la realització de 
campanyes de premsa i publicitat, etc. 

La col·laboració del Servei de Comunicació i Publicacions en la presència a fires i salons especials 
també es va destacar en el II Congrés de Programari Lliure de la Comunitat Valenciana, realitzat 
aquest curs a Castelló. La Jaume I hi va estar present amb un estand propi on va donar a conèixer el 
treball de la Universitat a favor del programari lliure i especialment amb el lliurament de diversos 
CD amb programari amb codi obert i també en català. 

El Servei de Comunicació i Publicacions va col·laborar activament en la gestió de la Festa per la 
Llengua 2005, que es va celebrar al mes d'abril al campus del Riu Sec i que va congregar a més de 
13.000 persones. El Servei de Comunicació i Publicacions va aprofitar l'esdeveniment per a donar a 
conèixer entre els visitants la Universitat Jaume I i la seua oferta formativa. 

Dins dels programes de comunicació corporativa, el Servei de Comunicació i Publicacions va 
encetar un específic per al personal jubilat, Segueix a l'UJI, que té com a finalitat mantenir el vincle 
de tot el professorat i el personal d'administració i serveis que ha treballat a la Universitat Jaume I 
més enllà de la finalització de la seua activitat laboral. El Servei de Comunicació i Publicacions, 
juntament amb el Servei de Recursos Humans, la Societat d'Amics i Antics Alumnes de l'UJI i el 
Gabinet del Rector, va organitzar un acte de reconeixement als 19 membres de la Jaume I que s'han 
jubilat des de la creació de la Universitat. A partir d'ara, tot el personal de la Jaume I que es jubili 
rebrà l'Estatut de Personal Jubilat, que inclou una fórmula per a mantenir la relació i els serveis de la 
que ha sigut i és la seua Universitat. 

Pel que fa a la gestió de la marca de la Universitat Jaume I, durant el curs acadèmic 2004/05, el 
Servei de Comunicació i Publicacions ha continuat amb la gestió del marxandatge amb la 
incorporació de nous productes al catàleg propi i s'han ampliat els punts de venda de productes de la 
Universitat. Així, cal destacar que els productes de marxandatge es poden adquirir des de les tendes 
de l'Àgora a la tenda virtual a Internet, però també a comerços de Castelló ciutat amb els quals s'ha 
arribat a acords de distribució. 

La labor de diàleg intern i connexió amb l'entorn continua vigent amb VOX UJI, el periòdic de la 
Universitat Jaume I, del qual s'han editat 8 números durant aquest curs. Així mateix, el periòdic va 
arribar durant el curs 2004/05 al número 50. Des que es va crear aquest mitjà de comunicació propi, 
el març de 1999, el Servei de Comunicació i Publicacions ha editat més 800 fulls d'informació amb 
tot allò que és important al campus i a la Universitat Jaume I en conjunt. Aquesta labor s'ha vist 
ampliada i reforçada amb Vox UJI Ràdio, la ràdio universitària, un nou mitjà de comunicació que, 
gestionat pel Servei de Comunicació i Publicacions, ha estat possible gràcies a la col·laboració del 
Laboratori de Comunicació Audiovisual i Publicitat (Lab-Cap) i a la titulació de Publicitat i 
Relacions Públiques. La nova emissora, que emet en el 107.8 de la FM, va celebrar el primer any 
d'existència amb més de 360 programes de producció pròpia. A més, i amb la col·laboració del 
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Servei d'Informàtica, Vox UJI Ràdio s'ha pogut seguir en directe per Internet, on també s'ha instal·lat 
una fonoteca amb tots els programes realitzats. 

A més a més, cal destacar l'àmplia repercussió en els mitjans de comunicació externs, tant de 
premsa, ràdio i televisió, de les activitats desenvolupades per tots els àmbits de la Universitat Jaume 
I, als qual s'ha continuat donant suport des del Servei de Comunicació i Publicacions amb la 
realització de cartells, díptics, notes de premsa i convocatòries publiques als mitjans de comunicació 
social. 

El Servei de Comunicació i Publicacions també ha col·laborat amb les activitats desenvolupades per 
la Societat d'Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I (SAUJI), el personal tècnic de la qual 
està adscrit a aquest Servei, i amb tot el desenvolupament del programa de comunicació corporativa 
Campus Obert. En aquest sentit, cal destacar l'esforç que s'ha realitzat des del Servei de Comunicació 
i Publicacions per a donar a conèixer a la ciutadania el projecte de la Universitat de denvolupar una 
seu a la ciutat de Castelló, a la plaça de l'Hort dels Corders, a l'edifici que ocupava la delegació 
d'Hisenda i que el subdelegat del Govern s'ha compromès a cedir a la Universitat. Des del Servei de 
Comunicació i Publicacions s'han gestionat reunions amb nombrosos col·lectius ciutadans i socials 
per tal d'explicar un projecte que pretén la creació d'un ambiciós centre cultural i d'expansió de les 
noves tecnologies al centre de la ciutat. 

Durant el curs 2004/05, la comissió de Comunicació de la Conferència de Rectors d'Universitats 
Espanyoles (CRUE), que presideix el rector de la Universitat, Francisco Toledo, va editar la primera 
Guía de Universidades, Catálogo Oficial de Titulaciones, que arreplega l'oferta educativa de totes 
les universitats espanyoles i la realització de la qual ha estat coordinada pel Servei de Comunicació i 
Publicacions. Aquesta guia, tot un referent en la difusió de l'oferta universitària a Espanya, ha estat 
editada en paper i en CD-ROM, amb més de 200.000 còpìes que es van distribuir entre l'estudiantat 
que va realitzar aquest curs les proves de selectivitat. La guia va ser presentada a Madrid pel 
secretari d'estat d'Universitats, Salvador Ordóñez, qui va felicitar la Universitat Jaume I per 
l'important treball de coordinació i la realització d'un producte de comunicació que a partir d'ara serà 
imprescindible per als futurs estudiants universitaris. 

Capítol 11. INSERCIÓ PROFESSIONAL 
Sumari 

Estades en pràctiques  
Realització d'estades en pràctiques: alumnat matriculat i convenis signats  
Relació amb la Fundació Universitat Jaume I- Empresa (FUE)  
Avaluació de les estades en pràctiques  

Estades en pràctiques a l'estranger  
Projecte Leonardo da Vinci per a titulats de la Universitat Jaume I: estades en pràctiques 
internacionals per a recent graduats a Europa 2003  
Projecte Leonardo da Vinci per a titulats de la Universitat Jaume I: estades en pràctiques 
internacionals per a recent graduats a Europa 2004  
Estades en pràctiques internacionals per a recent graduats a Europa 2005  
Altres estades en pràctiques a l'estranger 

Activitats d'inserció laboral  
Fòrum d'ocupació universitària  
Presentació del projecte OPEA 2005  
Projecte Observatori ocupacional  
Guia d'orientació professional per a estudiants i titulats de la Universitat Jaume I  
Projecte PIE-UJI: Pla integral d'ocupació per a universitaris joves titulats 2005 (PIE-UJI 2005)

ANNEX I  
Relació d'empreses/institucions/entitats que han subscrit convenis de cooperació educativa per 
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a la realització d'estades en pràctiques durant el curs acadèmic 2004/05 
ANNEX II  

Relació d'empreses/institucions/entitats que han col·laborat efectivament en les estades 

Estades en pràctiques 

Realització d'estades en pràctiques: alumnat matriculat i convenis signats 

A continuació comentarem amb brevetat les dades més significatives pel que fa a les estades en 
pràctiques del curs 2004/05. Com es pot observar en la taula, alguns indicadors s'han incrementat 
entre un 25% (nombre de places ofertades) i un 39% (nombre d'entitats sol·licitants). En la mateixa 
taula també s'ofereix una evolució històrica amb totes les variables considerades en els últims vuit 
cursos acadèmics. 

Taula 11.1. Evolució històrica de les estades en pràctiques 

El nombre d'alumnes matriculats ha augmentat respecte al curs 2003/04 un 5% i s'ha arribat a un 
total de 2.923 alumnes.  

En aquest curs, cap titulació nova ha iniciat la seua participació en les estades en pràctiques, per la 
qual cosa han sigut 26 (comptant totes les especialitats de la diplomatura de Mestre) les titulacions 
que han realitzat estades en pràctiques durant el curs 2004/05. 

Per tindre una estimació real del nombre d'alumnes que han realitzat estada en empreses/organismes, 
s'ha de considerar que al nombre total de matriculats s'han de restar: 

Les exempcions i convalidacions. 

Una part important dels alumnes de la Llicenciatura en Filologia que realitzen estades a 
l'estranger, en un règim distint al de les estades en pràctiques. 

Per aquesta raó, el nombre total d'alumnes que han realitzat realment l'estada en pràctiques ha sigut 
de 2.723. 

El total de nous convenis singulars de cooperació educativa establerts durant aquest curs ha sigut de 
253 (a 1 de juliol de 2005), per la qual cosa les dades no són encara definitives. 

Aquest nombre s'explica per: 

La no incorporació de titulacions noves aquest curs.

VARIABLES 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05
Nre. de matriculats 2492 2588 2708 2816 2941 3228 2777 2923
Nre. de places ofertades per l'OCIE NC 838 1171 NC 1214 1384 1879 2350
Nre. de titulacions beneficiades de les estades 18 19 20 22 23 24 26 26
Nre. de convenis de cooperació educativa 
subscrits 365 250 254 281 269 232 353 253

Nre. d'entitats que han sol'licitat a l'OCIE NC 244 292 292 304 353 577 805
Nre. d'entitats cooperadores 513 530 538 593 637 624 669 567
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L'alta fidelització de les entitats que ja cooperaven en el passat, ja que no es feia palesa la 
necessitat de signar de nou els convenis de cooperació educativa. 

En l'annex I s'ofereix la llista completa d'empreses/institucions que han subscrit convenis d'estades 
en pràctiques durant el curs 2004/05. 

En analitzar els nous convenis amb entitats segons la primera titulació per la qual l'empresa 
manifestava el seu interès, podem afirmar que el nombre de convenis s'ha mantingut estable respecte 
a cursos passats, fruit de l'alt grau de fidelització dels cooperadors. Sobretot destaca el gran nombre 
de convenis iniciats per a Ciències Empresarials i les titulacions informàtiques, i es manté l'alt 
nombre de convenis per a Disseny Industrial. 

Si considerem la proporció entre les ofertes de places de pràctiques per part de les entitats 
cooperadores gestionades per l'OCIE i la demanda de nombre d'alumnes, s'obté l'indicador que 
s'explica en les línies següents. 

Com hem comentat anteriorment, han sigut un total de 2.723 estudiants els que han realitzat 
efectivament les pràctiques en entitats. D'aquests, 918 són estudiants de les diverses titulacions de 
Mestre, les places dels quals es gestionen directament amb la Conselleria d'Educació, i 27 són de la 
titulació de Psicopedagogia, Pràcticum I. Per aquest motiu, s'han restat els alumnes de les titulacions 
de Mestre i de Psicopedagogia, Pràcticum I, d'aquestes dades, i la xifra real de demanda d'alumnes 
ha sigut de 1.778. A l'OCIE s'han registrat un total de 1.934 ofertes de pràctiques, oferides per un 
total de 805 entitats, durant el curs 2004/05, que han significat 2.350 places totals. Si tenim en 
compte que les places de les titulacions de Mestre s'exclouen d'aquesta xifra per estar concertades 
prèviament, s'obté un indicador d'1,38 places per alumne. 

Taula 11.2. Proporció oferta/demanda de l'alumnat durant el curs 2004/05 

El total d'empreses, institucions i organismes que han acollit estudiants en pràctiques durant aquest 
curs ha sigut de 567 (a 1 de juliol), cosa que ha suposat una reducció d'un 15% respecte al curs 
anterior. 

La distribució alumnes/entitats torna a repetir els paràmetres dels cinc cursos anteriors, que es 
resumeixen en una distribució no homogènia dels alumnes:  

Concentració dels alumnes en unes poques entitats (el 55,66% dels alumnes que han fet 
pràctiques aquest curs les han desenvolupades en el 3,3% de les entitats que han col·laborat 
efectivament). 

Total dependència del conveni signat amb la Conselleria d'Educació per a la realització de 
pràctiques de tots els alumnes de la Ddiplomatura en Mestre, i alguns de la llicenciatura en 
Psicopedagogia (945). 

Distribució majoritària de l'entitat pública respecte a la privada en relació amb el nombre 
d'alumnes acollits: del total d'alumnes que han realitzat pràctiques en aquest curs, el 58% ho 
han fet en entitats públiques. En aquesta xifra influeix de manera determinant el punt anterior. 

Excloent-hi d'aquestes xifres els alumnes de la Ddiplomatura en Mestre, per la seua 
especificitat de destinació, obtenim una distribució molt més ajustada a la realitat sectorial: el 
24,7% dels alumnes realitzen pràctiques en entitats o organismes públics. 

Nre. d'alumnes Nre. d'ofertes rebudes per l'OCIE Nre. total de places Nre. de places/alumne
1.778 1.934 2.350 1,32
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En la taula següent es presenta la distribució dels convenis signats per sector, on destaca el 
predomini del privat respecte del públic, que solament significa un 11,46% dels convenis signats 
durant aquest curs, percentatge molt semblant al del curs passat. 

Taula 11.3. Distribució dels convenis singulars de cooperació educativa  

Els mateixos serveis de la Universitat s'han mostrat llocs adequats per a la realització de pràctiques 
d'estudiants de diverses titulacions, que han sigut supervisats per personal expert en les seues 
funcions. Alguns serveis, com ara el Servei de Llengües i Terminologia, el Servei de Gestió de la 
Docència i Estudiants, el Centre de Documentació, el Servei de Comunicacions i Publicacions i la 
mateixa OCIE, per posar exemples, ja s'han convertit en col·laboradors habituals. 

El procediment està establert de la mateixa manera que les pràctiques realitzades en entitats externes: 
el mateix servei ha d'emplenar un full de sol·licitud que inclou una descripció de les tasques que s'hi 
han de desenvolupar, el perfil desitjable de l'alumnat (coneixements, especialització, etc.) i la 
designació de supervisor, que generalment no ha de ser la mateixa persona que el tutor. 
Posteriorment, s'envia, tant al tutor designat com al supervisor, el protocol que estableix les dades 
personals i acadèmiques de l'alumnat i les dels dos responsables del seguiment. En alguns casos, 
però, és la mateixa OCIE o el coordinador d'estades en pràctiques el que demana una plaça concreta 
en un servei, perquè un o diversos estudiants estan especialment interessats a realitzar-hi les 
pràctiques, i tot i que inicialment no se n'havia produït cap demanda. En aquest curs s'ha produït un 
augment considerable de les estades per l'elevada proposta d'estudiantat i la incorporació de més 
serveis i unitats a aquest programa. 

Taula 11.4. Nombre d¿estudiantat en estades en pràctiques a la Universitat Jaume I 

La mateixa Universitat ha actuat com a ens cooperador amb altres centres educatius secundaris i 
universitaris acollint alumnes en pràctiques. De tota la coordinació s'ha fet càrrec l'Àrea d'Inserció 
Professional de l'OCIE. 

Aquest curs s'ha acollit un estudiant de la Universitat Marne la Valleé i dos del Lycée Ozenne 
(França). 

Relació amb els coordinadors 

La figura dels coordinadors de pràctiques, ja establida en cursos anteriors, ha sigut molt rellevant 
durant aquest, i com en els cursos anteriors, s'ha mantingut una estreta col·laboració a distints nivells 
al llarg de tot el curs (telefònica, correu electrònic, reunions cara a cara) amb els responsables de 
cadascuna de les titulacions. 

La política seguida aquest curs per l'OCIE, igual que l'anterior, es pot resumir en màxima 
planificació, reunions continuades, avaluació conjunta, presa de decisions comunes i orientació 
tècnica, i això ha permès la millora contínua de tot el procés. Es van realitzar sessions formatives 
personalitzades sobre el programa informatitzat de gestió integral de les estades en pràctiques per a 

Sector 2004/05 Percentatge
Públic 29 11,46
Privat 224 88,54
Total 253 100

98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05
Nre. d'estudiants en estades 61 34 36 25 36 31 57
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coordinadors i administratius de departaments que cooperen en la gestió d'estades en pràctiques. 

S'ha de destacar que la coordinació d'algunes titulacions s'ha continuat realitzant en equip: les 
titulacions de la Diplomatura en Ciències Empresarials i la Llicenciatura en Administració i Direcció 
d'Empreses, d'una banda, i Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, Enginyeria Tècnica en 
Informàtica de Sistemes i Enginyeria Informàtica, de l'altra, cosa que ha beneficiat amb un estalvi de 
temps considerable. D'altra banda, des d'aquesta Oficina també s'han mantingut reunions i contactes 
amb tots els directors de titulacions, juntament amb els coordinadors de pràctiques. 

Durant aquest curs, el Consell de Govern de 14 de juliol, ha aprovat la Normativa reguladora de les 
estades en pràctiques de la Universitat Jaume I, fruit dels anys d'experiència pràctica i de la revisió 
de tots els agents implicats en el programa, i que actualitza la que es va aprovar el 1998. 

Relació amb la Fundació Universitat Jaume I- Empresa (FUE) 

La relació amb la FUE ha sigut similar al curs passat, a causa de diversos motius. En primer lloc, 
com en la resta de cursos, es produeix un intercanvi d'ofertes de places en pràctiques que, tot i que és 
escàs, no podien tindre cabuda en els programes que cadascú porta a terme. Des d'aquesta oficina 
s'han derivat directament a la Fundació bastants empreses que demandaven pràctiques que no 
s'ajustaven al nostre model o no complien els prerequisits, o quan totes les assignacions d'alumnes ja 
havien finalitzat. 

En segon lloc, en el cas d'estudiants Erasmus estrangers que desitgen fer pràctiques que no estan 
incloses en el contracte bilateral, es redirigeixen a les pràctiques de la FUE. 

En tercer lloc, s'han intensificat els contactes perquè el Fòrum Jovellanos forme part de la Comissió 
d'Inserció Professional. 

Finalment, s'han rebut usuaris per al programa OPEA redirigits des del centre associat 
d'intermediació, i a l'inrevés. 

Avaluació de les estades en pràctiques  

Durant aquest curs es va presentar l'avaluació del curs 2003/04. S'adjunten les principals conclusions 
de l'informe: 

OBJECTIUS PER AL CURS 2003/04 

General: fer una retroacció actualitzada sobre el curs 2003/04 que puga servir de 
retroalimentació per al curs 2004/05 i que permeta comparar l'evolució respecte del curs 
anterior.  

En aquest informe es van presentar les dades agregades per a totes les titulacions, però també es 
disposa de dades separades per a cadascuna de les titulacions participants. 

Específics: 

1. Conèixer detalladament la satisfacció de l'estudiantat en general, i en particular en les àrees 
següents: tutor, supervisor, coordinació tutor-supervisor, organització de les pràctiques, les tasques/el 
projecte, l'aportació de les pràctiques al meu desenvolupament professional, l'aprenentatge i les 
condicions de l'entitat. 

2. Conèixer el percentatge d'inserció posterior en l'empresa dels alumnes que hi han realitzat 
pràctiques. 
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3. Conèixer detalladament el nivell de satisfacció per part dels ens cooperadors (relacionat amb 
cadascuna de les titulacions acollides) i en particular de les àrees següents: coordinació tutor-
supervisor, organització de les pràctiques, nivell dels estudiants, les tasques/el projecte, l'aportació 
de les pràctiques al desenvolupament professional de l'estudiant i aportació de les pràctiques a 
l'entitat. 

4. Conèixer detalladament el nivell de satisfacció per part dels tutors (per titulació) i en particular de 
l'àrea d'organització de les pràctiques. 

5. Conèixer l'evolució de la satisfacció dels alumnes i els ens cooperadors, respecte del curs passat, 
que permeta avaluar les mesures de millora preses durant el curs 2003/04. 

6. Conèixer els punts forts i els punts febles de les estades en pràctiques, i plantejar mesures de 
millora per al proper curs. 

ENTITATS 

a) Satisfacció global 

En total, les entitats cooperadores atorguen un 4,47 sobre 5 a la satisfacció en la relació amb la 
Universitat pel que fa a les pràctiques, indicador que ha augmentat visiblement respecte al curs 
passat (4,40). 

A més, el 92,5% dels enquestats estan satisfets o molt satisfets amb la relació amb la Universitat per 
les pràctiques. Solament quatre entitats (sobre un total de 295) han manifestat que estan insatisfetes o 
molt insatisfetes. En el cas de les empreses que han indicat la seua insatisfacció, aquesta ha vingut 
donada, en general, per la falta de contacte amb el tutor de la Universitat, per la qual cosa demanen 
una intensificació d'aquesta relació i un increment en la tutela de l'estudiantat. 

b) Fidelització de la col·laboració 

Un 91,9% de les entitats tenen la intenció de tornar a acollir alumnes el proper curs, aspecte 
indicador de l'assegurament de la continuïtat dels programes de pràctiques any rere any. Aquest 
indicador coincideix amb l'alt índex d'entitats que d'un curs a un altre tornen a col·laborar amb la 
Universitat (prop del 50%). 

Només 13 qüestionaris recullen que les entitats no volen acollir alumnes el proper curs. Quan 
s'analitzen amb detall les raons d'aquest fet, no es troben diferències significatives entre el grup que 
sí que ho tornarà a fer i el que no, en cap dels ítems del qüestionari. Com en el curs passat, la raó 
principal del fet de no voler col·laborar correspon en general a raons no relacionades amb la 
satisfacció de l'entitat amb la Universitat, sinó més prompte a raons de caire extern (problemes 
d'infraestructura i/o organització, trasllat de l'empresa, finalització de projectes, etc.). 

c) Inserció posterior en l'entitat 

Segons la informació aportada per les 168 entitats privades que han contestat qüestionaris, en 
l'empresa s'han inserit el 22,4% dels alumnes, després de finalitzar les estades en pràctiques. 

A més d'aquesta inserció immediata, la utilitat de les pràctiques tant per a l'entitat com per a 
l'alumnat en la transició al mercat laboral i la incorporació de personal és especialment rellevant: un 
82,4% de les entitats que han contestat aquest ítem manifesten la seua intenció de tindre en compte 
els estudiants en futures seleccions de personal o incorporacions a la borsa de treball. Si es té en 
compte que en aquest còmput s'inclouen tant entitats privades com públiques, l'índex és molt elevat.
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En conclusió, els indicadors de satisfacció global són molt elevats, i milloren respecte al curs passat. 

ALUMNES 

a) Satisfacció 

En total, els alumnes atorguen un 4,45 sobre 5 (entre 1 = molt poc satisfet, i 5 = molt satisfet) a la 
seua satisfacció global. Aquesta valoració és lleugerament inferior a la valoració feta per part de les 
entitats que han col·laborat: el 91,8% dels alumnes estan satisfets o molt satisfets amb la seua estada 
en pràctiques, mentre que el 2,9% estan insatisfets o molt insatisfets. Aquest indicador suposa una 
lleugera millora respecte del curs passat, en què es va obtindre un 4,44 de satisfacció global. 

A més, el 94,1% dels alumnes recomanarien l'entitat en la qual han desenvolupat l'estada per als seus 
companys del proper curs, la qual cosa indica l'alta qualitat de les entitats que han cooperat aquest 
curs acadèmic en el programa (solament un 3,6% no la recomanaria, i el 2,3% es mostra indecís). 

TUTORS 

a) Satisfacció global 

En total, els tutors atorguen un 4,34 sobre 5 a la satisfacció pel que fa a les pràctiques. A més, el 
85,52% dels enquestats estan satisfets o molt satisfets amb les pràctiques.  

b) Fidelització de la col·laboració 

Un 97,36% voldria continuar tutoritzant alumnes en pràctiques el proper curs acadèmic. 

Estades en pràctiques a l'estranger 

Projecte Leonardo da Vinci per a titulats de la Universitat Jaume I: estades en 
pràctiques internacionals per a recent graduats a Europa 2003 

Aquest curs ha finalitzat el primer projecte per a graduats Leonardo da Vinci. Es tracta d'un projecte 
de mobilitat per al curs 2003/04 de graduats universitaris dels dos últims cursos. La duració del 
projecte és de l'1/10/2003 al 31/05/2005. 

El projecte ha comportat la realització de 19 estades amb una durada entre 20 i 52 setmanes de 
titulats recents de la Universitat Jaume I de Traducció i Interpretació (5), Administració i Direcció 
d'Empreses (6), Enginyeria Química (2), Turisme, Dret, Humanitats, Química, Enginyeria Industrial 
i Enginyeria Informàtica (un de cada titulació). S'han dut a terme en 17 entitats d'acollida. Finalment, 
vuit beneficiaris han realitzat una estada al Regne Unit, quatre a Alemanya, tres a Itàlia, dos a 
França, un a Àustria i un a Holanda. Els tipus d'organització de destinació han sigut majoritàriament 
pimes (64,7%), seguides de grans empreses (17,6%), entitats públiques (5,8%), universitats (5,8%) i 
altres tipus d'organització (5,8%). En relació amb els sectors, un 21% de les pràctiques s'han 
desenvolupat en el sector turístic (hotels/restaurants); un 21%, en el sector de producció 
(manufactura de productes químics o manufactura de metalls bàsics o roba); un 15,8%, en altres 
activitats empresarials; un 15,8%, en altres activitats de serveis (traducció); un 10,5%, en el sector 
educatiu, i la resta, en altres (administració pública, informàtica i activitats recreatives, culturals i 
esportives). 

El principal objectiu és que els titulats recents assimilen la realitat institucional, empresarial i laboral, 
en l'àmbit de les seues futures professions, en un país europeu. Això s'ha aconseguit mitjançant el 
perfeccionament de les competències dels titulats de la Jaume I en els vuit camps d'estudi indicats 
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anteriorment i la facilitació de la transició al mercat laboral, per tal de combatre la desocupació 
juvenil, a través de l'augment de l'empleabilitat. En aquest sentit, l'objectiu s'ha acomplit i els 
principals resultats per als beneficiaris s'exposen a continuació. 

Immediatament després de finalitzar l'estada, els titulats havien augmentat el seu nivell d'autoeficàcia 
professional i de competències socials, emocionals, sistèmiques, instrumentals i mentals, sobretot 
d'aquestes últimes, relatives al control de l'estrès, gràcies a l'estada en pràctiques. D'altra banda, han 
incrementat les competències lingüístiques, sobretot les considerades hard (orals i escriptura). 
L'avaluació de l'exercici de les tasques realitzades ha augmentat significativament respecte a la 
situació de partida. 

En relació amb la satisfacció global amb l'estada, el 94% han quedat satisfets o molt satisfets amb les 
estades. A més, un 87,5% dels beneficiaris recomanarien l'entitat on han realitzat les pràctiques. 
Estan especialment satisfets amb els indicadors relatius a l'aportació de les pràctiques al 
desenvolupament professional de l'estudiantat i a l'experiència de creixement personal. D'altra banda, 
el 100% de les entitats d'acollida estan satisfetes o molt satisfets amb les estades i un 94,1% de les 
entitats tenen intenció de continuar la seua col·laboració en pròxims projectes. 

Als tres mesos de finalitzar l'estada, respecte a la seua inserció professional, el 73,7% dels 
beneficiaris estan treballant en el moment de redactar aquest informe i un 10,5% continuen la seua 
formació a l'estranger. Un 37% van rebre oferta de l'empresa d'acollida per a inserir-se posteriorment 
en aquesta. Dels que treballen, el 71,4% ho fan a l'estranger i la resta a Espanya. Per al 100% dels 
beneficiaris, el seu treball actual satisfà les seues expectatives professionals. 

Respecte al procés de cerca d'ocupació, el 80% dels titulats havien augmentat la seua satisfacció amb 
la cerca d'ocupació respecte a la seua situació inicial. Els beneficiaris van tardar una mitjana d'1,89 
mesos a trobar ocupació. Un 44,4% han tingut una inserció immediata, mentre que un 33,3% han 
tardat entre un i dos mesos a trobar ocupació. Finalment, respecte a la utilitat del programa Leonardo 
en el seu procés d'inserció, els enquestats han atorgat una mitjana de 4 sobre 5, i el 70% d'ells 
consideren que el programa ha sigut "prou o molt útil".  

Projecte Leonardo da Vinci per a titulats de la Universitat Jaume I: estades en 
pràctiques internacionals per a recent graduats a Europa 2004 

Aquest és el segon projecte de mobilitat de titulats recents a la Jaume I. Aquest projecte s'ha iniciat 
l'1 de setembre de 2004 i finalitzarà el 31 de maig de 2006. Consisteix en 30 estades a Alemanya, 
Àustria, Bèlgica, Itàlia, França, Hongria, Holanda, Irlanda, Txèquia, Portugal, Polònia i Regne Unit. 

Els beneficiaris són titulats de la Universitat Jaume I dels dos últims cursos, inscrits com a 
demandants d'ocupació, que no hagen treballat més de 12 mesos en una ocupació relacionada amb el 
seu objectiu professional i que reben una orientació professional i un itinerari d'inserció 
individualitzat per part de tècnics OPEA de la Universitat. 

S'han posat en marxa tres convocatòries públiques fins al mes de juliol per cobrir les places. En el 
moment de redactar aquest informe, sis titulats estan a punt de finalitzar el projecte, amb una alta 
satisfacció. 

Estades en pràctiques internacionals per a recent graduats a Europa 2005 

L'Agència Nacional ha aprovat al juny de 2005 el tercer projecte de mobilitat (estades) per a titulats 
recents International Workplacements for Recent Graduates in Europe 2005. La durada del projecte 
és de l'1 de setembre de 2005 al 31 de maig de 2007.
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Resolució: ens han concedit 86.442 euros per a 28 estades de 24 setmanes. La Universita aporta 
10.500 euros com a cofinançament. Les estades es desenvoluparan a Alemanya, Àustria, Bèlgica, 
Itàlia, Eslovènia, França, Hongria, Holanda, Irlanda, Txèquia, Portugal, Polònia, Suècia i Regne 
Unit. El període d'estada és flexible, però serà entre gener de 2005 i març de 2006. 

Els beneficiaris seran titulats de la Universitat Jaume I dels dos últims cursos, inscrits com a 
demandants d'ocupació, que no hagen treballat més de 12 mesos en una ocupació relacionada amb el 
seu objectiu professional i que reben una orientació professional i un itinerari d'inserció 
individualitzat per part del tècnic OPEA de la Universitat. 

S'ha avaluat molt positivament el projecte, que ha obtingut una qualificació d'1,5 sobre 4 
(1=excel·lent, 2=bé, 3=acceptable, 4=feble). Es realitzaran almenys dues convocatòries públiques 
durant el curs 2005/06. Les estades tindran lloc entre gener de 2006 i març de 2007. 

Altres estades en pràctiques a l'estranger 

En total, set alumnes han gaudit d'una estada en pràctiques en entitats a l'estranger, coordinada des 
de l'OCIE, xifra semblant a la de l'any passat (6). No incloem els 19 beneficiaris del nostre programa 
Leonardo. 

Taula 11.5.  

L'interès dels estudiants/titulats a desenvolupar la seua estada a l'estranger ha sigut creixent. Sobretot 
hem concentrat els esforços en la gestió del programa Leonardo de mobilitat. Les activitats que s'han 
continuat desenvolupant per afavorir aquest interès dels estudiants durant aquest curs han sigut: 

1. Organització dins de FOCU 2005 de la taula redona "El mercat de treball europeu. Possibilitats de 
mobilitat i experiències", que va comptar amb la col·laboració dels consellers de la xarxa EURES de 
Castelló i Torí, Maribel García i Patrizia Mercuri, i d'usuaris del programa Leonardo. 

2. Es va col·laborar amb els gestors del Projecte Leonardo FAR, adreçat a la mobilitat d'estudiantat 
universitari, en la seua difusió, mitjançant díptics, cartells i un enllaç en la nostra pàgina web, i del 
programa ARGO, adreçat a la mobilitat de recents titulats universitaris. Durant el curs 2004/05, 
segons la informació dels gestors, s'han inscrit al projecte 148 titulats de la Universitat Jaume I, dels 
quals tres llicenciades en Traducció han sigut seleccionades per a tres beques a Itàlia, Bèlgica i 
Alemanya, i un enginyer informàtic. Les titulacions més interessades han sigut Traducció i 
Interpretació (35), seguida de Psicologia (15), però els inscrits comprenen 22 titulacions diferents. 

3. Continuació de l'ampliació de la pàgina web amb informació actualitzada sobre les estades en 

Entitat Titulació Finançament
Borax (UK) 1 estudiant de Química Patrocini de Borax
European Network for 
Eduacion and Training

1 estudiant de Traducció i 
Interpretació -

Comtext 2 estudiants de Traducció i 
Interpretació -

Azienda Agr. Cantoro S.S 1 estudiant ETAG -

Publi-Sons Enginyeria Tècnica en 
Informàtica de Gestió

Programa Leonardo del promotor 
Limousin Technologie (FR)

CTTC Enginyeria Química Programa Leonardo del promotor 
Limousin Technologie (FR)
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pràctiques a l'estranger adreçada als nostres estudiants. Aquesta llista rep unes 3.600 visites per 
setmana. 

4. Manteniment d'una llista de distribució (ACIP) per tal de difondre tant ofertes de pràctiques com 
de treball a l'estranger de la xarxa Eures. L'1 de juliol, aquesta llista estava integrada per 616 
persones. 

5. Continuació de la traducció de la nostra pàgina web a l'anglès. 

6. Continuació del sistema de suport i orientació personalitzada del programa Leonardo. Des del curs 
passat s'ha comptat amb el suport d'un becari per realitzar aquestes tasques. 

7. Recerca directa d'entitats a l'estranger susceptibles d'acollir alumnes, per contactes amb entitats 
amb les quals ja teníem relació, o a través del contacte amb universitats estrangeres. 

8. Proposta de procediment per part de l'OCIE per establir les condicions de l'estada en pràctiques 
d'estudiants d'intercanvi, tant ixents com entrants, en col·laboració amb els coordinadors d'estades en 
pràctiques i els coordinadors d'intercanvi. 

Com a resultat, un nombre creixent d'estudiants i titulats han mostrat el seu interès per les estades en 
pràctiques a l'estranger acudint a l'Oficina de Cooperació Internacional i Educativa i participant en el 
programa de seguiment establert en la nostra pàgina web.  

Ateses aquestes xifres, considerem d'especial interès continuar amb les convocatòries de mobilitat 
Leonardo da Vinci per a titulats. 

Activitats d'inserció laboral 

Fòrum d'ocupació universitària 

El III Fòrum d'Ocupació Universitària (FOCU 2005) es va realitzar a la Facultat de Ciències 
Jurídiques i Econòmiques durant els dies 9, 10, 11 i 12 de maig de 2005. 

Podeu trobar una descripció exhaustiva d'activitats en la pàgina oficial de FOCU: 

http://www.uji.es/infoinst/focu/ 

Aquesta activitat ha sigut organitzada i coordinada per l'Àrea d'Inserció Professional de l'Oficina de 
Cooperació Internacional i Educativa del Vicerectorat de Cooperació Internacional i Solidaritat, amb 
la col·laboració de la comissió constituïda a aquest efecte. S'han atorgat 0,5 crèdits de lliure 
configuració als assistents inscrits. Els objectius de FOCU 2005 han sigut: 

Posar en contacte els estudiants i els titulats amb empreses i institucions.  

Donar a conèixer tendències, eines i alternatives actuals en el mercat de treball.  

Informar els estudiants/titulats sobre els recursos existents per enfrontar-se amb la realitat 
canviant del mercat laboral.  

Aportar informació sobre el mercat laboral nacional i internacional.  

Augmentar l'interès de l'estudiantat davant el seu procés d'inserció professional. 
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El nombre d'estudiants i titulats que van assistir a FOCU 2005 s'ha estimat entorn de 1.200, xifra que 
correspon al nombre de bosses repartides en l'estand de l'OCIE. D'altra banda, l'assistència a les 
activitats paral·leles (tallers, taules redones, presentacions) ha sigut de 117 persones. 

Els alumnes no titulats són el 90,2%, dels quals estan cursant primer curs un 12,8%; segon, un 
10,6%; tercer, un 51,1%, i un 25,5% estan en quart. Els titulats van suposar un 9,8% dels assistents. 

La mitjana de satisfacció general és de 3,84 sobre 5, mesurada amb un únic ítem: "Satisfacció amb el 
II Fòrum d'Ocupació Universitària FOCU 2005". El 76,4% n'estan satisfets o molt satisfets. Aquest 
indicador no reflecteix l'elevada valoració de cada una de les activitats, que supera aquesta valoració 
global. 

En resum, després de tindre en compte totes les dades recollides, podem observar que els alumnes 
valoren positivament totes les activitats realitzades, en ordre de major valoració: taller d'entrevista, 
panells d'experiències de pràcticum, taller de currículum, carta i taula redona "Què busquen les 
empreses en els universitaris". 

S'han assolit tots els objectius plantejats, ja que FOCU ha sigut valorat satisfactòriament tant pels 
estudiants com per les entitats. 

L'elevada valoració per part dels alumnes de totes les activitats plantejades permet proposar repetir 
l'estructura de FOCU en pròximes edicions, potser avançant-ne alguna setmana la realització. La 
combinació d'estands i tallers pràctics assegura una activitat completa i d'èxit. A més, la fira també 
suposa una difusió d'accions complementàries. 

Respecte a l'edició anterior, ha augmentat la satisfacció dels participants. La introducció de 0,5 
crèdits de lliure configuració als inscrits a l'esdeveniment ha afavorit l'alta participació en les 
activitats paral·leles. No obstant això, hauria d'augmentar-se el nombre de visitants dels estands 
d'empreses. La ubicació enguany a la FCJE ha suposat una limitació del nombre d'estands per motius 
d'espai. 

Es compta amb una llista d'entitats fidelitzades interessades a col·laborar any rere any, atès que 
també compleixen els seus objectius de donar-se a conèixer a la comunitat universitària i captar 
candidats per a processos de selecció. 

Respecte a la ubicació geogràfica, la col·locació dels estands en una o en una altra facultat determina 
en alguna mesura l'assistència d'alumnes d'unes titulacions o d'altres, ja que no acudeixen en la 
mateixa proporció, i de vegades les empreses només volen dirigir-se a algunes titulacions concretes. 
No obstant això, la ubicació en una facultat assegura el pas obligat d'alumnes, per la qual cosa 
caldria plantejar-se en el futur l'especificitat d'estands segons la facultat on s'ubique FOCU.  

Amb vista a la pròxima jornada es proposa canviar-ne la ubicació i continuar amb els tallers pràctics 
i el panell d'experiències de pràcticum, incrementar la participació del professorat i augmentar les 
visites als estands (sobretot per part d'estudiants de segon i tercer, i de titulats). 

Projecte OPEA (accions d'orientació cap a l'ocupació)  

Avaluació del projecte OPEA 2004  

El projecte ha tingut uns resultats molt satisfactoris, tant d'utilitat com d'estàndard de qualitat, i s'han 
acomplert, i fins i tot s'han superat, els objectius inicialment previstos. Els objectius (quantitatius) 
eren: 

Taula 11.6.  
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Com a resum, es presenten indicadors dels projectes desenvolupats fins ara, que seran ampliats en 
profunditat en aquest informe. 

Taula 11.7. Resum històric de resultats 

Immediatament després de finalitzar les accions... 

L'avaluació dels serveis rebuts per part dels usuaris és molt satisfactòria: el 100% dels usuaris 
de tutoria individualitzada es mostren satisfets o molt satisfets amb les accions rebudes. 
Destaca l'alta satisfacció amb l'organització, l'exercici del personal tècnic i les condicions de 
l'entorn. Si ens centrem en la utilitat de l'acció per a l'usuari, un 95% consideren l'acció útil o 
molt útil. En el taller d'entrevista i BAE grup, la satisfacció també s'aproxima al 100%. 

S'ha promogut el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats, actituds, 
aptituds, experiències) per a la recerca d'ocupació dels estudiants i titulats: 

1. Un 89% dels usuaris consideren que han augmentat les seues competències per realitzar 
entrevistes. 

2. Un 88% consideren que han augmentat les seues possibilitats de trobar ocupació. 

3. Un 71% consideren que saben on buscar ocupació. 

Als tres mesos de finalitzar les accions... 

S'ha facilitat la transició al mercat de treball dels titulats de la Jaume I, ja que respecte a la 
inserció laboral, s'han superat els resultats inicialment previstos: un 55,1% dels usuaris han 
tingut experiència laboral després del projecte i un 39% continuen treballant als tres mesos 
d'haver finalitzat la seua orientació. Un 11,2% obtenen ocupació abans de finalitzar les 
accions. 

 Concedits Executats
Nre. d'usuaris 350 360
Nre. d'hores d'atenció 1.309 1.355

 2002/03 2003/04 2004/05
Usuaris atesos 262 254 360
Usuaris satisfets o molt satisfets amb la 
tutoria individualitzada 99% 97% 100%

Grau d'inserció laboral de titulats que han 
participat en accions d'orientació 
professional

37,7% ocupat als 
3 mesos

56,3% ocupat als 
3 mesos

39% ocupat als 3 
mesos

Percentatge d'usuaris d'accions 
d'orientació professional que manifesten 
haver incrementat la seua autoeficàcia en 
la recerca d'ocupació als tres mesos

De 3,74 sobre 5 
de mitjana a 4,12 
sobre 5 de mitjana 

(26,4%)

De 3,45 sobre 5 
de mitjana a 3,95 

sobre 5 de 
mitjana (64,7)

De 3,36 sobre 5 
de mitjana a 3,9 

sobre 5 de 
mitjana (71,9)

Percentatge d'usuaris d'accions 
d'orientació professional que han rebut 
alguna acció formativa als tres mesos

41,5% 50% 57,6%
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A més, per a un 77,2% dels enquestats, la seua ocupació actual satisfà les expectatives 
personals.  

Els usuaris han incrementat l'autoeficàcia per a la recerca d'ocupació significativament 
respecte a la seua situació inicial. 

Els usuaris han desenvolupat habilitats per fer front a una entrevista de selecció de personal 
respecte a la seua situació inicial. 

Després de les accions, han optat per un perfil de buscador d'ocupació actiu (espontani, 
sociable), combinant diverses estratègies i fent ús sobretot de tècniques de candidatura 
espontània, de les xarxes socials i de la resposta a anuncis en premsa. 

Un 57,63% ha participat o està immers en processos de selecció de personal, un percentatge 
molt major que en el projecte anterior. 

L'experiència de recerca d'ocupació ha sigut més satisfactòria després de la realització de les 
accions d'orientació que prèviament a aquestes. 

Han augmentat el seu interès pel propi procés d'inserció professional i han cursat formació 
complementària;: un 57,6% dels enquestats ha realitzat algun tipus d'acció formativa per 
millorar la seua empleabilitat a través de cursos de formació contínua i ocupacional, màsters, 
doctorats o beques. A més, un 84% indiquen que les accions els han incrementat l'interès per 
buscar ocupació. 

S'han superat lleugerament el nombre d'usuaris i hores d'atenció realitzades aprovades en la 
resolució del projecte. 

A nivell general, en la major part dels indicadors els resultats del projecte 2004/05 són 
lleugerament millors que els del projecte 2003/04. 

Les accions han comportat per a la Universitat Jaume I... 

El desenvolupament d'un procediment d'orientació professional per a l'ocupació formalitzada 
en l'àmbit universitari. S'han continuat unes accions d'orientació professional, ja conegudes 
pels usuaris, que suposen un complement necessari a la resta d'activitats que es realitzen des 
de l'OCIE-Inserció Professional. 

El projecte ha suposat una major col·laboració entre la Universitat Jaume I i el SERVEF i ha 
propiciat el desenvolupament de nous projectes: Guia d'orientació professional per a 
universitaris, versions en paper i electròniques, EMORGA. Per això ja s'ha implementat el 
projecte Realització d'una e-guia d'orientació professional per a universitaris en col·laboració 
amb el SERVEF, que ha enriquit el material utilitzat en aquest projecte. N'està prevista 
l'actualització anual. 

Presentació del projecte OPEA 2005 

Aquest projecte està pendent de la resolució de la subvenció sol·licitada a la Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Ocupació per al desenvolupament d'accions d'orientació professional per a l'ocupació i 
assistència a l'autoocupació a entitats col·laboradores sense ànim de lucre. 

El projecte s'iniciarà previsiblement el 15/09/2005 i finalitzarà el 31/03/2006. Els objectius són: 

Promoure el desenvolupament de competències (coneixements, actituds, aptituds, 
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experiències) per a la recerca d'ocupació dels estudiants i titulats de la Universitat Jaume I. 

Facilitar la transició al mercat de treball dels titulats de la Universitat. 

Millorar i/o incrementar les actituds i l'autoeficàcia per a la recerca d'ocupació dels titulats. 

Augmentar l'interès de l'estudiantat/titulats sobre el seu propi procés d'inserció professional. 

Desenvolupar un procediment d'orientació professional per a l'ocupació formalitzada en 
l'àmbit universitari. 

Els destinataris han sigut 350 estudiants i titulats de la Universitat Jaume I(preferentment), inscrits 
en el SERVEF com a demandants d'ocupació. 

La Universitat ha aportat els despatxos per a tècnics i auxiliar administratiu, aules per a accions 
formatives, materials audiovisuals i la coordinació del projecte. El projecte es troba ubicat a les 
instal·lacions de l'OCIE (edifici Biblioteca, planta baixa).  

Projecte Observatori ocupacional 

Durant aquest curs s'ha continuat implementant el projecte d'Observatori ocupacional amb els 
següents objectius: 

1) Publicació de l'estudi La inserció laboral a la Universitat Jaume sobre els titulats dels cursos 
1998, 1999 i 2000 en CD-ROM. S'han editat 5.000 exemplars, dels quals es va fer una primera 
distribució en FOCU 2005. 

2) Desenvolupament d'un estudi d'inserció laboral d'Enginyeria Química de les promocions de 2000 
a 2004 en el marc de la III Convocatòria de Disseny de Plans d'Estudi i Títols de Postgrau 2000-
2004, de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). 

Temporalització: de desembre de 2004 a gener de 2005 

L'Observatori va coordinar el procediment d'enquesta: el va dissenyar, va coordinar els recursos 
humans (direcció de titulació, becaris del projecte, tècnic del VQAE) i va introduir les dades en 
suport informàtic. Es va enquestar una població de 260 titulats i titulades d'Enginyeria Química dels 
cursos esmentats, dels quals es van obtindre 167 respostes. 

3) Continuació del projecte Qüestionari als titulats recents de la Universitat Jaume I (any 2004). 

Objectiu general: estudiar les activitats abans i durant els estudis, i les expectatives d'inserció laboral 
dels titulats de la Universitat Jaume I en el curs 2004, per titulacions. 

Temporalització del projecte: de febrer de 2004 a setembre de 2005. 

Aquest projecte servirà de prova pilot per enquestar contínuament els titulats que recullen el dipòsit 
del títol, i permetrà obtindre dades que metodològicament siguen més correctes, obtindre-les al 
moment de finalitzar els estudis, optimitzar els recursos disponibles, ampliar el percentatge de 
resposta i, per tant, reduir l'error, reduir la quantitat d'ítems a preguntar en una futura enquesta 
d'inserció laboral i, alhora, obtenir dades de caràcter longitudinal. 

Tasques desenvolupades fins ara: determinació de la població objecte d'estudi, elaboració del 
qüestionari, prova pilot i revisió del qüestionari, fase de recollida de mostra, recollida al Negociat de 
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Títols, enviament per correu, assegurament de l'anonimat en el tractament de les dades, introducció 
de dades, creuament de dades amb la base de dades corporativa de l'UJI, segon enviament de 
qüestionaris per correu, introducció de dades, anàlisi de dades i redacció de l'informe global. 

4) S'ha iniciat el projecte <foreingphrase>Enquesta a ocupadors de titulats de la Universitat Jaume 
I</foreingphrase>. 

Objectiu general: conèixer l'opinió dels potencials ocupadors dels titulats de la Universitat Jaume I 
sobre els recents titulats diferencialment per titulacions. 

Temporalització del projecte: de març de 2005 a novembre de 2005. 

Aquest projecte servirà per conèixer les necessitats de les empreses públiques i privades quant al 
nivell de formació/competències dels universitaris recent titulats de la Universitat Jaume I, conèixer 
la realitat dels processos de selecció i les condicions de treball dels titulats, recollir la situació real i 
la prospecció a 12 mesos sobre la inserció dels titulats, esbrinar el nivell de coneixement per part del 
món empresarial de les tasques i serveis desenvolupats per la Universitat Jaume I en l'àmbit de la 
millora dels professionals de les empreses i de les actituds cap aquestes, proporcionar informació 
rellevant als estudiants i titulats universitaris, proporcionar informació rellevant a l'equip directiu de 
la Universitat per a la presa de decisions i proporcionar informació rellevant per als processos 
d'orientació professional. 

Aquest projecte es posarà en marxa amb finançament propi.  

Tasques desenvolupades fins ara: determinar la població objecte d'estudi, elaborar el qüestionari, fer 
la prova pilot i la revisió del qüestionari, preparar l'enviament per correu, assegurar l'anonimat en el 
tractament de les dades. 

Guia d'orientació professional per a estudiants i titulats de la Universitat Jaume I 

Durant aquest curs s'ha realitzat la revisió, edició, maquetació, elaboració de la versió interactiva i 
presentació de la <foreingphrase>Guia d'orientació professional per a universitaris 
Preocupa't</foreingphrase> en versió electrònica. La Guia és actualitzada, detallada, pràctica, fàcil 
d'utilitzar, atractiva, està dirigida a les titulacions de la Jaume I i compta amb una sèrie d'enllaços 
d'hipertext a altres pàgines web. Disposa de gràfics, fotos, documents emplenables, enllaços directes 
a pàgines i adreces de correu electrònic i la possibilitat de realitzar consultes via correu electrònic als 
orientadors per a l'ocupació de l'OCIE.  

La Guia recull, efectivament, com i on es pot buscar ocupació en l'entorn socioeconòmic de la 
Universitat Jaume I. Proporciona una informació rellevant i pràctica sobre les principals tècniques de 
recerca d'ocupació i se centra en els recursos per a l'ocupació disponibles a la província de Castelló 
(Com pots buscar: tècniques de recerca d'ocupació i On pots buscar: recursos per a l'ocupació) i 
València, i també explica on es pot trobar informació autonòmica, estatal i europea. 

Constitueix una eina capaç de guiar usuari a través de tot el procés de recerca d'ocupació. Per aquesta 
raó, la Guia dedica un espai important als passos previs a la recerca d'ocupació pròpiament dita: 
analitza l'estat actual del mercat laboral i les tendències de futur (Coneix el mercat laboral), inclou un 
mòdul pràctic per autoanalitzar-se abans d'iniciar la recerca (Coneix-te a tu mateix), s'expliquen les 
fases per les quals passa un procés selectiu i les proves de selecció més utilitzades (Prepara't per al 
procés de selecció), informa de les diverses modalitats de treball que es poden exercir i dóna 
informació rellevant sobre contractació (Quin treball pots buscar); finalment, analitza les possibles 
eixides professionals de cada una de les titulacions que actualment es cursen a la Universitat Jaume I 
(Quines eixides professionals tens).  
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Per acabar, la Guia orienta sobre com millorar la pròpia empleabilitat a través de la formació i 
l'experiència. Els continguts de la guia s'ajusten a la realitat del col·lectiu a què van dirigits, 
estudiants i titulats universitaris, per les seues condicions especials d'inserció professional. A més, la 
informació que conté la guia (eixides professionals, exemples de currículums i cartes de presentació, 
etc.) està adaptada a les titulacions que s'imparteixen a la Universitat Jaume I. Aquest projecte ha 
comptat amb la col·laboració del SERVEF i ha continuat el treball iniciat el curs passat. Es troba 
penjat en la pàgina web de la Universitat: http://www.uji.es/canals/laboral/preocupat/. 

A més, durant aquest curs s'ha obtingut una subvenció del SERVEF dins del programa Ocupació 
pública d'interès social i foment del desenvolupament local per a la realització d'obres i serveis 
d'interès general i social (administració central, autonòmica, universitats i institucions sense ànim de 
lucre). S'ha contractat un titulat superior i un tècnic d'edició electrònica per desenvolupar el projecte 
<foreingphrase>Revisió de la Guia d'orientació professional per a universitaris 
Preocupa't</foreingphrase>(versió electrònica). Els projecte s'ha desenvolupat entre el 17 de juliol i 
el 30 d'octubre de 2005. 

L'obra consisteix en la revisió de la versió electrònica de la Guia d'orientació professional per a 
universitaris, versió en valencià, que està penjada en el web de la Universitat. Per a això, l'operador 
d'edició electrònica s'haurà de coordinar amb el tècnic que revisa la guia i amb el coordinador 
d'ambdós projectes, el responsable de l'Àrea d'Inserció Professional de l'OCIE. Totes les dades que 
conté la guia han de ser comprovades prèviament per tal que siguen el més actualitzades possible, 
encara que algunes (pàgines web, telèfons, adreces, etc.) poden canviar amb relativa rapidesa i 
hauran de ser actualitzades regularment. S'ampliaran alguns aspectes, com ara la introducció de 
vídeos formatius (per exemple, entrevistes de selecció), directoris d'empreses, un nombre més gran 
d'exercicis, etc. 

Els destinataris d'aquest producte seran els beneficiaris de les accions OPEA, els tècnics d'orientació 
de l'OCIE, els estudiants universitaris d'últims cursos de les titulacions de la Jaume I i els titulats 
universitaris de les últimes promocions de la Universitat. Així mateix, altres destinataris potencials 
d'aquest producte podran ser orientadors d'ensenyament secundari, orientadors per a la inserció 
professional que treballen amb col·lectius universitaris, estudiants i titulats d'altres universitats que 
desitgen buscar treball en l'àmbit socioeconòmic de la Universitat Jaume I. 

Projecte PIE-UJI: Pla integral d'ocupació per a universitaris joves titulats 2005 
(PIE-UJI 2005) 

Convocatòria: DOGV de 22/02/2005. 

La Universitat Jaume I sol·licita per primera vegada aquest projecte com a promotora. La 
coordinació va a càrrec de l'Àrea d'Inserció Professional de l'OCIE. El projecte s'estén del 
05/07/2005 al 31/12/2005. 

Els beneficiaris seran 32 titulats universitaris menors de 30 anys inscrits com a demandants 
d'ocupació i amb menys de 6 mesos d'experiència laboral. Majoritàriament es treballarà amb usuaris 
voluntaris. 

Objectius: 

Promoure el desenvolupament de competències (coneixements, actituds, aptituds i 
experiències) per a la recerca d'ocupació dels titulats de la Universitat Jaume I, per tal 
d'augmentar-ne l'ocupabilitat. 

Facilitar la transició al mercat de treball dels titulats de la Jaume I.
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Facilitar els processos de selecció de personal titulat a les empreses de l'entorn socioeconòmic.

Augmentar l'interès dels titulats sobre el seu propi procés d'inserció professional. 

Desenvolupar un procediment d'intermediació formalitzat en l'àmbit universitari. 

Objectiu quantitatiu: s'han d'atendre 32 beneficiaris i aconseguir 10 insercions al llarg del projecte. 

Tant l'entitat promotora (UJI) com l'entitat ocupadora (empresa que contracta els beneficiaris del 
projecte) reben subvenció (aquesta, si la contractació és indefinida o per la transformació de 
contractes formatius, en pràctiques o per a la formació). 

Fases del projecte: 

0. Reclutament i selecció de beneficiaris que complisquen els requisits. 

1. Acolliment de beneficiaris. 

2. Acolliment d'empreses. 

3. Acompanyament dels beneficiaris. 

En la duració del pla conjunt d'activitats a realitzar, s'haurà de tindre almenys un contacte mensual 
entre orientador i beneficiari. Inclou les activitats següents: 

3.1 Tutoria individualitzada (1 a 6 sessions).  

3.2 Opcional: accions grupals; taller d'entrevista (24 hores). 

3.3 Opcional: accions formatives grupals (pot incloure entrenament en habilitats socials, anglès 
empresarial o informàtica per a beneficiaris, aproximadament de 20 hores, en funció de les 
necessitats dels nostres beneficiaris).  

3.4 Selecció: inclou assessorament a l'empresa i recollida de l'oferta; informació al beneficiari; 
preselecció de candidats mitjançant currículum, entrevista i proves diagnòstiques; enviament de 
candidats a l'empresa; selecció final per part de l'entitat ocupadora i comunicació a candidats. 

4. Inserció laboral/seguiment dels beneficiaris i les empreses. 

5. Control de qualitat. 

S'ha dissenyat un pla de valoració: difusió/informació/publicitat i explotació/aprofitament de 
resultats. 

Pressupost concedit: 48.600 euros. 

Altres activitats 

L'OCIE ha iniciat la difusió de la seua carta de serveis, redactada durant el curs passat. 

L'OCIE ha iniciat el procés de certificació de qualitat ISO 9000, amb la formació del seu 
personal i la redacció dels seus processos. En l'Àrea d'Inserció Professional tot el personal s'ha 
integrat en un o més dels cinc grups de treball constituïts a aquest efecte, supervisats per 
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consultors interns. 

La tècnica responsable de l'Àrea és la secretària del Consell Assessor d'Inserció Professional. 

Col·laboració amb la Càtedra INCREA en el premi a les Millors Pràctiques Creatives. 

Seguiment del projecte Gestió integral de les estades en pràctiques. 

Continuació de dos grups de millora dins de l'Àrea: un de caire intradepartamental 
(Optimització del Programa de Gestió Integral de les Estades en Pràctiques) i un 
interdepartamental (Orientació Professional i Productes). 

Participació en xarxes de treball externes: 

Representant de la Universitat Jaume I en el subgrup de treball Observatoris del Grup de 
Treball Ocupació de la RUNAE, integrada per la major part d'universitats públiques i privades.

L'Àrea d'Inserció Professional de l'OCIE ha coorganitzat els V Cursos d'Estiu per a 
responsables i tècnics dels serveis d'ocupació universitaris (Aranjuez, del 6 al 8 de juliol de 
2005). 

Membre de la xarxa Leo-net, xarxa europea de projectes Leonardo da Vinci de mobilitat, de la 
qual formen part promotors de projectes Leonardo de mobilitat de tot Europa. 

Membre de la xarxa Promored, xarxa espanyola de projectes Leonardo da Vinci de mobilitat, 
de la qual formen part promotors de projectes Leonardo de mobilitat de tot Espanya. 

Membre de l'associació FEDORA (Associació Europea d'Orientadors). 

Participació en les reunions informatives sobre el projecte Reflex a Madrid, convocat per 
l'ANECA per als observatoris universitaris. Assistència del tècnic de l'observatori. 

Informació d'ofertes de treball a través de la llista de distribució ACIP (de gener a juliol). 

Recepció i difusió en diferents àmbits universitaris (coordinadors d'estades, 
vicedegans/vicedirectors de titulació, SAUJI, Infocampus, altres) de 19 ofertes de treball 
adreçades a titulats d'aquesta Universitat. Aquest nombre és inferior respecte al curs passat 
perquè es van iniciar les ofertes al gener i perquè les ofertes més recents s'han derivat al 
projecte PIE. Aquest és un servei afegit que es dóna als ens cooperadors d'estades en 
pràctiques, i l'interès de les entitats per aquest servei ha facilitat la posada en marxa del 
programa de col·locació per a titulats (PIE). 

Coordinació de la difusió de la informació relativa a les ofertes de treball a l'estranger (Xarxa 
Europea EURES), i d'altres (ARGO, FAR, EAIE, etc.). 

Formació interna (rebuda): 

(Novembre). Assistència a la V Jornada sobre Qualitat a la Universitat Jaume I: l'Avaluació de 
la Qualitat, dins de la X Setmana Europea de la Qualitat. Assistència de la coordinadora. 

(Desembre). Assistència al curs Processador de textos: nivell mitjà de la Universitat Jaume I 
(20 hores). Assistència de Maria Concepción Pérez Sánchez, tècnica d'orientació. 
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(Desembre). Assistència al Seminari de l'Agència Nacional Leonardo a la Universitat de 
Salamanca. Assistència de Maria Concepción Pérez Sánchez, tècnica d'orientació. 

(Març). Assistència al Curs intensiu d'introducció a l'ISO 9000. Universitat Jaume I. 15 hores. 
Assistència de tot el personal de l'àrea (9 persones). 

(Abril). Assistència al taller de treball El postgrau: reptes i incerteses. Universitat Jaume I. 5 
hores. Assistència de la coordinadora. 

(Abril). Assistència al Curs sobre metodologies d'elaboració d'informes i estadístiques (15 
hores). Assistència de Joan Raül Burriel Calvet (tècnic superior de l'Observatori Ocupacional).

Formació interna (impartida): 

(Febrer). Disseny i impartició de tres seminaris de 3,5 hores: Seminari de tutorització per a 
tutors de Pràcticum, a càrrec de la coordinadora. Coorganització amb la USE dins del cursos 
de formació del professorat. 

(Maig). Disseny i impartició de tres tallers de currículum i carta de 3 hores, i d'un taller 
d'entrevista de 7 hores, adreçat a estudiants i titulats, en el marc de FOCU 2005, a càrrec de la 
coordinadora i les dues tècniques d'orientació. 

Formació externa: 

(De febrer a juny). Assistència al Curs de nivell A2 (inicial) de francès (70 hores). Assistència 
i aprofitament de Jesús Hernández del Haro (administratiu).  

Tercer curs de valencià a l'Escola Oficial d'Idiomes de Castelló. Certificat de nivell mitjà per 
aquest organisme de la tècnica d'orientació. 

(Juliol). Assistència al V Curs d'Estiu per a responsables i tècnics dels serveis d'ocupació 
universitaris. Organitza: Grup de Treball d'Ocupació de la RUNAE. Aranjuez, 6, 7 i 8 de 
juliol. Assistència de la coordinadora i del tècnic de l'observatori. Coordinació d'una taula 
redona i participació com a ponents en una altra taula redona. 

(Juliol). Assistència al VIII Simposi Internacional sobre Pràcticum i les Pràctiques en 
Empreses en la Formació Universitària. Universitats de Santiago, Vigo i la Corunya. Poio, 30 
de juny, 1 i 2 de juliol de 2005.  

ANNEX I 

Relació d'empreses/institucions/entitats que han subscrit convenis de cooperació 
educativa per a la realització d'estades en pràctiques durant el curs acadèmic 
2004/05 

Relació d'empreses/institucions/entitats que han subscrit convenis de cooperació educativa per a la 
realització d'estades en pràctiques durant el curs acadèmic 04/05: 253. 

Taula 11.8.  

Empresa Data 
signatura
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VALLS MIRALLES, SL 04/10/2004
SELLES MARTINEZ, ANTONIO - I.TERAPIA GESTALT 05/10/2004
FUNDACIÓN BLASCO DE ALAGÓN 05/10/2004
BMB GESTIÓN DOCUMENTAL 05/10/2004
MAS DE CANICATTI, SL 08/10/2004
CONSTRUCCIONES KER, SA 14/10/2004
TORRE LA MINA, SA 14/10/2004
VIAJES PLANA TOURS 14/10/2004
URBIMAC CONSULTORES, SL 18/10/2004
CARMALASA SL 19/10/2004
NORCONTROL 19/10/2004
KERLUX, SA 19/10/2004
DICOLASER 19/10/2004
TELENATUR, SL 19/10/2004
AMADEO MARTÍ CARBONELL, SA 20/10/2004
UNICER, SL 20/10/2004
ASOCIACIÓN VALENCIANA DE AGRICULTORES 21/10/2004
DELFÍN ALTABA ORTIZ 21/10/2004
ASSOCIACIÓ PORTMADER 21/10/2004
UGT-PV PATERNA 21/10/2004
BUFETE MANUEL GAYA OBRERO 21/10/2004
AJUNTAMENT DE FAURA 21/10/2004
JAUME ESPÍ PERIS 22/10/2004
NOTARI CESAR BELDA CASANOVA 22/10/2004
FRANCISCO BLANCO MORENO 22/10/2004
ESTEBAN MOLINER PÉREZ 22/10/2004
ADVOCATS MAESTRAT JURÍDIC, SL 22/10/2004
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, SA 25/10/2004
NOTARIOS ASOCIADOS 25/10/2004
MONALVA ASESORES JURÍDICOS E INMOBILIARIOS, S.L. 25/10/2004
BODEGAS DELAMPA, SL 25/10/2004
LUIS MANUEL MATA RABASA 25/10/2004
BUFETE V. TIRADO, SL 25/10/2004
ANA BARBERÁ FORCADELL 26/10/2004
GESTINOTA DE CASTELLÓN 27/10/2004
SERPAC XXI, SL 27/10/2004
SENSA 28/10/2004
MOLBER, SA 28/10/2004
BOLSACAS 28/10/2004
GRUPO GESPROSA 28/10/2004
CAIXA RURAL SANT ROC 28/10/2004
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COMERCIAL TORRES 28/10/2004
DALGO PREVENCIÓ 28/10/2004
VELASCO & NABAS ASESORES, SL 29/10/2004
HOSPITAL UNIVERSITARIO 29/10/2004
FCC CONSTRUCCIÓN, SA 29/10/2004
JUAN SORLI ACHELL 29/10/2004
BUREXPORT, COOPV. V. 01/11/2004
ROSA MONFORT VILLALBA 02/11/2004
PUNT MOBLES, SL 03/11/2004
ÁLVARO BAUTISTA - DISEÑO GRÁFICO 04/11/2004
ONA 04/11/2004
SYSTEM-POOL, SA 04/11/2004
CARLOTA DE DIOS Y ASOCIADOS 04/11/2004
AJUNTAMENT D'OLIVA 05/11/2004
SUGI DESIGN SPAIN, SL 05/11/2004
PACO SALES DISEÑO, SL 05/11/2004
ROSELL MOBILIARIO, SL 05/11/2004
UNIVERSITAT DE GIRONA 08/11/2004
QUOD VIS FACT, SL 08/11/2004
ADAY SIYTEM SAGUNTO, SL 08/11/2004
SIELCON-FM, SL 10/11/2004
JAVIER DE JUAN SPANISH SOLICITORS 10/11/2004
STADT MEISSEN 10/11/2004
STUDI FLAMA, SL 11/11/2004
CHACON MARTÍN, ANTONIO 11/11/2004
MAP. SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A CASTELLÓ 12/11/2004
VIAJES EL CORTE INGLES, SA 15/11/2004
COL·LEGI PÚBLIC ISABEL FERRER 15/11/2004
NELETASS, SL 15/11/2004
MECHÓ GINÉS, SA CAMPING MEDITERRÁNEO 15/11/2004
AGENCIA DE VIAJES ESTIVAL TOUR 15/11/2004
BARCELÓ VIAJES, SL 16/11/2004
PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE CASTELLÓ 16/11/2004
HOTEL SH ESTACIÓN - MARE NOSTRUM MANAGEMENT, SL 16/11/2004
COSTA NINOT, MARIA 16/11/2004
TAMARINDOS PEÑISCOLA, SL 16/11/2004
JUANI, SL 16/11/2004
SUCESORES DE MANUEL ESCUDER, SL 17/11/2004
VIAJES ARPA, SL 18/11/2004
CALIDAD Y DIRECCION, SL 19/11/2004
DISEÑO Y PRODUCTOS ENERGETICOS, SL 22/11/2004
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FADRÍ EDICIONES 24/11/2004
INSTITUTO DE HISTORIA DE LA CIENCIA Y DOCUMENTACIÓN LÓPEZ 
PIÑERO 24/11/2004

TITELBILD. SUBTITLING AND TRANSLATION GMBH 25/11/2004
DAIFUKU DESIGNS 29/11/2004
UNIVERSITE CHARLES DE GAULLE - LILLE 3 29/11/2004
ARGENTA CERÁMICA, SL 30/11/2004
ONDA KERAMICOS, SA 30/11/2004
ENSANCHE URBANO, SA 01/12/2004
DIRCOM 03/12/2004
FUNDACIÓN RESIDENCIA LA MILAGROSA 06/12/2004
ARQUIBUCLE, SA 09/12/2004
MUSEU-ARXIU DE LA TARONJA 14/12/2004
ESTUDIO DE ARQUITECTURA FRANCISCO FORCADA CAMPOS 15/12/2004
MC2, SC 17/12/2004
MEDIA MARKT 20/12/2004
DOLORES FONT CORTÉS, SA 21/12/2004
MOSAIKO DESIGN 21/12/2004
AJUNTAMENT DE LA VALL D'ALMONESIR 22/12/2004
GRAN HOTEL TOLEDO 22/12/2004
CERÁMICA KERSA, SL 01/01/2005
INDUSTRIAS AUXILIARES FAUS, SL 01/01/2005
SANCHIS COMUNICACIÓN, SL 03/01/2005
DEPÓSITO DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS 03/01/2005
ING 03/01/2005
INSTITUT FRANCÈS DE VALÈNCIA 04/01/2005
AMERICAN CULTURAL CENTER, SL 04/01/2005
HOTEL RESTAURANTE HERREROS 10/01/2005
DEPERFIL ENERCA, SL 12/01/2005
GESTINOTA, SL 12/01/2005
COLOROBBIA ITALIA, SpA 12/01/2005
AJUNTAMENT DE BETXÍ 13/01/2005
LEX CONSULTING, SC 13/01/2005
CP DE FPA JOSEP PASQUAL I TIRADO 13/01/2005
RITCHIE BROS AUCTIONERS (SPAIN), SL 13/01/2005
AJUNTAMENT DE L'OLLERIA 13/01/2005
CEEME, SL 13/01/2005
FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL VALENCIA 13/01/2005
AJUNTAMENT DE SONEIXA 13/01/2005
ISIDORO COLOM GARCÍA 14/01/2005
IES LLOMBAI 14/01/2005
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ALMENAR ESCOIN, CB 14/01/2005
MÉTODO Y ASOCIADOS 14/01/2005
ZENITH BR MEDIA 14/01/2005
FERROVIAL AGROMAN, SA 17/01/2005
HOTEL ASTORIA PALACE 17/01/2005
REGISTRE DE LA PROPIETAT NÚM. 2 I MERCANTIL CASTELLÓ 17/01/2005
RONICAS, SL 17/01/2005
AS AUDITORES, SLU 17/01/2005
MANUEL ARMENGOT FALCÓ 18/01/2005
GABINETE TÉCNICO ECHEVERRIA 18/01/2005
COMERCIAL ORBEL, SA 18/01/2005
GESTORA BANCAJA SGIIC, SA 21/01/2005
LEROY MERLIN, SA 25/01/2005
SEUR 27/01/2005
COLORESMALT, SA 27/01/2005
EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES LA VALL, SA 27/01/2005
BURIMPEX, SL 27/01/2005
SMITHERS OASIS IBERICA, SL 27/01/2005
CEARVILL, SL 27/01/2005
GRUPO ACTIVA, SL 27/01/2005
ASESORIA MASO & AGOST, CB 27/01/2005
SOTOGRANDE, SA 28/01/2005
ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL 28/01/2005
ADOLFO BOIX RIBA, SL 28/01/2005
J.M. TELLOLS SERRA, CB 31/01/2005
ELECTRODOMÉSTICOS BALLESTER, SL 31/01/2005
PACHÉS ASESORES, SL 31/01/2005
DINTEG 31/01/2005
CONFEDERACIÓ D'EMPRESARIS DE CASTELLÓ 03/02/2005
HERMOSO-MOBILIARIO DE OFICINA, SL 07/02/2005
ALTAVIA CIENTOCHENTAGRADOS, SL 07/02/2005
FOCUS, SERVEIS DE L'ESPECTACLE, SA 07/02/2005
FERMAX ELECTRÓNICA, SAE 08/02/2005
ALFONSO LLOBAT GUARINO 09/02/2005
PUNT D'ASSESSORAMENT 09/02/2005
INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER 09/02/2005
ANA M. PUIG GARCÍA 10/02/2005
GF CONSULTORIA EMPRESARIAL, SL 10/02/2005
VICENTE LILLO GINER 10/02/2005
TECNORA - TECNOLOGÍAS RAZONABLES, SL 11/02/2005
COGNIS FRANCE 11/02/2005
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IHREN 11/02/2005
INASEM-INGENIERÍA Y ASESOSRÍA ENERGÉTICA Y 
MEDIOAMBIENTAL 11/02/2005

DELTABEL, SL 11/02/2005
PLAMAIS, SL 11/02/2005
CARMADESIGN, SRL 13/02/2005
GRUPO SANSANO VALERO, SL 13/02/2005
ESCOLA D'ARTS I OFICIS DE CASTELLÓ 14/02/2005
AGRAMUNT DEMPERE, JUAN VICENTE - GRUPO EDUCA 2000 16/02/2005
CONSTRUCCIONES SALVADOR MICÓ, SL 16/02/2005
LUCÍA TEVAR - ABOGADOS 18/02/2005
BLANES Y CARRION ABOGADOS, CB 18/02/2005
MEDIEN TENOR 18/02/2005
A PIECE OF PIE, SL 22/02/2005
SANTIAGO CUCART, SL 22/02/2005
SANYC CES, SL 22/02/2005
OCRE ESTUDI GRAFIC, SL 23/02/2005
ASEVAL 28/02/2005
DISSENY GLOBAL 04/03/2005
MANUAL ESPACIO GRÁFICO 04/03/2005
DRAGADOS, SA 10/03/2005
MIDASCON, SL 10/03/2005
MUEBLES DE COCINA DOCA, SL 17/03/2005
VIDAL Y SENEN ASOCIADOS, SL 17/03/2005
JUAN FELIPE PONS ACHELL 17/03/2005
ALUMINIO CASTELLÓN, SA 18/03/2005
GREENWICH SERVICIOS TÉCNICOS 18/03/2005
GALLEGA DISEÑO 18/03/2005
DGM DISEÑO, CB 18/03/2005
INDAUXO 18/03/2005
INDICO 18/03/2005
SERIDOM 18/03/2005
AJUNTAMENT DE LA VALL D'UIXÓ 21/03/2005
CONSELLERIA DE TERRITORI I HABITATGE 21/03/2005
CONSELLERIA DE TERRITORI I HABITATGE 21/03/2005
ISABEL UCEDO BABILONI 21/03/2005
MORATA, ORTÍN Y ÚBEDA 21/03/2005
FRANCISCO J. BONASTRE RIPOLL 23/03/2005
CIVIS HOTELES, SA 23/03/2005
C.D. CASTELLÓN 23/03/2005
DOCEO 23/03/2005
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C.P. FRANCESC CARRÒS 23/03/2005
CONSELL CONSULTIU 23/03/2005
ABOGADO ICAV 8221 01/04/2005
COMTEXT 01/04/2005
AEUE 04/04/2005
AJUNTAMENT D'ALCOI 04/04/2005
PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA 04/04/2005
REGISTRE DE LA PROPIETAT D'EIVISSA NÚM.1 04/04/2005
COL·LEGI PUÉRTOLAS PARDO 04/04/2005
EUROPEAN NETWORK FOR EDUCATION AND TRAINING 04/04/2005
INTERMEDIACIÓN DIRECTA Y SERVICIOS, SL 08/04/2005
BAÑOS 10, SL 08/04/2005
BIOSENSORES, SL 11/04/2005
PROJECTE CULTURAL DE CASTELLÓ 11/04/2005
ENRIQUE MARTÍ SÁNCHEZ DE LEÓN (NOTARÍA TORREBLANCA) 11/04/2005
FUNDACIÓ RURALCAIXA VALÈNCIA 11/04/2005
CONSGRELUSA 11/04/2005
INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 11/04/2005
GESTIÓN INTEGRAL PALLARÉS, SL 11/04/2005
AGUSTÍN SEGURA CANTERO I ANA M. PÉREZ SÁNCHEZ 12/04/2005
ELLAGO EDICIONES, SL 12/04/2005
ENRIQUE GIMENO AHÍS 15/04/2005
CAIXA CAMP, CAIXA RURAL 15/04/2005
DRAGENOPHARM 15/04/2005
CENTRE SERVEF D'OCUPACIÓ-CASTELLÓ 18/04/2005
INSTITUTO DE ECONOMÍA INTERNACIONAL (U.V) 18/04/2005
VIGIA SA DE CONTRUCCIONES 18/04/2005
WEBDREAMS TALLER WEB 20/04/2005
REGISTRE DE LA PROPIETAT NÚM. 2 VILA-REAL 20/04/2005
AJUNTAMENT DE SILLA 28/04/2005
LA JOYA EXPORT, SA 29/04/2005
ACTURA, SL 02/05/2005
OTEP 2010 06/05/2005
SGS TECNOS, SA 23/05/2005
SIPCAM INAGRA, SA 30/05/2005
CAPGEMINI ESPAÑA, SL 30/05/2005
VIAJES CARREFOUR 30/05/2005
BAIXOS CASTELLÓ, SL 30/05/2005
CH COMUNICACIÓN, SA 31/05/2005
CENTRO PSICOLOGÍA-PEDAGOGÍA-TERAPIA FAMILIAR 01/06/2005
INNOVA ADVANCED CONSULTING, SL 06/06/2005
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ANNEX II 

Relació d'empreses/institucions/entitats que han col·laborat efectivament en les 
estades 

Relació d'empreses/institucions/entitats que han col·laborat efectivament en les estades  

en pràctiques durant el curs acadèmic 2004/05 (fins a l'1-07-2005). Total: 567. 

Taula 11.9.  

OPTRON INGENIERÍA, SL 08/06/2005
ROBLES SISTEMAS EXPOSITIVOS, SL 09/06/2005
PREFABRICADOS PAVI, SL 09/06/2005
ALBISA, SA 09/06/2005
A.P.E.C, SL 10/06/2005
MANUEL MARTÍN & ASSOCIATES 13/06/2005
AEROIURIS ABOGADOS 13/06/2005
CILLERO & DE MOTTA 15/06/2005
PORCELANATTO, SA 21/06/2005

Empresa
A, F & S NOTARIOS, C.B.
A PIECE OF PIE, S.L
ABOGADO ICAV 8221
AC HOTEL CASTELLÓN
ACCESOS WEB ALTERNATIVOS AWA, S.L.
ACSUD-LAS SEGOVIAS
ACTURA, S.L
ADAY SIYTEM SAGUNTO, S.L.
ADECCO T.T., S.A.
ADOLFO BOIX RIBA, S.L.
ADVOCATS MAESTRAT JURIDIC, SL
ADVOCAT J. A. CASAÑ FERRER
AEUE
AF ESTUDIO VISUAL CASTELLÓN, SL
AGENCIA DE SEGUROS LLEÓ & BADAL, SL
AGENCIA DE VIAJES ESTIVAL TOUR
AGÈNCIA VALENCIANA DE TURISME
ÀGORA TELECOM, SL
AGR SHOW, SL
AICE
AIDEM S. COOP. V.
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AJUNTAMENT DE BENICARLÓ
AJUNTAMENT DE BORRIANA
AJUNTAMENT DE FAURA
AJUNTAMENT DEL FORCALL
AJUNTAMENT DE GANDIA
AJUNTAMENT DE LA VALL D'UIXÓ
AJUNTAMENT DE L'ELIANA
AJUNTAMENT DE MONCOFA
AJUNTAMENT DE PUÇOL
AJUNTAMENT DE SAGUNT
AJUNTAMENT DE SILLA
AJUNTAMENT DE SONEIXA
AJUNTAMENT DE TORRENT
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
AJUNTAMENT DE XIRIVELLA
AJUNTAMENT D'OLIVA
AJUNTAMENT D'ULLDECONA
ALCAMPO, SA
ALFONSO FRANCISCO LÓPEZ LOMA
ALFONSO LLOBAT GUARINO
ALICER
ALQUIMIA TÉCNICA, SL
ALTAVÍA CIENTOCHENTAGRADOS, SL
ALUMINIO CASTELLON SA
ÁLVARO BAUTISTA - DISEÑO GRÁFICO
AMADEO MARTÍ CARBONELL, SA
AMERICAN CULTURAL CENTER, SL
ANA MARÍA PUIG GARCÍA
ANDREU EST, SA
ANFER CUATRO, SL
ANTONIO TOLEDO, ASESORIA FISCAL Y LABORAL
APLICAD
ARGENTA CERÁMICA, SL
ARO INGENIERÍA Y GESTIÓN TÉCNICA DE INSTALACIONES, SLL
ARQUIBUCLE, SA
ARSIPE
AS AUDITORES, SLU
ASCER
ASEPEYO
ASESORES ASOCIADOS DEL MAESTRAT, SL
ASESORÍA A.M.Q., SL
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ASESORÍA AUMART, SA
ASESORÍA EMPRESARIAL CASTELLONENSE, SA
ASESORÍA EMPRESARIAL M. PALLARÉS, SL
ASESORÍA IBÁÑEZ MARTÍNEZ, CB
ASESORÍA M. PALLARÉS
ASESORÍA MASÓ & AGOST, CB
ASESORÍA MIGUEL VIDAL, SL
ASESORÍA SÁEZ & FENOLLOSA
ASESORÍA SANT ANTONI, SL
ASESORÍA SANZ FERRER, SL
ASSESSORAMENTS, SC
ASEVAL
ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL
ASOCIACIÓ PORTMADER
ASOCIACIÓN PATIM
ASSOCIACIÓ PROVINCIAL DE FORN I PASTISSERIA DE CASTELLÓ
ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'AGRICULTORS
ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE CRÍTICS D'ART
ASSESSORIA JURÍDICA CHRISTIAN FABREGAT FALOMIR
AUDITALIS, AUDITORES-ASESORES
AUG-ARQUITECTOS, SL
AUREN AUDITORES CASTELLÓN, SL
AUTOCAS, SA
AUTOMÓVILES LUIS BATALLA SA
AUTORITAT PORTUÀRIA DE CASTELLÓ
AJUNTAMENT DE L'ALCORA
AJUNTAMENT D'ALCOI
AJUNTAMENT D'ALMASSORA
AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM
AJUNTAMENT DE BETXÍ
AJUNTAMENT DE CABANES
AJUNTAMENT DE CASTELLÓ
AJUNTAMENT DE LA VALL D'UIXÓ
AJUNTAMENT DE L'OLLERIA
AJUNTAMENT DE NULES
AJUNTAMENT DE REQUENA
AJUNTAMENT DE SOGORB
AJUNTAMENT DE LA VALL D'ALMONESIR
AJUNTAMENT DE VINARÒS
AZIENDA AGR. CANTORO SS
AZULEJOS CABRERA, SA
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AZULEJOS Y PAVIMENTOS CIFRE, SL
AZULEV, SA
BANCAIXA
BANC DE VALÈNCIA, SA
BAÑOS 10 SL
BARCELÓ VIAJES, SL
BASE 10 INFORMATICA, SL
BATTERING MEDIA, SL
BD BARCELONA 1972, SL
B.D.M. CONSULTORES, SL
BELTRÁN Y BELTRÁN, SL - JOBELSA
BENICARLÓ MOBLE 2000, SL
BENITO DESING, SL
BEST DIGITAL, SA
B.I. EUROPA
BIBLIOTECA PÚBLICA DE CASTELLÓ
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT JAUME I
BIOSENSORES SL
BLANES Y CARRION ABOGADOS, CB
BMB GESTIÓN DOCUMENTAL
BODEGAS DELAMPA, SL
BOLSACAS
BOLT TRADUCTORES E INTÉRPRETES, SC
BORAX SA
BP OIL REFINERIA DE CASTELLÓ, SA
BSMACHINE
BUFET ALEGRE-FALOMIR, SL
BUFET MANUEL GAYA OBRERO
BUFET V. TIRADO, SL
BUFET WENLEY PALACIOS, SL
BUREXPORT, COOPV. V.
BURIMPEX, SL
CAIXA RURAL BENICARLÓ
CAIXA RURAL LA VALL SANT ISIDRE, SCCV
CAIXA RURAL ONDA
CAIXA RURAL SANT ROC
CAIXA CAMP, CAIXA RURAL
CAIXA RURAL SANT ISIDRE DE CASTELLÓ
CAIXA RURAL DE BETXÍ. COOP. DE CRÈDIT
CAIXA RURAL SANT JOSEP D'ALMASSORA
CALDERÓN & DÍAZ ASESORES, SL
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CALIDAD Y DIRECCIÓN, SL
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE CASTELLÓ
CAMPING MONMAR
CAMPOFRÍO ALIMENTACIÓN, SA
CAPGEMINI ESPAÑA, SL
CARLOTA DE DIOS Y ASOCIADOS
CARMADESIGN, SRL
CARMALASA SL
CASAÑ & CASAÑ ADVOCATS SCP
CASTELLÓ-TARREGA ASOCIADOS SL
CEARVILL, SL
CEMEX ESPAÑA
CENTECO, SCL
CENTRAX INTERNATIONAL LTD
CENTRE DE SALUT PÚBLICA - CONSELLERIA DE SANITAT
CENTRE DE SALUT PÚBLICA DE BENICARLÓ - CONSELLERIA DE SANITAT
CENTRE DE TERMINOLOGIA, TERMCAT
CENTRE D'ESTUDIS TARONGER
CENTRO COMERCIAL CARREFOUR, S.A.
CENTRE DE DRET DEL TRANSPORT INTERNACIONAL - UJI
CENTRE INTERNACIONAL DE DOCUMENTACIÓ ARTÍSTICA, VICENTE AGUILERA 
CERNI)
CENTRE SERVEF D'OCUPACIÓ- CASTELLÓ
CEP ASEREM CONSULTORES, S.L.
CERAMICAS DIAGO, S.A.
CERAMICAS GAYA, S.A.
CH COMUNICACIÓN S.A
CLUB DE CAMPO DEL MEDITERRANEO - URBANIZACIÓN LA COMA
COARCE
COGNIS FRANCE
COL·LEGI PUÉRTOLAS PARDO
COL·LEGI D'ADVOCATS DE CASTELLÓ
COL·LEGI OFICIAL DE TITULATS MERCANTILS I EMPRESARIALLS
COL·LEGI OFICIAL DE METGES
COLORESMALT, SA
COLORIFICIO CERÁMICO BONET, SA
COLORKER, SA
COLOROBBIA ITALIA, SPA
COMAYPA, SA
COMERCIAL ORBEL, SA
COMITÈ ECONÒMIC I SOCIAL
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COMTEXT
CONFEDERACIÓ PIMEC
CONSELL CONSULTIU
CONSELLERIA D'AGRICULTURA
CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I OCUPACIÓ DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA
CONSELLERIA D'INNOVACIÓ I COMPETITIVITAT
CONSELLERS ASSOCIATS, SL
CONSTRUCCIONES ALCOCEBRE SA
CONSTRUCCIONES KER, SA
CONSTRUCCIONES SALVADOR MICÓ, SL
CONSULTING CERES, SL
CONSULTING EMPRESARIAL
CONSULTORÍA ECONÓMICA Y TRIBUTARIA
COOPERATIVA AGRÍCOLA SANT JOSEP DE BORRIANA
COOP
COOPERATIVA CATÒLICO AGRÀRIA DE VILA-REAL
CORREDURÍA DE SEGUROS SOLSONA, SA
CP DE FPA JOSEP PASQUAL I TIRADO
CP FRANCESC CARRÒS
CREA ESTUDI GRÀFIC, SL
CRETA PRINT, SL
CRISTÓBAL ENRIQUE GARCÍA PERIS
CROWN COMMUNICATION, SL
CREU ROJA ESPANYOLA
CREU ROJA ESPANYOLA A LA COMUNITAT VALENCIANA
CUESTIÓN PUBLICIDAD SL
DAIFUKU DESIGNS
DALGO GRUP 2000
DALGO PREVENCIÓN
DAMCO MINERALES, S.A.
DELEGACIÓ DE DEFENSA
DELFÍN ALTAVA ORTÍ
DELTABEL, SL
DEPARTAMENT D'HISTÒRIA, GEOGRAFIA I ART
DEPERFIL ENERCA, SL
DIPÒSIT D'ESPECIALITATS FARMACÈUTIQUES
DESINTEC
DGM DISEÑO CB
DICOLASER
DIMARCO ASOCIADOS, SA
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DIMP, SA
DINTEG
DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ
DIRCOM
DISEÑO TECNOLÓGICO MECÁNICO, SL
DISEÑO Y PRODUCTOS ENERGETICOS, SL
DOBLE BANDA, SA
DOT ESUDIO CD
DRAGADOS, SA
DRAGENOPHARM
DUNE CERÁMICA, SL
EALESA RENAULT
EDICIONS BROMERA, SL
EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES LA VALL SA
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, SA
EL MOBLE VA, SL
EL MUNDO CASTELLÓN AL DÍA
ELECTRICIDAD Y AUTOMATISMOS ANTONIO FONT, SL
ELECTRODOMÉSTICOS BALLESTER, SL
ELLAGO EDICIONES, SL
ENCAMINA, SERVICIOS DE INGENIERÍA SOFWARE
ENGINYERIA PC, SL
ENRIQUE GIMENO AHÍS
ENRIQUE MARTÍ SÁNCHEZ DE LEÓN (NOTARÍA TORREBLANCA)
ENSANCHE URBANO, SA
ERASAN ZINZO, SL
ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY
ESMALGLASS, SA
ESMALTES, SA
ESPAI OBERT, ESPO CERRAMIENTOS PLEGABLES, SL
ESTEBAN MOLINER PÉREZ
ESTUDIO CERÁMICO, SL
ESTUDIO DE ARQUITECTURA FRANCISCO FORCADA CAMPOS
ESTUDIO DE DISEÑO GLOBAL
ESTUDIOS ABAIRA, SA
EULEN, SA
EUROPEAN NETWORK FOR EDUCATION AND TRAINING
EXAGRES, SA
FACSA
FADRÍ EDICIONES, SL
FAFRET, SA
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FCC CONSTRUCCIÓN, SA
FEAPS COMUNIDAD VALENCIANA
FEDERICO PLA ALVENTOSA
FÈLIX ESPELLETA
FERMAX ELECTRÓNICA, SAE
FERRO SPAIN, SA
FERROVIAL AGROMÁN, SA
FEVECTA S. COOP. V.
FOCUS, SERVEIS DE L'ESPECTACLE, SA
FONT Y SOS ASESORES, SL
FORCADA Y CAPELLA ABOGADOS Y ASESORES, SL
FORTUÑO ABOGADOS, SL
FRANCISCO BLANCO MORENO
FRANCISCO J. BONASTRE RIPOLL
FREMAP
FRITTA, SL
FUNDACIÓ ISONOMIA
FUNDACIÓ UNIVERSITAT JAUME I - EMPRESA
FUNDACIÓ BLASCO D'ALAGÓ
FUNDACIÓ CAVANILLES D'ALTS ESTUDIS TURÍSTICS
FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL VALÈNCIA
FUNDACIÓ RURALCAIXA VALÈNCIA
GABINETE TÉCNICO ECHEVERRIA
GALLARDO & BALAGUER, SC
GALLEGA DISEÑO
GAMADECOR, SA
GAMESA ENERGÍA SERVICIOS
GAMMA ASESORÍA INTEGRAL, SL
GARCÍA BALLESTER, SL
GERÈNCIA TERRITORIAL DEL CADASTRE
GESCOSOFT INFORMÀTICA SL
GESPROIN XXI, SL
GESTORA BANCAJA SGIIC, SA
GESTORIA TIRADO, SL
GETEF, SA
GF CONSULTORIA EMPRESARIAL, SL
GLEIS 2000, SL
GRAN HOTEL TOLEDO
GREENWICH SERVICIOS TÉCNICOS
GRES FORT, SA
GRES-CID, SL
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GRESPANIA, SA
GRUPO ACTIVA, SL
GRUPO GESPROSA
GRUPO SANSANO VALERO, SL
GUERRERO & PARTNERS, SL
HALCÓN CERÁMICAS, SA
HALCÓN VIAJES, SA
HELIDE T.I., SA
HERMANOS VAQUER, SA
HERMOSO-MOBILIARIO DE OFICINA, SL
HODEMA, SA
HOGAR Y JARDÍN, SA
HOSPITAL GENERAL DE CASTELLÓ - CONSELLERIA DE SANITAT
HOSPITAL REY DON JAIME
HOTEL INTUR ORANGE
HOTEL JAIME I - HOTEL CASTELLÓN CENTER
HOTEL NH MINDORO
HOTEL RESTAURANTE HERREROS
HOTEL SH ESTACIÓN - MARE NOSTRUM MANAGEMENT, SL
HYBRIS CONSULTING, SL
IBERCAJA, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARAGÓN Y 
RIOJA
IBERDROLA
IBERDROLA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
IES FRANCESC RIBALTA
IES JOAN COROMINES
IES MATILDE SALVADOR
IFF BENICARLÓ, SA
IHREN
IMAN TEMPORING, ETT, SL
INASEM-INGENIERÍA Y ASESORÍA ENERGÉTICA Y MEDIOAMBIENTAL
INBLECAS, SL
INCO MEDIA, INDUSTRIAS DE LA COMUNICACIÓN Y EL ENVASE, SL
INDAUXÓ
INÉDITA, SL
INÉS TOMÁS MALLÉN
INFOGRAF CASTELLÓN
ING
INSECTARI D'ALMASSORA - CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
INSPECCIÓ PROVINCIAL DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL
INSTITUT D'ECONOMIA INTERNACIONAL
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INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT
IINSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ
INSTITUT D'HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DOCUMENTACIÓ LÓPEZ PIÑERO
INSTITUT DE TECNOLOGIA QUÍMICA
INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL
INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES
INTERCOOP. COOPERATIVA V.
INTERMEDIACIÓN DIRECTA Y SERVICIOS SL
INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER
INTERNET TELECOMUNICACIONES, SLU
INTERNET XPRESS, SL
INVERNADEROS Y TECNOLOGÍA, SA (INVERCA)
IPROMA, SL
IRUSOIN, SA
ISABEL UCEDO BABILONI
ISI CONSULTING
ISIDORO COLOM GARCÍA
ITACA, SA
ITALCERÁMICA, SA
ITECON, SL
IVIA - CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
J. & A. SOSPEDRA CORREDURIA DE SEGUROS, SL
J. WALTER THOMPSON, SA
JAUME ESPÍ PERIS
JAVIER DE JUAN SPANISH SOLICITORS
PREFECTURA PROVINCIAL DE TRÀNSIT
J.M. TELLOLS SERRA, CB
JOSÉ ANTONIO MARZAL PITARCH
JUAN CARLOS REDONDO
JUAN FELIPE PONS ACHELL
UAN SORLI ACHELL
JULIO ROCA MONFORT
KERABEN, SA
KERIAN SOFT, SL
KERLUX, SA
LA JOYA EXPORT SA
LA TURISANA COOP. V.
LABORATORI D'ECOMONIA EXPERIMENTAL (LEE)
LEROY MERLIN, SA
LEX CONSULTING, SC
LIDERLAB, ETT
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LLANSEN GESTIÓN, SL
LLOPIS-FABRA, SL
LOS SUEÑOS DE LA HORMIGA ROJA
LUBASA
LUCÍA TEVAR - ABOGADOS
LUIS MANUEL MATA RABASA
LUNICHULIFLURI, SL
MARÍA ANGELES GIL CHULVI
MARÍA JOSÉ ALONSO PONS
MARÍA MERCEDES CERDÁ ALTAVA
MANUEL ARMENGOT FALCÓ
MAP. SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A CASTELLÓ
MAPA SPONTEX IBÉRICA, S.A.
MAPFRE(MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS)
MARIE CLAIRE, SA - AZNAR
MASIP, AGUILAR, ULLDEMOLINS
MÀSTER D'ESTUDIS PER LA PAU I EL DESENVOLUPAMENT. CÀTEDRA UNESCO DE 
FILOSOFIA PER LA PAU
McCANN ERICKSON
McDIEGO
McGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA, SA
MC2, SC
MECHÓ GINÉS, S.A. CAMPING MEDITERRÁNEO
MEDIEN TENOR
MEDITERRÁNEO HOLLIDAYS, SL
MÉTODO Y ASOCIADOS
METROPOL CERÁMICA, S.L.
MIBALIA
MOIDECAR, SL
MOLBER, SA
MOLINER GARGALLO, FRANCISCO JAVIER
MONALVA ASESORES JURIDICOS E INMOBILIARIOS, SL
MORATA, ORTÍN Y ÚBEDA
MOSAIKO DESIGN
MUEBLES DE COCINA DOCA, SL
MUTUAL CYCLOPS
NH TURCOSA
NOCLAFILMS PRODUCCIONES SL
NORCONTROL
NOTARIO CÉSAR BELDA CASANOVA
NOTARIOS ASOCIADOS
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NOVELL/PUIG DESIGN
NOVO. ESTUDIO DE DISEÑO
NUEVOS PRODUCTOS CERAMICOS, SA
OAL HOSPITAL PROVINCIAL DE CASTELLÓ
OCRE ESTUDI GRÀFIC, SL
OFICINA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I SOLIDARITAT
OFICINA DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL I EDUCATIVA
OFITEC - OFICINA TÉCNICA DE INGENIERÍA, SL
ONA
ONDA KERÁMICOS, SA
ORGANIZACIÓN DEL TURISMO
OTEP 2010
PABLO S. DE MORA Y MARTÍNEZ, SL
PACHÉS ASESORES, SL
PACO SALES DISEÑO, SL
PANRICO
PATRICIO CABEZAS, SA PACASA
PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE CASTELLÓ
PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE PENISCOLA
PATRONAT DE TURISME D'ALCOSSEBRE
PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE VINARÒS
PEÑARROJA I FA, JOSEP
PERMASA CENTER
PISA PRODUCTOS INDUSTRIALES, SL
PLAMAIS, SL
PLATÓ FAC, SL
PORCELANATTO, SA
PRISMA LUZ, SL
PROVEFE, SA
PUBLICIDAD Y DISEÑO ALCORA, SL
PUBLIP'S SA
PUNT MOBLES, SL
QT LEVER
QUIMICER, SA
QUOD VIS FACT, SL
RADIADORES ORDÓÑEZ SA
RAFAEL GIRONA VICIEDO (DISSENY GLOBAL)
RALLO HNOS., SA
RAMBLA Y PANCH, SL
REALONDA, SA
RECORD
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REGISTRE DE LA PROPIETAT, NÚM. 1, VILA-REAL
REGISTRE DE LA PROPIETAT, EIVISSA, NÚM. 1
REGISTRE DE LA PROPIETAT MERCANTIL, NÚM. 2, CASTELLÓ
REGISTRE DE LA PROPIETAT, SANT MATEU
RITCHIE BROS AUCTIONERS (SPAIN), SL
ROCERSA
ROHM AND HAAS ESPAÑA, SA
ROSA MONFORT VILLALBA
ROSELL MOBILIARIO, SL
RURALCAJA
SAN ALF QUÍMICAS, SA
SANTIAGO CUCART, SL
SANYC CES, SL
SDL INTERNATIONAL SPAIN
SDT INDUSTRIAL
SEBASTIÁN FORTANET ASESORES ASOCIADOS, SLU
SEGURIDAD SERVICIOS Y HARDWARE INFORMÁTICOS, SL
SELLING SOLUCIONES, SL
SENSA
SERIDOM
SERPAC XXI, SL
SERPREVEMED, SL
SERVEI DE COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS
SERVEI DE LLENGÜES I TERMINOLOGIA
SERVEI TÈNIC SONIVISIÓN
SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL DE CASTELLÓ
SERVIDIR SERVICIOS AUXILIARES, SLU
SERVYECO
SESA START ESPAÑA ETT, SAU
SHOP EFICACIA CREATIVA, SL
S.I. SYSTEM, CB
SIDMED - SIDERÚRGIA DEL MEDITERRÁNEO, SA
SIELCON-FM, SL
SIPCAM INAGRA, SA
SISTEMAS DE TRANSFERENCIA DE CALOR, SA - STC, SA
SMALTICERAM ESPAÑA, SA
SMIRALLES - INGENIERÍA DE SOFTWARE, SL
SMITHERS OASIS IBERICA, SL
SOCIEDAD COOP. V. LTDA. REY DON JAIME - CED LLEDÓ
SPANISH TRANSLATION BUREAU
STADT MEISSEN
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STAR LINE TV PRODUCTIONS, SL
STUDI FLAMA, SL
SUBTITULA'M
SUCESORES DE MANUEL ESCUDER, SL
SUMINISTROS ELÉCTRICOS VILLARREAL, SA
SUMINISTROS INDUSTRIALES COGULLADA, SL
SUMINISTROS VALLS, SL
SYSTEM-POOL SA
TALLERES INTER, SL
TALLERES JOIS, SA
TÀNDEM EDICIONS, SL
TAPSA FCB
TAULELL, SA
TBWA ESPAÑA, SA
TECINSA
TECLA ORDINADORS, SL
TECNICOCER SL
TECNIMOL, SL
TECNORA - TECNOLOGÍAS RAZONABLES, SL
TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL
TIERRA ATOMIZADA SA
TITELBILD. SUBTITLING AND TRANSLATION GMBH
TODAGRES, SA
TORRE LA MINA, SA
TORRECID, SA
TRADUCCIONES IMPOSIBLES, SL
TRASGOS COMUNICACIÓN, SL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
UBE CORPORATION EUROPE, SA
UGT-PV
UGT-PV PATERNA
UJI
UNIASSER ORGANITZACIÓ, SL
UNICER, SL
UNIÓ DE CONSUMIDORS DE CASTELLÓ
UNIPREX, S.U. ONDA CERO
UNIVERSITAT DE GIRONA
UNIVERSITAT PER A MAJORS
URBIMAC CONSULTORES, SL
VALLS MIRALLES, SL
VALNEOTEC, SL

Pàgina 243 / 357Memòria del curs 2004/05



Capítol 12. RELACIONS INSTITUCIONALS I 
INTERNACIONALS 
Sumari 

Relacions institucionals  
Convenis signats 

Relacions internacionals  
Estudiantat ixent  
Estudiantat entrant  
Programa SICUE  
Total d'estudiantat ixent i entrant  
Projectes propis curriculars amb universitats estrangeres  
Mobilitat de professorat a l'estranger per estades docents i acadèmiques  
Gestió dels intercanvis  
Beques per ampliació d'estudis  
Integració d'estudiantat estranger  
Evolució dels programes d'intercanvi  
Altres activitats 

Relacions institucionals 

Convenis signats 

Addenda núm. 15 al conveni marc de col·laboració entre la Universitat Oberta de Catalunya i 
la Universitat Jaume I. (01/03/04)

VEOLA MOBILIARIO
VERNIS, SA
VIAJES ARPA, SL
VIAJES ECUADOR, SA
VIAJES EL CORTE INGLÉS, SA
VIAJES EQUUS, SA
VIAJES MARSANS, SA
VIAJES ORANGE, SA
VIAJES PLANA TOURS
VICENTE LILLO GINER
VICENTE NOS Y OTROS, SL
VICERECTORAT DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL I SOLIDARITAT
VIDAL Y SENÉN ASOCIADOS, SL
VIDRES, SA
WARPE BATH, SL
WATTS BLAKE BEARNE ESPAÑA, SA
WEBDREAMS TALLER WEB
WENDEL EMAIL IBÉRICA, SA
ZENITH BR MEDIA

Pàgina 244 / 357Memòria del curs 2004/05



Conveni de col·laboració per a la constitució de l'Institut Interuniversitari de Llengües 
Modernes Aplicades (IULMA). (21/07/04) 

Conveni entre les universitats valencianes sobre les proves d'accés a la universitat de les 
persones majors de 25 anys. (07/09/04) 

Addenda al conveni de cooperació interinstitucional entre l'Institut Nacional de Cultura, la 
Universitat Jaume I i el Grup d'Espeleologia d'Onda-Espanya. (15/09/04) 

Conveni de col·laboració entre la Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la Comunitat 
Valenciana i la Universitat Jaume I de Castelló. (15/09/04) 

Protocol que desenvolupa el conveni-marc entre la Universitat Jaume I de Castelló i la 
Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló per al sosteniment econòmic de la 
Fundació i les seues actuacions per a l'any 2004. Annex 5. (22/09/04) 

Protocol que desenvolupa el conveni-marc entre la Universitat Jaume I de Castelló i la 
Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló. Annex 6. (22/09/04) 

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca, la Conselleria d'Educació i 
Cultura del Govern de les Illes Balears, la Universitat de Barcelona, la Universitat de les Illes 
Balears, la Universitat Jaume I de Castelló i l'Ajuntament de Maó, per a l'organització de la 
Universitat Internacional Illa del Rei (UIMIR) per a l'any 2005. (04/10/04) 

Acord de col·laboració del curs acadèmic 2004-2005 entre la Diputació Provincial de Castelló 
i la Càtedra UNESCO de Filosofia per la Pau. (07/10/04) 

Conveni marc de col·laboració entre l'Institut d'Estudis Catalans i la Universitat de València, la 
Universitat d'Alacant i la Universitat Jaume I de Castelló. (15/10/04) 

Protocol núm. 1. Annex al conveni de col·laboració entre la Creu Roja Espanyola i la 
Universitat Jaume I. (16/10/04) 

Addenda núm. 14 al conveni marc de col·laboració entre la Universitat Oberta de Catalunya i 
la Universitat Jaume I. (18-03-2004) 

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Fundació Futur de 
Castelló de la Comunitat Valenciana (21-04-2004) 

Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la University of South 
Carolina. (juny de 2004) 

Conveni de col·laboració entre la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació, 
Promoció i Estudis Comercials de Valenciaport, la Universitat de València (Estudi General), la 
Universitat Politècnica de Valencia i la Universitat Jaume I. (30-06-2004) 

Acord de cooperació entre la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) Florianópolis, 
Santa Catarina- Brasil i la Universitat Jaume I. (28-07-2004) 

Conveni marc de cooperació educativa entre la Universitat Jaume I i la Secretaria General de 
Comerç Exterior del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç en matèria d'estades en 
pràctiques. (01-10-04) 

Conveni de col·laboració entre la Fundació Bancaixa i la Universitat Jaume I per a la 
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realització de la Setmana Intercultural. (11-10-2004) 

Conveni marc de col·laboració entre Grup Auna i la Universitat Jaume I. (22-10-2004) 

Conveni marc de col·laboració entre la Universidad Santo Tomás-Bucaramanga (Colòmbia) i 
la Universitat Jaume I de Castelló. (22-10-2004) 

Contracte entre l'ANECA (Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació) i la 
Universitat Jaume I de Castelló. (05-10-2004) 

Addenda al conveni de col·laboració entre la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència i la 
Universitat Jaume I per a la promoció de l'ús del valencià. (09-11-2004) 

Conveni específic de cooperació educativa entre la Subdelegació del Govern a Castelló (MAP) 
i la Universitat Jaume I de Castelló. (12-11-2004) 

Conveni entre la Diputació de Castelló i la Universitat Jaume I per a la celebració del XVI 
Simposi Iberoamericà d'Ensenyament Matemàtic. (6-8-2004) 

Conveni de col·laboració entre la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat Jaume I. (1-
9-2004) 

Conveni entre l'Ajuntament d'Orpesa i la Universitat Jaume I per a la celebració del XVI 
Simposi Iberoamericà d'Ensenyament Matemàtic. (14-9-2004) 

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vila-real i la Universitat Jaume I per a la 
celebració del XVI Simposi Iberoamericà d'Ensenyament Matemàtic. (1-10-2004) 

Conveni entre l'Ajuntament de Benicàssim i la Universitat Jaume I per a la celebració de XVI 
Simposi Iberoamericà d'Ensenyament Matemàtic de la XIX Olimpíada Iberoamericana de 
Matemàtiques. (22-10-2004) 

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i l'Ajuntament de 
Nules. (25-11-2004) 

Annex 7. Protocol que desenvolupa el conveni marc entre la Universitat Jaume I de Castelló i 
la Fundació Isonomia (Fundació de la Comunitat Valenciana) per a la gestió de cursos de 
postgrau i formació superior. (25-11-2004) 

Conveni de donació bibliogràfica entre el Moviment Cooperatiu de l'Escola Popular del País 
Valencià i la Universitat Jaume I. (26-11-2004) 

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i la Universitat Jaume I per a la creació de 
beques per a estudiants procedents de països en desenvolupament del Màster Internacional 
d'Estudis per a la Pau i el Desenvolupament de la Universitat Jaume I. (30-11-2004) 

Conveni marc de col·laboració entre la Universidad Autónoma de Santo Domingo i la 
Universitat Jaume I de Castelló. (30-11-2004) 

Conveni entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Universidade de Aveiro. (01/01/2004) 

Conveni entre la Universitat de València i la Universitat Jaume I de Castelló, per al 
desenvolupament del projecte Nanociencia y nanotecnologia molecular NANO. (07/07/2004)
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Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes 
Balears, el Consell Insular de Menorca, la Universitat de Barcelona, la Universitat de les Illes 
Balears, la Universitat Jaume I de Castelló i l'Ajuntament de Maó, per a la celebració de la 
Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei (UIMIR). (17/09/2004) 

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Nules, la Universitat Jaume I de Castelló, la 
Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de València-Estudi General. (25/11/2004) 

Addenda al conveni entre la Universitat Jaume I de Castelló i l'Editorial Tàndem Edicions SL 
per a la col·laboració en l'organització del segon premi Llorer d'Assaig. (29/11/2004) 

Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I i l'Associació d'Investigació d'Indústries 
Ceràmiques (AICE). (01/12/2004) 

Conveni marc tripartit de col·laboració entre l'Ajuntament de Castelló de la Plana, l'Institut 
Valencià de l'Habitatge SA i la Universitat Jaume I de Castelló, per a la realització del 
programa de Pisos solidaris, en l'àmbit del barri de Sant Llorenç. (22/12/2004) 

Conveni entre la Universitat Jaume I de Castelló i Ruralcaixa Castelló. (23/12/2004) 

Conveni entre la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana i la 
Universitat Jaume I de Castelló per al finançament i impartició de la fase pràctica del curs 
conduent a l'obtenció del certificat d'aptitud pedagògica. (8-9-2004)  

Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I, la Fundació Universitat Jaume I-
Empresa i Promociones y Ediciones Culturales SA per a la promoció i difusió d'activitats 
acadèmiques de l'àmbit universitari. (15-12-2004) 

Conveni de col·laboració entre les universitats de Barcelona, País Basc i Jaume I, per a la 
realització d'un programa de doctorat interuniversitari de lingüística aplicada. (16-12-2004) 

Conveni de col·laboració entre la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat Jaume I de 
Castelló. (1-1-2005) 

Annex 8. Protocol que desplega el conveni-marc entre la Universitat Jaume I de Castelló i la 
Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló per al desenvolupament del projecte 
EQUAL Igualdader. (10-1-2005) 

Conveni de cooperació entre la Universitat Jaume I i el Centro Universitario Positivo 
UNICENP CTBA-PR, Brasil. (14-1-2005) 

Conveni de col·laboració entre la Fundación Carolina i la Universitat Jaume I de Castelló per 
al desenvolupament del projecte d'investigació: Proceso de construcción del imaginario 
político hispano-mexicano en el siglo XIX. (14-1-2005) 

Conveni de col·laboració entre la Fundació Sant Isidre de Caixa Rural Castelló, la Universitat 
Jaume I i la Fundació Universitat Jaume I-Empresa, per a la impartició de conferències per 
part d'investigadors de reconegut prestigi nacional i internacional. (24-1-2005) 

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i l'Ajuntament de 
Moncofa. (4-2-2005). 

Annex I al Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i l'Ajuntament de 
Moncofa per a organitzar el Congrés sobre Modelització Matemàtica de la Sedimentació a la 
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Costa. (4-2-2005) 

Annex VI. Protocol de desenvolupament per a l'any 2005. (7-3-2005) 

Pròrroga del conveni entre la Universitat Jaume I i la Fundació Universitat Jaume I-Empresa. 
(13/10/2004) 

Conveni marc de col·laboració entre la Université Lumière Lyon 2 (França) i la Universitat 
Jaume I de Castelló. (02/11/2004) 

Conveni de col·laboració entre la Université Lumière Lyon 2 (França) i la Universitat Jaume I 
de Castelló (Espanya), en el camp de les Ciències Econòmiques i Empresarials. (02/11/2004) 

Conveni de tesis entre la Universitat Pierre et Marie Curie (París) i la Universitat Jaume I. 
(20/12/2004). 

Protocol núm. 3. Annex al conveni de col·laboració entre la Universidad de Oriente (Cuba) i la 
Universitat Jaume I (Espanya). (27/01/2005). 

Addenda a l'acord de col·laboració interuniversitari entre la Universitat Politècnica de 
València, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat de València Estudi General, la 
Universitat d'Alacant i la Universitat Miguel Hernández d'Elx. (14/02/2005) 

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I i la Universitat de Las Palmas de 
Gran Canària per al desenvolupament de programes d'actuació conjunta de caràcter científic i 
tecnològic en el camp de la teleformació. (01/03/2005) 

Acord específic de cooperació acadèmica entre la Universitat Jaume I d'Espanya, el Centre per 
a l'Administració de Justícia de la Universidad Internacional de la Florida (CAJ/FIU) i la 
Universidad Centroamericana (UCA), de Nicaragua. (01/03/2005)  

Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I i la Universitat Oberta de Catalunya. 
Addenda núm. 18. (01/03/2005) 

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya i la 
Universitat Jaume I de Castelló. (03/03/2005) 

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alcobendas i la Universitat Jaume I de Castelló 
de la Plana per a l'exhibició de la col·lecció fotogràfica municipal "Géneros y tendencias en los 
albores del siglo XXI". (10/03/2005) 

Conveni de col·laboració entre Absara i la Universitat Jaume I de Castelló. Disseny innovador 
d'un conjunt de bany. (10/03/2005) 

Renovació del conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I, el Consorci per a la 
Formació de Persones Adultes i la Fundació Bancaixa subscrit el 24 de setembre de 2001. 
(17/03/2005) 

Conveni entre la Universitat Jaume I i el Col·legi de Farmacèutics de Castelló. (01/04/2005) 

Protocol núm. 1. Annex al conveni de col·laboració entre la Fundació Economistes sense 
Fronteres (ESF) i la Universitat Jaume I. (11/04/2005)
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Conveni de cooperació acadèmica entre la Universitat Jaume I i la Universidad Rey Juan 
Carlos, per a la realització d'un programa de doctorat. (11/04/2005) 

Conveni entre la Universitat Jaume I i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. 
(12/04/2005) 

Conveni de col·laboració per a un màster en Química Teòrica i Modelització Computacional. 
(12/04/2005) 

Setè acord addicional al conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Castelló, a través 
del Patronat Provincial de Turisme Castelló-Costa dels Tarongers, l'Agència Valenciana del 
Turisme, la Universitat Jaume i de Castelló i la Fundació Universitat Jaume I-Empresa, per a 
la realització del VIII Congrés de Turisme Universitat i Empresa. (22/04/2005) 

Conveni singular de col·laboració en programes de cooperació educativa entre la Generalitat, a 
través de la Conselleria de Territori i Habitatge, i la Universitat Jaume I de Castelló, per a la 
realització de pràctiques formatives pels estudiants universitaris. (27/04/2005) 

Contracte d'adhesió a CEDRO. (04/05/2005) 

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i l'Associació 
Espanyola d'Historiadors del Cine (AEHC). (10/05/2005) 

Protocol de desenvolupament del conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I de 
Castelló de la Plana i la Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià en 
matèria de política lingüística. (18/05/2005) 

Annex 1 del protocol núm. 1 del conveni de col·laboració entre la Creu Roja Espanyola i la 
Universitat Jaume I de Castelló. 

Conveni marc de col·laboració entre la Fachhochschule de Bochum (Alemanya) i la 
Universitat Jaume I de Castelló. (11-12-2004) 

Protocol núm. 1 al conveni marc de col·laboració entre la Fachhochschule de Bochum 
(Alemanya) i la Universitat Jaume I de Castelló, en el camp de les ciències econòmiques i 
empresarials. (11-12-2004) 

Conveni de col·laboració entre el Club Atletisme J'Hayber-Playas de Castelló i la Universitat 
Jaume I. (23-12-2004) 

Conveni general de col·laboració entre la Universitat Jaume I i l'Il·lustre Col·legi Oficial de 
Metges de la província de Castelló. (11-02-2005) 

Conveni entre la Universitat Jaume I de Castelló i l'Àgora Universitària, S.L., per a la 
contractació per la Universitat dels serveis de manteniment i neteja de l'edifici Àgora. (16-03-
2005) 

Conveni d'assessorament de la titulació d'Arquitectura Tècnica a Castelló entre la Universitat 
Politècnica de València i la Universitat Jaume I. (27-04-2005) 

Conveni marc de col·laboració entre el Ministeri de Medi Ambient i la Universitat Jaume I. 
(29-05-2005) 

Conveni de col·laboració per a la realització de la IV Biennal Art del Rebuig. (16-05-2005)
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Conveni de col·laboració entre la Universitat de Vic i la Universitat Jaume I. (20-05-2005) 

Addenda al conveni de col·laboració entre la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i la 
Universitat Jaume I per a la promoció de l'ús del valencià. (31-05-2005) 

Conveni de col·laboració entre UNICEF, LUBASA, la Universitat Jaume I i la Fundació 
Universitat Empresa. (08-06-2005) 

Conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Castelló de la Plana i la Universitat 
Jaume I. (13-06-2005) 

Conveni marc entre la Universidad Francisco de Paula, de Santander, Colòmbia, i la 
Universitat Jaume I de Castelló. (14-06-2005) 

Conveni entre la Universitat Jaume I de Castelló, l'Ajuntament de Vinaròs i la Caixa Rural 
Vinaròs per a la consolidació de la Seu del Nord de la Universitat Jaume I. (15-06-2005) 

Conveni entre la Universitat de València i la Universitat Jaume I de Castelló. (16-06-2005) 

Conveni entre la Universitat Jaume I de Castelló i Spanair SA. (27-06-2005) 

Conveni entre la Fundació Balaguer Gonel Hermanos i la Universitat Jaume I. (11-07-2005) 

Relacions internacionals 
En l'Àrea de Cooperació Interuniversitària de l'OCIE hem realitzat per segona vegada una enquesta 
de satisfacció dels usuaris dels programes d'intercanvi. S'ha preguntat amb detall l'opinió de 
l'estudiantat sobre tots els actors que participen en aquests programes, sobre la seua motivació i 
sobre els resultats obtinguts. S'ha preguntat al professorat coordinador i al tutor sobre la seua 
satisfacció i ens han donat també propostes de millora. 

La puntuació que els alumnes atorguen a la satisfacció general amb el programa d'intercanvi és 4,37 
sobre 5 (entre 1 = molt poc satisfet i 5 = molt satisfet). El 88% està satisfet o molt satisfet amb el 
programa d'intercanvi, mentre que el 3,3% està insatisfet o molt insatisfet. Aquest indicador oscil·la 
entre un mínim de 4 (estada d'estudiants de la Diplomatura de Mestre d'Educació Física) i un màxim 
de 4,82 (estada d'estudiants d'Enginyeria Tècnica Agrícola).  

Al setembre de 2003 es va publicar la primera guia en anglès per a estudiantat internacional, 
elaborada per l'OCIE i supervisada i dissenyada pel Servei de Comunicació i Publicacions. La 
tercera edició d'aquesta guia, corresponent al curs 2005/06, ha sigut publicada al mes de maig de 
2005. A més a més, l'OCIE ha treballat conjuntament amb el Servei de Comunicació i Publicacions 
en la posada en funcionament del nou web en anglès de la Universitat.  

Amb la col·laboració del Servei d'Informàtica, en el curs 2004/05 s'ha finalitzat el projecte 
d'implantació gradual de la gestió informàtica dels programes d'intercanvi per a estudiants ixents 
mitjançant l'e-ujier. 

D'altra banda, s'ha implantat una nova aplicació que permet a l'estudiantat entrant triar a través de l'e-
ujier i des de la seua universitat d'origen les assignatures que volen cursar a la Universitat Jaume I i 
també posar-se en contacte amb el seu tutor d'intercanvi de la Universitat Jaume I. Aquesta nova 
aplicació pot executar-se en català, castellà o anglès i el nom de totes les assignatures està traduït en 
aquestes tres llengües. 
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En l'esforç per a donar la millor informació possible a l'estudiantat entrant s'ha aprofundit, amb la 
col·laboració del Servei de Llengües i Terminologia i del Servei d'Informàtica, en la traducció i 
publicació al web del temaris sintètics de totes les assignatures de les diferents titulacions que 
s'oferten a la Universitat Jaume I. A Administració i Direcció d'Empreses, que es va publicar en el 
curs 2003/04, s'han afegit 12 titulacions més i la resta estan en procés de publicació.  

Pel que fa als intercanvis, en total han participat 553 estudiants en programes d'intercanvi i en 
titulacions internacionals a través de l'Àrea de Cooperació Interuniversitària de l'OCIE en el curs 
2004/05. L'augment respecte a l'any anterior ha sigut del 16%. 

Dins de les activitats de difusió de l'Àrea de Cooperació Interuniversitària i com a desplegament d'un 
dels compromisos de la carta de serveis, vam organitzar una trobada d'estudiants de programes 
d'intercanvi al Casino Antic de Castelló amb la col·laboració de l'associació d'estudiants AEGEE. 
Aquesta activitat s'ha convertit en un programa estable i integral de trobades d'estudiants ixents i 
entrants al llarg del curs. 

En el marc dels nous convenis signats per l'Àrea de Cooperació Interuniversitària, cal destacar els 
acords per crear dobles titulacions amb diverses universitats europees: Université Lumière Lyon 2 i 
Université du Littoral-Cote d'Opale (França) i Fachhochschule Bochum (Alemanya). D'altra banda, 
s'han signat nous acords per a l'intercanvi d'estudiants amb universitats dels Estats Units: Xarxa 
Brethren Colleges Abroad (a la qual pertanyen Elisabethtown College i University of La Verne) i les 
universitats de Texas at Dallas i Western Illinois. 

Estudiantat ixent 

Tenint en compte tots els programes inclosos en l'oferta de mobilitat per a l'estudiantat de la 
Universitat Jaume I, els resultats per al curs 2004/05 apareixen en la taula 1. Del total dels estudiants 
ixents, un 93% participa en els programes Erasmus i Beques UJI als Estats Units. 

Taula 12.1. Participació d'estudiantat ixent en programes d'intercanvi per titulacions i 
programes 

Titulació Total 
2003/2004

Total 
2004/2005 Increment Erasmus 

2004/2005
USA 

2004/2005
SICUE 

2004/2005
UAEM 

2004/2005
Titu

20
Llicenciatura 
en Filologia 
Anglesa

41 35 -14,63% 30 5 0 0 4

Llicenciatura 
en 
Humanitats

15 14 -6,67% 14 0 0 0 3

Diplomatura 
en Mestre/a 4 3 -25% 3 0 0 0 2

Llicenciatura 
en Psicologia 4 15 275% 8 0 7 0 1

Llicenciatura 
en Traducció 
i Interpretació

63 67 5% 62 2 3 0 6

Llicenciatura 
en Publicitat i 
Relacions 
Públiques

12 26 116,67% 22 1 2 1 5
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S'ha recuperat la tendència ascendent en el nombre d'estudiants ixents, que ha augmentat d'un 
18,40% respecte a l'any anterior.  

FCHS 139 161 15,83% 139 8 12 2 5
Llicenciatura 
en 
Administració 
i Direcció 
d'Empreses

25 26 4% 26 0 0 0 1

Diplomatura 
en Ciències 
Empresarials

10 10 0% 10 0 0 0 1

Llicenciatura 
en Dret 20 16 -20% 16 0 0 0 1

Diplomatura 
en Turisme 8 7 -0,125 7 0 0 0 5

FCJE 63 59 -6,35% 59 0 0 0 4
Enginyeria 
Industrial 19 27 42,11% 18 3 6 0 4

Enginyeria 
Informàtica 15 20 33,33% 17 3 0 0 4

Enginyeria 
Química 13 12 -7,69% 11 1 0 0 6

Enginyeria 
Tècnica en 
Disseny 
Industrial

11 15 36,36% 13 1 0 1 5

Enginyeria 
Tècnica en 
Informàtica 
de Gestió

1 6 500% 6 0 0 0 9

Enginyeria 
Tècnica en 
Informàtica 
de Sistemes

0 6 0% 2 1 1 2

Enginyeria 
Tècnica 
Mecànica

11 11 0% 10 0 1 0 2

Llicenciatura 
en Química 12 18 50% 18 0 0 0 7

Enginyeria 
Tècnica 
Agrícola

4 6 50% 6 0 0 0 3

ESTCE 86 121 40,70% 101 9 8 3 4
TOTAL per 
titulacions 288 341 18,40 298 17 20 5 13

Total de 
titulats/des        15
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En el curs 2004/05, la Universitat Jaume I ha enviat 347 estudiants en els diferents programes 
d'intercanvi a l'estranger, incloent-hi els estudiants de les titulacions internacionals EURINSA-
EURUJI. La xifra d'estudiants de la nostra Universitat que han participat en programes d'intercanvi 
ha representat el 22% dels titulats, 2,5 punts més que en el curs 2003/04. Hem depassat per primera 
vegada l'objectiu del 20% d'estudiants titulats que vam plantejar fa 6 anys. 

A més de les titulacions participants, 10 titulacions tenen un percentatge de participació igual o 
major que la mitjana global. 

Taula 12.2. Realització per mesos dels programes d¿intercanvi per a estudiantat ixent 

Titulació
Total 

d'estudiantat 
2003/2004

Total de 
mesos 

2003/2004

Mitjana 
de mesos 
2003/2004

Total 
d'estudiantat 

2004/2005

Total de 
mesos 

2004/2005

Mitjana 
de mesos 
2004/2005

Increm
total p

meso
Llicenciatura 
en Filologia 
Anglesa

41 205 5,0 35 195 5,6 -5%

Llicenciatura 
en Humanitats 15 101 6,7 14 90 6,4 -11%

Diplomatura en 
Mestre/a 4 22 5,5 3 17 5,7 -23%

Llicenciatura 
en Psicologia 0 0 0,0 15 103 6,9 0%

Llicenciatura 
en 
Psicopedagogia

4 30 7,5 1 9 9,0 -70%

Llicenciatura 
en Traducció i 
Interpretació

63 376 6,0 66 453 6,9 20%

Llicenciatura 
en Publicitat i 
Relacions 
Públiques

12 85 7,1 26 186 7,2 119%

FCHS 139 819 5,9 160 1053 6,6 29%
Llicenciatura 
en 
Administració i 
Direcció 
d'Empreses

25 157 6,3 26 172 6,6 10%

Diplomatura en 
Ciències 
Empresarials

10 50 5,0 10 77 7,7 54%

Llicenciatura 
en Dret 20 140 7,0 16 108 6,8 -23%

Diplomatura en 
Turisme 8 43 5,4 7 39 5,6 -9%

Diplomatura en 
Relacions 
Laborals

0 0 0 0 0 0 0%
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La realització de mesos és important perquè serveix com a base del càlcul del finançament de 
l'Agència Nacional Erasmus i de la Conselleria, dins dels objectius del pla plurianual de 
finançament. És molt positiu, per tant, que la durada mitjana de les estades dels estudiants a 
l'estranger continue creixent, passant dels 5,9 mesos del curs 2003/04 als 6,6 mesos del curs 2004/05.

Programa Sòcrates-Erasmus 

El curs 2004/05 és la setena edició des de la reforma del programa Erasmus l'any 1997. Aquest és un 
programa educatiu de la Unió Europea iniciat l'any 1987, que es va ampliar a altres accions 
educatives, i que des de 1997 s'anomena Sòcrates-Erasmus. Erasmus és el capítol dedicat a 
l'ensenyament superior.  

En el curs 2004/05, l'oferta de places ha crescut un 27% respecte a l'any anterior. 

Taula 12.3. Progressió dels convenis Sòcrates  

Diplomatura en 
Gestió i 
Administració 
Pública

0 0 0 0 0 0 0%

FCJE 63 390 6,2 59 396 6,7 2%
Enginyeria 
Industrial 19 107 5,6 27 195 7,2 82%

Enginyeria 
Informàtica 15 84 5,6 20 119 6,0 42%

Enginyeria 
Química 13 56 4,3 12 60 5,0 7%

Enginyeria 
Tècnica en 
Disseny 
Industrial

11 60 5,5 12 99 8,3 65%

Enginyeria 
Tècnica en 
Informàtica de 
Gestió

1 9 9,0 6 38 6,3 0%

Enginyeria 
Tècnica en 
Informàtica de 
Sistemes

0 0 0 6 36 6,0 322%

Enginyeria 
Tècnica 
Mecànica

11 64 5,8 11 71 6,5 11%

Llicenciatura 
en Química 12 83 6,9 18 114 6,3 37%

Enginyeria 
Tècnica 
Agrícola

4 38 9,5 6 54 9,0 42%

ESTCE 84 501 5,8 118 786 6,7 57%
TOTAL 288 1710 5,9 337 2235 6,6 31%
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Creixement global en places ofertades en 5 anys: 77,5%. 

Des de l'inici del programa Sòcrates-Erasmus el 1997/98, el nombre de places ha augmentat un 
166%. Aquest creixement s'ha realitzat, en gran mesura, per a la formalització de convenis amb 
noves universitats. Els convenis signats són els següents: 

Taula 12.4. Nous convenis 

Progressió dels convenis Sòcrates 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005
Nre. de convenis 95 96 107 141 175
Nre. d'universitats 67 71 82 95 117
Nre. de titulacions 20 19 21 23 23
Nre. de places ofertades 240 234 269 336 426
Nre. de països 14 15 15 16 19
Creixement de places 26% -4% 15% 25% 27%

Universitat País Titulació
Hogeschool Gent Bèlgica Llicenciatura en Traducció i Interpretació

Arteveldehogeschool Bèlgica Llicenciatura en Publicitat i Relacions 
Públiques

University of Applied Sciences 
Northwestern Switzerland Suïssa Llicenciatura en ADEM / Diplomatura en 

Ciències Empresarials
College of Tourism and Hotel 
Management Xipre Diplomatura en Turisme

Vsb Technical University of Ostrava República 
Txeca Llicenciatura en Química

University of West Bohemia República 
Txeca Llicenciatura en Dret

University of Bremen Alemanya Llicenciatura en Filologia Anglesa
Katholiesche Universität Eichstätt Alemanya Llicenciatura en Filologia Anglesa
Universität Hildesheim Alemanya Llicenciatura en Traducció i Interpretació
FH Hildesheim Alemanya Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial

Aalborg University Dinamarca Llicenciatura en Publicitat i Relacions 
Públiques

Aarhus School of Business Dinamarca Llicenciatura en Traducció i Interpretació
Université Charles de Gaulle Lille III França Llicenciatura en Traducció i Interpretació

Université d'Angers França Llicenciatura en ADEM / Diplomatura en 
Ciències Empresarials

Université d'Angers França Llicenciatura en Dret
Université Lumière, Lyon 2 França Llicenciatura en Dret
Université Lumière, Lyon 2 França Llicenciatura en Traducció i Interpretació
Panteion University of Social and 
Political Sciences Grècia Llicenciatura en Psicologia

Panteion University of Social and 
Political Sciences Grècia Llicenciatura en Publicitat i Relacions 

Públiques
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Aquest any s'han signat convenis amb 12 noves universitats. D'altra banda, dins de les universitats 
que ja eren sòcies s'han posat en marxa 27 nous convenis amb altres titulacions.  

Les universitats amb les quals tenim un major nombre de convenis són Università degli Studi di 
Genova (IT), University of Salford (UK) i Université Lumière, Lyon 2 (FR). 

El termini per a la presentació de sol·licituds va quedar fixat entre el 9 de desembre de 2003 i el 14 
de gener de 2004, per tal de seleccionar l'estudiantat amb antelació suficient. Es van oferir 425 places 
en 23 titulacions, un 17% més que l'any anterior, i hi van haver 515 sol·licitants per participar en el 
programa Erasmus. 

Els requisits de participació eren haver superat 50/60 crèdits i tindre coneixements de llengües, i es 
puntuava els estudiants que hagueren superat el primer curs.  

La selecció es va realitzar per una comissió de professors coordinadors i tutors d'intercanvi en cada 
titulació. Després de les renúncies, hi han participat 298 estudiants, un 14,6% més que l'any anterior, 
que han realitzat estades amb una mitjana de durada de 6,57 mesos per estudiant, més de mig punt 
per damunt del resultat de la mitjana de l'any anterior.  

La participació en el programa Erasmus es consolida amb aquest significatiu augment de 
participants.  

El finançament rebut per a les ajudes Erasmus ha sigut el següent: 

Taula 12.5. Finançament de les ajudes Erasmus (dades en euros)

Università delgi Studi di Napoli Federico 
II Itàlia Llicenciatura en ADEM / Diplomatura en 

Ciències Empresarials
Università degli studi di Bologna Itàlia Llicenciatura en Química
Università degli Studi di Brescia Itàlia Enginyeria Industrial
Università degli Studi di Brescia Itàlia Enginyeria Informàtica
Università di Catania Itàlia Diplomatura en Relacions Laborals
Università degli Studi di Genova Itàlia Diplomatura en Relacions Laborals
Politecnico di Milano Itàlia Llicenciatura en Química
Politecnico di Milano Itàlia Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial

Portobello College Dublin Irlanda Llicenciatura en ADEM / Diplomatura en 
Ciències Empresarials

Arnhem Business School Països Baixos Llicenciatura en ADEM / Diplomatura en 
Ciències Empresarials

Hanzehogeschool Groningen Països Baixos Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial

Universidade do Minho Portugal Diplomatura en Mestre d'Educació 
Infantil

Adam Mickiewicz University Polònia Llicenciatura en Química
University of Business and Commerce in 
Wroclaw Polònia Diplomatura en Turisme

Rovaniemi Polytechnic Finlàndia Llicenciatura en ADEM / Diplomatura en 
Ciències Empresarials

University of Salford Regne Unit Enginyeria Informàtica
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L'aportació de la Universitat ha augmentat en el pressupost de 2004 molt més de la mitjana general 
d'increment. En total, els fons interns que s'han aconseguit des del Vicerectorat per al programa 
sumen el 47% del total entre la Fundació Caixa Castelló i la Universitat Jaume I. La resta és 
finançament d'altres organismes públics.  

Programa d'intercanvi amb els Estats Units 

El curs 2004/05 va ser la setena edició de la publicació de la convocatòria de beques UJI als Estats 
Units per a estudiants de pregrau. Les universitats participants són: University of Oklahoma, 
University of New Orleans, Shawnee State University, Alfred University (New York State, Institute 
of Ceramics) i New Mexico State University, Campus Las Cruces. Durant el curs 2004/05 s'han 
signat nous acords per a l'intercanvi d'estudiants amb les següents universitats dels Estats Units: 
Xarxa Brethren Colleges Abroad (a la qual pertanyen Elisabethtown College i University of La 
Verne) i les universitats de Texas at Dallas i Western Illinois. 

En la convocatòria 2004/05, el termini per a la presentació de sol·licituds va quedar fixat entre el 9 
de desembre de 2003 i el 14 de gener de 2004. Aquest programa s'ofereix a tots els estudiants de la 
Universitat Jaume I dels últims cursos de la carrera.  

Els requisits de participació són: 

Haver superat 75/90 crèdits en el moment de fer la sol·licitud. 

Coneixements d'anglès de nivell TOEFL 550 (nivell mitjà-avançat). És obligatori realitzar una 
prova d'anglès. 

No haver gaudit abans d'una beca d'intercanvi. 

Els criteris de selecció són el resultat de la prova d'idioma, l'expedient acadèmic (nota i crèdits 
superats) i la carta de motivació de l'estudiantat. Hi va haver 62 sol·licitants, dels quals 24 van ser 
aptes en la prova d'idioma. 

En finalitzar la selecció, es van atorgar 17 beques, que van rebre estudiants de vuit titulacions. Les 
quantitats que es reben són 1.875 euros per semestre i 1.352 euros per trimestre. Dels 17 participants, 
4 han rebut una beca de 1.352 euros per realitzar estades d'un trimestre a la Universitat de Shawnee 
State i la resta una beca de 1.875 euros. El total de la despesa arriba als 27.908 euros. Hi va haver 
una renúncia d'última hora per motius greus personals que no es va poder cobrir. 

Taula 12.6. Ajudes UJI als Estats Units (curs 2004/05) 

 Curs 
2004/2005

Curs 
2003/2004

Increment finançament 
2003/2004

Finançament 
total

Agència Nacional 
Erasmus 164.548 146.767 12% 35%

Fundació Caixa 
Castelló-Bancaixa 75.126 75.126 0% 16%

Universitat Jaume I 150.000 125.000 17% 31%
Conselleria d'Educació 39.351,73 37.258 5% 8%

Ministeri d'Educació 
(*estimació) *46.000 46.085,61 0% 10%

TOTAL 475.026 430.237 10% 100%
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L'aportació de la Universitat representa el 38% del total. 

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) 

En el curs 2004/05, a l'abril, s'ha publicat la convocatòria anual d'ajudes per realitzar estades 
d'intercanvi a la Universidad Autónoma del Estado de México, oberta a tots els estudiants de primer i 
segon cicle de la Universitat. Es van presentar 35 estudiants. Hi han participat cinc estudiants de 
titulacions de la Facultat de Ciències Humanes i Socials i de l'Escola Superior de Tecnologia i 
Ciències Experimentals.  

Taula 12.7. Estudiants ixents per programes i centres (curs 2004/05) 

Estudiantat entrant 

Estudiantat entrant d'intercanvi 

Tenint en compte els diversos programes d'intercanvi a què poden accedir els estudiants estrangers 
per vindre a la Universitat Jaume I, la distribució per titulacions apareix en la taula 6. Del total 
d'estudiants entrants, un 87% correspon als programes Erasmus i Estats Units, com es desprèn de la 
taula 9. 

Taula 12.8. Estudiantat ixent per programes i centres 2004/05 

Universitat Jaume I 11.396 euros
BP Oil 13.824 euros
Bancaixa 5.000 euros
TOTAL 30.220 euros

 Erasmus EUA UAEM SICUE-Sèneca TOTAL
FCHS 138 8 2 12 160
FCJE 59 0 0 0 59
ESTCE 101 9 3 8 121
TOTAL 298 17 5 20 340

Titulació
Total 

d'estudiantat 
2003/04

Total 
de 

mesos 
2003/04

Mitjana 
de 

mesos 
2003/04

Total 
d'estudiantat 

2004/05

Total de 
mesos 

2004/05

Mitjana 
de 

mesos 
2004/05

Increment
total 

mesos

Llicenciatura 
en Filologia 
Anglesa

5 25 5 11 67 6,090909 168%

Llicenciatura 
en 
Humanitats

20 112 5,60 21 125 5,95 12%

Diplomatura 
en Mestre/a 3 23 7,67 5 25 5,00 9%

Llicenciatura 
en Psicologia 5 29 5,80 6 30 5,00 3%
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Llicenciatura 
en Traducció 
i Interpretació

55 315 5,73 52 340 6,54 8%

Llicenciatura 
en Publicitat i 
Relacions 
Públiques

6 50 8,33 12 76 6,33 52%

FCHS 94 554 5,89 107 663 6,20 20%
Llicenciatura 
en 
Administració 
i Direcció 
d'Empreses

27 155 5,74 32 180 5,63 16%

Diplomatura 
en Ciències 
Empresarials

Comparteix places amb la Llicenciatura 
en Administració i 

Direcció d'Empreses

Llicenciatura 
en Dret 12 80 6,67 15 79 5,27 -1%

Diplomatura 
en Turisme 6 30 5,00 4 20 5,00 -33%

Diplomatura 
en Relacions 
Laborals

0 0 0,00 0 0 0,00 0%

Diplomatura 
en Gestió i 
Administració 
Pública

1 5 5,00 0 0 0,00 0%

FCJE 46 270 5,87 51 279 5,47 3%
Enginyeria 
Industrial 1 9 9,00 4 20 5,00 122%

Enginyeria 
Informàtica 10 50 5,00 8 48 6,00 -4%

Enginyeria 
Química 7 35 5,00 10 50 5,00 43%

Enginyeria 
Tècnica en 
Disseny 
Industrial

7 35 5,00 5 25 5,00 -29%

Enginyeria 
Tècnica en 
Informàtica 
de Gestió

1 5 5,00 0 0 0,00 0%

Enginyeria 
Tècnica en 
Informàtica 
de Sistemes

0 0 0,00 1 5 5,00 -100%

Enginyeria 
Tècnica 
Mecànica

2 14 7,00 0 0 0,00 -100%
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Taula 12.9. Estudiantat entrant per programes i centres 2004/05 

La participació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials és la més gran, a causa del gran nombre 
de convenis signats per a les titulacions de llengües.  

Estudiantat visitant 

Es tracta d'estudiantat que vol estudiar a la nostra Universitat, però que procedeixen d'universitats 
amb les quals no hi ha conveni d'intercanvi. Enguany han vingut tres estudiants de la Université de 
Bretagne Occidentale (França), de la TUDelft (Països Baixos) i de la Pécsi Tudományegyetem 
(Hongria) fora de conveni. Paguen taxes de matrícula, la qual cosa els dóna dret a examinar-se i a 
obtindre un certificat de notes oficial al final de l'estada. 

Programa SICUE 

Programa SICUE (Sistema d'Intercanvi d'Estudiants entre Centres Universitaris Espanyols) en les 
titulacions. 

Taula 12.10. Comparativa oferta/demanda/participació 

Llicenciatura 
en Química 1 5 5,00 6 30 5,00 500%

Enginyeria 
Tècnica 
Agrícola

0 0 0,00 2 18 0,00 0%

ESTCE 29 153 5,28 36 196 5,44 28%
TOTAL 169 977 5,78 194 1138 5,87 16%

 Erasmus EUA UAEM SICUE-Sèneca Visitants TOTAL
FCHS 93 9 0 3 2 107
FCJE 42 2 6 0 1 51
ESTCE 29 1 2 4 1 36
TOTAL 164 12 8 7 3 194

 2004/05 2003/04 2002/03 2001/02
Convocatòria 5a 4a 3a 2a
Oferta 85 72 63 53
Sol·licitants/es 29 22 14 30
Places adjudicades 14 20 12 22
Opció a beca 15 0 0 0
Becaris/àries Sèneca 3 8 5 7
Estudiantat sense beca 7 1 2 5
Renúncies 14 11 5 10
Total d'estudiantat participant 10 9 7 12
Total d'estudiantat entrant 6 0 1 0
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Malgrat l'increment en l'oferta de places, no s'ha produït un increment significatiu en la participació. 

Total d'estudiantat ixent i entrant 

Taula 12.11. Comparació d¿estudiantat ixent i entrant 

Titulació
Estudiantat 

ixent 
2004/05

Mesos 
ixents 

2004/05

Mitjana 
de 

mesos 
2004/05

Estudiantat 
entrant 
2004/05

Mesos 
entrants 
2004/05

Mitjana 
de 

mesos 
2004/05

Relació 
d'ixents i 

d'entrants

Llicenciatura en 
Filologia 
Anglesa

35 195 5,6 11 67 6,09 3,2

Llicenciatura en 
Humanitats 14 90 6,4 21 125 5,95 0,7

Diplomatura en 
Mestre/a 3 17 5,7 5 25 5,00 0,6

Llicenciatura en 
Psicologia 15 103 6,9 6 30 5,00 2,5

Llicenciatura en 
Psicopedagogia 1 9 9,0 0 0 0,00 0,0

Llicenciatura en 
Traducció i 
Interpretació

66 453 6,9 52 340 6,54 1,3

Llicenciatura en 
Publicitat i 
Relacions 
Públiques

26 186 7,2 12 76 6,33 2,2

FCHS 160 1053 6,6 107 663 6,20 1,5
Llicenciatura en 
Administració i 
Direcció 
d'Empreses

26 172 6,6 32 180 5,63 0,8

Diplomatura en 
Ciències 
Empresarials

10 77 7,7 0 0 0,00 0,0

Llicenciatura en 
Dret 16 108 6,8 15 79 5,27 1,1

Diplomatura en 
Turisme 7 39 5,6 4 20 5,00 1,8

Diplomatura en 
Relacions 
Laborals

0 0 0,00 0 0 0,00 0,0

Diplomatura en 
Gestió i 
Administració 
Pública

0 0 0,00 0 0 0,00 0,0

FCJE 59 396 6,7 51 279 5,47 1,2
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Vénen menys estudiants que ixen en una proporció d'1,8. És a dir, per cada estudiant entrant enviem 
1,8 estudiants. És especialment destacable aquest desequilibri a l'ESTCE. De tota manera, no es pot 
considerar una dada negativa, atès que és l'anglès la llengua dominant en el món professional dels 
enginyers i no el castellà. Precisament, la posada en marxa del projecte d'assignatures en anglès 
impulsat per tres vicerectorats té com a un dels objectius aconseguir més estudiants entrants. Les 
titulacions d'Enginyeria Industrial i d'Enginyeria Informàtica i la Llicenciatura en ADEM participen 
en aquest projecte. 

Enginyeria 
Industrial 27 195 7,2 4 20 5,00 6,8

Enginyeria 
Informàtica 20 119 6,0 8 48 6,00 2,5

Enginyeria 
Química 12 60 5,0 10 50 5,00 1,2

Enginyeria 
Tècnica en 
Disseny 
Industrial

15 99 6,6 5 25 5,00 3,0

Enginyeria 
Tècnica en 
Informàtica de 
Gestió

6 38 6,3 0 0 0,00 0,0

Enginyeria 
Tècnica en 
Informàtica de 
Sistemes

6 36 6,0 1 5 5,00 6,0

Enginyeria 
Tècnica 
Mecànica

11 71 6,5 0 0 0,00 0,0

Llicenciatura en 
Química 18 114 6,3 6 30 5,00 3,0

Enginyeria 
Tècnica Agrícola 6 54 9,0 2 18 9,00 3,0

ESTCE 121 786 6,5 36 196 5,44 3,4
TOTAL 340 2235 6,6 194 1138 5,87 1,8
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Per països, destaquen els següents: Alemanya, França, Regne Unit i Itàlia com a principals socis de 
la Universitat Jaume I.  

Projectes propis curriculars amb universitats estrangeres 

EURUJI 2004  

És el quart any de funcionament del projecte EURUJI, primer cicle europeu d'enginyeria, resultat de 
l'estreta i llarga col·laboració amb l'INSA de Lió, i el segon any de funcionament del conveni 
LATINSA, conveni amb l'INSA de Tolosa de Llenguadoc per a la participació d'estudiants 
d'Amèrica Llatina.  

Entre primer i segon d'EURUJI s'han matriculat: 

5 estudiants de l'INSA de Lió, França 

3 estudiants de l'INSA de Tolosa de Llenguadoc, França 

3 estudiants LATINSA de Mèxic i Bolívia 

2 estudiants de Transsilvània de Brasov, Romania 

La Universitat concedeix ajudes de manutenció i allotjament als estudiants entrants com a 
compensació de la diferència de nivell de vida en les seues universitats d'origen. Concretament, es 
tracta de 300 euros/mes per als estudiants de Romania i 100 euros/mes als estudiants de l'INSA. 

EURINSA, 2004 

En el curs 2004/05 s'han matriculat en primer curs d'Enginyeria Industrial tres estudiants de primer 
any (hi va haver sis sol·licitants) i tres de segon any que realitzen estudis a l'INSA de Lió i a l'INSA 
de Rouen (França), dins del Programa EURINSA, mitjançant el conveni de cooperació signat amb 
l'INSA amb aquesta finalitat. Entre els estudiants de segon any, un estudiant ha decidit repetir el 
segon curs en segon d'EURUJI i els altres dos continuen en l'INSA de Lió. 

Mobilitat de professorat a l'estranger per estades docents i acadèmiques 

Realització de missions docents Sòcrates (TS) a Europa  

S'han realitzat 20 missions docents Sòcrates, nou menys que l'any anterior, en universitats sòcies 
europees repartides en 11 departaments que participen en el programa. Aquest programa està 
finançat per la Unió Europea. La Universitat signa un contracte institucional que concedeix 
finançament a les titulacions participants en el programa per a realitzar estades docents impartint 
classe en els estudis regulars en les seues universitats sòcies durant una setmana. La majoria del 
professorat participant és tutor o coordinador d'intercanvi.  

Taula 12.12. Distribució de les missions docents del curs 2004/05 

COGNOM NOM CENTRE DEPARTAMENT CODI
Cervera Mateu Enric ESTCE Enginyeria i Ciència dels Computadors F CLERMON02
Agulleiro 
Moreno Emilio FCHS Traducció i Comunicació F AMIENS01

UK 
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La beca atorgada és de 850 euros per cada una de les missions realitzades. La Universitat ha 
cofinançat amb 5.000 euros, la qual cosa ha permès mantindre la quantia de l'ajuda i el nombre de 
missions docents.  

Taula 12.13. Setmanes realitzades en missions docents Sòcrates (TS) per centre 

La baixada de missions docents enguany es pot deure al fet que les missions docents de l'estiu s'han 
de comptabilitzar en el curs següent. També hi ha un alt grau de renúncies d'última hora que són 
bastant difícils de cobrir. 

Chaume Varela Frederic FCHS Traducció i Comunicació ROEHAMPTON
Burguera 
Nadal M. Luisa FCHS Traducció i Comunicació F BREST01

Beltran 
Zaragozá Andreu FCHS Traducció i Comunicació F STRASBO02

Borja Albi Anabel FCHS Traducció i Comunicació UK CHELMSF01
Marco Viciano Francisco FCHS Educació G KALLITH01
Farrell-Kane Mary FCHS Estudis Anglesos PL TORUN01
Safont Jordà M. Pilar FCHS Estudis Anglesos UK CHELMSF01

Sáez Soro Emilio FCHS Filosofia, Sociologia i Comunicació 
Audiovisual i Publicitat IRLDUBLIN14

Alcañiz 
Moscardo Mercedes FCHS Filosofia, Sociologia i Comunicació 

Audiovisual i Publicitat P LISBOA07

Piqueras 
Infante Andrés FCHS Filosofia, Sociologia i Comunicació 

Audiovisual i Publicitat UK BIRBECK

Soriano Martí Javier FCHS Història, Geografia i Art F TOULOUSE02
Feliu Franch Joan FCHS Història, Geografia i Art F TOULOUSE02
Oliver 
Rodríguez

Juan 
Carlos FCHS Psicologia Educativa, Evolutiva D LEIPZIG01

Hernández 
Blasi Carlos FCHS Psicologia Evolutiva DK AALBORG01

Alegre Vidal Joaquín FCJE Administració d'Empreses i 
Màrqueting F CERGY07

Jimena 
Quesada Luis FCJE Dret Públic F PARIS12

Fernandez 
Montoro Vidal FCJE Economia UK SALFORD01

Masanet 
Llodrá Maria J. FCJE Finances i Comptabilitat NL DIEMEN01

 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002
FCHS 16 19 17 7
FCJE 3 7 5 3
ESTCE 1 3 2 4
TOTAL 20 29 24 14
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Programa de cooperació interuniversitària (PCI) amb Amèrica Llatina 2004  

L'Agència Espanyola de Cooperació Internacional va convocar per Resolució de 26 de maig de 
2004, BOE de 24 de juny de 2004, ajudes per a projectes conjunts en investigació, docència i 
cooperació acadèmica dins del marc del Programa de cooperació interuniversitària PCI 2004 per a la 
cooperació amb Amèrica Llatina.  

La sol·licitud de projecte, la fa una universitat espanyola, la qual s'associa amb universitats 
d'Amèrica Llatina o d'Espanya en un projecte docent conjunt, el qual ha d'estar relacionat 
preferentment amb àmbits temàtics i geogràfics establerts com a prioritaris per la política de 
cooperació internacional del Govern espanyol. 

L'AECI es fa càrrec de les despeses de viatge i cada universitat receptora paga l'allotjament i la 
manutenció dels participants.  

Aquesta segona convocatòria del PCI reformat no va tindre un gran èxit de sol·licitants, tal vegada 
pels pocs projectes aprovats en l'edició anterior. De les cinc sol·licituds com a coordinadors, se'n van 
aprovar dues:  

Taula 12.14. Concessió d'ajudes PCI 2004 

Gestió dels intercanvis 

Xarxa de coordinació i tutorització 

Pel que fa al procediment de gestió acadèmica dels intercanvis, el curs 2004/05 pot considerar-se 
l'any d'implantació total de la plataforma informàtica de gestió acadèmica d'intercanvis. Els tutors i 
coordinadors ja han utilitzant aquesta eina per als contractes d'estudis del curs 2004/05, que s'han 
elaborat des del mes d'abril de 2004. 

D'altra banda, en el curs 2004/05 s'ha consolidat la xarxa de professors tutors i coordinadors 
d'intercanvi, la qual cosa s'ha vist reflectida en un augment considerable del nombre d'estudiants que 
participen en aquests programes: un increment del 18% respecte al curs 2003/04. 

Dades econòmiques: 

Els fons consignats en el pressupost de l'any 2005 per a la remuneració dels professors coordinadors 
i tutors han ascendit a 110.000 euros. 

Finançament Sòcrates 

Nom Cognoms Ddepartament 
UJI Modalitat Finançament 

AECI Projecte

Antonio Gallardo 
Izquierdo Tecnologia

C. Xarxes 
temàtiques. 
Renovació 3r any. 

13.400 euros
Enginyeria de 
sanejament 
ambiental

José 
Manuel

Badia 
Contelles

Departament 
d'Enginyeria i 
Ciència dels 
Computadors

D. Accions 
complementàries 4.000 euros

Programa de 
formació de personal 
investigador a la 
Universidad de 
Oriente a Santiago 
de Cuba
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Pel que fa al finançament Sòcrates concedit per l'Agència Nacional Erasmus per a gestionar els 
intercanvis, les dades són les reflectides en la taula següent:  

Taula 12.15. Finançament del contracte institucional Sòcrates (dades en euros) 

El ECTS sols està destinat a la implantació per primera vegada en una universitat. La 
descentralització del programa Sòcrates-Erasmus en les agències nacionals ha beneficiat 
econòmicament les universitats, perquè la distribució del finançament es realitza en funció de la 
mobilitat real i no de previsions de mobilitat com abans i els criteris de distribució del finançament 
s'acorden per consens amb totes les universitats espanyoles. 

El finançament es dedica a:  

Publicació i gestió de la convocatòria 

Visites preparatòries a noves universitats 

Visites de coordinació de les titulacions 

Recepció de socis  

Becaris del programa 

Preparació lingüística dels seleccionats 

Reunions informatives i trobades dels seleccionats 

Publicació de la International Student Guide 

Avaluació de la satisfacció de l'estudiantat ixent 

Beques per ampliació d'estudis 

Beques MAE, curs 2004/05 

Pel conveni signat amb l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional, la Universitat Jaume I es 
compromet a oferir matrícula gratuïta als becaris MAE i l'AECI a pagar durant dos anys una beca 
mensual, assegurança mèdica i ajuda de viatge a estudiants que realitzen estudis de postgrau a 
universitats espanyoles.  

Per al curs 2004/05, l'AECI ha concedit quatre noves ajudes, dues per a estudiants de màster i dues 
per a estudiants de doctorat. No hi va haver cap renovació de beca. Finalment, sols s'han incorporat 
tres estudiants: 

Taula 12.16. Persones becàries del MAE

Finançament concedit: 2004/05 2003/04 2002/03 2001/02
OM (gestió mobilitat) 40.175 31.910 18.040 16.383
TS (missions docents) 12.335 14.845 12.846 8.673
ECTS 0 0 3.500 1.860
Total 52.510 46.755 34.386 26.916
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Aquesta Oficina dóna difusió de la convocatòria i assessorament a l'estudiantat que vol fer ampliació 
d'estudis. L'adreça web és:  

http://www.uji.es/serveis/otci/beques/infobeqc.thtml 

Programa Alban 

Programa de la Unió Europea que dóna beques a estudiantat de postgrau i doctorat d'Amèrica 
Llatina. En la segona convocatòria del programa, durant el curs 2004/05, hi ha hagut tres becaris: 

Taula 12.17. Persones becàries del programa Alban 

Integració d'estudiantat estranger 

Al llarg del curs 2004/05 s'han culminat tota una sèrie d'accions, començades en cursos anteriors, 
encaminades a millorar la informació per als estudiants estrangers que volen realitzar una estada 
docent a la nostra Universitat. Les accions són les següents: 

Finalització del procés d'elaboració d'una guia de la Universitat Jaume I. Aquesta guia conté 
informació institucional i acadèmica de la Universitat, com ara els temaris sintètics de totes les 
assignatures de les diferents titulacions que s'hi oferten. També hi ha altra informació (sobre 
l'entorn, les possibilitats d'allotjament, etc.) que pot resultar d'interès per als universitaris 
d'altres països que puguen estar interessats a estudiar a Castelló. Amb la col·laboració del 
Servei de Comunicació i Publicacions i del Servei d'Informàtica, els continguts d'aquesta guia 
conformen el nou web en anglès de la Universitat, que està accessible des del mes de juliol de 
2004. 

Actualització de la guia curta en anglès per a estudiants internacionals. La primera edició 
(corresponent al curs 2003/2004) es va publicar al mes de setembre de 2003. La tercera edició 
(curs 2005/2006) ha sigut publicada al mes de maig de 2005.  

Elaboració d'una presentació de la Universitat Jaume I en PowerPoint per a l'estudiantat 
entrant. 

Cognoms, nom Estudis Origen Dades de 
l'estada Beca Pagament de la 

matrícula OCIE
Aguilar Bartens, 
Maria Elena Màster de la Pau Perú 1 octubre 04 / 01 

agost 05 Nova 1.200 euros

Chirinos Chávez, 
Berty Carolina Màster en Logopèdia Hondures 2 octubre 04 / 30 

juny Nova 1.200 euros

Bernal Ruiz, 
Graciela

Doctorat: Construcció 
de l'estat nacional Mèxic 1 octubre 04 / 30 

setembre 05 Nova 638,19 euros

Cognoms, nom Origen Durada Beca Professor/a tutor/a
Valdovinos Rosas, 
Rosa María

Instituto Tecnológico de 
Toluca, Mèxic

12 
mesos

10.380 
euros

José Salvador Sánchez Garreta, 
Dep. de Llenguatges i Sistemes

Siller Carrillo, 
Héctor

Instituto Tecnológico de 
Monterrey, Mèxic

34 
mesos

36.801 
euros Carlos Vila, Dep. de Tecnologia

Moreira Camelo, 
Dioclecio

Universidade do 
Amazonas, Brasil

36 
mesos

25.603 
euros

Rosario Vidal Nadal, Dep. de 
Tecnologia 
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Dins de les activitats informatives de l'Àrea de Cooperació Interuniversitària de l'OCIE cal 
destacar la celebració al Casino Antic de Castelló d'una trobada d'estudiants Erasmus al maig 
de 2005, a la qual van assistir al voltant de 200 estudiants i molta premsa local i autonòmica. 
S'espera celebrar aquestes trobades diverses vegades a l'any per tal de proporcionar una 
oportunitat de coneixement personal entre els estudiants entrants i ixents i per a potenciar 
activitats conjuntes al llarg de l'any.  

S'han sol·licitat i obtingut dues ajudes del SERVEF per a tècnics International Student Advisor
que estaran contractats des del 18 de juliol fins al 31 d'octubre per a la millora de l'orientació i 
la integració dels estudiants entrants. 

Tramesa de la documentació de residència. S'ha realitzat la tramesa de la targeta d'estudiant de 
25 estudiants d'intercanvi, davant la Subdelegació del Govern i la policia. 

Evolució dels programes d'intercanvi 

 

Altres activitats 

Xarxes universitàries 

La Universitat Jaume I forma part de diverses xarxes universitàries, en les quals participa de manera 
activa. Les activitats que es gestionen directament des del Vicerectorat de Cooperació Internacional i 
Solidaritat són les següents. 

Grup Compostel·la 

Assistència a la XI Assemblea General a Brussel·les (Bèlgica, 8-9 setembre de 2005), on es va 
presentar l'informe de progrés del programa Compostela Media Universitas. 

S'ha assistit també a les reunions de la Comissió Executiva a: 

Pécs (8 de setembre de 2004). 
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Brussel·les (7 de setembre de 2005). 

Roma (Itàlia, 13 de febrer de 2005). 

 

CEURI 

Assistència a les reunions convocades pel CEURI, que van tindre lloc a Las Palmas de Gran Canària, 
plenari del CEURI (13 de maig). 

A més, l'UJI ha assistit a les reunions de la Comissió de Cooperació del CEURI, les quals 
s'expliquen en l'apartat corresponent a l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat. 

Convocatòria de beques 

Des del Vicerectorat es gestionen premis propis i beques. 

VII Premi BP Oil per a projectes d'empreses innovadores 

La convocatòria del VIII Premi BP Oil a projectes d'empreses innovadores es va obrir el dia 20 de 
juliol de 2005 i es va tancar el 30 de setembre d'aqueix any. La resolució d'aquest premi es va fer el 
15 de novembre i el premi es va adjudicar al projecte d'empresa n+1, presentat per Francisco Valero 
Muñoz i Sonia San Andrés Prada (Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial). 

Programa d'ajuts a organització de congressos, jornades i seminaris dins del marc del conveni signat amb BP Oil 
Refineria de Castelló, SA 

En el Programa d'ajuts a l'organització de congressos, jornades i seminaris dins del marc del conveni 
signat amb BP Oil Refineria de Castelló SA, es van obrir dues convocatòries i, dins dels projectes 
presentats, es van rebre les ajudes següents: 

Taula 12.18. Ajudes per organitzar jornades, seminaris i conferències en el marc del conveni 
de col·laboració entre BP Oil Refineria de Castelló SA i la Universitat Jaume I de Castelló. 2a 
Convocatòria d'ajudes conveni BP Oil Refineria de Castelló, SA, any 2004 

Sol·licitant Departament Activitat
Data de 

realització any 
2004

Magdalena Mut 
Camacho 

Filosofia, Sociologia 
i Comunicació 
Audiovisual

Seminario de Expertos Dircom

2 sessions 
mensuals des 
d'octubre a 
desembre

M. José Aramburu 
Cabo

Enginyeria i Ciència 
dels Computadors

Curs d'estiu: Terminologia y 
Sociedad del Conocimiento 12-13 de juliol

Vicent X. Tena 
Martínez

Psicologia Evolutiva, 
Educativa, Social i 
Metodologia

Projecte: Interdisciplinarietat i 
recursos en intervenció primerenca: 
aproximació als professionals

Novembre

Ignacio Aymerich 
Ojea Dret Públic

Seminari: La teoría de la acción 
como fundamento del Derecho 
Penal

15 d'octubre

Conferència: Perspectivas de la 
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Taula 12.19. Ajudes per organitzar jornades, seminaris i conferències en el marc del conveni 
de col·laboració entre BP Oil Refineria de Castelló SA i la Universitat Jaume I de Castelló. 1a 
Convocatòria d'ajudes conveni BP Oil Refineria de Castellón, SA, any 2005 

Amparo Montañana 
Carmen Lázaro Dret Públic

tradición romanística y del 
pensamiento jurídico romano en el 
umbral del siglo XXI

24 de novembre

José Luis Blas 
Arroyo Educació II Jornadas sobre Lengua y 

Sociedad
9-10-11de 
novembre

Vicente José Esteve 
Cano

Química Inorgànica i 
Orgànica

Seminari: El Método de Rietveld: 
Aplicaciones al análisis 
cuantitativo de fases

5-8 de juliol

Rafael López Lita
Filosofia, Sociologia 
i Comunicació 
Audiovisual

Seminari: Creatividad en vivo
Octubre, 
novembre, 
desembre

Vicent Martínez 
Guzmán 

Filosofia, Sociologia 
i Comunicació 
Audiovisual

Cicle de conferències Educació per 
a una cultura de pau Novembre

Lluís Meseguer 
Pallarés

Filologia i Cultures 
Europees

Jornades sobre literatura oral, 
territori, comunicació i 
ensenyament

3-4-5 de 
novembre

Lidón Villanueva 
Badenes

Psicologia Evolutiva, 
de la Educación, 
Social y Metodologia

Jornada : Aspectos psicológicos del 
acogimiento familiar 5 de novembre

Jacint Balaguer Economia Conferència: L'economia del 
coneixement i l'empresa xarxa 21 d'octubre

Rosalía Torrent, Dora 
Sales, M. Luisa 
Burguera

Història, Geografia i 
Art; i Traducció i 
Comunicació

Curs: Próxima estación: 
Benicàssim 5-9 de juliol

Cristina Rebollo 
Santamaría

Llenguatges i 
Sistemes Informàtics IV Jornada de informática gráfica 9 de juliol

EADE-Consulting 
Júnior Empresa UJI 
(President: Hazem 
Hayani Al-Nisr)

EADE-Consulting JE Fórum Castellón de Desarrollo 
Empresarial

Del 22 al 28 de 
novembre

EADE-Consulting 
Júnior Empresa UJI 
(President: Hazem 
Hayani Al-Nisr)

EADE-Consulting JE IX Jornadas de Bolsa 27-29 d'octubre

Sol·licitant Departament Activitat
Data de 

realització any 
2004

Joan Llidó Departament d'Educació Simposi interdisciplinari de diàleg 
fe-cultura

Del 14 al 17 de 
març

Pura Vindel 
Cañas 

Departament de 
Matemàtiques

Congrés Recent Trends in Non-
linear Science 2005

Del 24 al 28 de 
gener

Marina López 
Departament de 
Filologia i Cultures Jornades Mujeres y universo policial 12-13-14 d'abril
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Dins dels programes d'ajudes de la mobilitat a les universitats de l'Institut Joan Lluís Vives, s'ha resolt concedir 
les següents ajudes: 

Drac-formació avançada: 20 estudiants de doctorat. 

Drac-PDI: nou professors. 

Drac-hivern-estades llargues: sis estudiants.  

Drac-hivern-estades curtes: cap estudiant. 

Drac-estiu: 23 estudiants. 

 

Capítol 13. COMPROMÍS SOCIAL 

Martínez Europees ¿Los cuerpos del delito?

Anna Soler Vilar Departament de Dret 
Públic

Jornada sobre la Reforma de la 
Legislació Urbanística Valenciana 15 de juny

Adoración Sales 
Francisco Raga

Departament de 
Traducció

Jornada Iniciació a la mediació 
intercultural i a la interpretació en 
els serveis públics

11-12/18-19 
d'abril

Lluís Meseguer
Departament de 
Filologia i Cultures 
Europees

La poesia del segle XX 6-7-14 de maig

Rafael López 
Lita

Filosofia, Sociologia i 
Comunicació 
Audiovisual

Seminari Innovació en comunicació 8-15-22-29 
d'abril

Vicent Sanz 
Rozalén

Departament d'Història, 
Geografia i Art Taller d'història contemporània Des de gener 

fins a juny
Miguel Ángel 
Moliner Tena

Administració 
d'Empreses i Màrqueting Seminari: Meta-analysis Unit Seminari: Meta-

analysis Unit
Teresa Nogales 
Moreno Departament d'Educació Jornades Molins d'aigua 15-16-22-23 

d'abril
Vicente M. 
Aguilella 
Fernández

Departament de 
Ciències Experimentals

1st Workshop on Single Ion Channel 
Recording and Noise Analysis 1 i 2 de juny

Isabel Ríos 
García Departament d'Educació X Jornades de caràcter científic 27-28 de juny

Ulrike Oster
Departament de 
Traducció i 
Comunicació

Seminari Permanent de Traducció i 
Interpretació 2 de març

Miguel F. Ruiz 
Garrido

Departament d'Estudis 
Anglesos

Seminari de Llengua Anglesa amb 
fins Acadèmics i Professionals 18 de febrer

Eduardo Peris
Departament de 
Química Inorgànica i 
Orgànica

Primera Jornada sobre Química 
Organometálica y Catàlisis 
Homogénea

22 febrer
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Resum 

Objectius 
Els principals objectius de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) són els 
següents:  

Promoure el voluntariat social i la cooperació al desenvolupament en la comunitat 
universitària. 

Fomentar i impulsar l'educació per al desenvolupament i la formació del voluntariat. 

Fomentar i donar suport a la investigació destinada a identificar necessitats, dissenyar 
programes i l'avaluació d'aquests. 

Ssensibilitzar la comunitat universitària sobre la situació de desigualtat actual. 

Contribuir a l'adequació de les diferents estratègies en un món en canvi, i reduir la bretxa de la 
revolució informàtica entre el món industrialitzat i el món en desenvolupament (innovació). 

 

Activitats del Racó de la Solidaritat 

Programa d'informació i atenció al públic 

El Racó de la Solidaritat és un punt de trobada entre tots els membres de la Universitat que busquen 
informació o volen aportar la seua col·laboració en aspectes de solidaritat. 

La seua finalitat és estar a disposició de la comunitat universitària per a informar-la sobre les 
activitats pròpies i de les d'altres organitzacions relacionades amb la cooperació i la solidaritat. 

L'àmbit de gestió dels programes és l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la 
Universitat. 

Les activitats que es realitzen dins del Programa d'informació i atenció al públic són les següents: 

Atenció diària al públic que s'apropa al racó per a la recerca d'informació sobre el voluntariat i 
solidaritat. 
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Recepció d'informació sobre diversos àmbits de la solidaritat. 

Exposició i actualització de la informació en panells i taulers d'anuncis. 

Per al desenvolupament d'aquestes activitats es disposa de tots els mitjans amb què compta la 
Universitat Jaume I, entre altres: 

El web www.uji.es/CA/serveis/ocds  

El web www.uji.es/CA/serveis/raco 

Ràdio Vox UJI 

Accions de voluntariat 

Programa de formació del voluntariat 

Programa de formació gratuït que es desenvolupa des del curs 1994/95. El curs 2004/05 coincideix 
amb l'XI edició del programa. 

Aquest programa està finançat per la Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la Comunitat 
Valenciana, i el seu desenvolupament està a càrrec de la Universitat Jaume I. 

Aquests cursos tenen com a objectiu donar informació i formació als estudiants, PAS i PDI de la 
Universitat Jaume I en l'ámbit del voluntariat i sensibilitzar els participants per tal que adquirisquen 
consciència sobre les problemàtiques actuals. 

El Programa de formació de voluntariat universitari consta de dues fases: 

- Formació genèrica sobre voluntariat: curs bàsic Participació ciutadana i voluntariat (10 hores) 

- Formació específica. La duració d'aquests cursos és de 15 hores cadascun (10 hores teòriques i 5 
pràctiques) 

L'estudiantat pot elegir entre 9 àrees: 

Drogodependències 

Prevenció i tractament de la sida 

Voluntariat i discapacitat 

Ecologia i medi ambient 

Mediació en la resolució de conflictes 

Menors en situació de risc 

Promoció de la dona 

Desenvolupament i cooperació internacional 

Immigració i racisme 
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Taula 13.1. Participació en cursos de voluntariat 2004/05 

Cal destacar dins del curs de voluntariat Ecologia i medi ambient les pràctiques de reforestació que 
es van fer a la Serra d'Espadà per l'alumnat del curs, el 12 de febrer de 2005. 

En aquesta activitat va participar l'Oficina Verda de la Universitat. 

 

Reforestació a la Serra d'Espadà 

CURSOS VOLUNTARIAT INSCRIPCIONS %ASISTÈNCIA
Formació bàsica 72 79,16% (57)
Immigració i racisme 28 42,85% (12)
Drogodependències 30 96,7% (31)
Mediació en la resolució de conflictes 32 53,12% (17)
Menors en situació de risc 33 36,36% (12)
Voluntariat i discapacitat 18 66,6% (12)
Prevenció i tractament de la sida 16 56,2% (9)
Ecologia i medi ambient 11 99,9% (10)
Desenvolupament i cooperació internacional 32 25% (8)
Promoció de la dona 18 38,8% (7)
Percentatge global d'assistència 290 60,34% (175)
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Borsa de voluntariat 

Base de dades on s'inscriuen els estudiants de forma voluntària, mitjançant el formulari d'inscripció 
que es troba en: 

www.uji.es/CA/serveis/raco/particip/borsa.thtml 

L'objectiu d'aquesta és posar en contacte els seus components i les distintes organitzacions que 
requereixen la seua col·laboració. Les dades d'aquesta borsa s'actualitzen biennalment. 

LA OCDS s'encarrega també de la formació genérica i específica dels voluntaris i voluntàries i de la 
supervisió en les tasques que desenvolupen. 

Les persones interessades poden elegir entre distintes àrees: 

Integració de persones discapacitades 

Acollida d'estudiants estrangers 

Solidaritat internacional 

Voluntariat mediambiental 

Voluntariat social i ciutadà 

Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre (OPSIDE) 

Observatori Permanent de la Immigració (OPI-UJI) 

Servei de Voluntariat Europeu 

Servei de Voluntariat Europeu. 

Programa que permet a joves entre 18 i 25 anys realitzar una activitat de voluntariat en un país 
de la Unió Europea distint al seu durant un període que pot oscil·lar entre sis i dotze mesos. 

Aquest programa el desenvolupa l'INJUVE i algunes de les despeses que es cobreixen són el 
viatge d'anada i tornada, l'allotjament i la manutenció del voluntari. 

Durant aquest curs 2004/05 s'han realitzat jornades informatives de presentació d'aquest 
programa que han tingut lloc els dies 12 de gener i 22 de febrer de 2005 a la Facultat de 
Ciències Jurídiques, a la Facultat de Ciències Humanes i a l'Escola Superior, amb una 
assistència d'uns 70 estudiants. 

El Programa de Voluntariat internacional del Grup Compostel·la és una iniciativa que 
poporciona als estudiants una oportunitat de conèixer durant períodes no lectius (juny-
setembre) altres cultures i llocs. 

Els estudiants romanen en un dels ajuntaments situats en les rutes que es dirigeixen a Santiago 
i col·laboren en diferents tasques: oferir informació turística, ajuda mèdica als pelegrins... 

Durant el curs 2004-05 els tres estudiants de la Universitat Jaume I que han sol·licitat aquest 
voluntariat han sigut seleccionats per la Secretaria del Grup Compostel·la per fer tasques de 
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voluntariat durant el mes d'agost. 

Xarxa universitària de solidaritat 

"Univolum" és una llista de distribució electrònica que es va crear a la Universitat Jaume I a partir 
del compromís que es va adquirir en el Primer Congrés Estatal de Voluntariat realitzat a València. 

Els objectius són permetre els responsables de voluntariat de totes les universitats d'Espanya estar en 
contacte d'una manera més directa, compartir iniciatives i tenir una política de voluntariat més 
homogènia. 

Accions de solidaritat 

Programa Pisos solidaris  

És una iniciativa de l'Ajuntament de Castelló, l'Institut Valencià de l'Habitatge (IVVSA) i la 
Universitat Jaume I, que ofereix als estudiants l'oportunitat d'aprendre i viure en contacte directe amb 
els habitants del Barri sant Llorenç de Castelló, col·laborant en distintes iniciatives (associacions, 
programes culturals, pràctiques d'assignatures ....) 

Per al curs 2004-2005 s'han oferit als estudiants 22 places en pisos d'una, dues i tres habitacions. 

Les condicions d'allotjament són les següents: 

Fer un dipòsit de 120 euros 

Pagament de les despeses corrents (aigua, llum i escala) 

Participar en el projecte d'intervenció social que la Universitat Jaume I estableix al Barri sant 
Llorenç 

Nombre de preinscripcions en el curs 2004-2005:20 

Nombre d'admesos en el curs 2004-2005:16
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Barri sant Llorenç de Castelló 

Programa Viure i conviure 

Programa que potencia la convivència entre l'estudiantat universitari i les persones majors. Aquest 
programa està patrocinat per Caixa Catalunya en col·laboració amb l'Ajuntament de Castelló i la 
Universitat de Jaume I. Els estudiants s'allotjen en el domicili de persones majors que tenen 
necessitat de companyia i així joves i majors passen a compartir pis, despeses d'allotjament i temps 
lliure. 

Taula 13.2. Programa Viure i conviure 2004/2005 

S'ha de destacar durant aquest curs 2004/2005, l'acte de cloenda del programa Viure i conviure que 
va tindre lloc el 30 de maig de 2005 en la Sala de Juntes del Rectorat de l'UJI. 

A aquest acte van assistir l'alcalde de Castelló, la regidora d'Assumptes Socials, el gerent director de 
la Fundació Caixa Catalunya i la vicerectora de Cooperació Internacional, i es van lliurar regals a les 
7 parelles que s'han format durant el curs 2004/2005 dins d'aquest programa. 

Sol·licituds noves d'estudiantat 18
Estudiantat en espera 7
Sol·licituds noves de persones majors 3
Parelles realitzades curs 2004-2005 6
Parelles que continuen del curs anterior 2
Abandó 1
Total de parelles 7
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Acte de cloenda del Programa 

Dia de Lluita contra la Sida 

Campanya de sensibilització sobre tot el que comporta aquesta malaltia. 

Els objectius són: 

Conscienciar sobre el fet que la sida és un problema de tots  

Facilitar informació per a potenciar-ne la prevenció 

Les activitats que es van desenvolupar dins la campanya "Dia de la Lluita contra la Sida 2004" van 
ser les següents: 

-Dies 18, 19 i 22 de novembre i 2 de desembre de 2004 

Curs de voluntariat sobre prevenció i tractament de la sida 

-Dia 1 de desembre 

Coneix UNISEXIDA (informació, orientació, tallers de prevenció de la sida, distribució gratuïta de 
preservatius...). 

Taules informatives a les dues facultats i a l'Escola.
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Animació a les cafeteries de les facultats i de l'Escola amb l'acció "La sida... eixa gran desconeguda".

Exposició de pòsters i lliurament dels premis del concurs de cartells de l'edició 2003/04, al vestíbul 
de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. 

 

Lliurament dels premis del concurs de cartells 

Accions de cooperació 

Programa 0,7% 

La Junta de Govern del 20 de desembre de 1999 va aprovar dedicar el 0,7% del pressupost de 
despeses corrents de la Universitat Jaume I a accions de solidaritat i cooperació. 

També es va aprovar, a partir del curs 2000/01 la contribució dels estudiants amb un 0,7% addicional 
de la seua matrícula, i del personal de la Universitat amb un 0,7% de la seua nòmina, amb l'objectiu 
de destinar-lo a accions de solidaritat i cooperació al desenvolupament. 

La resolució de la cinquena convocatòria d'ajudes a projectes de cooperació al desenvolupament de 
la comunitat universitària ha sigut el 21 de juliol de 2005. 

Els projectes d'aquesta convocatòria d'ajudes estan dirigits a sufragar part de les despeses de 
projectes de cooperació presentats pels membres de la comunitat universitària. 

Els criteris de selecció dels projectes han sigut:
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Implicació de la Universitat en el projecte 

Viabilitat del projecte 

Persones a les quals beneficia 

Projectes que no puguen ser finançats per altres organismes 

En aquesta convocatòria, les ajudes s'han distribuit de la següent manera: 

Taula 13.3. Convocatòria d'ajudes per a projectes de desenvolupament  

Formació 

V CURS INTERUNIVERSITARI DE POSTGRAU EN COOPERACIÓ INTERNACIONAL 

En aquest curs participen les cinc universitats públiques valencianes i la Direcció General de 
Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat Valenciana i té lloc principalment al 
Col·legi Major La Coma (Paterna). 

L'objectiu és donar una major formació en determinats aspectes a l'hora d'enfocar les accions 
de cooperació amb garantia. 

El curs té una durada de 300 hores, comença el 22 d'octubre de 2004 i finalitza el 16 de 
septembre de 2005. 

Consta de 9 mòduls teòrics i 3 jornades intensives: un del mòduls teòrics del curs i una jornada 

ONG/ORGANISMES QUE HI 
COL·LABOREN PROJECTE

Intermón-Oxfam Construint la interculturalitat des de les ciències socials
Sakya Kunga Shedup Ling School 
(l'Índia)

Suport als tibetants refugiats a l'Índia (ajuda per a una 
escola de xiquets orfes)

Universidad de Oriente de Cuba Automatització de l'activitat econòmica de la 
Universidad de Oriente

UNICEF Comunitat Valenciana Derechos de la Infancia y la Cooperación
Geographic Information for Latin 
America (GILA)

EDUGI.LA, Network for GI Sciencie Education - Latin 
America II

Associació d'Investigació per al 
Codesenvolupament Projecte d'educació en valors per a la cooperació

Casa de estudiantes Emiliano Zapata A.C 
(Mèxic) Projecte de rehabilitació de la CEEZAC

Missió Catòlica de Safané Construcció de tres cases per a mestres, per a l'escola de 
Kokoun (Burkina Faso)

Asociación de Religiosos Mercedarios de 
Panamá Verano Feliz

Fundació Isonomia Per la Igualtat 
d'Oportunitats Mujeres de noche buscando el día (la prostitución)

Asociación Quisqueya (República 
Dominicana) Centro de Educación y Nutrición Betania
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intensiva es van realitzar a la Universitat Jaume I, durant els dies 11, 12 i 13 de maig de 2005. 

És requisit d'accés tindre titulació universitària. 

El nombre de inscripcions en aquesta edició ha estat de 50. 

CURS DE POSTGRAU D'ESPECIALITZACIÓ EN AJUDA HUMANITÀRIA 

Curs d'especialització que pretén formar professionals capaços de constituir un col·lectiu 
preparat per a actuar davant qualsevol tipus d'emergència. 

És una iniciativa de la Universitat Jaume I i Creu Roja, finançada per la Direcció General de 
Cooperació al Desenvolupament. També col·laboren l'Ajuntament i la Diputació de Castelló. 

Els destinataris d'aquest curs són titulats universitaris, membres de ONG, personal de la 
administració pública, personal de protecció civil i en general tots els interessats a 
especialitzar-se a l'àmbit de l'ajuda humanitària internacional. 

El curs consta de 250 hores (25 crèdits) dividides en formació bàsica, específica i activitats 
complementàries. 

Aquest curs s'ha desenvolupat des d'octubre de 2004 a juliol de 2005 i els alumnes que han 
superat el curs formen part de la borsa de treball de Creu Roja per a delegats internacionals. 

El nombre d'alumnes inscrits ha estat de 27. 
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Alumnes del Curs d'ajuda humanitària internacional 

CURS BÀSIC DE PSICOLOGIA I DESASTRES 

L'objectiu d'aquest curs és donar a conèixer als estudiants i professionals de la psicologia el 
paper que un psicòleg pot desenvolupar en un desastre, i dotar-los d'alguns coneixements i 
habilitats bàsiques per a intervindre en aquest tipus de situacions. 

Aquest curs està organitzat per l'Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de 
Desastre (OPSIDE) de l'OCDS i patrocinat per la Caixa Rural, i està dirigit a estudiants dels 
últims cursos de Psicologia. 

El curs té una durada de 30 hores teoricopràctiques i es va desenvolupar durant els dies 18, 20, 
25 i 27 d'abril i 2, 4, 9 i 11 de maig de 2005. 

Aquest curs es convalidable per 1,5 crèdits de lliure configuració. 

El nombre d'inscripcions va ser de 30 persones. 

CURS D'ESTIU PSICOLOGIA, DESASTRE I EMERGÈNCIES. UNA APROXIMACIÓ 
DES DE LA PRÀCTICA 

Aquest curs pretén realitzar un acostament a la relació existent entre Psicologia i les situacions 
d'emergència i desastres, mostrant diferents elements que contribuïsquen a dotar totes les 
persones implicades en una situació d'aquestes característiques, d'estratègies d'enfrontament 
davant la crisi. 

Aquest curs, amb una durada de 20 hores, es va desenvolupar durant el 18, 19 i 20 de juliol de 
2005. 

El nombre de matriculats ha estat de 60. 

CURS GESTIÓ D'ENTITATS NO LUCRATIVES 

Aquest curs té per objectiu l'estudi de les entitats no lucratives, amb el desenvolupament els 
aspectes legals, comptables, fiscals, financers i de gestió del patrimoni, així com la 
col·laboració empresarial i la gestió del voluntariat. 

El curs, amb una durada de 40 hores teòriques i pràctiques, es va desenvolupar a la Facultat de 
Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I durant els mesos d'abril i maig de 
2005. 

Els destinataris del curs són professionals i estudiants interessats en la gestió de les entitats 
sense finalitat lucrativa. 

Aquest curs és convalidable per 2 crèdits de lliure configuració. 

El nombre de matriculats ha sigut 41. 

ASSIGNATURA D'ESTIL GLOBALITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT. LES 
POSSIBILITATS DE LA COOPERACIÓ AL SEGLE XXI 

Durant el curs 2003-04 es va afegir a l'oferta anual de la Universitat Jaume I l'assignatura 
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d'estil Globalització i Desenvolupament. Les Possibilitats de la Cooperació al Segle XXI. 

Hi poden assistir alumnes de totes les titulacions i està reconeguda amb 4,5 crèdits. 

L'acollida d'aquesta assignatura per part de l'estudiantat ha sigut molt positiva, ja que per al 
curs 2004-05 s'hi han matriculat 98 alumnes. 

Seminari de codesenvolupament 

Aquest Seminari es va iniciar en el curs 2000-01 i pretenia donar resposta a la preocupació existent 
en el llavors Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació per al Programa de beques als 
estudiants de països en vies de desenvolupament. 

Així, aquest Vicerectorat va engegar el projecte d'incorporació a la Universitat i seguiment 
d'estudiants provinents de països en vies de desenvolupament, amb l'objectiu que aquests pogueren 
contrastar la seua experiència amb l'adquirida al nostre país i al mateix temps, després de la 
realització dels seus estudis, aquests mateixos estudiants actuaren com a agents de desenvolupament 
als seus països arran de l'aprenentatge adquirit a la nostra Universitat. 

Amb aquest Seminari es pretén que aquests estudiants incorporats a l'esfera universitària i amb 
distintes identitats culturals, realitzen un treball que repercutisca positivament tant en ells mateixos 
com en les societats de les quals procedeixen. 

Per aconseguir aquests objectius, en aquest curs 2004-05 s'ha constituït l'Associació d'Investigadors 
per al Codesenvolupament de la Universitat Jaume I (ASIC-UJI) que pretén investigar en matèria de 
cooperació internacional i codesenvolupament, organitzant diverses activitats com ara cursos, 
conferències, taules redones... 

Projecte interuniversitari de les universitats valencianes 

PROJECTE TELDE (FACE 2) 

Projecte de teleeducació a distància orientat a la formació superior en universitats d'Amèrica Llatina, 
centrat en l'àrea de cooperació al desnvolupament. 

Alguns del objectius d'aquest projecte són els següents: 

Establiment d'una xarxa d'universitats públiques de la Comunitat Valenciana. 

Establiment d'una xarxa de centres receptors a Amèrica Llatina. 

Emissió de cursos mitjançant la plataforma tecnològica. 

Elaboració d'un portal d'Internet. 

Establiment d'acords amb altres entitats nacionals i internacionals que permeten el 
desnvolupament d'activitats de formació ajustades a les necessitats. 

D'aquest projecte formen part les cinc universitats públiques de la Comunitat Valenciana i cadascuna 
de les quals ha formalitzat acords de cooperació amb dues universitats contraparts d'Amèrica Llatina.

Les contraparts de la Universitat Jaume I són: la Universitat Politècnica de Nicaragua i la Universitat 
d'Oriente a Santiago de Cuba. 
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La OCDS ha coordinat els aspectes pedagògics dins del projecte i per això ha comptat amb l'ajuda de 
diversos serveis: Centre d'Educació i Noves Tecnologies (CENT), Laboratori de Comunicació 
Audiovisual i Publicitat (LABCAP), Servei d'Informàtica, Servei de Publicacions i els tècnics 
pertanyents a les universitats contraparts de la Universitat Jaume I. 

Per complir els objectius del Projecte Telde, cal destacar en aquest curs 2004-05 la realització des 
del plató de televisió de la Universitat Jaume I, d'un espot de presentació de la OCDS que podrà ser 
vist via satèl·lit en algunes universitats d'Amèrica Llatina. 

 

Gravació de l'espot de la OCDS al plató de l'UJI 

CONGRÉS INTERNACIONAL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT: COOPERACIÓ 
I GRUPS VULNERABLES (CONCUVRIC) 

Les cinc universitats públiques valencianes mitjançant el Comitè Universitari Valencià de Relacions 
Internacionals i Cooperació (CUVRIC) i la Generalitat Valenciana, a travès de la Conselleria de 
Cooperació i Participació, organitzen i convoquen aquest Congrés que tindrà lloc els dies 17, 18 i 19 
de novembre de 2005 a València. 

La Universitat Jaume I forma part de la comissió organitzadora del Congrés. 

Projectes europeus. Iniciativa europea Equal: projecte Accord i projecte Compass  

PROJECTE ACCORD 

Aquest projecte es va iniciar en el 2002 i ha finalitzat en el 2004.
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L'1 i 2 de desembre de 2004 va tindre lloc el Congrés de Cloenda del Projecte Accord al Centre 
Cultural les Aules de Castelló. En aquest congrés es va fer balanç de tot el treball que s'ha fet durant 
el desenvolupament del Projecte Accord, cal destacar les següents accions: 

-Publicació de dos llibres: 

La inmigración como fenómeno multidimensional. Guía de recursos, de Cani Añó i Andrés Piqueras.

Exclusión social: una experiencia de intervención socio-laboral projecte Accord, de Raquel Agost, 
Mónica Salido i Elena Zaera.  

-Entrega del guardó empresarial Accord de responsabilitat social. 

PROJECTE COMPASS 

El Projecte Compass, dins la iniciativa comunitària EQUAL, s'adscriu a l'eix 1 (Millorar la capacitat 
d'inserció professional) i a l'àrea temàtica 1 (Facilitar l'accés i la incorporació al mercat de treball de 
persones amb dificultats per integrar-se o reintegrar-se). 

El període total del projecte comprèn des de gener de 2005 a desembre de 2007. 

Integren l'Agrupació de Desenvolupament Castelló Social del Projecte Compass entitats que 
pertanyen a l'administració pública, ONG i fundacions, sector empresarial, sector sindical i la 
Universitat Jaume I a través de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat. 

La Universitat Jaume I participa en: 

-Línia d'actuació 1 Ocupació social. 

Té com a objectiu acompanyar en els processos de generació d'ocupació solidària, empreses 
d'inserció i centres especials d'ocupació. 

La Universitat actua com a entitat col·laboradora. 

-Línia d'actuació 3 Creació de xarxes de cooperació. 

L'UJI coordina aquesta línia junt amb la Diputació Provincial,on es pretén promocionar una cultura 
de complementarietat i consolidació d'estructurures. 

-Línia d'actuació 4 Mesures d'igualtat. 

Es pretén donar suport a la promoció d'estratègies dirigides a introduir la perspectiva de gènere a 
través de processos de sensibilització i mesures d'acció positiva. 

En aquest curs 2004-05 la Universitat ha participat en la Jornada de Presentació del Projecte 
Compass a la Societat Castellonenca i ha signat amb l'entitat coordinadora d'aquest Projecte, la 
Diputació Provincial de Castelló, un conveni (Castelló, 30 de juny de 2005). 

Beques i ajudes 

PROGRAMA D'AJUDES A ESTUDIANTAT DE PAÏSOS EN VIES DE 
DESENVOLUPAMENT 
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Són beques per a l'accés a l'ensenyament superior i especialitzat (doctorat) dirigides a 
estudiantat de països en vies de desenvolupament que tinguen dificultats econòmiques. 

El programa tracta d'implicar aquests estudiants de països en vies de desenvolupament que 
cursen estudis a la Universitat Jaume I en un seminari d'agents multiplicadors per tal que 
compartisquen experiències i la necessitat de projectar en un futur als seus països els 
coneixements que han adquirit. 

Aquest programa té el suport de l'USE en el seguiment docent dels estudiants i es desenvolupa 
des de l'any 2001; l'any 2004-05 és la quarta edició del programa. 

-Nombre d'estudiantat de doctorat provinents de països en vies de desenvolupament que han 
rebut ajudes d'estudi per al curs 2004-05: 14 

-Nombre d'estudiantat d'ensenyament superior de països en vies de desenvolupament que han 
rebut ajudes d'estudi per al curs 2004-05: 6 

BEQUES BANCAIXA DE CODESENVOLUPAMENT 

Aquesta beca consisteix en el pagament de la matrícula i en l'abonament d'un import mensual 
per allotjament, manutenció i assegurança. 

Els estudiants becats col·laboren en tasques de la OCDS relacionades amb el 
desenvolupament, la immigració i el codesenvolupament, i preparen un pla professional viable 
per a la finalització dels seus estudis i retorn al seu país. 

Durant el curs 2004-05 s'han atorgat dues beques d'aquest tipus: 

-Estudiant matriculat en el programa de doctorat Responsabilitat civil en els sectors de risc, 
procedent de Colòmbia. 

-Estudiant matriculat en el programa de doctorat Pau, conflictes i democràcia, procedent del 
Sàhara. 

Observatoris 

OBSERVATORI PERMANENT DE LA IMMIGRACIÓ (OPI-UJI) 

Entitat científica i social creada en el darrer trimestre de 2003 per a l'anàlisi, investigació i 
coadjuvació de la integració d'immigrants. 

Els objectius més rellevants que persegueix l'OPI són: 

Conèixer les condicions de vida i laborals sobre la població immigrant extracomunitària i 
procurar millorar-les. 

Disposar i oferir informació actualitzada sobre els processos migratoris contemporanis 
mitjançant conferències, cursos, seminaris i publicació periòdica especialitzada sobre el tema. 

Facilitar l'entesa entre les diferents cultures que conviuen a Castelló i en el conjunt de la 
Comunitat Valenciana. 

Les activitats més destacades que s'han realitzat durant el curs 2004-05 són:
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Participació en les Jornades de Debat al Voltant de la Immigració, València (CEIM. Desembre 
2004). 

Participació en les Jornades d'Immigració i Ocupació, València (Creu Roja. Maig 2005). 

Participació en les Jornades al Voltant de la Immigració, Universitat de Múrcia (Maig-juny 
2005). 

Creació d'una pàgina web dins la pàgina institucional de la Universitat Jaume I on es poden 
trobar els objectius, les activitats, les notícies... de l'OPI-UJI. 

El·laboració d'un programa de ràdio sobre immigració per a Ràdio-UJI, que es va realitzar en 
gener de 2005 i que va consistir en entrevistes i taules redones on es debatia sobre la Llei 
d'estrangeria, els decrets i l'actual procés de normalització. 

Beques de col·laboració: al curs 2004-05 s'han convocat dues beques de col·laboració per 
desenvolupar tasques d'investigació en l'àmbit de l'OPI-UJI. El juny de 2005 s'ha concedit una 
altra beca de col·laboració. 

Setmana Intercultural UJI-BANCAIXA, celebrada a la Universitat, del 18 al 21 d'octubre de 
2004. 

Aquesta Setmana, la va patrocinar la Fundació Bancaixa. 

El sentit d'aquesta era apropar al públic universitari diferents aspectes relacionats amb els 
moviments migratoris, la multiculturalitat i el codesenvolupament. 

La participació de les Jornades va estar al voltant de dues-centes persones a les xarrades i 
taules redones, unes tres-centes als concerts i un degoteig permanent de persones a les 
activitats de la khaima. 

Les xarrades i conferències tingueren lloc a l'aula magna de la Facultat de Ciències Humanes i 
Socials i la resta d'activitats a l'Àgora.
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OBSERVATORI PSICOSOCIAL DE RECURSOS EN SITUACIONS DE DESASTRE 
(OPSIDE) 

Entitat que ofereix als diferents sectors de la població eines i recursos per a enfrontar-se i 
afrontar de manera eficaç situacions traumàtiques (desastres, catàstrofes i emergències 
complexes). 
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Les activitats més rellevants que s'han portat a terme en el curs 2004-05 han sigut les següents:

Presentació de l'Observatori en les Jornades sobre Gestió d'Emergències amb Múltiples 
Víctimes, realitzades el 13 de maig de 2005 i organitzades per la Conselleria de Justícia i 
Administracions Públiques. 

Presentació de tres comunicacions en el Congrés Nacional d'Intervenció Psicosocial en 
Emergències i Catàstrofes (3, 4 i 5 de novembre de 2004). 

Presentació de dues comunicacions en el IX Congrés de Psicologia (del 3 al 8 de juliol de 
2005). 

Col·laboració en l'organització de la Jornada d'Atenció Psicològica en Situacions de Dol i 
Catàstrofes en Àmbits Educatius, realitzada el 9 de juny de 2005. 

Organització de diversos cursos de formació: Curs bàsic de psicologia i desatres, Curs d'estiu: 
psicologia, desastre i emergències i Curs de postgrau d'especialització en ajuda humanitària 
internacional. 

Disseny d'un glosari de termes especialitzats sobre emergències i desastres, que es traduirà a 
diversos idiomes. 

S'està elaborant una pàgina web amb informació especialitzada per a cossos de resposta. 

Reunions amb els regidors de Benestar Social i alcaldes d'alguns dels pobles afectats pel 
succés de la Todolella. 

Altres activitats 

WEB DEL RACÓ DE LA SOLIDARITAT 

Web on es pot trobar informació relacionada amb la cooperació internacional, solidaritat i 
voluntariat. 

S'actualitza constantment amb totes les novetats que es produeixen en aquests temes: 

http://www.uji.es/CA/serveis/raco 

ESPAI DE RECURSOS 

És el resultat d'aglutinar tots els recursos bibliogràfics, webs, recursos humans , recursos 
materials, estudis... que versen sobre cooperació al desenvolupament i solidaritat per a servir 
de suport a la comunitat universitària i al personal relacionat amb el tema de la cooperació i la 
solidaritat, al mateix temps que és una eina de referència de les diverses activitats formatives i 
informatives de la OCDS. 

Dins de l'espai de recursos trobem: 

-Creació d'un web de cooperació al desenvolupament i solidaritat dins del web de la biblioteca 
en l'apartat Recursos en Internet: http://www.uji.es/CA/cd/. 

-Adquisicions de material bibliogràfic a través de la biblioteca.
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-Creació d'un espai de recursos bibliogràfics de la OCDS, OPI-UJI i OPSIDE en la biblioteca 
de la Universitat. S'ha instal·lat en la segona planta de la biblioteca una prestatgeria dividida en 
tres espais (OCDS, OPI-UJI i Psicologia de desastres i emergències) on es col·loca la 
bibliografia que es va rebent referent a aquests àmbits. 

Aquesta bibliografia està disponible per a tota la comunitat universitària i per als interessats en 
aquests temes. 

COL·LECCIÓ COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 

Durant el curs 2004-05 s'han editat dos llibres fruit dels estudis que es van realitzar al nord de 
Nicaragua dins del programa de Desenvolupament integrat, turístic i humà. 

Aquests dos llibres comencen una línia editorial pròpia de la Universitat Jaume I en 
cooperació i solidaritat. 

Els títols d'aquests dos llibres són: 

Niños y jóvenes en el Norte de Nicaragua, de Rafael Ballester Arnal. 

El sistema turístico en Nicaragua, de Diego López Olivares. 

PORTAL SOLIDARI 

Espai virtual en el qual estan representades les entitats de voluntariat associades a la Fundació 
de la Solidaritat i el Voluntariat de la Comunitat Valenciana, entre les quals figura el Racó de 
la Solidaritat. 

L'objectiu és facilitar la consulta i difusió d'informació relacionada amb el voluntariat i la 
solidaritat. 

RISOLIDARIA 

Punt d'informació virtual on es pot trobar informació sobre les estructures solidàries de les 
universitats, el seu tipus d'organització, les activitats conjuntes que desenvolupen en el camp 
de la cooperació i del voluntariat, cursos de formació... 

La informació que podem trobar a Risolidaria s'obté de les pàgines web relatives a temes 
solidaris de 51 universitats, entre les quals s'hi troba la Universitat Jaume I. 

La direcció de Risolidaria és: 

www.risolidaria.org.es/canales/canal-universidad. 

JORNADA UNIVERSITÀRIA SOBRE DOCUMENTACIÓ I COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT 

El Racó de la Solidaritat va presentar una comunicació sobre l'Espai de recursos en aquesta 
Jornada Universitària on es debatia, reflexionava i compartien experiències en matèria de 
documentació i cooperació les universitats valencianes. 

Aquesta Jornada es va organitzar pel Centre de Documentació InfoSud i Patronat Sud-Nord de 
la Universitat de València i va tindre lloc el dia 19 d'octubre de 2004 a la mateixa Universitat 
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de València. 

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ DEL CEURI 

La Universitat Jaume I és membre de la Comissió de Cooperació al Desenvolupament del 
Comité delegat per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles per a les 
Relacions Internacionals (CEURI). 

Aquesta Comissió es va reunir a la Universitat Jaume I el 31 de gener i l'1 de febrer de 2005, 
per tal d'analitzar aspectes relacionats amb la cooperació al desenvolupament. 

COMITÈ UNIVERSITARI VALENCIÀ DE RELACIONS INTERNACIONALS I 
COOPERACIÓ (CUVRIC) 

Fruit de l'interès comú de les universitats públiques valencianes de crear un instrument que 
coordinara els projectes comuns, el 14 de febrer de 2005 es va constituir l'Associació 
CUVRIC. 

CUVRIC coordinarà els projectes Telde, el Curs Interuniversitari de Cooperació al 
Desenvolupament el I Congrés de Cooperació al Desenvolupament: Cooperació i Grups 
Vulnerables, i tots els temes que les universitats membres estimen adients. 

DIA MUNDIAL DE L'ALIMENTACIÓ 

El Racó de la Solidaritat i l'Aula de Fotografia de la Universitat Jaume I van col·laborar en la 
realiztació del Dia Mundial de l'Alimentació que va organitzar Acción contra el Hambre. 

Es van realitzar dues activitats: 

-Exposició fotogràfica: Revolución Azul. 

Del 7 al 27 d'octubre de 2004, a la Seu de la Ciutat de la Universitat Jaume I. 

-Projecció audiovisual: Comer de Hambre. 

16 d'octubre de 2004 (Dia Mundial de l'Alimentació). 

Els objectius d'aquestes activitats eren sensibilitzar la població de Castelló en general i el 
col·lectiu universitari en particular, sobre la realitat que es viu als països en vies de 
desenvolupament. 

CONFERÈNCIES I EXPOSICIONS 

Des del Racó de la Solidaritat es dóna suport i difusió a activitats i actes relacionats amb la 
temàtica gestionada per l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat. 

Així, durant aquest curs 2004/05, el Racó de la Solidaritat ha col·laborat en la realització de 
diferents conferències i exposicions, entre les quals destaquen: 

Taula 13.4. Conferències i exposicions 

Conferència Conferenciant Data
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Capítol 14. ORGANITZACIÓ I NOVES TECNOLOGIES 
Sumari 

Pla de sistemes  
Recursos informàtics  

Fites assolides al curs 2004/05 
Centre d'Educació i Noves Tecnologies  
Web i publicacions electròniques 

Pla de sistemes 

Recursos informàtics 

Fites assolides al curs 2004/05 

Cal remarcar, entre les fites assolides: 

1. El desplegament generalitzat de la infraestructura d'accés sense fil (Wi-Fi) a la UJInet (projecte 
Wireless-UJInet), que permet que l'alumnat (sens dubte els clients més nombrosos) i treballadors 
puguen accedir a la xarxa UJInet a través de dispositius mòbils. 

2. La renovació de 650 microordinadors personals obsolets, tant de part del PAS (bàsicament els 
d'administració general) com els de les aules informàtiques de lliure accés (SU/4/05) i del PDI, dins 
la VI Campanya de Renovació de Microordinadors Personals (SU/16/05). 

3. La millora de l'accessibilitat de la informació de gestió corporativa, gràcies a la comptabilitat 
analítica, gestió de compres, conciliació bancària, etc. 

4. L'apropament de les pràctiques del Servei d'Informàtica (d'ara endavant, SI) al marc de treball 
ITIL (Information Technology Infrastructure Library), que esdevé un estàndard de facto per a gestió 
de serveis TIC. 

5. L'inici de la reenginyeria dels serveis, per a passar de l'actual model múltiples serveis 
interdependents en un únic servidor (poc apropiat per a garantir el nivell de servei) a un model 
d'encapsulament de servei. Aquest simplifica la seua configuració en alta disponibilitat així com 
l'escalabilitat del servei, tot això sobre la base d'un mecanisme de balanceig de càrrega. 

6. La substitució de l'autoritat certificadora de la Universitat Jaume I (UJI CA) per la de la 
Generalitat Valenciana i la seua incorporació al single sign on (SSO), el qual millora l'accessibilitat a 

Globalització i pobresa Arcadi Oliveres (economista i 
president de Justícia i Pau) 12/04/05 a l'ESTCE

Desenvolupament i tecnologies 
alternatives. El model cubà

Ernel González (professor de 
Sociologia de la Universitat de 

l'Havana)
26/04/05 a l'ESTCE

Projecte mèdic al cor de la pobresa 
africana

Chris Morrison (Fundador de Care 
Highway) 11/05/05 a la FCHS

Exposició  
Setmana del 18 al 22 
d'abril de 2005 a la 

FCJE
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les eines web. 

7. La migració de l'entorn virtual d'ensenyament/aprenentatge corporatiu a Moodle (basat en codi 
obert i lliure). 

8. L'entrada en servei, el dia 4 de novembre de 2004, de l'augment de l'ample de banda d'eixida a 
RedIRIS/Internet, que va passar de 34 Mbps a 155 Mbps. 

9. La posada en producció, el 24 de novembre de 2004, del portal de la Universitat a Internet (mpUJI 
1.0). 

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

Respecte als serveis 

Des de la posada en marxa el 7 de febrer de 2000, el nombre de transaccions a l'e-UJIer@ ha 
anat batent rècords: el dia 1 d'agost de 2004 es van superar els 22 milions; el dia 10 de 
setembre de 2004 es van superar els 23 milions. El dia 21 de setembre de 2004, final efectiu 
del curs acadèmic 2003/04, es va arribar a 23.833.641 transaccions (per al curs 2002/03 el total 
absolut va quedar en 13.636.241). 

El dia 3 de setembre de 2004 es van superar els nou milions de transaccions a l'e-UJIer@ per 
al curs acadèmic 2003/04, amb el següent índex de penetració (6 de setembre): 

Taula 14.1.  

El dia 20 de setembre de 2004 es van superar els deu milions de transaccions a l'e-UJIer@ per 
al curs acadèmic 2003/04, amb el següent índex de penetració (21 de setembre): 

Taula 14.2.  

El dia 21 de setembre de 2004, dia de finalització del curs 2003/04, les transaccions a l'e-

Vincles Usuaris %
Estudiantat de primer i segon cicle 13005 96,23
Estudiantat de tercer cicle 324 71,52
Personal d'administració i serveis (PAS) 542 100
Personal docent i investigador (PDI) 1006 100
Becaris, convidats i personal de suport a projectes 499  
Estudis propis 196  

Vincles Usuaris %
Estudiantat de primer i segon cicle 13.288 98,32
Estudiantat de tercer cicle 329 72,47
Personal d'administració i serveis (PAS) 544 100
Personal docent i investigador (PDI) 1.006 100
Becaris, convidats i personal de suport a projectes 527  
Estudis propis 196  
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UJIer@ van quedar en 10.204.011. Per al curs 2002/03 van quedar en 7.480.606, i per al curs 
2001/02 en 4.996.203. 

Durant el mes de setembre de 2004 han entrat en producció dos nous mòduls de l'e-UJIer@ 
que mecanitzen dos processos relacionats amb recursos humans (GRH) i gestió econòmica 
(GRE). Es tracta d'ajudes socials (en què es pot gestionar des de la sol·licitud via e-
UJIer@IGLÚ a la concessió i el pagament) i de beques (pròpies de l'UJI) (concessió i 
pagament). 

Des de la seua posada en marxa el 7 de febrer de 2000 el nombre de transaccions a l'e-UJIer@ 
ha anat batent rècords: el dia 23 de setembre de 2004 es va superar els 24 milions; el dia 30 de 
setembre de 2004 es van superar els 25 milions; el dia 20 d'octubre de 2004 es van superar els 
26 milions; el dia 25 de novembre de 2004 es van superar els 27 milions; el dia 20 de gener de 
2005 es van superar els 28 milions; el dia 21 de febrer de 2005 es van superar els 29 milions; 
el dia 2 d'abril de 2005 es van superar els 30 milions. No obstant, després de la normalització 
de l'e-UJIer@IGLÚ a la nova estructura del ERP imposada pel mpUJI 1.0, que es va dur a 
terme el 18 de maig de 2005, es van sanejar les estadístiques d'accés, ja que en alguns casos 
estaven duplicades (estructura vella i nova). Això ha donat com a resultat uns valors inferiors 
(19 de maig): 

Taula 14.3. Taula d'accessos per curs i any 

Així, el 20 de maig de 2005 es van superar els 30 milions d'accessos; el dia 21 de juny de 2005 es 
van superar els 31 milions; el dia 27 de juliol de 2005 es van superar els 32 milions, i el dia 2 de 
setembre de 2005 es van superar els 33 milions. 

El dia 23 de setembre de 2004, coincidint amb la matrícula, l'e-UJIer@ va registrar un nou 
rècord diari amb 226.089 transaccions i horari amb 22.291 (de 12 a 13 h). El dia 27 es va 
arribar a 22.313 transaccions (de 12 a 13 h). 

El dia 23 de setembre de 2004, dia de publicació de les notes de selectivitat de setembre, a les 
9.30 h es va detectar que les etiquetes (codi de barres) identificatives dels exàmens es van 
imprimir amb un format erroni (a causa d'una variable de registre que usa Oracle i que no 
estava ben definida, de tal forma que el codi 3 de 9 no acabava amb *) i no es podien llegir 
mecànicament. Després de detectar la causa, a les 10.30 h ja s'havia preparat un workaround 
(es tractava de col·locar, manualment, un * en format 3 de 9 que substituira el caràcter dolent, 
de forma que les pistoles llegiren els codis). Tot i això, van quedar uns pocs exercicis 
il·legibles mecànicament que es van poder llegir a mà. A les 18.51 h (rebut a les 19.20 h) 
s'havien enviat tots els SMS amb les notes. 

El dia 29 de setembre de 2004 es va superar el milió de transaccions a l'e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2004/05, amb l'índex de penetració següent (30 de setembre), encara que s'ha de 

Curs Accessos Any Accessos
1999/00 98.094 1999 15
2000/01 182535 2000 98.079
2001/02 4.949.918 2001 752.116
2002/03 7.697.766 2002 5.941.255
2003/04 11.090.652 2003 8.554.664
2004/05 6.396.659 2004 11.143.633

2005 3.925.862
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remarcar que s'ha canviat la forma de mesurar els usuaris per vincle, ja que un mateix usuari 
pot computar en diferents vincles. 

Des de l'entrada en servei, el 26 de juny de 2002, de la nova versió (3) de la passarel·la d'accés 
al correu corporatiu, WebMail, aquesta ha anat batent rècords. Així, durant el mes de setembre 
de 2004 va registrar un rècord absolut d'accessos (11.307.688 davant dels 10.741.227 de maig 
de 2004, un 5,27% més) i de fitxers (8.623.711 davant dels 7.189.388 de maig de 2004, un 
19,95% més). Aquests van ser superats al mes d'octubre de 2004 en accessos (12.172.044 
davant d'11.307.688, un 7,64% més) i de fitxers (8.990.998 davant de 8.623.711, un 4,26% 
més). El d'accessos va ser superat al mes de novembre de 2004 (13.610.318 davant de 
12.172.044, un 11,82% més). No obstant això, cal remarcar que, després d'oferir en HA el 
WebMail, hi ha una nova forma d'accedir a través dels balancejadors de càrrega (Cisco 
Content Services Switch CSS 11154) que ha fet augmentar, aproximadament, en un milió els 
accessos; tot i reduint aquest, s'ha batut igualment el rècord en un 3,6%. 

El dissabte 2 d'octubre de 2004, hi va haver un problema en els balancejadors de càrrega 
(Cisco Content Services Switch CSS 11154 (SU/7/01)) que feien quasi inaccessibles els DNS i, 
per tant, tots els serveis. Aquest problema va durar des de les 7.30 h de dissabte fins a les 7.30 
h del dilluns 4 d'octubre. 

El dimarts 5 d'octubre de 2004 a la vesprada es va posar en producció la segona versió de l'e-
UJIer@SPI. Aquest incorpora millores en la gestió de les signatures, s'introdueix la caducitat 
de les peticions pendents de signar pels caps, usabilitat (correu-e en text i html) i flexibilitat a 
l'hora de confeccionar els formularis. 

Del 4 a 7 d'octubre, el personal del SI va assistir al curs DocBook (20 hores) organitzat pel 
CENT. 

Des de l'11 d'octubre de 2004 s'ha ampliat el termini de validesa de la clau d'accés al servidor 
Anubis (comptes d'alumne, docència PDI i SAUJI) de 90 a 270 dies i el temps màxim per a 
canvi de 90 a 120 dies. Així, un usuari que recorde la seua clau d'accés podrà accedir al seu 
compte durant els 13 mesos posteriors al canvi; s'espera també que es reduïsquen les 
incidències de canvi de clau d'accés. 

A les 13.45 h del 15 d'octubre de 2004 es va finalitzar l'enviament dels 166 SMS amb el 
resultat de la preinscripció d'octubre. 

El dia 19 d'octubre de 2004 es van superar els dos milions de transaccions a l'e-UJIer@ per al 
curs acadèmic 2004/05. 

El dia 19 d'octubre de 2004 va entrar en producció, en proves, el nou servidor de ràdio en 
Internet que emet en directe la programació de Vox UJI Ràdio. Aquest emet el senyal en viu 
usant programari lliure, tot sobre una màquina amb x86/Linux. 

El 21 d'octubre de 2004 es va donar accés a la consulta Resolucions, acords i normatives (dels 
òrgans de govern de la Universitat), via l'e-UJIer@IGLÚ (Informació personalitzada, epígraf 
Informació jurídica). Aquesta s'afegeix a la consulta Convenis, operativa des de juliol de 2004, 
que permet cercar convenis subscrits per la Universitat. 

El 27 d'octubre de 2004, l'Àrea de Comunicacions del Servei d'Informàtica es va fer càrrec del 
projecte miuji i va posar en servei, en proves per al SI, un servidor jabber (servidor de 
missatgeria instantània, MI). S'hi han fet unes modificacions i després de connectar-los es 
tenen ja tots els contactes del SI, dividits per àrees. El servidor és (de moment) 
ligustrum.uji.es, l'usuari i la clau d'accés són les corporatives.
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El 10 i l'11 de novembre de 2004 el personal del SI va assistir al curs Fonaments d'ITIL. 
Gestió de serveis TI (20 hores). 

El dilluns 15 de novembre de 2004 es va posar en marxa, en proves, juntament amb el Servei 
de Gestió Econòmica, un servei per tal d'informar a través del correu-e quan s'emet una 
transferència per motiu de dietes, ajudes o altres conceptes diferents de la nòmina. 

El dia 23 de novembre de 2004 es va enllestir el mecanisme (dins del mòdul de telefonia de 
l'e-UJIer@PERSONA) que, via correu-e, fa arribar als usuaris de telefonia de l'UJI la despesa 
mensual, tant de la línia fixa com de la mòbil. Aquest missatge de correu incorpora un enllaç 
(via l'e-UJIer@IGLÚ: Informació personalitzada, epígraf Informació personal, consulta 
Tiquets telefònics) on podran consultar el detall. El primer enviament va ser l'1 de desembre. 
El de la despesa dels mòbils es va fer el 9 de desembre. 

El dia 23 de novembre de 2004 es van superar els tres milions de transaccions a l'e-UJIer@ per 
al curs acadèmic 2004/05. 

El dia 24 de novembre de 2004 a les 13 h va entrar en producció, coincidint amb la celebració 
a l'UJI del IV Congrés de Comunicació Local (ComLoc 04), el nou portal web corporatiu, 
anomenat MultiPortalUJI versió 1.0 (mpUJI 1.0). El nou espai és el resultat de quatre anys de 
treball per part del Gabinet Tècnic, el Servei d'Informàtica i el Servei de Comunicació i 
Publicacions, coordinats pel Vicerectorat d'Infraestructures i Serveis, que ha integrat les eines 
de gestió, informació i comunicació que fins ara estaven disperses. 

El dia 25 de novembre de 2004 a les 9 h va entrar en producció, coincidint amb l'estrena del 
MultiPortalUJI versió 1.0 (mpUJI 1.0), la tenda virtual de l'UJI. S'hi pot trobar tot un ventall 
de productes comercials de l'UJI, des de les publicacions fins al marxandatge. 

La passarel·la d'accés al servidor NNTP (News) i als fòrums corporatius, WebFòrum, durant el 
mes de novembre de 2004 va registrar un rècord absolut d'accessos (114.805 davant dels 
86.671 de maig de 2004, un 32,46% més) i de KB transferits (1.244.918 davant dels 941.461 
de maig de 2004, un 32,23% més). 

Durant novembre de 2004 es va incorporar la nova arquitectura d'Apache (2.X) basada en un 
entorn mixt de threads i processos per millorar el rendiment dels serveis web, concretament en 
el servidor dels espais cedits, SSO, BSCW, aulavirtual, WebFòrum i WebMail. 

Durant el mes de desembre de 2004 es va posar en marxa un nou programari de càlcul 
d'estadístiques (Advanced Web Statistics) centralitzat per a tots els servidors web 
institucionals. 

El dimecres 12 de gener de 2005 es va presentar la comptabilitat analítica (e-UJIer@SCA) al 
Consell de Direcció. Ara ha començat la fase de proves i generació d'informes, que finalitza al 
juny de 2005. Es torna a presentar al Consell de Direcció el 8 de juliol. 

El dia 18 de gener de 2005 es van superar els quatre milions de transaccions a l'e-UJIer@ per 
al curs acadèmic 2004/05. 

El dijous 20 de gener de 2005, dins del projecte Securització de la subxarxa acadèmica (de 
l'UJInet), s'ha posat en marxa, en proves, en l'e-UJIer@SPI, el formulari d'alta, baixa o 
modificació d'un servidor a la xarxa acadèmica. El 28 de gener de 2005 es va obrir al PDI. El 
29 d'abril de 2005, després d'un període de proves amb els dos departaments d'informàtica, es 
va anunciar oficialment al PDI. 
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El divendres 4 de febrer de 2005, a les 12 h, els usuaris de l'e-UJIer@GRE van reportar molts 
problemes de prestacions. Aquests no eren nous i vam decidir fer una prova, que consistia a 
parar totes les instàncies de la BD corporativa i deixar sols alma1 (jaumei01). Això es va fer a 
les 12.20 h i, encara que l'ús de CPU de jaumiei01 va augmentar molt, el resultat va ser 
espectacular ja que tot el món va treballar bé. A les 14.40 h es va alçar alma2 (jaumei02) per 
tal que n'hi haguera una alta disponibilitat el cap de setmana (sobretot per al portal mpUJI 1.0).

El 9 febrer de 2005 es va anunciar la posada en producció (a les 14.45 h) del servei de 
missatgeria instantània miUJI. Aquesta iniciativa del CENT passa a ser assumida pel Servei 
d'Informàtica per a oferir-lo com una eina més de productivitat personal. Aquest servei està 
basat en el programari de codi obert Jabber i és compatible amb altres sistemes de missatgeria 
instantània, com ara el Microsoft Messenger. La missatgeria instantània és una de les eines de 
comunicació més populars d'Internet. S'utilitza, v.g., en projectes de treball col·laboratius, 
tutories en línia, comunicació social, serveis d'atenció a usuaris o clients, o simplement per a 
xarrar amb els amics i les amigues. El poden utilitzar tot el PAS, PDI i alumnat de l'UJI fent 
servir el seu compte d'usuari corporatiu. 

El dia 18 de febrer de 2005 es van superar els cinc milions de transaccions a l'e-UJIer@ per al 
curs acadèmic 2004/05, amb el següent índex de penetració (21 de febrer de 2005). 

Durant el mes de febrer de 2004 es va posar en marxa un sistema d'arxius sobre base de dades 
(VFS) basat en la implementació de VFS que fa Horde. Aquesta millora permetrà a WebMail, 
aulavirtual, WebFòrum i altres, ser implementats davall una arquitectura en alta disponibilitat 
(HA). 

Durant la setmana de Magdalena 2005 (del 2 al 4 de març), es va dur a terme l'inici de la 
migració de l'entorn client/servidor de l'e-UJIer@ basat en forms (Oracle Designer6i) a la seua 
versió web (ids9i/ids10g; i.e., Oracle Forms 10g). Durant el procés automàtic (i massiu) de 
migració hi va haver un percentatge de forms amb problemes i certes funcionalitats no es van 
poder migrar, ja que l'execució no serà local sinó que es farà en el servidor d'aplicacions 
(Oracle IAS). Per tal de facilitar el procés, durant un període es va mantenir els dos tipus 
d'accés. 

El dimecres 2 de març de 2005 es va posar en servei una versió provisional del sorry server 
del portal mpUJI 1.0 durant la maniobra d'actualització de la base de dades corporativa del 
clúster JaumeI, per tal de no interrompre totalment el servei. 

El 8 de març de 2005 es va anunciar a la comunitat universitària la campanya 4x4: 4 rodes, 4 
persones. Per tal de donar-li suport, el SI ha desenvolupat una aplicació, dins de l'e-
UJIer@IGLÚ, que permet que les persones que realitzen trajectes iguals o semblants des del 
seu domicili fins a l'UJI, i viceversa, puguen posar-se en contacte i compartir vehicle. El 
procés, autenticat, garanteix l'anonimat entre els participants fins el moment en què es creue i 
s'accepte el tracte. 

El dia 9 de març de 2005, a les 13 h, Juan M. Andrés Bort, vicerector de Promoció 
Cientificotecnològica, ens va informar que li havien arribat notícies, encara no oficials, de 
l'acceptació dels tres projectes d'instal·lació o ampliació de la xarxa de comunicacions per a ser 
cofinançats amb fons FEDER (Regne d'Espanya, convocatòria d'infraestructura 
cientificotecnològica (2003/04)) sol·licitats al juny de 2004. Es tracta d'Extensión de la UJInet 
a los nuevos edificios de investigación (parcelas 22 y 26),referència UNJM05-23-006, amb un 
pressupost de 130.360,12 euros (ajuda sol·licitada: 91.252,08 euros); Migración de la dorsal 
de la UJInet a una malla 10 Gigabit Ethernet, referència UNJM05-23-007, amb un pressupost 
de 220.000,21 euros (ajuda sol·licitada: 154.000,15 euros), i Aumento del ancho de banda de 
conexión a RedIRIS a 1 Gbps, referència UNJM05-23-008, amb un pressupost de 198.750,02 
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euros (ajuda sol·licitada: 139.125,01 euros). El dimecres 25 de maig de 2005 vam ser 
informats oficialment de la concessió i convocats a una reunió per al 26 de maig, on se'ns va 
demanar una planificació per a 2005-2007. 

Del dilluns 14 de març de 2005 al divendres 18 es va dur a terme l'ampliació de matrícula a la 
nova sala de formació de Rectorat (CD2005SM), ubicada a l'ampliació de la Biblioteca. 

El dia 23 de març de 2005 es van superar els sis milions de transaccions a l'e-UJIer@ per al 
curs acadèmic 2004/05. 

Durant el mes de març es va adaptar la passarel·la de SMS (de la qual fa ús el servei e-
UJI@SMS) a una arquitectura que implementa el mecanisme de balanceig de càrrega, i que 
permet la redundància i l'escalabilitat. 

El dia 7 d'abril de 2005 es va informar la comunitat universitària del nou pla de numeració, 
que ha incorporat el [38]7000-7999, i de les modificacions d'alguns comandaments de funció 
de la central telefònica corporativa per a evitar la col·lisió de comandaments amb extensions. 

El dia 7 d'abril de 2005 es va informar la comunitat universitària de la baixa del servei de 
terminal remot (mòdem, 964 729 023); és a dir, el servei de connexió des de la RTC a les 
màquines Núvol i Anubis deixa d'estar suportat pel Servei d'Informàtica. Aquest servei s'havia 
quedat obsolet, atès que ha sigut substituït per l'accés a Internet a través d'un proveïdor de 
serveis. 

El 12 d'abril de 2005 es va procedir a ampliar la quota de 20 missatges del servei e-UJI@SMS 
amb 20 més. Es va comunicar a la comunitat universitària el 21 d'abril. 

El dia 14 d'abril de 2005 es va presentar als caps de servei l'assistent de l'e-UJIer@DSS que 
simplifica la gestió de les extensions telefòniques del personal d'un servei. Abans sols es podia 
fer des de l'e-UJIer@Persona. 

El 14 i 15 d'abril de 2005 i el 27, 28 i 29 d'abril Oracle va impartir a l'UJI els cursos d'Oracle 
9i WebUTIL i tuning SQL, per als membres de l'Àrea d'Aplicacions. 

El 25 d'abril de 2005 es va posar en servei, en proves, el nou assistent de subscripció del portal 
mpUJI 1.0 a les temàtiques dels rodadors que hi ha a Infocampus. 

El 26 d'abril de 2005 es van posar en servei, en proves per al SI, les aplicacions client/servidor 
de l'e-UJIer@ que fan servir els nous formularis web d'Oracle Forms 10g (WebUTIL) en lloc 
dels clàssics basats en l'Oracle Forms 6. 

El 28 d'abril de 2005 es va posar en funcionament la limitació d'accés als formularis de l'e-
UJIer@SPI per perfils del nou portal. 

A l'abril de 2005 es va posar en servei, en proves, l'aplicació de prevenció de riscos laborals, e-
UJIer@Riscos. També es va enllestir el mòdul de gestió del pla de pensions dins de l'e-
UJIer@GRH. 

El 18 de maig de 2005 a la vesprada es va procedir a normalitzar l'e-UJIer@IGLÚ a la nova 
estructura del ERP motivada per la reorganització general que va comportar l'entrada en servei 
del mpUJI 1.0. Noteu que alguns procediments i assistents encara seguien l'estructura vella. La 
maniobra va durar uns 30 segons, però en van quedar seqüeles que es van corregir a primera 
hora del 19 de maig. Aquest canvi ja no es podia retardar més si es volia fer servir 
l'autenticació basada en el clauer UJI en els assistents que encara seguien l'estructura vella.
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Tot i que el dia 23 de març de 2005 es van superar els sis milions de transaccions a l'e-UJIer@ 
per al curs acadèmic 2004/05, després de la normalització de l'e-UJIer@IGLÚ a la nova 
estructura del ERP imposada pel mpUJI 1.0, que es va dur a terme el 18 de maig de 2005, es 
van sanejar les estadístiques d'accés, ja que en alguns casos estaven duplicades (estructura 
vella i nova). Això ha donat com a resultat uns valors inferiors. Així, el diumenge 22 de maig 
de 2005 es van superar els sis milions. 

Durant el mes de maig de 2005 es va començar a desenvolupar la funcionalitat que permet 
mecanitzar l'avaluació docent del PDI i la integració amb el mòdul d'incentius de l'e-
UJIer@GRH. També es va començar a desenvolupar l'aplicació de l'e-UJIer@Persona que ha 
de gestionar els nous panys basats en targeta intel·ligent, que l'UJI ha adquirit a l'empresa Salto 
Systems. Encara que aquest sistema té un cost d'adquisició elevat, el d'operació és més baix, ja 
que, per exemple, el mestratge de panys i claus es fa des d'una aplicació informàtica. La idea 
és usar els nous carnets de l'UJI, emesos amb la col·laboració de Bancaixa, basats en la nova 
targeta EMV, com a clau. Per últim, es va enllestir la funcionalitat de consulta [dins del mòdul 
de telefonia de l'e-UJIer@Persona] que permet a les operadores telefòniques fer la recerca de 
persones usant diversos atributs, cosa que facilita molt el seu treball. 

El dia 1 de juny de 2005, dins de l'e-UJIer@, va entrar en producció l'assistent que permet la 
realització de l'enquesta de valoració de la qualitat del servei de la Biblioteca-Centre de 
Documentació i de la satisfacció dels usuaris d'aquesta. 

El dia 9 de juny de 2005, l'aula virtual, http://aulavirtual.uji.es, no va estar disponible entre les 
16.30 i les 17.30 h per motius d'actualització del programari. 

El dia 15 de juny de 2005 es va fer la presentació de l'assistent, dins de l'e-UJIer@, que permet 
la mecanització [i, ulteriorment, automatització] de l'elaboració de la memòria de la 
Universitat. Es tracta d'un editor de contingut que, a més, permet passar consultes al mateix 
ERP, e-UJIer@, per a automatitzar l'obtenció d'indicadors. 

El 20 de juny de 2005, aprofitant la infrastructura d'autenticació mitjançant certificat, s'han 
posat en servei, en proves, noves funcionalitats del SSO que permeten consultar l'estat, fer el 
canvi de la clau d'accés i desbloquejar el compte, en règim d'autoservei. 

El 21 de juny de 2005 es va iniciar la integració de la planta solar fotovoltaica, instal·lada a la 
coberta de l'edifici TC2 (ACT), en la xarxa de control d'instal·lacions. Així, serà possible la 
gestió remota (monitorització i control) d'aquesta. 

El dia 22 de juny de 2005 es van superar els set milions de transaccions a l'e-UJIer@ per al 
curs acadèmic 2004/05. 

Del 14 al 16 de juny de 2005 van tindre lloc les proves d'accés a la universitat (selectivitat) del 
curs 2004/05. Com des de l'any 2003, el 23 de juny de 2005 també es va enviar el resultat de 
selectivitat (i el 22 de juliol el resultat de la preinscripció i dia i hora de matrícula) a través del 
servei e-UJI@SMS; la taxa de penetració en la selectivitat ha sigut del 83,11% (1.324 sobre 
1.593). En l'any 2004 va ser del 63,41% (1.014 sobre 1.599) davant del 28% de juny i el 40% 
de setembre de 2003. 

El dia 28 de juny de 2005 es van tornar a incorporar a l'e-UJIer@DSS les consultes 
Permisos/Horari de personal i Resum permisos mensual. Abans, al mes de març, s'havia 
introduït la consulta Llista mensual per servei que informa del compliment de l'horari del 
personal d'un servei. Noteu que aquestes consultes havien desaparegut en el canvi al nou portal 
mpUJI 1.0. 
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Durant el mes de juny de 2005 es va tornar a posar en servei l'assistent que, des de l'e-UJIer@, 
permet fer la sol·licitud d'ajudes socials. També es va enllestir el servei de l'assistent que, des 
de l'e-UJIer@, permet fer la sol·licitud de reducció de càrrega docent associada als sexennis, 
els dos dins de l'e-UJIer@GRH. 

Al juny de 2005 va entrar en proves el mòdul de gestió de manteniments de l'OTOP, dins de 
l'aplicació e-UJIer@GRS. El desenvolupament del mòdul va començar al mes d'abril. Aquest 
mòdul permet que les empreses encarregades del manteniment puguen participar en el flux de 
treball (informació i formularis) via web, des de l'e-UJIer@. 

Durant el mes de juny de 2005 s'ha posat en marxa un complet sistema d'anàlisi de 
transaccions SMTP, desenvolupat al SI, que permet la millora contínua del servei. 

El dia 7 de juliol de 2005 es van introduir noves regles de filtrat per al correu brossa. 

El dia 25 de juliol de 2005 es va donar per acabada la integració entre el sistema de l'empresa 
Salto Systems i l'aplicació de l'e-UJIer@Persona que ha de gestionar els nous panys basats en 
targeta intel·ligent. És a dir, es poden emetre i actualitzar [en camp, a través dels terminals de 
Salto] targetes des del l'e-UJIer@Persona. 

El 26 de juliol de 2005, dia de començament de la matrícula de primer del curs 2005/06, s'ha 
posat en marxa el servei de xat que permet resoldre els dubtes de la matrícula en línia. 

El dia 27 de juliol de 2005 es van superar els vuit milions de transaccions a l'e-UJIer@ per al 
curs acadèmic 2004/05. 

El dia 2 de setembre de 2005 es van superar els nou milions de transaccions a l'e-UJIer@ per 
al curs acadèmic 2004/05. 

El dia 7 de setembre de 2005 es va anunciar l'entrada en producció del servei que permet la 
connexió a la FREEnet a usuaris no vinculats a l'UJI. Per a això, s'ha habilitat un mecanisme a 
través del qual una persona vinculada amb aquesta Universitat (només PAS, PDI i GUEST), 
que actua com a avaladora, pot donar accés a la xarxa a una altra sense cap vinculació per un 
temps no superior a 15 dies. Cal usar un assistent de l'e-UJIer@: Informació i gestió.  

 

Respecte a l'equipament 

El dilluns 23 d'agost de 2004 Ligustrum (el tercer Sofora03) va començar a donar, en règim de 
producció, el servei de SMTP en companyia de Sofora01 i 02, per tal d'augmentar les garanties 
d'escalabilitat i disponibilitat d'aquest servei. 

Des del dissabte 28 d'agost de 2004 a les 14 h, fins al dilluns 30 a les 8.30 h, a causa d'un atac 
als servidors web Apache, alguns dels servidors web corporatius (e-UJIer@, SIC i SI) van 
estar fora de servei. 

El dimarts 31 d'agost de 2004 de 7.45 h a 11.30 h la facilitat de càlcul científic (els servidors 
Nut i Api) no va estar disponible. El motiu d'aquesta parada era la renovació de l'actual 
servidor Api (amb equipament adquirit dins del concurs SU/7/04) i la reorganització dels 
directoris home (que passen d'estar físicament en Nut a Api). L'accés al nou Api es durà a 
terme amb el mateix usuari/clau d'accés de Núvol (la clau del correu electrònic). 

A partir del dijous 9 de setembre de 2004 per accedir a Nut, caldrà connectar-se primerament a 
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Api i després a Nut. Cal remarcar que Nut (Origin 2000) ha sigut renovat per un servidor Altix 
3700 i està fora de manteniment; per això pot quedar fora de servei si es produeix una avaria 
greu. Tot i això, Nut continuarà operatiu tant de temps com siga possible. 

El dilluns 13 de setembre de 2004 va entrar en producció tot el material del SU/7/04. I.e., els 
nodes biprocessadors (Intel Xeon) i el nou servidor SGI Altix 3700 (Intel Itanium2) que 
formen part del cluster Linux Api. 

El 25 de febrer de 2004 es va encetar el període de sol·licitud de la V Campanya de Renovació 
de Microordinadors Personals Obsolets del PDI, el qual acabà el 31 de març. El dia 18 de maig 
de 2004 es va enviar al PDI el resultat de la primera avaluació de les peticions (de les 78 
sol·licituds presentades se n'han concedit 61 i se n'han denegat 17). El 2 de juny de 2004, 
després de les corresponents reclamacions se n'han aprovat 17 de les 17 denegades 
inicialment. El 10 de juny es comunica el resultat i el 30 de juny se'ls dóna les instruccions per 
a fer el canvi d'equip. Es va adjudicar el 29 de juliol de 2004. Es van subministrar els equips 
de les aules durant el mes d'agost. La distribució al PDI es va finalitzar durant el mes de 
setembre de 2004. 

El dissabte 16 d'octubre de 2004 es va procedir a realitzar la reestructuració del cablejat de 
telefonia de l'AJE, per tal d'adaptar-lo a la resta d'instal·lacions de telefonia fixa del campus. 
La interrupció es va perllongar fins el diumenge 17 a les 13 h. Noteu que la instal·lació de 
l'AJE fou la primera, es realitzà el 1995, i les escomeses EAP acabaven en un bastidor mural 
en lloc del bastidor EIA 19" de la sala JB1S11CP. 

El 19 d'agost els tècnics de Telefònica van instal·lar l'equip (commutador Cisco Catalyst 3750 
amb un port GBIC SX) que ens ha de donar accés a la XTUPV a 155 Mbps. Aquesta és una 
nova fita cap a l'entrada en servei de l'augment de l'ample de banda d'eixida a 
RedIRIS/Internet; passarà de 34 Mbps a 155 Mbps, com a resultat del concurs públic realitzat 
per la Generalitat Valenciana en 2003 per a la contractació dels serveis de comunicació de veu, 
dades i accés a Internet (120 milions euros a tres anys). El dijous 21 d'octubre de 2004, de 7.50 
h a 8.10 h, RedIRIS va procedir a instal·lar els dos ports GbE 1000 Base SX necessaris (un per 
a l'UPV i el altre per a las tres universitats perifèriques; la UV ja en disposava) al seu 
encaminador Juniper, situat al campus de Burjassot de la UV -PoP de RedIRIS a la Comunitat 
Valenciana-, per poder fer front al augment de cabal; durant aquest període es va tallar el 
servei d'eixida a RedIRIS/Internet. Les actuals línies ATM es mantindran com a backup, 
almenys mentre RedIRIS puga disposar de l'actual maquinari en la UV. El dia 4 de novembre 
de 2004 a les 14.05 h s'ha procedit a passar el trànsit al nou enllaç a 155 Mbps. S'anuncià a la 
comunitat universitària el dilluns 22 de novembre de 2004. 

El 22 d'octubre de 2004 va entrar en servei, en proves, el programari Emic Application Cluster 
2.0 for MySQL (gestor de base de dades de codi obert) que permet usar-lo en aplicacions que 
requerisquen alta disponibilitat i escalabilitat. Aquest seria el cas del backend del WebMail i 
altres si es vol millorar el servei. De fet, va començar la prova de la versió en HA (front-end i 
backend) del WebMail (via https://ligustrum.uji.es). 

El dijous 4 de novembre de 2004, de 7.30 h a 7.55 h, Núvol no va estar disponible per motius 
de manteniment; parada programada per actualització del kernel del Red Hat EL AS 3.0 
update 3 al update 4B -sols kernel- que hauria de corregir les últimes caigudes sofertes la 
setmana passada. 

El dilluns 15 de novembre de 2004, de 7.30 h es continua de la maniobra feta el dijous 4 de 
novembre de 2004 i s'actualitza el kernel amb noves incorporacions a l'update 4B. 

El 8 de juliol de 2004 es va començar a preparar el plec de prescripcions tècniques per 
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procedir a la contractació, mitjançant un concurs públic (AS/12/04), per un període de tres 
anys (de l'1 de gener de 2005 al 31 de desembre de 2007), del servei de telefonia fixa (veu). 
Finalment, el 16 de novembre de 2004 es va adjudicar amb una baixa del 32%, a banda de 
altres millores i l'actualització del programari del PABX. 

El dimarts 16 de novembre de 2004, de 13.20 h a 13.50 h, s'ha produït, sense avís previ, el tall 
del subministrament elèctric en tota la Universitat. Això ha provocat que el Cisco Catalyst 
3750 de Telefònica que ens dóna exida a RedIRIS/Internet a 155 Mbps estiguera parat, ja que 
no estava al SAI. No obstant, després de solucionar-ho i una vegada ha tornat el 
subministrament, s'ha produït una caiguda d'una escomesa del Centre de control 
d'instal·lacions (de les 14.42 h fins les 14.51 h) que ha afectat, entre d'altres, a l'encaminador 
d'eixida (Cisco 7206VXR (NPE400)); aquest ha estat sense donar servei fins les 15.26 h, ja 
que ha calgut recarregar-li la imatge original (IOS Version 12.1(6)E), ja que la nova (12.3(1a)) 
estava corrupta. A més, s'ha detectat un problema en NVRAM (on es guarda la informació per 
a l'arrancada). 

El dissabte 20 de novembre de 2004, de 9.30 h a 12.30 h, la xarxa UJInet no va estar 
disponible per motius de manteniment; parada programada per reestructuració de la instal·lació 
elèctrica (segmentació de l'escomesa S.11 dels rack de 19") de la sala d'ordinadors de l'edifici 
de Rectorat (RR0220SD). 

El dimarts 23 de novembre de 2004, de 16.30 h a 17 h, l'eixida de la xarxa UJInet a 
RedIRIS/Internet no va estar disponible per motius de manteniment; parada programada per a 
restablir la imatge IOS, ara a la versió 12.3(3g) en lloc de la 12.3(1a), de l'encaminador 
d'eixida (Cisco 7206VXR (NPE400)). 

El dijous 25 de novembre de 2004, d'11.30 h a 11.55 h, l'eixida de la xarxa UJInet a 
RedIRIS/Internet no va estar disponible per motius de manteniment; parada programada per a 
substituir la placa base de l'encaminador d'eixida (Cisco 7206VXR (NPE400)) que estava 
avariada i provocava caigudes esporàdiques del servei. 

El dimecres 1 de desembre de 2004, a les 16.45 h, va caure el diferencial de protecció del 
patinillo de l'escomesa S.11 que alimenta bona part de la sala d'ordinadors de l'edifici de 
Rectorat (RR0220SD). Es va restablir el servei a les 17.08 h. 

El dimecres 15 de desembre de 2004, a les 13.45 h, va entrar en servei el servidor argeia.uji.es. 
La seua missió és descarregar a Núvol de les tasques d'antivirus per al seu servidor de correu 
electrònic. Noteu que, darrerament, les prestacions de Núvol han anat degradant-se a mesura 
que el trànsit de correu-e s'ha incrementat; de fet, s'està estudiant la separació dels serveis 
prestats per Núvol en altres servidors i no es descarta que, en el futur, aquests es balancegen 
(el que permetria dotar-los, almenys, d'alta disponibilitat -encara que siga gràcies a la 
redundància- i, si fóra possible (i.e., el servei permet ser ofert per diversos servidors), 
d'escalabilitat). Una vegada actualitzat, el 2 de març de 2005, el servei IMAP/POP de Núvol, 
el 4 de març de 2005, es van retornar les tasques d'antivirus a Núvol. 

El diumenge 19 de desembre de 2004, de 8.10 h a 12 h, Núvol no va estar disponible per 
motius de manteniment. Amb aquesta parada programada es va verificar que el nou subsistema 
de disc conviu i funciona correctament amb el vell i es pot procedir a la migració de dades 
definitiva. Amb aquesta, duta a terme el divendres 24 de desembre de 2004 (vespra de Nadal i 
festiu) de 7 h a 12.30 h, es passaran les dades d'usuari a la nova cabina i controladora. Tot i 
que la nova té més prestacions, es tractarà d'usar les dues controladores i les dues cabines per 
tal de balancejar la càrrega, i augmentar així el rendiment total. 

El dimecres 22 de desembre de 2004, de 7.30 h a 7.55 h, Núvol i Anubis no van estar 
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disponibles per motius de manteniment. Aquesta parada programada, per actualització del 
kernel del Red Hat EL AS 3.0 al update 4, és continuació de la maniobra feta el 15 de 
novembre de 2004. 

El dimecres 22 de desembre de 2004, des de les 9 h a les 21.30 h, es va dur a terme una parada 
programada per a la instal·lació dels processadors definitius en el servidor de càlcul Altix, així 
com la instal·lació del material addicional adquirit pel grup d'investigació de Química 
computacional (SU/32/04). Amb aquest canvi es passarà de 36 Itanium 2 a 900 MHz amb 
1,5MB cache L3 i 72 GB de RAM a 48 Itanium 2 a 1,5 GHz amb 4MB cache L3 i 96 GB de 
RAM. Es va obrir als usuaris dijous a les 9.05 h. 

El dimecres 22 de desembre de 2004, es va procedir a instal·lar un x86/Linux (Mini PC) amb 
funcionalitat de traffic-shaper (similar a l'instal·lat a la Residència d'estudiants al mes 
d'octubre) per a impedir o, almenys, limitar les descàrregues basades en protocols de tipus e-
donkey i similars en la mediateca (biblioteca). Aquestes estaven dificultant seriosament el 
treball dels altres usuaris. Finalment, el 7 d'abril de 2005, aquest equip es va destinar a filtrar 
continguts a les connexions establertes amb el servidor de túnels per a configurar VPNs (Cisco 
CVPN3020E), ja que són un focus de problemes de seguretat (connexió d'equips particulars 
compromesos) i de descàrregues il·legals de continguts protegits. 

El dijous 24 de desembre de 2004, a les 23 h va caure el servidor de càlcul Altix, i es va 
recuperar el servei el dimarts 28 de desembre a les 22 h. 

El dijous 30 de desembre de 2004, de 8 h a 13 h, Anubis no va estar disponible per motius de 
manteniment. Aquesta parada programada es devia al tall en el subministrament elèctric, per 
l'escomesa elèctrica del nou Edifici d'investigació, als edificis TD, TI i TT de l'Escola Superior 
de Tecnologia i Ciències Experimentals. 

El divendres 7 de gener de 2005, el servidor de càlcul Altix no està disponible de 10 h a 13 h. 
El motiu d'aquesta parada programada és dur a terme una sèrie de canvis de maquinari que 
permetran fer un diagnòstic més acurat de la caiguda que aquest servidor va sofrir la setmana 
passada. 

El divendres 7 de gener de 2005, de 8.30 h a 9.30 h, Anubis no va estar disponible per motius 
de manteniment. Aquesta parada programada es devia al tall en el subministrament elèctric als 
edificis TD, TI i TT de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. 

El dimarts 11 de gener de 2005, el servidor de càlcul Altix no va estar disponible de 10.30 h a 
14.30 h. El motiu d'aquesta parada programada és dur a terme el canvi d'un disc avariat que 
forma part del sistema d'arxius /scratch1 del servidor; s'ha restaurat les dades de /scratch1 amb 
èxit. El dissabte 15 de gener de 2005 es van produir més problemes amb un altre dels discs que 
formen part del sistema d'arxius/scratch1; en aquest cas, el sistema d'arxius ha quedat fora de 
servei. Es va substituir aprofitant la parada del dimarts 18 de gener; la major part del contingut 
del directori /scratch1 s'ha recuperat. 

El dimarts 11 de gener de 2005 a les 16 h el servidor de càlcul Altix va tornar a caure, al 
reproduir-se el problema del 24 de desembre de 2004, i es va recuperar el servei el dimecres 
12 de gener de 2005 a les 12.25 h després que els tècnics de SGI recolliren la informació 
necessària per a intentar diagnosticar el problema. El dimarts 18 de gener, a les 11.45 h (en 
lloc de les 9.30 h anunciades), aquests van efectuar el canvi d'una CPU avariada i una sèrie de 
diagnòstics. La parada es va prolongar tot el dia (no va finalitzar a les 13 h, com es preveia) i 
va continuar el dia 19 fins les 11.50 h, també amb una sèrie de diagnòstics, realitzats per part 
dels tècnics de SGI, per a tractar de finalitzar les intervencions conduents a la reparació.
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El 20 de gener de 2005, va entrar en servei el primer dels dos punts d'accés sense fils a la 
xarxa UJInet que cobreixen el Jardí dels Sentits, dins del projecte FREEnet-UJInet, usant 
tecnologia Wi-Fi (802.11b/g). El 21 de gener de 2005, ho va fer el segon. 

El 20 de gener de 2005, es va dur a terme el canvi del maquinari del servidor Sofora03, que va 
passar d'un HP Proliant DL380 a un Fujitsu-Siemens RX200, el qual gaudeix de més memòria 
i velocitat de CPU; i.e., més adient a la seua tasca. El primer, de 2 UA (i, per tant, més 
ampliable en disc) substituirà Mewtoo, que actualment és un HP LP2000r. L'objectiu és 
adequar el maquinari a les tasques que realitza cada servidor. 

El dissabte 22 de gener de 2005 per la vesprada el servidor de càlcul Altix va tornar a caure, al 
reproduir-se el problema del 24 de desembre de 2004; es va recuperar el servei el dilluns 24 de 
gener de 2005 a les 11.45 h després de que els tècnics de SGI recolliren la informació 
necessària per a intentar diagnosticar el problema. La mateixa vesprada va ser necessari parar 
el servidor de càlcul Altix durant uns 30 minuts. El motiu d'aquesta parada és desactivar el 
processador que va causar la caiguda del sistema aquest cap de setmana, i també fer uns canvis 
en la configuració del sistema d'arxius /scratch1 que, a causa d'un error de configuració, no 
estava disponible. El dijous 27 de gener de 2005, del 13 a 19.40 h, es va programar una parada 
per a canviar la CPU que va ocasionar la caiguda del cap de setmana, així com per actualitzar 
el sistema operatiu. 

El dimecres 26 de gener de 2005, d'11 a 11.30 h, els serveis informàtics no van estar 
disponibles per motius de manteniment; parada programada per a substituir les proteccions 
(per diferencials superimmunitzats) de la instal·lació elèctrica de la sala d'ordinadors de 
l'edifici de Rectorat (RR0220SD). Recordeu que, en les últimes 24 hores, s'han produït 
desconnexions freqüents en els serveis informàtics per caigudes (fins a 5) en les proteccions 
elèctriques (DIF11A i DIF11B). El mateix dimecres per la vesprada es va reproduir la caiguda 
dues vegades (a las 18.52 h i 19.43 h); també s'ha reproduït a les 5.55 h del 27 de gener de 
2005; es van rearmar les proteccions a les 7.45 h. Per intentar solucionar-ho es va programar 
una parada per a tornar a segmentar la instal·lació elèctrica dels rack de 19" (bastidor EIA), 
que passà de dues escomeses a tres (cadascuna d'una fase i a un armari), a la seua vegada 
cadascuna es divideix en tres sub-escomeses (cadascuna amb la seua protecció diferencial), la 
sala d'ordinadors de l'edifici de Rectorat (RR0220SD). Així, els serveis informàtics no van 
estar disponibles de 16 a 19.20 h. 

Durant la matinada de l'1 de febrer de 2005, el servidor de càlcul Altix va sofrir una nova 
caiguda. Els tècnics de SGI estan investigant el problema i, de moment, no ens han confirmat 
si serà necessari dur a terme alguna tasca de manteniment en els pròxims dies. El 3 de febrer 
de 2005, a les 20 h, va tornar a caure. Els tècnics de SGI, després d'analitzar el sistema, han 
arribat a la conclusió de que aquestes dues últimes caigudes han estat conseqüència d'un 
problema del kernel descobert recentment. Desprès d'aplicar l'actualització corresponent, el 
sistema torna a estar operatiu (4 de febrer de 2005, 10.40 h), de manera que esperem que no 
caiga de nou, si més no per aquest motiu. 

L'1 de febrer de 2005, es va dur a terme el canvi del maquinari del servidor Sofora02, que va 
passar d'un Fujitsu-Siemens L200 a un Fujitsu-Siemens RX200, el qual gaudeix de més 
memòria i velocitat de CPU; i.e., més adient a la seua tasca. El primer s'ha destinat al servidor 
Serveis-pol, que suporta la consola ePO del antivirus corporatiu McAfee. 

El dissabte 12 de febrer de 2005, de 9 a 15 h, els serveis informàtics (xarxa UJInet-accés 
Internet, facilitat de càlcul científic, e-UJIer@, portal) no van estar disponibles per motius de 
manteniment; parada programada per reestructuració de la instal·lació elèctrica del Centre de 
control d'instal·lacions. En aquesta maniobra, a més de desplaçar el SAI vell per a guanyar lloc 
al local del PABX (AC0002CI), es va duplicar l'escomesa de SAI de la sala d'ordinadors 
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(AC0103CI, afegint la del vell) i de la sala de comunicacions (AC0102CI, afegint la del nou). 

Els tècnics de SGI, desprès d'analitzar les caigudes que ha sofert el servidor de càlcul Altix 
durant les darreres setmanes, consideren necessari passar una sèrie de diagnòstics al servidor. 
Així, el dilluns 14 de febrer de 2005, d'11 a 14.30 h, es va programar una parada per a dur a 
terme aquest treball de manteniment, que ha conclòs amb el canvi de dues CPU, tot esperant 
que aquesta actuació permeta tancar definitivament l'incident que ha ocasionat el 
funcionament inestable d'aquest servidor durant les darreres setmanes. 

Durant el dilluns 14 de febrer de 2005, es va dur a terme el desmuntatge i trasllat dels equips 
de l'aula de formació de Rectorat (RR0002SM) a l'ampliació de la biblioteca (CD2005SM). 

El dimecres 2 de març de 2005, i.e. durant la setmana de les festes de la Magdalena, a partir de 
les 14 h es procedirà a l'actualització del servei IMAP/POP de correu electrònic del servidor 
corporatiu Núvol,que dóna servei al PAS, PDI i convidats de l'UJI. Es passarà de UW-IMAP 
(University of Washington IMAP) a Carnegie Mellon Cyrus Electronic Mail Project. 
L'objectiu d'aquesta acció, com les realitzades en desembre de 2004, és seguir avançant en la 
millora del servei de correu electrònic, que s'ha vist molt deteriorat des de setembre de 2004. 
El procés va acabar a les 12 h del 3 de març de 2005 i durant aquest període, Núvol no va estar 
disponible; noteu que sí que es podia enviar missatges electrònics. No obstant, les seqüeles del 
canvi s'han fet notar des del 4 de març i fins al 8, ja que han anat apareixent efectes no 
previstos i, en arribar a situacions d'elevada càrrega, s'ha assolit el límit de determinats 
paràmetres, fet que ha provocat la degradació o la pèrdua de servei, i ha obligat a variar-los. 

El dimecres 2 de març de 2005, i.e. durant la setmana de les festes de la Magdalena, a partir de 
les 14 h fins les 17.30 h es procedirà a l'actualització de la base de dades corporativa del 
cluster JaumeI, per la qual cosa no va estar disponible l'accés a les aplicacions de gestió (es va 
passar de la 9.2.0.4.0 a la 9.2.0.6.0). Com podeu notar, per tal que l'impacte a l'usuari siga 
menor, es fa coincidir amb l'aturada de Núvol. També es va posar en servei una versió 
provisional del sorry server del portal mpUJI 1.0 durant la maniobra, per tal de no interrompre 
totalment el servei; es va mantenir fins a les 5 h del 3 de març de 2005. 

El dimecres 2 de març de 2005, lligat a l'AS/12/04, es va procedir a l'ampliació del PABX 
corporatiu amb 224 línies digitals (7 targetes de 32 extensions UA), i les seues llicències 
corresponents, per poder fer front a l'entrada en servei dels nous edificis.  

El dilluns 7 de març de 2005, el servidor de càlcul Altix no va esta disponible de 12 h a 12.47 
h. El motiu d'aquesta parada programada és dur a terme el canvi d'un mòdul de memòria en el 
qual s'han detectat problemes que, de moment, no han afectat a la estabilitat del servidor però 
que poden arribar a fer-ho. 

El 10 de març de 2005, des de les 12.30 h fins a les 17.25 h, per una avaria en la xarxa de 
transport de Telefónica (que afectava a altres usuaris, com la GVA), va caure l'eixida a 
RedIRIS/Internet i també l'eixida del PABX als mòbils corporatius (primari a la xarxa de 
Telefónica Móviles). 

Durant la setmana del 14 de març de 2005, es va dur a terme el muntatge de l'electrònica de 
comunicacions i la telefonia per a permetre l'entrada en servei de l'ampliació del AJE (JC1). Es 
va finalitzar de muntar el 16 de març. 

El dimarts 15 de març de 2005, es va procedir a limitar els ports oberts per accedir, des de la 
subxarxa de la Residència d'estudiants, a la Internet per a impedir o, almenys, limitar els atacs 
que, des dels ordinadors (compromesos per atacs previs) de la seua subxarxa (no administrada 
i sense cap control), es detecten en el CERT de RedIRIS.
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El 16 de març de 2005, va entrar en servei el dotze nous punts d'accés sense fils (a la xarxa 
UJInet) que cobreixen l'ampliació de la biblioteca (CD2), dins del projecte FREEnet-UJInet, 
amb la tecnologia Wi-Fi (802.11b/g). 

El dimarts 22 de març de 2005, va haver problemes per accedir al portal i tots els seus serveis 
(v.g., l'e-UJIer@) ja que, degut al creixement dels logs, es va esgotar l'espai de disc a l'ias001 i 
això va provocar greus problemes d'estabilitat al servidor. 

El dimecres 30 de març de 2005, el servidor de càlcul Altix no va estar disponible de 12 h a 14 
h. El motiu d'aquesta parada programada és dur a terme el canvi d'un disc avariat que forma 
part del sistema d'arxius /scratch1 del servidor; s'ha restaurat les dades de /scratch1 amb èxit. 

El dia 8 d'abril de 2005, es va anunciar al SI l'entrada en servei, en proves, d'un nou servidor 
que, a mig termini, s'encarregarà de les tasques interactives que ara mateix suporta el servidor 
de docència Anubis. Aquest, anomenat lynx.uji.es, ha d'alliberar Anubis de la càrrega (i 
problemàtica particular) que suposa l'accés interactiu, així com separar aquesta de la que es 
podria anomenar càrrega de servidor (correu, autenticació, homes, BBDD...). Un ús interactiu 
incorrecte pot provocar la caiguda o, almenys alentiment, del servidor i el corresponent 
deterioriació del servei bàsic (càrrega de servidor). En separar-lo, s'evita aquest problema i es 
pot escalar la infraestructura per afrontar un possible augment de demanda. El 18 d'abril, es va 
anunciar al PDI amb docència en Anubis. 

El dilluns 25 d'abril de 2005, es va canviar el maquinari de sofora01 per un altre de més 
potent. Per això, des de les 9.30 h fins les 12 h, no es va poder sincronitzar el DNS (des de 
GEI i GTOOL), encara que el servei de DNS (i altres) van funcionar sense cap interrupció. 

El dijous 28 d'abril de 2005, es va procedir a instal·lar el material adquirit en el marc del 
SU/68/04 Contratación, mediante concurso público, del suministro de equipamiento (de 
comunicaciones) para dotar de balanceo de carga a los servidores corporativos del portal e-
UJI. Per això, a partir de les 15 h i amb una duració aproximada de mitja hora, poden produir-
se talls en les comunicacions que afectaran tots els serveis com ara: correu electrònic, serveis 
web, e-UJIer@, etc. 

El 4 d'abril de 2005, des de les 16.45 h fins a les 22 h, degut a una avaria en la xarxa de 
transport de Telefónica, va caure l'eixida a RedIRIS/Internet i també l'eixida del PABX als 
mòbils corporatius (primari a la xarxa de Telefónica Móviles). 

El servei BSCW (treball cooperatiu) ha estat interromput des de les 15.15 h, del 26 de maig de 
2005, fins a les 14 h, del 27 de maig, per problemes en els discs del servidor sofora04. Per a 
restablir el servei, va ser necessari passar-lo a sofora03. 

A principis de juny de 2005, al cluster de càlcul científic, Api, es va substituir 4 nodes per al 
mateix nombre amb processadors Xeon EM64T a 3,2 GHz. Aquesta nova arquitectura té 
avantatges que la fan especialment recomanable per a treballs que necessiten molta memòria. 

Des de divendres 3 de juny de 2005, hi ha problemes en l'accés inalàmbric (Wi-Fi) a la UJInet, 
sobre tot als 3Com que, ara, són majoria. Inicialment semblava un atac de denegació de servei 
per inundació de tràfic broadcast en una subxarxa IP amb un ample de banda limitat (11 
Mbps), com es la FREEnet. Finalment, el 8 de juny, es va esbrinar que el problema el 
provocava un punt d'accés, amb funcionalitat d'encaminador, US Robotics, instal·lat a l'edifici 
de Tallers ESTCE, i que havíem inclòs a la FREEnet. Aquest punt d'accés enviava tràfic 
multicast que despistava els 3Com. 

El 13 de juny de 2005, va entrar en servei 21 (dels 25 previstos) punts d'accés sense fils (a la 
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xarxa UJInet) que cobreixen les sales d'actes i sales de graus dels centres i sales de reunions, 
sala de premsa i sala de juntes de Rectorat, dins del projecte FREEnet-UJInet, usant tecnologia 
Wi-Fi (802.11b/g). També es va començar a desplegar als departaments (ADEM, LSI i ICC). 

El 24 de juny de 2005, se'ns va lliurar la nova sala d'operació (RR0002SD), resultat de 
desmantellar l'aula de formació del PAS (RR0002SM), que albergarà el centre d'atenció a 
l'usuari (CAU/Helpdesk) i l'Àrea d'Operació. El despatx que ara ocupen (RR0216SD) serà usat 
per les altres àrees del SI, així es contribuirà a reduir l'elevada densitat de persones per m2. 

El 17 de febrer de 2005, es va iniciar el AS/2/05 Contratación, mediante concurso público, del 
servicio bienal de mantenimiento hardware de los equipos microinformáticos de la UJI. Va 
entrar en vigor l'1 de juliol de 2005, i arribarà fins al 30 de juny de 2007. 

El 7 de juliol de 2005, a les 20.40 h un problema en un equip en proves d'avaluació, Fortinet 
Fortigate, va provocar la pèrdua de servei a la UJInet i, per tant, de la majoria de serveis que 
presta el SI. El problema es va solucionar a les 8.15 h del divendres 8 de juliol, en 
desconnectar l'esmentat equip. Abans s'havien produït tallades parcials, però l'equip s'havia 
recuperat automàticament. 

El dissabte 9 de juliol de 2005, a les 6.30 h va començar un problema en l'encaminador 
corporatiu (Cisco 7206VXR (NPE400)) que va dificultar l'accés remot a l'UJInet. El problema 
es va solucionar, automàticament, a les 4 h del diumenge 10 de juliol de 2005. 

Durant la setmana de l'11 al 15 de juliol de 2005, la majoria del personal del SI es va reubicar 
als nous despatxos, assignats com a conseqüència de l'alliberament pels operadors del 
RR0216SD. Amb aquests canvis, si bé el personal que disposava de despatxos individuals ix 
perdent, es guanya en funcionalitat (agrupació d'àrees en despatxos continus) i en habitabilitat 
(millora del ratio m2/persona). L'últim canvi es va fer el 21 de juliol. 

El dimarts 19 de juliol de 2005, a les 3.30 h va caure el servidor de càlcul Altix, i es va 
recuperar el servei el mateix dimarts a les 12 h i es va obrir als usuaris a les 13 h, després que 
els tècnics de SGI recolliren la informació necessària per a intentar diagnosticar el problema, 
que apuntà a uns mòduls de memòria. Va tornar a caure a les 10.30 h i a les 18.30 h, però la 
informació proporcionada per aquesta caiguda ha permès diagnosticar el problema en un C-
Brick, que es va deshabilitar. El divendres 22 de juliol, de 11.30 h a 14.30 h, aquests van 
efectuar el canvi dels mòduls. 

El 5 d'agost de 2005, entre les 8 h i les 13 h, es va produir una interrupció escalonada de tots 
els serveis proporcionats pel Servei d'Informàtica (UJInet, accés a l'exterior, telefonia, e-
UJIer@, correu-e, serveis Web, accés interactiu, servidors de càlcul, BD corporativa...). 
Aquesta interrupció està motivada per la revisió obligatòria dels quadres elèctrics de les sales 
de màquines i, per tant, ens obliga a parar tots els servidors i equips de comunicacions. 

Les TIC en xifres 

Les TIC corporatives en xifres. Dades quantitatives significatives en el curs 2004/05 

Taula 14.4. Les TIC corporatives en xifres 

Activitats Curs 2002/03 Curs 2003/04 Curs 2004/05
Nodes de la UJInet 4.658 4.969 5.836
Ample de banda de l'accés a RedIRIS 34 Mbps 34 Mbps 155 Mbps
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Equipament microinformàtic 
docència 1.480 1.777 1.995

PC 1.447 1.725 1.963
Mac 33 52 32
Aules d'informàtica 29 29 29
Equipament de les aules de docència 814 814 814
Equipament de les aules lliures 230 230 230
Aules de formació del PAS 1 1 1
Equipament 54 54 54
Equipament docent del centre ACT 737 816 804
Equipament docent del centre AJE 337 323 486
Equipament docent del centre AHS 337 336 411
Obsolets   176
Equipament audiovisual 68 164 165
Pàgines impreses pel servei 
d'impressió d'aules 1.462.204 1.675.661 1.639.074

Pàgines d'impressora matricial 68.254 71.541 23.850
Pàgines d'impressora làser 1.393.950 1.604.120 1.615.224
Equipament microinformàtic 
PAS/PDI 2.627 2.559 2.832

PC 2.476 2.288 2.080
Mac 102 247 71
Estacions de treball 49 24 14
Obsolets   667
Punts d'accés WLAN (802.11b/g)  12 52
Préstecs targetes WLAN (Biblioteca)  1.000 1.000
Connexions servidor túnels (VPN)   36.000
Peticions d'intervenció al SI (GPI) 7.946 13.336 13.715
Avaries equipament microinformàtic 800 1.014 1.071
Avaries equipament telefònic 56 74 n/a
Peticions a l'e-UJIer@SPI  6.714 9.260
Comptes servidors PAS/PDI  1.754 1.719
Comptes servidor convidats  335 395
Comptes servidor docència: alumnes 16.698 18.318 16.911
Comptes servidor docència: 
PAS/PDI  111 119

Comptes servidor docència: SAUJI  1.107 1.836
Canvis de contrasenya comptes 11.249 n/a n/a
Comptes màquines càlcul 187 75 161
Potència de la facilitat de càlcul 
cientific: Gflops Nut [CPUs Api] 
(CPUs Altix)

19,2 [17,02 PIII 
1GHz]

19,2 [12,54 PIII 
1GHz]

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

GHz)
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Detalls 

Taula 14.5. Ocupació de l'enllaç RedIRIS/UJInet (mesurades des de RedIRIS). Dades 

Ús facilitat de càlcul científic (%) 
Tossal/cluster Api [Tomba/Nut] 
(Altix)

47,66 [79,41] 69,84 [88,97] 54,95 [52,82] (29,48)

Nombre de hits al SIC (5 setmanes 
juny) [mitjana diària]

7.432.928 
[212.369]

8.734.841 
[249.567] 24.641.980 [821.399,33]

Nombre de sol·licituds al portal 
mpUJI 1.0 (juny) [mitja diària]   59.348.364 

[1.978.278,8]
Eficiència del Proxy-cache (% 
encerts) 57% 57% 56%

E-learning: usuaris durant el curs   10.276
Nombre de correu-e processat 10.892.105 20.390.001 28.231.703
Nombre de correu-e intern  994.008 4.440.485
Nombre de spam detectat  1.265.008 3.213.643
Nombre de virus detectat al correu-e 56.930 1.716.164 2.715.527
Nombre de llistes de correu-e 275 311 338
Nombre d'espais WWW cedits 196 240 292
Pàgines servides per l'e-
UJIer@IGLU 5.045.179 8.317.635 8.142.875

Informació a la BD de producció 31 GB 44,5 GB 58 GB
Capacitat línies telefòniques en PBX 2.144 2.144 2.368
Línies telefòniques en alta en PBX 1.900 1.965 2.201
Línies telefòniques en alta en XTCP 2.000 2.200 2.300
Telèfons mòbils corporatius 79 96 103
SMS enviats 2.545 84.678 184.241
Personal al SI 39 40 40
Alumnes matriculats 15.166 15.554 16.048
PAS 469 538 542
PDI 968 991 1.027
Becaris 53 211 128
Ràtio ordinadors/personal al SI 119,4 124,2 145,9
Ràtio ordinadors/alumnes matriculats 0,307 0,319 0,364
Ràtio ordinadors (PAS+PDI) 3,241 3,250 3,720
Ràtio personal SI (PAS+PDI) 0,027 0,026 0,025
Ràtio personal SI/PAS 0,083 0,074 0,074
Pressupost de despeses (2n any curs) 1.275.185,73 1.854.912,86 1.413.928,04
Pressupost de despeses 422.D 1.275.185,73 1.404.912,86 1.413.928,04
Pressupost despeses Programa 541.A 0,00 450.000,00 0,00
Pressupost de despeses generals UJI 87.476.000,00 71.885.000,00 77.791.000,00
Ràtio pressupost SI/UJI 0,0146 0,0258 0,0182
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recollides a 8 de juliol de 2005 (155 Mbps) 

 

Gràfic anual (mitjana diaria) 

Servei d'impressió d'aules 

Període processat: de l'1 d'octubre de 2004 al 6 de setembre de 2005 (mensual) 

Taula 14.6. Pàgines impreses 

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

Per missatges processats s'entén el total de missatges que passen per les estafetes corporatives; és a 
dir, es compten els missatges amb origen extern i destinació interna (entrant), aquells amb origen 
intern i destinació externa (eixint), els que tenen origen i destinació externs (relay autenticat) i, 
aquest curs, es comptabilitzaran també els missatges amb origen i destinació interna. 

Aquests missatges interns han sumat 4.440.485, i per a la seua determinació s'ha usat un procediment 

Línia Entrada 
màxima

Entrada 
mitjana

Entrada 
actual

Eixida 
màxima

Eixida 
mitjana Eixida actual

UJI-1 26,4 Mb/s 
(77,5%)

18,2 Mb/s 
(53,4%)

10,8 Mb/s 
(31,9%)

21,5 Mb/s 
(63,3%)

11,3 Mb/s 
(33,2%)

11,5 Mb/s 
(33,9%)

Mes ACT-
Matricial

ACT-
Làser

AJE-
Matricial

AJE-
Làser

AHS-
Matricial

AHS-
Làser

CD-
Làser

10/04 1.873 110.168 8.469 68.550 724 75.886 50.688
11/04 665 70.358 3.645 71.676 256 25.544 40.238
12/04 184 22.916 1.015 33.636 143 16.602 27.478
01/05 248 26.756 503 22.374 279 17.610 35.728
02/05 125 46.398 630 42.084 203 28.354 32.150
03/05 334 45.356 729 39.700 170 27.498 30.252
04/05 238 52.552 708 58.358 73 45.074 46.632
05/05 342 46.306 1.193 35.124 242 80.084 60.412
06/05 241 31.040 200 25.114 70 22.568 54.280
07/05 5 3.038 43 2.296 0 2.752 14.824
08/05 20 3.396 0 0 2 746 13.230
09/05 273 996 5 30 0 1.574 6.798
Total     2162   
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estadístic, ja que, si ens basem en les dades dels logs actuals, és molt difícil determinar els 
destinataris d'un únic [from:] missatge, de tal forma que es puguen obtenir els missatges amb origen 
i destinació interns. Per això, a partir de dades conegudes, s'ha determinat [per servidor] la ràtio 
destinataris per missatge enviat; és a dir, el nombre de missatges lícits processats dividit pel de 
[from:] del log. Ens cal ara saber la proporció de destinataris interns. Per a això, s'ha determinat (per 
servidor) la ràtio destinatari intern per destinatari; o siga, el nombre de missatges lícits amb 
destinació interna dividit pel nombre de missatges lícits processats. Així, es coneix el nombre de 
[from:] interns: 

Taula 14.7.  

Des de l'1 de juliol de 2004 fins al 30 de juny de 2005, les estafetes han rebut en total 8.872.999 
missatges lícits i han interceptat 2.708.376 virus. El correu filtrat com a correu brossa ascendeix a 
3.213.643 missatges. 

Els servidors corporatius han rebut en total 13.429.534 missatges lícits (interns i externs) i han 
interceptat 7.151 virus. Noteu que la majoria de virus que acompanyen el correu electrònic són 
eliminats per les estafetes. 

Estafeta primària sofora01 

Missatges lícits processats a sofora01.uji.es: 3.355.762 

Virus trobats a sofora01.uji.es: 808.366 

Correus brossa trobats a sofora01.uji.es: 1.059.943 

Estafeta secundària sofora02 

Missatges lícits processats a sofora02.uji.es: 3.678.158 

Virus trobats a sofora02.uji.es: 881.309 

Correus brossa trobats a sofora02.uji.es: 1.111.176 

Estafeta secundària sofora03 

Missatges lícits processats a sofora03.uji.es: 1.839.079 

Virus trobats a sofora03.uji.es: 1.018.701 

Correus brossa trobats a sofora03.uji.es: 1.042.524 

Servidor corporatiu nuvol 

Missatges lícits processats a nuvol.uji.es: 7.684.566 

Virus trobats a nuvol.uji.es: 5.604 

Servidor Ràtio destinataris/from Ràtio destinatari intern Missatges interns
Núvol 1,596535 0,5119647 1.742.222
Anubis 2,827142 0,9025 2.698.263

Pàgina 311 / 357Memòria del curs 2004/05



Servidor corporatiu anubis 

Missatges lícits processats a anubis.uji.es: 5.744.968 

Virus trobats a anubis.uji.es: 1.547 

Nombre de peticions d'intervenció al SI (15-7-2005) 

Taula 14.8. Nombre de peticions d'intervenció assignades a operació 

Taula 14.9. Nombre de peticions d'intervenció assignades a altres àrees 

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

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

Dades del mes de juny de 2005. El 52,92% de les sol·licituds són internes a la UJInet. 

Taula 14.10. Resum del tràfic al portal mpUJI. Període mostrat: mes de juny 2005 

El trànsit anomenat no vist és trànsit generat per robots, cucs o respostes de codi especial d'estat http.

Àrea 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
Campus de la Penyeta 
Roja 1.203 730       

Campus de Borriol 1.425 1.300 1.349 1.225 1.723    
AJE 975 1.527 1.756 1.294 1.009 937 2.174 2.480
ACT  1.830 1.510 2.346 2.290 3.521 5.516 4.865
Rectorat i serveis centrals   467 1.395 1.622 884 1.667 1.673
AHS      1.679 3.306 2.697

Total         

 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
Aplicacions      42 50 1.099
Comunicacions      25 51 57
Sistemes      45 46 152
Telefonia      473 526 692

Total      585 673  

Trànsit Visitants 
distints Nombre de visites Pàgines Sol·licituds Tràfic

Vist 71.785 255.804 (3,56 
visites/visitant)

1.423.158 (5,56 
pàgines/visita)

24.641.980 
(sol·licituds/visita)

151,15 GB 
(619,59 

KB/visita)
Mitjana  8.526,80 47.380,60 821.399,33 5,04 GB
No vist   659.331 690.686 28,89
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Taula 14.11. Tràfic per domini al portal mpUJI 

Estadístiques d'accés a altres servidors web corporatius 

Taula 14.12. Resum del tràfic webforum.uji.es. Període mostrat: mes de juny 2005 

Taula 14.13. Resum del tràfic webmail.uji.es. Període mostrat: mes de juny 2005 

Taula 14.14. Resum tràfic bscw.uji.es. Període mostrat: mes de juny 2005 

Taula 14.15. Resum del tràfic svideo.uji.es. Període mostrat: mes de juny 2005 

Taula 14.16. Resum del tràfic LDAP ldap.uji.es. Període mostrat: mes de juny 2005 

Taula 14.17. Resum del tràfic Stats-si.uji.es. Període mostrat: mes de juny de 2005 

Domini d'origen Pàgines Sol·licituds Trànsit
es 1.126.341 19.360.648 115,05 GB

uji.es 800.430 13.041.743 71,86 GB

 Visitants 
distints Nombre de visites Pàgines Sol·licituds Tràfic

Trànsit 
vist 2.948 4.134 (1,4 

visites/visitants)
13.532 (3,27 
pàgines/visita)

40.116 (9,7 
sol·licituds/visita)

562,54MB 
(139,34 
KB/visita)

 Visitants 
distints Nombre de visites Pàgines Sol·licituds Tràfic

Tràfic 
vist 30.928 113.496 (3,66 

visites/visitants)
1.752.798 (15,44 
pàgines/visita)

14,190,874 (125 
sol·licituds/visita)

40,08 GB 
(434,97 
KB/visita)

 Visitants 
distints Nombre de visites Pàgines Sol·licituds Tráfic

Trànsit 
vist 732 1.234 (1,68 

visites/visitant)
9.338 (7,56 
pàgines/visita)

68.401 (55,43 
sol·licituds/visita)

1,19 GB 
(1.014,52 
KB/visita)

 Visitants 
distints Nombre de visites Pàgines Sol·licituds Tràfic

Trànsit 
vist 199 386 (1,93 

visites/visitant)
1.430 (3,7 
pàgines/visita)

6.403 (16.58 
sol·licituds/visita)

37,81 MB 
(100,31 
KB/visita)

Trànsit 
no vist   1.236 1.289 8,14

Recerques realitzades 4.087.952
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Personal al Servei d'Informàtica 

Taula 14.18. RLT al SI 

Informació i gestió en línia universitària (IGLÚ) 

Curs 2004/05. Dades recollides el dia 6/09/2005, a les 15.15 h. 

Taula 14.19. Total d'accessos 

Taula 14.20. Accessos 

 Nombre de visites Pàgines Sol·licituds Trànsit
Trànsit vist 75 5.542 98.313 425.370 KB

Denominació Nivell Observacions Quantitat
Cap de servei A26E049  1
Director de projectes informàtics A24E045 Àrea de Sistemes 1
Directora de projectes informàtics A24E045 Àrea de Comunicacions 1
Tècnic de desenvolupament A22E045 Àrea d'Aplicacions 1
Analista A22E043  6
Analista-programador/a B20E033 2 no estan incloses en la RLT 13
Cap d'operació C22E031  1
Coordinador de microinformàtica C20E031  1
Tècnic especialista en gestió 
d'instal·lacions C18E022  1

Operador/a C18E022  6

Oficial/Auxiliar d'informàtica C/D16E019 1 auxiliar no està inclòs en la 
RLT 7

Adminstratiu/Auxiliar adminstratiu C/D16E009  1
Total   40

 Accessos
Avui 49.279
Mes 350.112
Any 6.798.402
Curs acadèmic 9.269.199
Total 33.288.164

Any Mes Total Màxim/dia Mitjana/dia Màxim/hora Mitjana/hora
2004 juliol 932.521 70.763 30.081 9.733 1.253
2004 agost 481.771 43.753 16.059 4.488 669
2004 setembre 2.608.503 226.089 86.950 22.313 3.623
2004 octubre 1.335.645 120.115 44.522 11.746 1.855
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Taula 14.21. Alumnat matriculat 

Taula 14.22. Altres dades sobre gestió acadèmica 

Taula 14.23. Aprenentatge virtual 

Uptime 

2004 novembre 642.439 34.501 21.415 3.767 892
2004 desembre 492.713 31.029 15.894 3.077 662
2005 gener 676.399 44.112 21.819 4.984 909
2005 febrer 1.026.194 185.030 36.650 33.674 1.527
2005 març 687.331 55.868 22.172 7.784 924
2005 abril 660.821 39.594 22.027 4.101 918
2005 maig 769.500 45.237 24.823 4.455 1.034
2005 juny 983.931 45.842 32.798 5.089 1.367
2005 juliol 934.848 102.391 30.156 10.026 1.257
2005 agost 709.266 46.988 22.880 5.116 953

Curs 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
Alumnat 
matriculat (1r i 
2n semestre)

10.236 11.280 11.925 12.465 12.800 12.997 13.376 13.348  

Alumnat 
matriculat (3r 
cicle)

390 408 404 434 396 396 423 453  

Alumnat 
matriculat 
Erasmus

51 65 84 96 83 128 165 165  

Universitat per 
a Majors   38 95 150 206 338 443  

Postgrau       864 1.145  
Total          

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Selectivitat COU 2.282 2.441 1.800 1.713 1.595 1.746 411 17   
Selectivitat LOGSE 146 158 189 277 265 444 1.931 1.735 1.599  
Accés majors de 25 anys 191 185  290 247 205 192 205 146  

 2004/05    
Usuaris/àries curs 10.276    
Estudiantat a 8 de juliol de 2005 4.710    
Professorat a 8 de juliol de 2005 271    
Nombre de cursos a 8 de juliol de 2005 162    
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L'uptime mesura el temps de permanència de les TIC corporatives en cicle de producció. L'objectiu 
del SI és que les TIC corporatives estiguen permanentment en producció, de manera que l'activitat de 
la Universitat no es veja afectada per les aturades no programades. Dades d'agost de 2005. 

 

Disponibilitat http (any) 

 

Disponibilitat IMAP (any) 

 

Disponibilitat serveis IP (any) 
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Disponibilitat servidor intermediari (any) 

 

Disponibilitat routers (any) 

 

Disponibilitat servidors UJI (any) 

 

Disponibilitat e-UJIer@ (any) 
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Centre d'Educació i Noves Tecnologies 
Avaluació 

Els dos projectes experimentals d'avaluació de cursos anteriors han estat transformats aquest curs en 
nous serveis per a la comunitat universitària: Aula Virtual i miUJI. 

En relació al projecte Aula Virtual, el Servei d'Informàtica ha posat ja en funcionament la nova 
versió de l'Aula Virtual de la Universitat basada en Moodle. Moodle és un programari de codi font 
obert que permet desenvolupar l'ensenyament a través d'Internet. S'utilitza en aprenentatge virtual (e-
learning) i com a suport de cursos presencials i semipresencials. Els seus usuaris, professors i 
estudiants, disposen de fòrums per a fer consultes i debats, espai per a difondre apunts, lectures, etc., 
i un seguit de mòduls per a dur a terme activitats didàctiques: diaris, wikis, glossaris, tallers, 
avaluació sumativa i formativa, gestió de treballs, etc. 

En relació al projecte miUJI, el Servei d'Informàtica ha afegit la missatgeria instantània (miUJI) a la 
nòmina d'eines que proporciona a l'estudiantat de la Universitat Jaume I, al PDI i al PAS. Fins ara 
aquesta eina era oferida pel CENT com a part d'un projecte experimental, amb recursos limitats i 
amb un propòsit molt específic: avaluar el seu ús en la docència. 

I per acabar l'apartat, aquest curs hem obert una nova línia d'experimentació sobre repositoris 
d'objectes d'aprenentatge i la seua integració amb entorns virtuals d'ensenyament/aprenentatge. 

Suport 

Durant el curs 2004-05 el CENT ha organitzat diverses activitats de formació destinades al PDI 
centrades en la creació de materials, l'ús de programari lliure i en la presentació i difusió de l'Aula 
Virtual. 

Cursos 

-Curs de formació continuada Creació de materials didàctics multimèdia. Octubre, novembre i 
desembre de 2004. 

-Iniciació a Aula Virtual: sessions de presentació de l'Aula Virtual (11 sessions). Febrer i juny 2005. 

-Cursos d'introducció a multimèdia i creació de pàgines web:  

-Multimèdia bàsic: formats, tècniques i conceptes. Juny 2005. 

-Creació de pàgines amb programari lliure. Juny 2005. 

Seminaris 

-Seminari SCORM: estàndards per a l'educació?. Gener 2005 

-Seminari sobre mapes conceptuals amb Cmap Tools. 2 edicions. Març 2005. 

-Seminari sobre RSS/Atom. Juliol 2005. 

Jornades 

-Jornada sobre eines lliures per a l'educació. Gener 2005. 
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El CENT va organitzar aquesta Jornada sobre Eines lliures en educació amb l'objectiu de donar a 
conèixer el programari lliure (gratuït i obert) que pot resultar útil al professorat per a crear materials 
docents en format electrònic. 

Taula 14.24. Taula/resum d'assistència a les activitats de formació 

Vinculat amb el suport, el CENT també ha elaborat una pàgina de Programari lliure en educació. Es 
tracta d'un recull d'eines de codi font obert que poden resultar útils per a crear materials educatius. Es 
tracta de programes d'ús general, no específics d'una determinada àrea de coneixement, que donen 
suport a les diferents fases del procés de creació de continguts: edició de presentacions, de pàgines 
web o d'imatges, disseny de mapes conceptuals, compilació d'un objecte d'aprenentatge en format 
SCORM, etc. 

En relació també amb el programari lliure, el CENT ha participat enguany en la Festa per la Llengua, 
organitzada per la Universitat Jaume I, amb l'elaboració d'un CD-ROM de programari lliure en català 
del qual es van distribuir 3.000 còpies. Amb aquest disc hem volgut acostar a la comunitat educativa 
els beneficis del programari lliure. 

També s'ha d'esmentar en aquest apartat les beques de col·laboració oferides als estudiants de 1r i 2n 
cicle de la Universitat, que al llarg del curs han rebut formació sobre aplicació, anàlisi i avaluació 
d'eines tecnològiques als processos d'ensenyament/aprenentatge (dues beques) i creació de material 
multimèdia (una beca). 

Quant a l'ús de les instal·lacions del CENT, el Laboratori de Noves Tecnologies del CENT ha acollit 
62 sessions de treball (48 del racó de vídeo i 14 del racó Gutenberg) i s'ha presentat un pla per 
potenciar l'ús del Laboratori com a centre de recursos per a la creació de materials docents. 

Finalment, la sala multimèdia ha acollit més d'un centenar d'activitats acadèmiques diverses, 
incloent-hi 11 videoconferències. 

Difusió 

Octeto, el canal digital de tecnologia educativa que s'elabora des del CENT, s'ha consolidat com el 
canal d'aquesta temàtica més difós en l'àmbit hispanoparlant, amb 82 notícies publicades durant 
aquest curs, una mitjana mensual de connexions al servidor web de 95.441 i amb 687 subscripcions 
per correu electrònic. 

Vinculat també a la difusió, el CENT ha inaugurat un wiki on anirà publicant materials de suport 
sobre temes de tecnologia educativa (alguns tractats als seminaris): Learning Design, SCORM, 
mapes conceptuals amb Cmap Tools i RSS. Tots aquest materials es fan públics sota una llicència 
Creative Commons. 

A principis d'aquest curs, el CENT va organitzar la MoodleMoot Spain 2004, primera trobada 

Curs de 
formació 
continuada 

Iniciació a 
Aula 
Virtual: 
sessions de 
presentació 
de l'Aula 
Virtual (11 
sessions)

Multimèdia 
bàsic: 
formats, 
tècniques i 
conceptes

Creació de 
pàgines 
amb 
programari 
lliure

Seminari 
SCORM: 
estàndards 
per a 
l'educació?

Seminari 
sobre mapes 
conceptuals 
amb Cmap 
Tools (2 
edicions)

Seminari 
sobre 
RSS/Atom

Jornada 
sobre 
eines 
lliures per 
a 
l'educació

19 92 16 16 24 49 16 27
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d'usuaris de Moodle d'Espanya, que tinqué lloc a la Universitat Jaume I el 29 d'octubre de 2004. 
Moodle és un dels principals EVE/A (Entorn Virtual d'Ensenyament/Aprenentatge) de codi font 
obert. La Jaume I ha triat Moodle com a plataforma informàtica de la seua Aula Virtual després d'un 
procés d'avaluació coordinat pel CENT. El programa d'activitats d'aquesta MoodleMoot va incloure 
conferències (entre les quals la de Martin Dougiamas, creador de Moodle, per videoconferència), 
presentacions de comunicacions i demostracions d'aspectes pràctics. A la jornada van assistir més de 
100 representants d'universitats, altres centres educatius i empreses. 

Per últim, el CENT ha representat a la UJI en diversos events i reunions relacionats amb les noves 
tecnologies aplicades a l'educació i amb la societat de la informació, entre els quals cal destacar els 
següents: 

-Reunió de la Comissió TIC-CRUE. Sevilla. Octubre 2004. 

-Comissió de selecció d'una plataforma lliure d'ensenyament per a la Universitat Politècnica de 
Catalunya. Barcelona. 

-Comissió d'experts del projecte de certificació digital de la Secretaria de Telecomunicacions i 
Societat de la Informació del Departament d'Universitats i Recerca i Societat de la Informació de la 
Generalitat de Catalunya. 

-Jornadas Universitarias de Tecnologia Educativa. JUTE 2005. Cádiz. 

-Internet Global Summit. IGC 2005. Barcelona. 

-Col·laboració en l'organització d'EDUTEC 2004: "Educar con tecnologías, de lo excepcional a lo 
cotidiano". Novembre 2004. Barcelona. 

-Diverses reunions sobre el projecte Lliurex de la Direcció General d'Arxius i Innovació Tecnològica 
de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana. II Congrés de 
Programari Lliure. Maig 2005. Castelló de la Plana. 

-Com a convidat expert en diversos congressos i jornades organitzades per la Junta de Andalucía 
(Granada, La Ràbida). 

-Organització i participació en diversos cursos d'estiu sobre noves tecnologies i educació. 

Recursos humans 

El CENT ha augmentat el personal amb la contractació d'una persona que donarà suport al 
professorat en la realització d'activitats docents per mitjà de l'Aula virtual i en la creació de materials 
didàctics multimèdia. 

Infraestructura tecnològica 

Pel que fa a les novetats en equipament tecnològic cal destacar: 

-La millora del Racó de vídeo amb un nou ordinador (processador dual PowerPC790, 2 GB de RAM, 
més de 400 Gb de disc dur) especialment dedicat per al treball amb vídeo digital. A més a més s'ha 
actualitzat i millorat el programari per a la creació de continguts multimèdia dels diferents racons del 
laboratori: captura, edició i compressió de vídeo, gravació de CD/DVD, edició i creació de pàgines 
web, manipulació gràfica, etc. 

-I l'adquisició de dos nous servidors (processadors duals PowerPC790, 2 GB de RAM , discs durs 
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redundants) que, tot i que donen suport a tot el ventall d'activitats del CENT, milloren especialment 
la capacitat dels projectes experimentals d'avaluació i les tasques de difusió. 

Web i publicacions electròniques 
Llançament del MultiPortal UJI 1.0 

El Servei de Comunicació i Publicacions, juntament amb el Servei d'Informàtica i el Gabinet Tècnic, 
va inaugurar el novembre de 2004 el nou MultiPortal UJI 1.0, un nou web corporatiu que integra en 
un únic portal els antics servidors web: www.uji.es, e-ujier.uji.es i lleu.uji.es.  

La Universitat Jaume I, que el 1993 va crear el primer servidor web d'Espanya, ha renovat la seua 
aposta per l'aplicació de les noves tecnologies en el desenvolupament de la comunicació amb 
MultiPortal UJI 1.0, la nova versió del seu web, que va ser presentada pel rector Francisco Toledo, 
en el marc del IV Congreso de Comunicación Local (ComLoc 04). El nou espai de la Universitat 
Jaume I de Castelló a Internet, que ix a la llum pública després de més de quatre anys de treball per 
part del Gabinet Tècnic, del Servei d'Informàtica i del Servei de Comunicació i Publicacions, s'ha 
dissenyat per a facilitar el treball col·laboratiu, la gestió centralitzada de la informació, la creació 
descentralitzada i, sobretot, l'atenció personalitzada de tots i cadascun dels individus amb els quals es 
relaciona la Universitat.  

El nou espai integra més de 200 servidors corporatius en un projecte de multihostatge que facilita als 
membres de la comunitat universitària accés a dades del servidor corporatiu i a altres eines de 
comunicació a través de la Xarxa. El nou portal de la Universitat Jaume I s'ha construït amb l'última 
tecnologia web, el llenguatge XML, la principal aportació del qual és que permet la gestió de 
continguts independentment de la forma de presentació. Aquest fet, conegut com a multiformat, 
permet que un mateix contingut puga ser utilitzat en diverses pàgines web amb diferents 
presentacions i una única font d'informació, cosa que en garanteix l'actualització, coherència i 
consistència.  

La segregació dels continguts de la seua forma de presentació permet també poder distribuir-lo per 
vies complementàries a la pròpia web. Per exemple, a través de missatges SMS, correu electrònic, 
pdf i, en breu, per pantalles d'informació de televisió que al llarg del pròxim any s'instal·laran per tot 
el campus. Aquestes possibilitats multicanal del nou portal facilitaran una major difusió dels 
continguts de la Universitat.  

Per altra banda, i d'acord amb el compromís de la Universitat Jaume I amb el plurilingüisme, el 
portal s'ha construït en tres versions idiomàtiques: valencià, espanyol i anglès, els continguts del 
quals, en els dos últims casos, han augmentat sensiblement i creixeran més en el futur. El 
multiidioma, com a resposta a donar la informació a cada usuari en la seua llengua pròpia, representa 
una necessitat d'una institució, com la Jaume I, amb una presència cada vegada major fora del seu 
àmbit d'influència més pròxim.  

Aquestes característiques de mpUJI es veuen completades amb la potenciació de nous mitjans de 
comunicació propis, que converteixen la web en una autèntica oferta multimèdia; la possibilitat de 
seguir la ràdio universitària en directe via Internet se suma al servidor de vídeo sota demanda i a 
altres continguts audiovisuals que es recullen en el catàleg multimèdia.  

Tot això, a més, s'ha dissenyat sota la premissa fonamental que el perfil d'interessos dels usuaris és 
múltiple i que la presència web de la Universitat Jaume I ha de donar una resposta individualitzada a 
aquesta realitat de multiusuaris. Per a això, el portal permetrà la personalització de continguts a tots 
els membres de la comunitat universitària i, en el futur, a altres públics amb els quals la Universitat 
mantinga una relació estable i que vulguen integrar-se en aquesta comunitat virtual d'usuaris de 
mpUJI. La personalització implica que cada usuari pot triar els continguts d'acord amb els seus 
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interessos particulars, però també que pot accedir a determinades informacions segons el perfil que 
tinga, de les seues funcions com membre de la comunitat universitària. Aquesta gestió es porta a 
terme, a més, amb una única autenticació, que permetrà que l'usuari puga navegar per un entorn 
segur amb un únic pas de comprovació de la seua identitat. A partir d'aquest moment, MultiPortal 
UJI li mostrarà que està autenticat i en un entorn segur mitjançant un canvi de color de la franja de 
contorn del web, que passarà de blau (no autenticat) a roig.  

Una altra de les grans aportacions de mpUJI 1.0 és que intenta satisfer tots els interessos d'una 
comunitat virtual tan complexa com és la que es construeix al voltant de la Universitat Jaume I amb 
una oferta comunicativa multitemàtica: a través dels cinc canals amb els quals arranca aquesta 
primera versió de MultiPortal UJI s'intenta donar resposta a necessitats informatives tan variades 
com les relacionades amb la docència (amb un accés a l'Aula virtual), la investigació i la cultura, que 
cobririen les funcions bàsiques de la Universitat, però també futurs estudiants, PIAC en línia (amb 
una eina de cerca i selecció de tota la informació acadèmica i d'assessorament per a l'alumnat), 
laboral i qualitat. L'espai de canals temàtics, que permetrà en el futur grans possibilitats de 
comunicació personalitzada, es presenta en el menú de la dreta en blau clar i es completa amb un 
espai dedicat a les eines de gestió i comunicació a través de la xarxa, en verd, com les passarel·les de 
correu electrònic i de fòrums, el directori i l'ERP universitari.  

Al costat d'això, la informació general s'estructura en el bloc de color blau marí, amb enllaços 
directes a tots els continguts de primer nivell, entre els quals destaca el nou d'Informació 
administrativa, que recull tots els continguts administratius que es generen a la Universitat i que, junt 
amb el Registre Virtual, contribueixen a aprofundir en la multiadministració, amb la combinació de 
la física i la telemàtica.  

També cal destacar el nou espai dedicat a la Tenda UJI, que suposa un avanç en el multicomerç a 
través d'Internet. Els accessos a la tenda, a la personalització i a l'autenticació es presenten també a 
través d'una botonera integrada en el disseny de totes les pàgines, la qual cosa facilita un accés 
directe en qualsevol moment a aquests continguts i serveis.  

Finalment, la pàgina principal de MultiPortal UJI es construeix principalment a través de notícies 
destacades, l'espai d'Actualitat, un resum de la premsa del dia i de l'agenda del campus. Tant la 
Revista d'actualitat com l'Agenda inclouen sengles calendaris que permeten que l'usuari puga accedir 
a una hemeroteca, o fins i tot a les previsions d'activitats per als pròxims dies.  

Com va apuntar el rector de la Universitat Jaume I, Francisco Toledo, en la seua presentació, 
"aquesta versió 1.0 de mpUJI no és més que un primer pas de la nostra renovada aposta per liderar el 
desenvolupament de les noves tecnologies en el camp de la informació i la comunicació, una aposta 
que esperem que convertisca que el portal de la Universitat, en el futur, en l'escriptori de tots els qui 
formen la comunitat virtual d'aquesta Universitat, de manera que, a través d'aquest, puguen accedir a 
tots els continguts informatius que necessiten, puguen establir espais de comunicació entre si i 
puguen desenvolupar totes les seues activitats de gestió i funcionals. Tot això amb el mateix objectiu 
final que ens mou en el món físic, el de convertir la Universitat Jaume I, també a la Xarxa, en una 
universitat de referència, atractiva i compromesa amb el desenvolupament socioeconòmic i cultural 
del seu entorn".  

La labor desenvolupada al web en aquests últims anys s'ha vist reconeguda, una vegada més, pels 
usuaris. Així, segons la setena enquesta Navegants en la Xarxa, que va realitzar l'Associació per a la 
Investigació de Mitjans de Comunicació (AIMC) durant aquest curs, la web de la Universitat Jaume 
I és la primera d'una universitat presencial entre els cent primers llocs de referència per als 
internautes espanyols. Concretament, la nostra web se situava en el lloc 66 del rànquing dels 100 
llocs web de referència, sent la primera universitat espanyola presencial més visitada pels internautes 
que van respondre a l'enquesta de l'AIMC. La nostra web ha avançat 19 posicions respecte a 
l'anterior enquesta, en un salt qualitatiu sense precedents entre les universitats espanyoles. 
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Capítol 15. POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
Sumari 

La política lingüística a la Universitat Jaume I durant el curs 2004/05 

La política lingüística a la Universitat Jaume I durant el curs 
2004/05 
La política lingüística a la Universitat durant el curs passat, en el vessant de la promoció de la 
llengua pròpia, ha estat marcada per la celebració el 24 de maig de la Festa per la Llengua. En 
l'organització d'aquest esdeveniment, a banda dels Col·lectius per la Llengua i la Cultura de Castelló, 
han estat involucrats diferents serveis de la universitat: el Servei de Llengües i Terminologia, que ha 
coordinat les actuacions, el Servei d'Activitats Socioculturals, el Servei de Comunicació i 
Publicacions i el Vicerectorat de Promoció Universitària, Sociocultural i Lingüística. Al voltant 
d'aquest acte festiu es van organitzar tota una sèrie d'activitats de promoció de la llengua: 
conferències, cicle de teatre en valencià, cicle de cinema en valencià, una exposició, concerts (amb 
l'edició d'un CD de música en valencià), així com diferents activitats el mateix dia de la festa. 

De la mateixa manera, dins de la promoció de la llengua pròpia, s'ha augmentat l'oferta formativa del 
Servei de Llengües i Terminologia amb una completa gamma de cursos específics, s'ha crat una 
plaça de lectorat de català a la universitat Jules Verne d'Amiens (França), i s'han organitzat unes 
Jornades sobre Dret i Docència en Valencià a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. 

Pel que fa al vessant del multilingüisme, s'ha ampliat l'oferta formativa de cursos de llengües 
estrangeres, amb la incorporació de cursos d'alemany i francès. Finalment, durant el curs passat es va 
posar en marxa el Projecte d'introducció de la docència en anglès, aprovat pel Consell de Govern el 
17 de desembre de 2003, seguint les recomanacions del Consell d'Estil, i que té com a finalitat 
aconseguir una major harmonització europea. 

Capítol 16. PLANIFICACIÓ I QUALITAT 
Sumari 

Planificació  
Sistema de direcció estratègica 

Qualitat  
Gestió de la qualitat  
Avaluació de la docència  
Avaluació institucional 

Planificació 

Sistema de direcció estratègica 

Qualitat 
L'Oficina de la Promoció i Avaluació de la Qualitat és la unitat organitzativa que s'encarrega de 
promoure la millora contínua tant dels processos com en els serveis que es presten a la Universitat 
Jaume I. Per a això, presta suport i assessorament als centres, departaments i oficines i serveis de la 
Universitat, i fomenta la participació en la millora dels usuaris, tant interns com externs. A més de 
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portar a terme les tasques d'assessorament de la qualitat en el laboratori d'anàlisis de residus de 
plaguicides. 

Gestió de la qualitat 

Les actuacions que ha portat a terme l'Oficina durant aquest curs acadèmic es poden emmarcar dins 
dels següents apartats: 

I) Sistemes de gestió de la qualitat segons la norma ISO 9000. 

II) Cartes de serveis de la Universitat. 

III) Programes oficials de certificació de serveis.  

IV) Formació i difusió en matèria de qualitat. 

V) Altres projectes de recollida i anàlisi de resultats. 

VI) Avaluació de la Universitat a partir del model EFQM. 

VII) Formació de directius. 

VIII) LARP. 

IX) Pla de comunicació de les accions de qualitat. 

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

I) En el camp de desenvolupament i certificació de sistemes de gestió de la qualitat amb la norma 
UNE-EN ISO 9001:2000, d'una banda, s'ha treballat en el manteniment dels sistemes de gestió de la 
qualitat certificats i, d'altra banda, s'ha començat el procés d'implantació d'un nou sistema. 

Dins dels sistemes certificats hi ha, en primer lloc, el sistema de gestió de la qualitat de les 
titulacions d'Enginyeria Informàtica, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió i Enginyeria 
Tècnica en Informàtica de Sistemes de la Universitat Jaume I. Aquest sistema ha portat a terme una 
auditoria interna i una revisió per part de la Direcció, ha sigut objecte de la segona auditoria de 
seguiment per part d'AENOR i ha obtingut una avaluació positiva. Cal destacar que dins d'aquest 
sistema s'ha posat en marxa, per tercer any consecutiu, el procés de mesura de la satisfacció de 
l'estudiantat amb la planificació i organització del curs, amb la fixació d'horaris de classes i exàmens, 
amb la implantació de programes d'assignatures i amb la preinscripció, matrícula, convalidacions i 
adaptacions. 

El nombre de respostes recollides va ser del 99,69% de la població de les titulacions d'Enginyeria 
Informàtica, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió i Enginyeria Tècnica en Informàtica de 
Sistemes. Els ítems millor valorats van ser els que giraven entorn dels processos de preinscripció i 
matrícula, així com de la informació obtinguda a través del LLEU; al contrari, les valoracions més 
baixes feien referència als processos de planificació del curs. Per això, una de les accions a impulsar, 
extretes del procés de mesurament, és una major implicació en la normalització dels processos de 
planificació dels propis directors de titulació. 

Els altres sistemes de gestió de la qualitat certificats són el del Servei de Biblioteca i el del Servei 
d'Esports. El dos sistemes han realitzat l'auditoria interna i la revisió del sistema per la Direcció; a 
més, han sigut objecte de la primera auditoria de seguiment per part d'AENOR.  
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L'Oficina de Qualitat ha participat amb caràcter continu en el procés de certificació amb la norma 
ISO 9001:2000 de la biblioteca fins al mes de maig del 2004 i després en el seu manteniment. 
Enguany la Direcció també ha portat a terme la revisió del sistema, així com dues auditories sobre 
aquest sistema de gestió. L'execució i finalització eficaç de 9 sobre 10 accions de millora 
identificades en l'auditoria del 2004 i el tancament de les observacions i desviacions sorgides 
respecte de la norma de referència ha sigut fruit de la col·laboració entre l'Oficina de la Qualitat i el 
Centre de Documentació-Biblioteca i això ha permès que el resultat de l'auditoria portada a terme per 
l'organisme certificador (AENOR) siga ben positiu, ja que "considera adequada la implantació del 
sistema de gestió de la qualitat definit amb els requisits especificats amb la norma de referència, a 
falta de conèixer els relatius al mesurament de la satisfacció dels usuaris". 

Per a aquests tres sistemes certificats, i com a requisit de la norma ISO 9001:2000, s'ha portat a 
terme el procés de mesura de l'eficàcia de la formació en el Pla de formació del PAS de l'any 2004. 

Per a aquest procés de mesurament es va utilitzar un instrument amb dues versions paral·leles 
dirigides, per un costat, als caps dels serveis implicats en els processos de certificació (set serveis de 
la Universitat) i, per l'altre, al personal d'aquests mateixos serveis que havia sigut partícip d'aquesta 
formació. 

Per acabar, s'ha començat el procés d'implantació del sistema de gestió de la qualitat de l'Oficina de 
Cooperació Internacional i Educativa. Fruit de la col·laboració activa entre l'OPAQ i els grups de 
treballs designats per l'OCIE, s'han superat les fases de liderat i diagnòstic i d'informació i formació, 
i s'està treballant en la fase de desenvolupament de la documentació del sistema.  

II) Quant al projecte d'elaboració de cartes de serveis, a data de 28 de juny de 2005 s'han publicat les 
cartes de serveis següents: Servei d'Esports, Centre de Documentació-Biblioteca, Servei de Gestió de 
la Docència i Estudiants, Oficina de la Promoció i Avaluació de la Qualitat i Oficina de Cooperació 
Internacional i Educativa. En l'últim cas es tractava d'una revisió. 

En el cas de la carta de serveis del Centre de Documentació-Biblioteca i del Servei de Gestió de la 
Docència i Estudiants el procés s'ha desenvolupat realitzant reunions del grup de treball, integrat per 
personal del Servei i l'OPAQ i dirigit per una assessora externa. Tanmateix, l'elaboració de les cartes 
del Servei d'Esports i de l'Oficina de la Promoció i Avaluació de la Qualitat ha sigut dirigida per 
l'OPAQ. 

III) L'Oficina de Qualitat també ha prestat suport per a la consecució del certificat de qualitat que 
l'ANECA ha atorgat a la biblioteca de la Universitat Jaume I. Aquest suport ha estat principalment 
enfocat a transmetre a l'equip avaluador les bones pràctiques i resultats positius en els aspectes de la 
gestió de la biblioteca. 

IV) L'OPAQ ha participat en accions de formació i difusió tant internes com externes. Pel que fa a 
les accions internes, cal dir que s'ha organitzat un curs sobre la gestió de sistemes de la qualitat 
segons les normes ISO 9000 dirigit al PAS de l'UJI, s'ha organitzat la V Jornada de Qualitat: 
"L'avaluació de la qualitat a la Universitat; propostes i programes de les Agències", dirigida a tot el 
personal de la Universitat i s'ha participat en l'organització i impartició del curs L'espai europeu 
d'ensenyament superior i el paper de l'estudiant dirigit a l'estudiantat de la Universitat. L'OPAQ 
també ha participat en accions externes com les Jornades d'Unitats Tècniques de Qualitat (ANECA - 
Universitat de Múrcia) i en tres cursos de formació en la gestió de sistemes de qualitat de 
biblioteques universitàries. 

V) Entre els diversos processos de recollida i anàlisi de resultats realitzats durant el curs 2004/2005, 
a més dels citats en l'apartat II "Sistemes de gestió de la qualitat segons la norma ISO 9000", caldria 
destacar la 2a edició del mesurament de la satisfacció laboral del personal de la Universitat. La fase 
de recollida d'informació es va realitzar entre el 31 de gener i el 15 d'abril de 2005 i es va treballar 
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amb una població de partida de 1.531 subjectes (entre PDI i PAS). Després d'aquest període, la 
mostra obtinguda va ser del 29,32% de la població, amb la qual cosa es va assolir un dels objectius 
derivats del primer procés del mesurament realitzat durant el curs 2003/04, que era superar la mostra 
i aconseguir un nombre representatiu de subjectes per a poder generalitzar les conclusions assolides 
després de l'anàlisi de les dades en diferents segments de la població. 

L'anàlisi de les dades es va realitzar durant els mesos de maig i juny i va donar com a resultat 
l'elaboració d'un informe que pròximament serà presentat a Equip de Govern. 

VI) Al llarg del curs hem continuat treballant en l'avaluació de la Universitat segons el model 
EFQM.  

VII) Dins del programa de formació de directius de la Universitat, des de l'OPAQ es va organitzar el 
curs Els nous programes de postgrau oficials, impartit per Bernabé Suárez, coordinador del programa 
de convergència europea de l'ANECA. 

VIII) D'altra banda, personal de l'Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat (OPAQ) també ha 
realitzat tasques d'assegurament de la qualitat al laboratori d'anàlisi de residus de plaguicides 
(LARP) de l'Institut Universitari de Plaguicides i Aigües de la Universitat Jaume I. Cal remarcar que 
aquest laboratori ha sigut nomenat recentment laboratori de referència del Ministeri d'Agricultura 
Pesca i Alimentació a partir de l'ordre APA/1964/2005 publicada amb data 24 de juny de 2005 en el 
BOE. El personal tècnic assignat al laboratori ha realitzat totes les inspeccions i auditories 
planificades en el seu programa amb l'objecte de poder assegurar al màxim responsable del laboratori 
que en aquest centre es compleixen els principis de les bones pràctiques de laboratori (BPL).  

Cal ressaltar que s'han dut a terme activitats d'assegurament de la qualitat en més de 40 estudis 
encarregats al laboratori per promotors externs a la Universitat, per tal que es realitzen de 
conformitat amb els principis de les BPL. A més, personal tècnic de l'OPAQ ha participat en la 
realització de les tasques administratives necessàries per gestionar correctament aquests estudis, des 
de l'inici amb la signatura dels protocols corresponents fins a l'acabament (en el cas dels estudis ja 
finalitzats) amb l'enviament de l'informe final al promotor.  

Addicionalment, durant el període especificat s'han realitzat dues inspeccions completes de les 
instal·lacions del laboratori, incloent-hi la revisió de l'estat del sistema documental (procediments i 
registres) i dels diferents llocs de treball, equips i aparells, instal·lacions d'arxiu (tant de 
documentació com d'espècimens i productes de referència), organització i formació del personal, 
eliminació de residus i, finalment, de l'estat de materials i productes rebuts al laboratori.  

Per altra banda, el tècnic de l'OPAQ responsable de l'assegurament de la qualitat en el LARP, ha 
participat en la formació de tot el personal del LARP, organitzant diferents sessions formatives 
internes durant 2004, en les quals s'han revisat els aspectes claus del sistema de qualitat implantat i 
les noves activitats a realitzar encaminades a la millora del sistema.  

Per a la correcta realització de les seues activitats i per a mantenir contínuament actualitzats els seus 
coneixements, relatius a assegurament de la qualitat en laboratoris, el personal tècnic de l'OPAQ ha 
assistit a jornades de formació externa organitzades per entitats nacionals de reconegut prestigi. 

IX) S'han realitzat nombrosos canvis al canal o pàgina web de l'Oficina de Promoció i Avaluació de 
la Qualitat amb caràcter periòdic, i s'ha difós als usuaris la informació més rellevant, i també s'ha 
facilitat la informació completa i detallada en els processos d'avaluació. 

Avaluació de la docència 

Pàgina 326 / 357Memòria del curs 2004/05



No omplit per l'OPAQ 

Avaluació institucional 

Pel que fa al Programa d'avaluació institucional de l'ANECA, durant el curs 2004/05 s'ha participat 
en la segona anualitat d'aquest amb l'avaluació de dues titulacions de la nostra Universitat: la 
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses i la Llicenciatura en Humanitats. 

La tasca va començar a partir del mes d'octubre de 2004 amb el treball intern entre l'OPAQ i el 
Servei d'Informàtica, amb vista a poder proporcionar a les unitats participants la documentació 
necessària per a poder desenvolupar el seu treball correctament. Així, a partir del 3 de desembre, 
amb la realització d'una sessió informativa als comitès d'autoavaluació, va començar la fase 
d'autoavaluació que va durar fins al 31 de març, data en què els informes interns es van enviar a 
l'ANECA. 

La fase d'avaluació externa es va realitzar durant el mes d'abril de 2005 i en concret els dies de l'11 al 
13 per a ADEM i del 18 al 20 per a Humanitats. Els informes externs definitius es van rebre amb 
data 15 de juliol, després d'un període d'al·legacions entre les parts interessades. 

En aquest moment, per tant, el procés d'autoavaluació no està totalment finalitzat perquè queda 
pendent la fase d'elaboració del plans de millores de la unitat per part dels comitès d'autoavaluació, 
fase que es desenvoluparà fins al 15 de novembre de 2005. 

Així mateix, durant aquest curs s'ha continuat treballant amb les titulacions que, durant el curs 
2003/04, van participar en el Programa pilot d'acreditació de l'ANECA (Llicenciatura en Química, 
Enginyeria Química, Ciències Empresarials i Psicologia). Aquestes titulacions que durant el curs 
passat van dur a terme una validació de la metodologia proposada per l'ANECA han estat elaborant 
aquest curs uns plans de millores de la unitat davant la situació detectada amb vista a un possible i 
futur procés d'acreditació. 

Finalment, també durant aquest curs s'ha continuat treballant amb el Departament de Llenguatges i 
Sistemes Informàtics en el seu pla de millores derivat del procés d'autoavaluació que van dur a terme 
durant el curs 2002/03, dins del Pla de qualitat de les universitats, dependent del Consell de 
Coordinació Universitària. 

Capítol 17. ANNEX 

Capítol 18. ENTITATS DEPENDENTS 
Sumari 

Àgora Universitària, SL  
Fundació Universitat Jaume I-Empresa (FUE)  
Societat d'Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I  
Fundació Germà Colón Domènech de la Comunitat Valenciana  
Fundació Isonomia  
Fundació Càtedra Enric Soler i Godes  
Càtedra d'Innovació i Creativitat 

Àgora Universitària, SL 
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Fundació Universitat Jaume I-Empresa (FUE) 
La Fundació Universitat Jaume I-Empresa té com a objectius promoure, potenciar, canalitzar i 
gestionar les relacions entre la universitat i la societat, i facilitar la comunicació, el coneixement, el 
diàleg i la cooperació entre la Universitat i l'entorn socioeconòmic, públic i privat. 

Desenvolupar plans de formació complementària a l'acadèmica i adequada a les necessitats de 
l'entorn geogràfic i empresarial. 

Difondre i gestionar les estades de l'estudiantat universitari en pràctiques a les empreses. 
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Orientar l'estudiantat en la recerca d'ocupació i fomentar l'esperit emprenedor per a l'autoocupació. 

Realitzar jornades, seminaris, conferències, etc., amb l'objectiu de mantenir i potenciar les relacions 
universitat-societat. 

El Patronat està compost per tots els membres del Consell Social de la Universitat Jaume I, per 
representants de la mateixa Universitat i per empreses/entitats adherides com a patrons. N'és 
president Rafael Benavent Adrián. 

Els òrgans de govern i la composició són: 

- El Patronat 

- La Presidència 

- La Gerència 

El Patronat és el màxim òrgan de govern, representació, administració i decisió de la Fundació 
Universitat Jaume I-Empresa. Actua en Ple i en Comissió Permanent. 

La Presidència és exercida pel president del Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló; 
ocupa aquest càrrec Rafael Benavent Adrián. 

La Gerència és l'òrgan encarregat d'executar les directrius i els acords que el Patronat decideix i està 
assumida actualment i des de la constitució d'aquesta Fundació per Cipriano de Mesa Díaz. 

COMPOSICIÓ DEL PLE DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT JAUME I-
EMPRESA 

President, Rafael Benavent Adrián (Consell Social UJI) 

Vicepresident, Luis Batalla Romero (Lubasa) 

Vicepresident, Rafael Montero Gomis (Consell Social UJI) 

Vicepresident, Vicente Orts Ríos (vicerector UJI) 

Vicepresident, FranciscoToledo Lobo (rector UJI) 

Maximiano Aparici Miralles (Cerámicas Aparici SA) 

José Arcusa Balaguer (Colorificio Cerámico Bonet SA) 

Joaquín Ayza Miralles (Gestora Laboral Mediterránea ETT SA) 

Juan Antonio Baigorri García (Esmalglass SA) 

Conrado Balaguer Escrig (Ruralcaixa) 

Juan Barreda Miralles (Marie Claire SA) 

Juan José Benavent Estrems (Keraben SA)
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Juan Enrique Blasco Sanchiz (Unió de Mútues) 

Carlos Cabrera Ahís (Ceracasa) 

José Ramón Calpe Saera (Ajuntament de Borriana) 

Carlos Camahort Carmona (Taulell SA) 

Pablo Cruz Orozco (Ube Chemical Europe SA) 

Pilar Chiva Jordá (Visualis Ibérica SA) 

Fernando Diago de la Presentación (ASCER) 

Carlos Fabra Carreras (Diputació Provincial de Castelló) 

Ignacio Ferrer Ros de Ursinos (Caixa Rural de Castelló) 

Lourdes Frías Llorens (AFS Notarios) 

Fidel García-Guzmán Máñez (Guzmán SA) 

Alfredo García Ropa (Edycon SA) 

Jesús Ger García (Marina d'Or-Loger SA) 

Enrique Gimeno Escrig (Facsa) 

Pedro J. Hausdorff (Ferro Spain SA) 

Fernando Maeso Pallarés (Azuliber 1 SL) 

Miguel Ángel Mallasén Quiles (la Caixa) 

Salvador Martí Huguet (Cambra de Comerç de Castelló) 

Jorge Martínez Cabanillas (Record Rent a Car SA) 

Federico Michavila Pallarés (Torrecid SA) 

Manuel Monfort Tena (Transportes Monfort SA) 

Vicente Monsonís Boix (Grupo G y C) 

Juan José Monzonis Martínez (Autoritat Portuària de Castelló) 

Luis Prada González (BP Oil Refinería de Castellón SA) 

José Roca Vallés (CEC) 

Fernando Roig Alfonso (Pamesa SL) 

Juan Roig Alfonso (Mercadona SA) 
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Jorge Tejedo Orts (Ecocat SL) 

Antonio Tirado Jiménez (Fundació Caixa Castelló-Bancaixa) 

Josep Tur Moya (Ajuntament de la Vall d'Uixó) 

Fernando Vázquez Albert (Iberdrola SA) 

José Miguel Viciano Roca (Quimicer SA) 

Manuel Vilanova Goterris (Ajuntament de Vila-real) 

Frederic Chaume Varela (UJI) 

Carlos Feliu Mingarro (UJI) 

M. Ángeles Fernández Izquierdo (UJI) 

Ana M. Fuertes Eugenio (UJI) 

Juan-Luis Gómez Colomer (UJI) 

Rafael López Lita (UJI) 

Germán Orón Moratal (UJI) 

Pilar Orús Báguena (UJI) 

Miguel Salvador Bauzá (UJI) 

Juan Saura Barreda (UJI) 

Pablo Baigorri García (Consell Social UJI) 

Encarna Barragán Brito (Consell Social UJI) 

José Luis Breva Ferrer (Consell Social UJI) 

Alberto Fabra Part (Consell Social UJI) 

Modesto Fabra Valls (Consell Social UJI) 

Carlos Fernández Bielsa (Consell Social UJI) 

Alfonso Ferrada Gómez (Consell Social UJI) 

Manuel González Cudilleiro (Consell Social UJI) 

Daniel Gozalbo Bellés (Consell Social UJI) 

Rosa Grau Gumbau (UJI) 

Víctor Llorente Illera (Consell Social UJI)
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Vicente Mira i Franch (Consell Social UJI) 

Antonio Montañana Riera (Consell Social UJI) 

María José Morte Ruiz (Consell Social UJI) 

Miguel Ángel Mulet Taló (Consell Social UJI) 

Sebastián Pla Colomina (Consell Social UJI) 

Luis Prades Perona (Consell Social UJI) 

José Sos García (Consell Social UJI) 

Consol M. Valls Gregori (Consell Social UJI) 

Enrique Vicedo Madrona (Consell Social UJI)  

Cipriano de Mesa Diaz (Director de la Fundació)  

Amb les adhesions produïdes en aquest curs s'ha elevat a 42 el nombre total de patrons: 

Universitat Jaume I 

Confederació d'Empresaris de Castelló 

AFS Notarios 

Ascer 

Autoritat Portuària de Castelló 

Ajuntament de Borriana 

Ajuntament de la Vall d'Uixó 

Ajuntament de Vila-real 

Azuliber SA 

BP Oil España SA 

Caixa Rural de Castelló 

Cambra de Comerç de Castelló 

Ceracasa SA 

Cerámicas Aparici SA 

Colorificio Cerámico Bonet SA 

Diputació Provincial de Castelló 
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Ecocat SA 

Edycon 

Esmalglass SA 

Facsa 

Ferro Spain, SA 

Fundació Caixa Castelló-Bancaixa 

Gestora Laboral Mediterránea ETT 

Grupo G y C 

Guzmán SA 

Iberdrola SA 

Keraben SA 

La Caixa 

Lubasa 

Marie Claire SA 

Marina d'Or-Loger 

Mercadona SA 

Pamesa SL 

Quimicer SA 

Record Rent a Car SA 

Ruralcaixa 

Taulell SA 

Torrecid SA 

Transportes Monfort SA 

UBE Chemical Europe SA 

Unió de Mútues 

Visualis Ibérica SL 

L'àrea de Promoció i Gestió de Convenis i Contractes procura la signatura de contractes i convenis 
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entre els diferents departaments de la Universitat i les entitats públiques i privades. 

L'àrea de Formació dissenya, promou i executa totes les matèries relacionades amb els cursos de 
formació de postgrau. Impulsa accions encaminades a la inserció professional i a l'autoocupació dels 
titulats universitaris. 

L'àrea de Pràctiques Formatives promou i afavoreix la formació de l'estudiantat a través d'un període 
de pràctiques en empreses i institucions relacionades amb la seua formació acadèmica i professional.

L'àrea d'Administració és un servei horitzontal que dóna suport administratiu a tot el grup d'activitats 
de la Fundació, tant pròpies com derivades de convenis.  

El desenvolupament dels plans d'actuació base té com a objecte l'estudi de les necessitats 
tecnològiques de les empreses del sector ceràmic i químic de la província de Castelló, a fi de 
promoure convenis d'investigació. 

Per a poder atendre les activitats de la Fundació en determinats convenis és compta amb l'ajuda 
d'estudiantat en règim de pràctiques. 

La Fundació ha signat 340 convenis en 2004, amb uns ingressos de 2.737.280 euros. 

En l'àrea d'investigació s'han establit 114 convenis. En formació s'han realitzat 42 convenis. S'han 
signat 440 convenis d'estades en pràctiques. En jornades, seminaris, congressos i diversos s'han 
realitzat 25 activitats. 

En l'àrea de pràctiques lliures s'han atès un total de 627 estudiants i estudiantes que han realitzat 
estades en empreses de Castelló, principalment en els sectors financer, serveis i industrial. 

ÀREA DE CREACIÓ D'EMPRESES-AUTOOCUPACIÓ (FÒRUM JOVELLANOS DE FOMENT 
EMPRESARIAL) 

Curs de Creació d'Empreses i Gestió de Pimes 

V Curs de Creació d'Empreses i Gestió de Pimes organitzat pel Fòrum Jovellanos de Foment 
Empresarial. Va tindre lloc entre octubre del 2004 i juliol del 2005. S'imparteix en col·laboració amb 
l'Escola d'Organització Industrial (EOI) de Madrid, i sota el patrocini de la Fundació Generalitat 
Valenciana-Iberdrola, el Fons Social Europeu i la Caixa d'Estalvis del Mediterrani (CAM). 

DIVERSOS 

Beques Lubasa Social 

La FUE participa com a membre del Jurat de les beques oferides per Lubasa Social a estudiantat de 
la Universitat Jaume I. 

Societat d'Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I 
La Societat d'Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I (SAUJI) ha augmentat el nombre de 
socis en un 30%, i actualment l'associació compta amb més de 1.200 membres. 

A banda de la consecució dels objectius generals de l'associació, per a la SAUJI l'any 2004 ha 
suposat l'any de la consolidació d'un projecte amb la celebració dels actes commemoratius del seu 
cinquè aniversari. 
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Objectius 

Els objectius plantejats i aconseguits durant l'any 2004 han estat: 

increment i consolidació de la fidelització i captació de socis; millora de la qualificació 
professional dels socis, mitjançant la formació continuada amb activitats pròpies i acords 
externs, que els permet una millor inserció laboral; ampliació, consolidació i millora dels 
serveis i activitats de l'associació; comunicació i inscripció al Ministeri de l'Interior de 
l'adaptació dels Estatuts a la nova Llei d'associacions 1/2002; consolidació de la participació 
de l'associació en les xarxes nacional i internacionals d'antics alumnes.  

 

V Aniversari 

Per a celebrar amb tota la societat de Castelló aquests cinc anys de funcionament satisfactori, la 
SAUJI ha organitzat diverses activitats sota la temàtica "Societat universitat-mitjans de comunicació: 
la transmissió dels valors i coneixements".  

Conferència a càrrec del periodista Andrés Aberasturi. 

Taula rodona amb la participació de Jordi García Candau, Ángeles Caso, Amando de Miguel 
Rodríguez, Francisco Toledo Lobo i José M. Arquimbau Montolio. Aquesta taula redona va 
ser seguida per les seus universitàries a través de videoconferència. 

Sopar commemoratiu per a tots els socis on també es va convidar les personalitats de la 
societat de Castelló. En aquest acte es van anomenar quatre nous socis honorífics de la SAUJI: 
Juan Rodríguez Abellán (psicòleg), Fundació Amigó (Proyecto Hombre), Dolores Cortés 
Goterris (empresària) i Jordi García Candau (periodista). 

 

Comunicació amb els socis 

La millora de la pàgina web (www.sauji.uji.es) ha estat una constant que s'ha vist beneficiada per 
nous apartats i contínues actualitzacions. 

Així mateix, l'associació ha millorat el seu programa de gestió de la base de dades incloent-hi nous 
filtres que han permès una millor recerca i tramesa de la informació als socis i ha aconseguit un 
tracte més personalitzat. 

Els socis també disposen d'una clau d'accés que els permet identificar-se electrònicament i fer 
gestions en línia amb la Universitat Jaume I. 

Inserció laboral 

La millora dels serveis per a la inserció laboral i millora de l'ocupació és un dels principals objectius 
de l'associació. 

Els socis de SAUJI reben setmanalment ofertes de treball que els facilita l'Àrea d'Inserció 
Professional de l'OCIE, la Fundació Universitat Jaume I-Empresa (FUE) i altres entitats amb les 
quals hi ha convenis de col·laboració com són: l'Agència de col·locació de la Cambra de Comerç, 
Indústria i Navegació de Castelló; el Col·legi d'Economistes de Castelló i consultories de recursos 
humans de Castelló com Hybris Consulting i Roig&Roig Psicólogos industriales.  
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La SAUJI també pertany al Consell d'Inserció Professional de la Universitat i ha col·laborat 
activament amb l'Àrea d'Inserció Professional de l'OCIE (realització de la guia d'orientació 
professional per a universitaris: Preocupa't i participació en la Fira d'Ocupació i en les jornades sobre 
eixides professionals). 

Formació 

Durant el curs 2003-04, la SAUJI ha dut a terme la realització de diversos cursos per a millorar la 
qualificació professional dels seus socis. Aquests han estat: un curs d'anglès de nivell Intermediate, 
un curs de grau mitjà de coneixements de valencià i un curs d'ofimàtica. Tots el cursos s'han fet amb 
la col·laboració i suport del Servei de Llengües i Terminologia i del Centre de Postgrau i Formació 
Continuada. 

La SAUJI ha fet una difusió de tots els cursos organitzats per la Universitat com són els cursos de 
postgrau, màsters, formació superior, extensió universitària, cursos d'estiu, etc., així com cursos 
d'altres institucions amb les quals es col·labora. 

Activitats socioculturals 

La SAUJI ha fet difusió de totes les activitats culturals que ha organitzat la Universitat Jaume I a 
través del Servei d'Activitats Socioculturals i ha fomentat l'accés dels socis a totes aquestes activitats 
i cursos que organitza aquest Servei (Aula de cinema, Aula de F 

fotografia, Aula de teatre, etc.). 

Així mateix, la SAUJI difon entre els socis informació de les activitats socioculturals que ens arriben 
i que es porten a terme a la província de Castelló. 

Com activitat pròpia, l'associació va dur terme l'exposició fotogràfica Niños de nadie de Julián 
Barón, del 30 de març al 17 d'abril, a la Seu de la Ciutat, amb la col·laboració de l'Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat. 

Ha organitzat la visita a l'UJI i l'acte acadèmic de diverses promocions de titulats UJI (principalment 
de l'Escola Universitària de Formació del Professorat d'EGB de Castelló), ha col·laborat amb el 
programa Perifèrics 2004, organitzat pel Servei d'Activitats Socioculturals i ha col·laborat i participat 
activament en la jornada de portes obertes Viu la Universitat. II Trobada Universitat Jaume I-
Societat. 

Extensió SAUJI 

La SAUJI ha assistit a les trobades d'amics i antics alumnes de les universitats espanyoles i, com a 
vocal de la Junta Directiva de la Federació Nacional d'Associacions d'Amics i a 

Antics Alumnes de les Universitats Espanyoles, ha participat en les reunions de la Junta de la 
Federació i ha realitzat gestions diverses per a millora de la Federació amb institucions com la 
CRUE i amb entitats privades. 

Finalment, la SAUJI ha adaptat els seus estatuts a la nova legislació sobre associacions. 

L'aprovació de la modificació dels Estatuts va tenir lloc en assemblea general extraordinària el dia 16 
de març de 2004 i, amb posterioritat, es van inscriure els estatuts al Registre Nacional 
d'Associacions. 

Evolució i perfil dels socis 
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Evolució del creixement de socis 

 

Altes i baixes de l'any 2004 
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Perfil dels socis 

Fundació Germà Colón Domènech de la Comunitat Valenciana
CURS: La sintaxi normativa que voldríem, a càrrec de Joan Solà Cortassa (doctor en filologia 
catalana per la Universitat de Barcelona, màster en lingüística general per la universitat de Reading, 
director i professor del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona). 
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Facultat de Ciències Humanes i Socials, dies 2 i 3 de desembre de 2004. 

Jornades: Noves perspectives d'El Quixot(1605-2005):  

15 de febrer de 2005: José Manuel Blecua, La palabra y el Quijote; José María Díez Borque, 
Imágenes del Quijote. 

16 de febrer de 2005: Ricardo Senabre, Novedades narrativas en el Quijote; Rafael Beltrán, Los 
libros de caballería y la construcción novelesca de Don Quijote. 

Conferència 

16 de març de 2005: P. Josep Massot i Muntaner. 

Curs d'estiu 

L'escriptor i la seua obra (narrativa hispànica d'avui) 

6 de juliol de 2005  

Luis Mateo Díez Rodríguez: Territoris de la imaginació. 

Santos Sanz Villanueva: La novel·la espanyola en una cruïlla. 

José María Merino Sánchez: Ficció i realitat. 

7 de juliol de 2005 

Álex Susanna Nadal: Panoràmica de narratives. 

Carme Riera: Amb un tacte fet de paraules. 

Jaume Cabré: Dubtes i certeses a l'obra de l'escriptor. 

Dolores Vilavedra: Panoràmica de la narrativa gallega actual. 

8 de juliol de 2005 

Alfredo Conde Cid: Literatura i identitat. 

Luisa Castro: La novel·la com a forma de coneixement. 

Conferència 

18 de novembre de 2005 

Joan Manel Soldevilla: Els còmics: la revolució permanent. Actualitat d'un mitjà en transformació. 

Llibres: Les lletres hispàniques als segles XVI,XVII i XVIII. 14 de juliol de 2005. 

Maquetació i correcció del llibre Aproximació lingüística als inicis de la llengua catalana. Segles 
VIII-XIII. 14 de gener de 2005. 
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Llibre Llengües i literatures. 

Fundació Isonomia 
Presentació 

La Fundació Isonomia és una institució privada, sense ànim de lucre, els fins de la qual es vertebren 
al voltant del suport a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, així com d'altres col·lectius 
socialment, econòmicament, laboralment, educativament i culturalment desfavorits i susceptibles de 
sofrir discriminació. 

Els objectius 

La Fundació Isonomia desenvolupa projectes i activitats des de l'àmbit provincial i autonòmic, i 
estén xarxes cap a l'àmbit estatal, europeu i internacional amb l'objectiu d'atendre i promocionar 
aquelles persones i col·lectius desfavorits per la desigualtat d'oportunitats i la discriminació. 

Són objectius de la Fundació Isonomia els següents:  

- Obrir camps, interdisciplinaris, interrelacionals i interactius, d'investigació, estudis i acció. 

- Crear fòrums d'interlocució, mantinguts des d'experiències pràctiques, en els quals participen 
programes, col·lectius i institucions, implicats en les investigacions, els estudis i les accions 
pràctiques i experiencials de les àrees temàtiques que vertebren la Fundació. 

- Promoure la formació de la igualtat de gènere, en el context dels cursos de postgrau, així com en 
primer, segon i tercer cicle, i la formació de capacitació i reciclatge.  

- Implementar l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació, com a eines d'investigació, 
vehicles de programes de formació i divulgació.  

- Facilitar la investigació i el desenvolupament d'idees innovadores i l'articulació de nous paradigmes 
que actuen com a referents integradors d'un món més plural, just, simètric i equitatiu, en els quals la 
reciprocitat, el respecte i el reconeixement de la diversitat siguen tres dels criteris irrenunciables que 
fonamenten la Fundació. 

L'organització 

Patronat 

Presidència: Francisco Toledo Lobo, rector de la Universitat Jaume I. 

Vicepresidència: Asunción Ventura Franch. 

Secretària: Carmen Rosa Olaria Puyoles. 

Vocals: Rosa Ana Clemente Estevan 

Encarna Barragán Brito, secretària general de les comarques del nord del sindicat Comissions 
Obreres. 

Joaquín Arnau Vallina, secretari d'Acció Institucional i Social de la Unió General de Treballadors.
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Gerència: Alicia Gil Gómez. 

Patronat honorífic 

Betty Williams, premi Nobel de la Pau de 1976. 

Eduardo Galeano, escriptor. 

Comissió assessora de la Fundació Isonomia 

- Jordi Adell Segura. Professor titular interí de Didàctica i Organització Escolar i director del Centre 
de Noves Tecnologies de la Universitat Jaume I. 

- Consol Aguilar Ródenas, catedràtica de Didàctica de la Llengua i de Literatura de la Universitat 
Jaume I. 

- Mercedes Alcañiz Moscardó, professora titular de Sociologia de la Universitat Jaume I. 

- Amador Antón Antón, professor titular de Lògica i Filosofia de la Ciència de la Universitat Jaume 
I. 

- Enric Cervera Mateu, professor titular de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial de la 
Universitat Jaume I. 

- Mary Farell Kane, professora titular de Filologia Anglesa de la Universitat Jaume I. 

- Adela Gonell Galindo, professora associada de Didàctica de la Llengua i de la Literatura de la 
Universitat Jaume I. 

- Ana Martín Gual, professora titular de Sociologia de la Universitat Jaume I. 

- Rosa Monlleó Peris, catedràtica d'Història Contemporània de la Universitat Jaume I. 

- Dora Sales Salvador, del Departament de Traducció i Comunicació de la Universitat Jaume I. 

Seu social 

Fundació Isonomia  

Universitat Jaume I. Campus de Borriol, bloc b, 1r, ctra. de Borriol s/n.  

12071 Castelló de la Plana 

Telèfon: 964729134  

Fax: 964729135 

isonomia@isonomia.uji.es  

Les xarxes externes 

Xarxa d'ajuntaments de la província de Castelló
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Aín, Albocàsser, l'Alcúdia de Veo, Fondeguilla, Algímia d'Almonesir, Almassora, Almenara, les 
Alqueries, Altura, Ares, Argeleta, Aiòder, Assuévar, Benafigos, Benicàssim, Canet lo Roig, 
Castellfort, Castelló, Catí, Cervera, Xóvar, Cinctorres, Cortes d'Arenós, les Coves de Vinromà, 
Culla, Eslida, Espadella, Fanzara, el Forcall, les Fonts d'Aiòder, Herber, la Jana, Llucena, Moncofa, 
Montanejos, Morella, Nules, Onda, Peníscola, la Pobla Tornesa, la Pobla d'Arenós, Ribesalbes, 
Rossell, la Salzedella, Sant Rafael, Sant Joan de Moró, Sant Mateu, Santa Magdalena de Polpís, la 
Serratella, Suera, Tales, Tírig, la Todolella, Toga, Torralba del Pinar, Torreblanca, Torre-xiva, la 
Torre d'en Besora, Traiguera, Vallat, la Vall d'Uixó, Vilafamés, Vilafranca, Vilamalur, Vinaròs, 
Viver, Xert. 

Xarxa associativa 

Afanias, Afdem, Asociación de Alzheimer de Castelló, Frater, Once Castelló, Asociación Síndrome 
de Down de Castelló, Asociación El Cau, Causas Unidas, Asociación Cultural La Gavilla Verde, 
Asociación Colectivo de Discapacitados de Borriana, AMPA CP Francisco Mondragón d'Eslida, 
Asociación Araca, Acsovitra, Asociación Rumana Castellonense, Cocemfe Vinaròs, Ampa CP Dean 
Martí d'Orpesa, Acvipaer, Asociación Phoenix y Águila, Unión de Consumidores de Castelló, 
Asociación para la Cooperación con el Sur-Acsur las Segovias, Cocemfe Castelló, Asociación de 
Padres de Niños Autistas de Castelló, Asociación de Párkinson de la Provincia de Castelló, 
Asociación de Amas de Casa de Azuébar, Asociación de Mujeres de Navajas, Asociación de 
Pensionistas y Jubilados de Azuébar, Associació Professional d'Educadors Socials del País Valencià, 
Asociación Quisqueya, AFAMMER, ATIS, Institut de Biomecànica de València, Associació de 
Dones de Catí, Asociación de Esclerodermia de Castelló, Associació de Dones Progresistes d'Onda, 
Asociación Marcela, Asociación Aspace de Valencia, AIMPEI Comunitat Valenciana, AIMPEI 
Extremadura, Associació Dones per la Diversitat i la Pau, Joves d'Esquerra Unida de la Vall d'Uixó, 
AMUC (Asociación de Minusválidos Universitarios de Castelló), ADEMUR. 

Xarxa d'interlocutors socials 

CCOO Secretaria de la Dona de Castelló, UGT Castelló, Federació de Dones Empresàries de 
Castelló, Mancomunitat Espadà-Millars, Associació per al Desenvolupament Empresarial-ADE, 
Col·legi Oficial de Diplomats/ades en Treball Social i Assistents Socials de Castelló, GEIC-
Asociación de Trabajadores. 

Memòria descriptiva de les activitats del curs 2004/05 

1. Els projectes europeus 

La Fundació Isonomia participa en la promoció i desenvolupament de projectes, programes i 
iniciatives públiques impulsades per la Unió Europea, per l'estat espanyol, la Comunitat Valenciana i 
les institucions provincials i locals.  

El seu objectiu és articular propostes encaminades a afavorir la impregnació de la igualtat 
d'oportunitats i l'antidiscriminació en la política, la presa de decisions, la cooperació internacional, el 
desenvolupament, la pau, l'ocupació, la salut, l'educació, el medi ambient... En definitiva, en el 
desenvolupament social, humà, cultural, econòmic, científic i tecnològic, i contribuir així a la 
consecució d'una societat més justa, més democràtica i més lliure. 

1.1 Projecte Equal Igualdader (Iniciativa Equal. Convocatòria 2004/07) 

La iniciativa comunitària Equal pretén desenvolupar, en l'àmbit de la cooperació transnacional, la 
promoció de nous mètodes de lluita contra la discriminació i desigualtat de tota classe en relació amb 
el mercat de treball. 
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El projecte Igualdader està promogut per l'agrupació de desenvolupament geogràfic denominada Red 
Igualdader de caràcter pluriregional composta per diverses entitats de vuit comunitats autònomes de 
l'estat espanyol: Andalusia, Astúries, Catalunya, Galícia, Extremadura, Madrid, Comunitat 
Valenciana i Navarra; la Universitat Jaume I és entitat representant.  

La Universitat i la Fundació Isonomia col·laboren per al desenvolupament del projecte i els seus 
objectius. 

1.2 Projecte Equal Mass-Mediació (Iniciativa Equal. Convocatòria 2000/04)  

El projecte Mass-Mediació està promogut per l'agrupació de desenvolupament geogràfic denominada 
Red Aldaba integrada per entitats públiques i entitats sense ànim de lucre de set comunitats 
autònomes de l'estat espanyol: Andalusia, Astúries, Ceuta, Extremadura, Madrid, Comunitat 
Valenciana i País Basc, de la qual és l'entitat representant la Universitat Jaume I, per tant té un 
caràcter pluriregional. 

Aquesta organització en xarxa suposa que les tecnologies de la informació i de la comunicació 
siguen les eines d'interrelació bàsiques que garantisquen la participació igualitària i democràtica en 
l'establiment d'una xarxa activa i dinàmica que permeta treballar al voltant d'objectius, mètodes i 
materials comuns. 

El projecte Mass-Mediación centra els seus esforços en la consecució de la igualtat d'oportunitats, ja 
que es detecta una carència a l'hora d'atendre les necessitats dels grups i persones afectats per la 
desigualtat i la discriminació. Per això, considera com a objectiu prioritari la posada en marxa d'una 
estructura que indague sobre les necessitats, carències i desitjos de la població, de les empreses i de 
les institucions, i que facilite la coordinació i la transferència d'informació sobre les iniciatives, 
serveis, recursos, etc., que estan activats des de les distintes entitats, de manera que els recursos i 
serveis que aquestes oferisquen es corresponguen amb les necessitats detectades, per tal 
d'economitzar recursos i evitar així la despesa innecessària de béns i diners públics. 

2. Activitats de formació 

2.1. Formació en línia. IV Edició del curs Mainstreaming de gènere: alternatives per a la igualtat.  

Objectius: aportar claus, instruments i conceptes que permeten la implementació de mesures i 
projectes en pro de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. 

Persones destinatàries: persones interessades en programes i iniciatives comunitàries, promotors de 
projectes, personal tècnic de les administracions públiques, professorat de tots els nivells, persones 
emprenedores i totes aquelles persones professionals interessades en els canvis socials. 

Duració: 200 hores  

2. 2 Formació de postgrau  

2.2.1. I Edició del curs de postgrau Tractament no sexista de la informació: claus i fonaments.  

Objectius: aportar claus, instruments i conceptes que permeten la implementació de mesures i 
projectes en pro del tractament no sexista de la informació. 

Persones destinatàries: persones interessades en programes i iniciatives comunitàries, promotors de 
projectes, personal tècnic de les administracions públiques, periodistes, llicenciats/des en Ciències de 
la Informació i professionals afins als mitjans de comunicació, així com totes aquelles persones i 
professionals d'altres àmbits interessats en el llenguatge no sexista.
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Duració: 240 hores 

2.2.2 II Edició del curs de postgrau/màster Mediació per la igualtat d'oportunitats en la participació 
social i en el treball.  

Objectius: capacitar en mediació social per a la igualtat d'oportunitats i l'ocupabilitat a graduats/ades 
universitaris/àries per al desenvolupament de l'activitat professional. 

Persones destinatàries: persones interessades en programes i iniciatives comunitàries, promotors de 
projectes, personal tècnic de les administracions públiques i professionals afins a l'àmbit de la 
mediació social. 

Duració: 450 hores (modalitat postgrau) 

570 hores (modalitat màster) 

2.3 Formació presencial 

Objectius: oferir formació en matèria d'igualtat d'oportunitats, a través de cursos impartits per 
professorat universitari i personal expert. 

Dirigit a: estudiantat universitari i persones interessades en la temàtica. 

Duració: 20/30 hores convalidables per crèdits de lliure configuració. 

Cursos:  

Dones i tècniques de negociació. 

Menjar o no menjar: la dura realitat de l'anorèxia i la bulímia 

L'autoocupació 

Mobbing: l'assetjament psicològic en el treball. Problemàtica en la dona. 

3. Nus acadèmic 

Des del seu nus acadèmic, la Fundació Isonomia impulsa els estudis de gènere, així com la 
cooperació interuniversitària amb altres centres d'investigació. El nus acadèmic de la Fundació 
Isonomia impulsa el Centre de Coordinació d'Estudis de Gènere, integrat per organismes de la 
Universitat de València, la Universitat d'Alacant, la Universitat Miguel Hernández d'Elx i la 
Universitat Jaume I. En aquest marc s'organitza el Doctorat Interuniversitari UJI - Universitat 
d'Alacant, amb cooperació amb aquesta última universitat, així com el programa de doctorat 
coordinat per l'UJI Una perspectiva interdisciplinària dels estudis de gènere. 

4. Programes d'indagació social 

4.1 Grup d'indagació, anàlisi i treball al voltant de la discapacitat 

Estructura permanent de reflexió activa al voltant de la discapacitat en què estan representades les 
persones, col·lectius i institucions afectades per la discapacitat: institucions involucrades en la 
defensa dels drets dels discapacitats/ades, institucions involucrades en el tema de la discapacitat, 
autoritats polítiques, serveis d'atenció i treball social, mitjans de comunicació i persones afectades 
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directament.  

Resultat: Guia d'ajudes i serveis per a persones amb discapacitat a Castelló. 

- Publicació: L'ocultat, l'invisibilitzat: violencia cap a les persones amb discapacitat. 

4.2 Grup d'indagació, anàlisi i treball al voltant del treball sexual  

Estructura permanent de reflexió activa al voltant del treball sexual en què estan representades les 
persones, col·lectius i institucions afectades al voltant del treball sexual: associacions involucrades 
en el tema del treball sexual, mitjans de comunicació i persones afectades directament.  

Resutat: publicació Estudi sobre la realitat de les dones invisibilitzades: treballadores del sexe a 
Castelló. 

4.3 Grup d'indagació, anàlisi i treball al voltant de la violència 

Estructura permanent de reflexió activa al voltant de la violència en què estan representades 
persones, col·lectius i institucions relatcionades amb la violència: institucions involucrades en la 
defensa dels drets de les dones, institucions involucrades en el tema de la violència, polítiques, 
serveis d'atenció i treball social, mitjans de comuncació i persones afectades directament.  

Resultat: Publicació: "Grup d'indagació, anàlisi i treball al voltant de la violència 2004". 

5. Programes d'interlocució i participació social 

5.1 Seminari de coeducació: mainstreaming en les escoles rurals 

5.2 Seminari Dones immigrants: multiculturalitat i integració 

5.3 Seminari: La informació com a impuls de la igualtat d'oportunitats 

5.4 Seminari: La formació, eina per a la igualtat 

5.5 III Jornades d'Interlocució Municipal. 

Promoure estructures permanents de reflexió activa al voltant de qüestions de la vida quotidiana dels 
distints municipis que conformen la Xarxa de Suport Municipal de la Fundació Isonomia. 

5.6 V Jornades de Treball en l'Àmbit Social 

Donar continuïtat a un espai de trobada entre diferents entitats, associacions i població no associada 
de la nostra província, on es puga debatre, analitzar i aprofundir sobre la importància de la interacció 
social, a través de la informació i la comunicació per al desenvolupament i millora de la qualitat de 
vida de les persones del municipi. 

5.7 Seminari Internacional contra la Violència de Gènere 

Revisar críticament les explicacions teòriques i les intervencions empreses en els últims 25 anys 
sobre la violència domèstica en els espais de poder de nominació: jurídica, salut, política pública i 
moviment feminista. 

5.8 Congres XXV Anys d'Estudis de Gènere
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Obrir un espai de reflexió i treball sota la forma d'un congrés, en el qual les dones que desenvolupen 
estudis teòrics dirigits a millorar la situació de les dones tinguen l'oportunitat de debatre i compartir 
experiències amb aquelles dones que treballen des de diferents àmbits per a la millora de la vida de 
les dones. 

6. Altres programes 

6.1 Plataforma ciudatana de participació i control sobre la igualtat d'oportunitats 

6.2 Tallers mediambientals  

6.3 Dinars col·loqui amb... la realitat contada en primera persona 

El dinar col·loqui amb..., és una activitat que pretén acostar protagonistes i expertes en temes 
d'actualitat a persones amb capacitat de presa de decisions i influència social. El dinar col·loqui té 
com a objectiu últim crear un fòrum de debat amb voluntat de permanència i de caràcter periòdic. 
Les persones a qui es dirigeix són, d'una banda, responsables polítics i, d'una altra, periodistes dels 
mitjans de comunicació de Castelló. Aquests són els darrers dinars col·loqui que s'han realitzat des 
de setembre de 2004, sempre a la ciutat de Castelló.  

- Soledad Muruaga, La salut sexual i reproductiva. 13 d'abril de 2005.  

Soledad Muruaga, cofundadora i directora de l'Espai de Salut Entre nosotras, únic centre de salut 
mental per a dones a Espanya amb una perspectiva de gènere feminista, va protagonitzar el dinar 
col·loqui del 13 d'abril de 2005, dirigit a persones amb responsabilitat pública de la província de 
Castelló. 

- Adriana Carmona, L'assassinat selectiu de dones a Ciudad Juárez. 16 de febrer de 2005  

Adriana Carmona, advocada mexicana representant de l'organització Justícia per a les Nostres Filles, 
va departir amb les i els periodistes de Castelló sobre el feminicidi i la violència de gènere a Ciudad 
Juárez i Chihuahua, gràcies al dinar col·loqui amb... que es va celebrar el 16 de febrer de 2005 amb 
els mitjans de comunicació de la ciutat.  

- Claudia Mejía Duque, Els drets humans de les dones als conflictes armats. 

El dilluns 13 de desembre de 2004 va tindre lloc el dinar col·loqui amb Claudia Mejía Duque, 
directora de la Corporación Sisma Mujer i responsable de l' Observatori dels Drets Humans de les 
Dones a Colòmbia. Sisma Mujer és una organització feminista l'objectiu de la qual és la consolidació 
del moviment de dones com a actor polític, que orienta les seues accions a la defensa dels drets 
humans. Al dinar van assistir 18 periodistes de la província de Castelló. 

- Nicoleta Mitulescu, La situació de les dones romaneses a Castelló. 18 de novembre de 2004.  

El dia 18 de novembre va tindre lloc el dinar col·loqui amb Nicoleta Mitulescu, vicepresidenta de 
l'Associació Romanesa Castellonenca i responsable actual de la gestió de les activitats de 
l'Associació. Nicoleta Mitulescu és llicenciada en Lletres i Teologia, a més de diplomada en Turisme 
i en Associacions i Fundacions. Al dinar col·loqui van assistir representants polítiques de la ciutat de 
Castelló.  

- Soledad Arnau, La violencia de gènere contra les dones amb discapacitat. 15 de setembre de 2004. 

El dia 15 de setembre del 2004 va tindre lloc el dinar col·loqui amb... Soledad Arnau, investigadora 
social i dona amb discapacitat. Les persones invitades al fòrum van ser les i els professionals de la 
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comunicació i l'objectiu del debat va ser l'especial situació d'indefensió de les dones afectades per 
alguna discapacitat quan són agredides per motius de gènere. 

- Sara Lovera, CIMAC, el periodisme en xarxa de i per a les dones. 8 de setembre de 2004. 

El 8 de setembre del 2004 va tindre lloc el dinar col·loqui amb Sara Lovera, periodista i impulsora de 
CIMAC, agència informativa que es dedica a la difusió de notícies sobre i per a dones. Al dinar van 
assistir polítiques i líders sindicals de Castelló i periodistes de la ciutat. 

7. Serveis 

7.1 Planter associatiu 

Objectiu: posada en marxa d'un servei per a assessorar aquelles associacions que es vulguen crear i 
no tinguen espais ni recursos per a fer-ho. 

7.2 CIAO (Centre d'Informació ,Assessorament i Orientació)  

Objectiu: facilitar informació, orientació i assessorament a les dones, grups de dones i tots aquells 
col·lectius socialment, econòmicament, laboralment, educativament i culturalment desfavorits i/o 
susceptibles de sofrir discriminació, a través de la creació d'un centre sostingut per les tecnologies de 
la informació i la comunicació de fàcil accés per a facilitar la igualtat d'oportunitats i 
l'antidiscriminació. 

7.3 SIAO (Servei Assessor per a la Igualtat d'Oportunitats) 

Objectiu: facilitar el compliment de les directrius en matèria d'igualtat d'oportunitats a institucions, 
entitats, empreses, etc., a través de: disseny de programes i projectes, gestió de programes i 
projectes, avaluació de serveis, recursos, programes, projectes, polítiques, plans, mesures, etc., 
facilitant informació, assessorament, orientació, etc. 

7.4 Aula mòbil  

Objectiu: servei que pretén apropar l'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació a 
totes aquelles persones i col·lectius que, per la seua situació social, educativa o geogràfica, no 
compten amb els recursos propis per a accedir-hi així com facilitar un espai formatiu i d'oci on 
l'alumnat pot descubrir les noves posibilitats comunicatives i d'accés a la informació que ofereix 
Internet. 

8. Projectes de promoció cultural 

8.1. Monòlegs de la vagina 

La Fundació Isonomia va voler celebrar el Dia de les Dones de 2005, el 8 de març, facilitant la 
representació a la província de Castelló d'una obra divertida, mordaç, polèmica i amb un clar caràcter 
reivindicatiu que s'està realitzant a Madrid des de fa 5 anys amb un èxit sense decadència. Es tracta 
de l'obra Els monòlegs de la vagina, basada en l'obra original d'Eva Ensler, que s'escenifica a més de 
100 països del món i que a Espanya produeix Karácter. L'obra va tindre lloc el 8 de març a la nit al 
Teatre de Benicàssim amb un ple absolut. Per al finançament de l'obra, la Fundació Isonomia va 
comptar amb la col·laboració de l'Ajuntament de Benicàssim, l'Aula de Teatre Carles Pons de la 
Jaume I i el Seminari d'Investigació Feminista. 

8.2. IV Biennal de l'Art del Rebuig 
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La Fundació Isonomia organitza la IV edició de l'esdeveniment artístic de l'Art del Rebuig, que té 
lloc el 21 de maig al parc de Ribalta de Castelló. Aquesta edició ha sigut patrocinada per 
l'Ajuntament de Castelló, la Universitat Jaume I, la Diputació de Castelló, la Fundació Dávalos-
Fletcher i la CAM Obres Socials. El públic assistent pot contemplar com artistes prèviament 
seleccionats són capaços de convertir material de reciclatge en obres d'art en només una jornada. 

Fundació Càtedra Enric Soler i Godes 
El desenvolupament de les activitats de la Fundació Càtedra Enric Soler i Godes al llarg de l'any 
acadèmic 2004-2005 es fonamenta en set objectius bàsics: retre homenatge i difondre la figura del 
mestre Soler i Godes; promoció d'investigacions i projectes de renovació pedagògica; col·laboració 
amb institucions i col·lectius; creació de grups de treball; lliurament del V Premi Enric Soler i Godes 
a la Innovació Educativa; lliurament del Premi d'Homenatge a la Tasca Educativa, i manteniment i 
millora del funcionament intern de la Fundació. 

RETRE HOMENATGE I DIFONDRE LA FIGURA DEL MESTRE SOLER I GODES 

Amb la intenció de donar a conèixer la figura i la tasca del mestre Enric Soler i Godes, així com 
d'implicar tots els nivells educatius, l'any 2004-2005 hem realitzat les següents activitats: 

1. Exposició permanent: "El món d'Enric Soler i Godes", situada als locals de la Fundació. Amb 
aquesta exposició, en què continuem treballant, donem a conèixer les aportacions al món educatiu, 
literari i social d'Enric Soler. 

2. Exposició itinerant: "El mestre Soler i Godes", en què exposem la tasca educativa de Soler i 
Godes, així com les seues aportacions didàctiques i metodològiques. Aquesta exposició ha estat a 
disposició de les entitats educatives que ho han sol·licitat. 

3. Continuar la difusió dels treballs recolzats per la FCESG distribuint-ne les publicacions 
respectives: 

- El llibre "Enric Soler i Godes: l'escola i la cultura" realitzat per Lluís Meseguer i Santiago Cortés, i 
editat amb la Universitat Jaume I. 

- CD "Mestres de la paraula". Difusió del CD i actuació dels seus autors del en diversos centres de 
Castelló. 

- CD interactiu "I Colònia escolar valencianista Sant Pau d'Albocàsser", en homenatge a la tasca 
d'Enric Soler i Godes. 

- CD "Cançons populars a les escoles rurals. Tots necessitem una cançó", fruit d'un projecte de 
col·laboració amb el PAEP d'Albocàsser. 

- CD "La llengua d'un poble, Almassora", fruit de la col·laboració amb l'IES Falomir d'Almassora. 

- El llibre "Jaume I (1276-1876). VIé centenari del seu traspàs", d'Enric Soler i Godes. 

- El llibre "100 contes, llegendes i anècdotes... d'ací i d'allà", fruit de la col·laboració amb un projecte 
presentat pel CRA El Trescaire de Vilanova d'Alcolea. 

Aquests llibres i CD han estat distribuïts a tots els centres educatius no universitaris i d'altres entitats 
educatives i socials interessades en la promoció de l'Escola Valenciana.
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4. Taller d'impressió amb gomes, coordinat per José Caño, al voltant de l'obra i tasca del mestre 
Soler i Godes. Així, al llarg del curs 2004-2005 s'ha posat a disposició de qui ho ha sol·licitat. Entre 
d'altres, s'ha portat a la Universitat Jaume I, en la Festa per la Llengua. 

5. Enviaments de promoció de la Fundació on s'informa de les activitats que realitza, les darreres 
publicacions, i on s'ofereixen les seues infraestructures a tothom interessat en treballar per l'Escola 
Valenciana. 

6. Col·laboració amb el CENT de la Universitat Jaume I per tal de quallar l'edició d'una Publicació 
Pedagògica Virtual, que es desenvoluparà al llarg de 2005. 

7. Cessió a la Biblioteca de materials donats pel fill d'Enric Soler i Godes a la Fundació, amb la 
finalitat de col·laborar en la creació d'un Fons de Documentació sobre la figura del mestre Soler.  

8. Celebració de la III Setmana Soler i Godes del 19 al 26 de novembre de 2004, a les instal·lacions 
de la Fundació Caixa Castelló-Bancaixa. Edifici Hucha, Castelló, amb: 

- Comunicacions dels Projectes d'Innovació Educativa Soler i Godes. 

- Conferència de Joaquim Dolç, Universitat de Ginebra, "Comprendre l'activitat de l'ensenyament: 
una condició pel desenvolupament de la llengua a l'escola". 

- Conferència de Joan Andrés, "Els mestres "Soler i Godes" al segle XXI", en homenatge al 
desaparegut Vicent Marçà. 

PROMOCIÓ D'INVESTIGACIONS I PROJECTES DE RENOVACIÓ PEDAGÒGICA 

Per tal d'afavorir la realització i desenvolupament de projectes d'investigació que aporten aspectes 
dinamitzadors per a la construcció i foment d'una escola valenciana amb esperit renovador, així com 
per a donar suport a projectes d'innovació i renovació pedagògica desenvolupats i avaluats en centres 
d'ensenyament no universitari de les comarques de Castelló, redactats i duts a terme en valencià, s'ha 
realitzat el V Concurs d'Ajudes "Càtedra Enric Soler i Godes" per a Projectes d'Investigació i 
Innovació Educativa: 

Dels projectes presentats s'han elegit els següents: 

- Interculturalitat en anglès a través de les imatges; CP Errando Vilar de Castelló; Nuria Portalés 
Mañanós; 900 euros. 

- Coneix la teua ciutat, coneix Castelló; IES Sos Baynat de Castelló; Marisa Bernad, Josep Ripollés, 
Fàtima Agut i Isabel Garcia; 300 euros. 

- V Jornades de Dramatització Intercentres; Seminari de Dramatització a Secundària ¿ IES Sos 
Baynat; Fàtima Agut; 900 euros. 

- Elaboració CD materials didàctics per treball lingüístic, El Secret de Khadrell; CP Joan Carles I 
d'Almenara; Mario Viché; 900 euros. 

- Recull patrimonial i futur (Bianual); CRA Trescaire; Vicent Rocher, Sonia Escuriola; 900 euros. 

- El teatre com a projecte de centre (El Quixot); CP Lluís Revest; Carles Renau i Pavia; 900 euros. 

COL·LABORACIÓ AMB INSTITUCIONS I COL·LECTIUS
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Al llarg del període 2004-05, les nostres col·laboracions han continuat vinculades als col·lectius que 
estan inscrits i representats en la Fundació: 

- El Moviment Cooperatiu d'Escola Popular del PV, seguidors del l'escola de Freinet, introduïda, 
entre d'altres, per Enric Soler i Godes. Moviment que pretén, mitjançant el treball cooperatiu, crític i 
investigador, la renovació i transformació de l'escola valenciana. Col·laboren amb la Fundació en la 
cessió i intercanvis de material.  

- Els Col·lectius per la Llengua de Castelló, que tenen com activitat més rellevant l'organització 
anual de la Festa per la Llengua. Una tasca que té com a finalitat la promoció de l'ús del valencià a 
les nostres escoles. 

La nostra col·laboració s'ha centrat en el desenvolupament de la Festa per la Llengua a les comarques 
de Castelló, que s'ha celebrat a la Universitat Jaume I. Aquests col·lectius utilitzen habitualment les 
instal·lacions de la Fundació. 

- Moviment de renovació pedagògica Escola d'Estiu PV de Castelló, que tenen com a ocupació més 
rellevant l'organització anual de l'Escola d'Estiu. Activitat dedicada a la formació 
didacticopedagògica dels mestres de l'escola pública valenciana. 

La nostra col·laboració s'ha centrat en l'organització i desenvolupament de la XXV Escola d'Estiu de 
Castelló. Concretament hem donat suport a la difusió i promoció de l'activitat. Aquests col·lectius, 
que utilitzen habitualment les instal·lacions de la Fundació, han constituït a més a més tres seminaris: 
Seminari d'informàtica, Seminari d'educació infantil sobre matemàtiques, Seminari de secundària de 
projectes de treball. 

- La Universitat Jaume I de Castelló: la Fundació ha col·laborat, a banda de l'organització de cursos i 
seminaris, participant en l'edició de Viu la Universitat: Jornada de Portes Obertes a la Societat. 

- Organització de cursos, conferències i altres activitats: al llarg de l'any i en col·laboració amb altres 
entitats, els col·lectius vinculats a la Fundació han participat en l'organització dels següents cursos: 

o V Jornades d'Immersió Lingüística:  

Organitzades amb el Departament d'Educació de la Universitat Jaume I i la Direcció General 
d'Ordenació Lingüística de la Conselleria d'Educació i Cultura. Adreçades a personal docent no 
universitari i estudiants de magisteri, que s'han fet a l'IES Vicent Sos Baynat, del 12 al 14 d'abril de 
2005 (20 hores de duració). 

S'hi ha contribuït, entre d'altres, cobrint les despeses d'una conferència d'Oriol Guasch Boyé. 

o Escola d'Hivern:  

En col·laboració amb el MRP-Escola d'Estiu i el Departament d'Educació de la Universitat Jaume I, 
s'ha participat en el disseny, organització i inauguració d'unes jornades adreçades a personal docent 
no universitari. S'ha desenvolupat a les instal·lacions de la Universitat Jaume I entre gener i maig de 
2005. 

CREACIÓ DE GRUPS DE TREBALL 

Un dels objectius de la Fundació és crear les condicions adients per a motivar la formació de 
seminaris i grups de treball preocupats per la renovació pedagògica. Els seminaris que han funcionat 
durant el curs 2004-05 adscrits a la Fundació han estat:
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o Grup XIP: grup de mestres de diversos nivells, interessats per les aplicacions de la tecnologia de la 
informàtica. 

o Grup Educació Infantil: grup de mestres d'educació infantil interessats en la renovació pedagògica. 

o Grup Didàctica de les Matemàtiques a l'ESO. 

o Grup de Treball sobre Interculturalitat i Diversitat.  

o Grup de Treball sobre FP.  

LLIURAMENT DEL V PREMI ENRIC SOLER I GODES A LA INNOVACIÓ EDUCATIVA 

Aquest any s'ha adjudicat el V Premi Enric Soler i Godes a la Innovació Educativa. 

El premi ha consistit en un linòleum compost amb les planxes originals que el mestre Soler i Godes 
va utilitzar per a la confecció dels quaderns Sembra a l'escola de Moró, i una placa commemorativa, 
dissenyats i realitzats per l'artista José Caño. 

Les persones guardonades han estat Guillem Badenes i l'Escola Oficial d'Idiomes de Castelló.  

El lliurament dels premis es va fer el dia 26 de novembre en un sopar celebrat als salons de l'hotel 
Intur de Castelló.  

LLIURAMENT DEL PREMI HONORÍFIC 

Com que l'any 2004 ens ha deixat el mestre i escriptor Vicent Marçà, s'ha volgut reconèixer la seua 
trajectòria i treball constant per la renovació pedagògica, com a continuador de la tasca d'Enric Soler 
i Godes.  

Per aquest motiu, s'ha lliurat un premi pòstum en l'acte celebrat el 26 de novembre de 2004. 

MANTENIMENT I MILLORA DEL FUNCIONAMENT INTERN DE LA FUNDACIÓ 

- Trasllat de seu. 

Amb el reconeixement de l'esforç dut a terme pels vicerectorats de Qualitat Educativa i 
d'Infraestructures, a mitjan juliol de 2005, la Fundació Càtedra Enric Soler i Godes s'ha traslladat a 
una nova seu situada a l'Escola Superior de Tecnologia.  

Una ubicació més propera a la comunitat educativa i que contribuirà millor a l'assoliment de 
l'objectiu de la Fundació de servir de pont entre els diversos àmbits educatius, per tal d'apropar 
l'universitari a la resta de nivells. 

- Manteniment dels equips informàtics, que ja mostren molts problemes i estan pràcticament 
obsolets. 

- Dinamització dels fons de documentació propis.  

Per tal d'oferir un servei de qualitat a la comunitat educativa en general, s'han realitzat accions per 
millorar el servei de préstec i intercanvi de documents i materials, recollits arran de les experiències 
dutes a terme per la Fundació. 
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Càtedra d'Innovació i Creativitat 
Les activitats desenvolupades per la Càtedra d'Innovació i Creativitat (INCREA) al llarg del curs 
2004/05 són les següents: 

1. Cursos i tallers. 

1.1. Preparació i coordinació dels tallers de treball: 

1.1.1. Curs Com generar idees. 

Els objectius d'aquest curs van ser: 

- Pensament i creativitat: el procés de pensar. 

- Aprendre a crear: altres maneres de pensar. 

- La importància del grup per generar idees. 

- Tècniques per generar idees. 

- Generar idees de negoci. 

Aquest curs es va fer amb la col·laboració del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Estudiants. A 
aquest curs van assistir al voltant de 25 persones, totes estudiants de diferents titulacions de la 
Universitat Jaume I. 

2. Assistència a jornades i congressos. 

2.1. Consell Assessor d'Inserció laboral. 

Emilio Tortosa, com a director de la Càtedra INCREA i membre del Consell Assessor d'Inserció 
Laboral, ha assistit regularment a reunions proposades per aquest Consell. 

2.2. Associació per a la Creativitat (ASOCREA). 

Emilio Tortosa, com a director de la Càtedra INCREA i de l'Associació per a la Creativitat, ha 
assistit a reunions. 

2.3. Fòrum Jovellanos. 

Com a membre ha assistit a reunions periòdiques. 

2.4. Creativitat sota l'orientació de la complexitat.  

Assistència al V Encontre de Creativitat, realitzat a Barcelona per ASOCREA. 

2.5. I Jornada del Sistema Universitari Valencià per al Desenvolupament de l'Espai Europeu 
d'Educació Superior.  

Assistència a la jornada organitzada per la Universitat de València-Estudi General, la Universitat 
d'Alacant, la Universitat Politècnica de València, la Universitat Jaume I i la Universitat Miguel 
Hernández. Aquesta jornada es va dur a terme a València al febrer de 2005.
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2.6. Curs Com generar idees. 

Participació i assistència al curs, realitzat els dies 18 i 19 de maig de 2005, a la Universitat Jaume I 
de Castelló. 

3. Tasques de logística i manteniment. 

3.1. Difusió d'informació. 

Dins de la Càtedra INCREA s'ha fet difusió, a través de tríptics, cartells, missatges electrònics, 
premsa i web, de totes els actes realitzats, tant de cursos com del IV Premi a les Millors Pràctiques 
Creatives. 

3.2. Manteniment del web. 

En aquesta pàgina es pot trobar tota la informació de les tasques realitzades per la Càtedra: 
http://www.uji.es/organs/vices/vqehe/increa/  

3.3. Atenció al públic. 

Des de les oficines de Càtedra s'ofereix informació i orientació a l'estudiantat sobre com ha de fer la 
memòria per a la presentació al IV Premi a les Millors Pràctiques Creatives. 

4. Premis. 

Tracten de donar a conèixer a la comunitat universitària, i a les empreses i institucions, quines són 
les millors pràctiques, i premien no sols l'estudiant o estudianta, sinó també el tutor/a i el 
supervisor/a. 

4.1. Decisió del Premi a les Millors Pràctiques Creatives. Curs 2004/05. 

http://www.uji.es/organs/vices/vqehe/increa/publ/decisio2.thtml 

El lliurament dels premis es va realitzar, en un acte públic, el dia 14 de desembre de 2004, a les 11 
hores, a la sala de premsa de l'edifici de Rectorat.  

Reunit el jurat del III Premi a les Millors Pràctiques Creatives ha decidit, per unanimitat, atorgar els 
següents premis: 

1. Primer premi, de 1.500 euros per a l'estudiantat, 750 euros per al tutor i 750 euros per al 
supervisor.  

Lema: Las memorias de mi traducción al castellano. 

Noms de les estudiantes: 

Ester Aparici Vilar 

Ana Esmeralda Barriendos Miguel 

Leticia-Axelle Fontán Español 

Elena Victoria Goberna Hidalgo 
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Natasha Gutiérrez Castellanos 

Lorena Hernández Ramírez 

María Dolores Malagón Moreno 

María Mesejo Conejos 

Nuria Teresa Pascual Núñez 

María Pilar Royo Vera 

Nom del tutor: Josep Marco Borillo 

Nom dels supervisors: Luis Magrinyà i Francisco Solano 

Empresa: Editorial Alba, Barcelona 

Motius: l'elevada qualitat literària, la professionalitat demostrada, el treball en equip i l'aplicació de 
les noves tecnologies en l'ambit de la traducció.  

Les pràctiques han consistit en l'execució d'un encàrrec real: la traducció a l'espanyol de la novel·la 
de Charles Dickens Oliver Twist (1838) per a l'editorial Alba, de Barcelona, que la publicarà al 
Nadal de 2004. La traducció ha sigut un treball en equip portat a terme per 10 estudiantes. 

2. Segon premi de 1.000 euros per a l'estudiant, 500 euros per a la tutora i 500 euros per al 
supervisor. 

Lema: Tierra de Erickson 

Nom de l'estudiant: Raúl Rubio Renau 

Nom de la tutora: Lorena López Font 

Nom del supervisor: Alejandro Saracho Echevarría 

Empresa: McCann Erickson, Madrid 

Motius: la imaginació ben seqüenciada i estructurada constitueix una aproximació al món de la 
publicitat. A través d'una història de rol, s'explica com es treballa en una empresa multinacional de 
publicitat, i s'utilitza la metàfora i els espais ficticis, on els personatges executen diàriament els seus 
rols com en la vida i en el treball reals.  

L'estudiant ha aconseguit experiència i coneixements per a quan acabe aquesta partida i haja de sortir 
al món professional.  

El treball està molt ben escrit i és molt amè. A més, està acompanyat d'un CD il·lustratiu. 

3. Tercer premi de 500 euros per a l'estudianta, 250 euros per a la tutora i 250 euros per al 
supervisor. 

Lema: El juego de la oca 
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Nom de l'estudianta: Beatriz Bazataqui López 

Nom de la tutora: María José Gámez Fuentes 

Nom del supervisor: Iñaki Fernández Sanz de Galdeano 

Organització o institució: Grupo Cuestión 

Motius: treball ple d'originalitat. Es tracta d'una metàfora aplicada rigorosament a la realitat de les 
pràctiques en general. Transmet, amb una gran dosi de realisme i d'humor, les vivències de les 
pràctiques. El pas de l'estudianta per l'empresa ha sigut com un joc d'atzar, on, en cap moment, sabia 
el que anava a passar. Al principi, va entrar a un treball i un lloc concrets. Després, per 
circumstàncies de la vida, va canviar a un altre departament relacionat amb el primer, va tornar a 
canviar, novament, de departament i, finalment, va acabar treballant d'una cosa que no imaginava. 
Tot com un joc "d'oca a oca i tire perquè em toca". 

ACCÈSSITS 

El jurat vol posar de manifest dos aspectes: d'una banda, l'elevat nivell dels treballs presentats i, 
d'altra banda, el fet que la procedència majoritària d'aquests siga de l'àrea d'Humanitats. Destacar 
només tres premis ha sigut una tasca difícil. Per això, el jurat, per unanimitat, concedeix dos 
accèssits, sense dotació econòmica però amb diploma, a les pràctiques següents: 

1. Lema: Todos iguales, todos diferentes. 

Nom de l'estudianta: Laura Porcar Mor 

Nom del tutor: Lorenzo Moreda Barahona 

Nom de la supervisora: Pilar Igual Renau 

Organització o institució: Col·legi Comte d'Aranda de l'Alcora 

Motius: l'aportació, en una societat globalitzada, al món dels valors per a la convivència a través de 
dos pilars fonamentals: la família i l'escola. L'educació ha de contribuir a formar adults lliures, 
complets, responsables, emprenedors, estables emocionalment, en evolució constant i ferms. Un 
treball ben estructurat i ben presentat. 

2. Lema: Manual de derecho migratorio. 

Nom de l'estudianta: Beatriz Sancho Simón 

Nom de la tutora: Maria Josep Senent Vidal 

Nom del supervisor: Vicent Zaragoza Meseguer 

Organització o institució: Fundación Citmi-Cite (Centro de Información para Trabajadores 
Inmigrantes) 

Motius: un important treball d'ordre, metodològic i pràctic, aplicat amb oportunitat i valentia a la 
situació actual a Espanya del tractament de la immigració. Un viatge actualitzat a través de tota la 
legislació vigent, aplicada a una realitat humana que canvia dia a dia. Unes pràctiques 
desenvolupades entre el realisme pessimista i l'esperança que les coses aniran millor si reeduquem la 
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societat espanyola en la multiculturalitat i en valors ètics i morals que són fonamentals perquè tot 
arribe a veure la llum un dia no molt llunyà. 

Al III Premi a les Millors Pràctiques Creatives es van presentar prop de cinquanta estudiants de totes 
les facultats i escoles de la Universitat. 

4.2. Convocatòria del IV Premi a les Millors Pràctiques Creatives. Curs 2004/05. 

Aquesta convocatòria està en la pàgina del web de la Càtedra INCREA 
http://www.uji.es/organs/vices/vqehe/increa/publ/premi3.thtml. A més, s'ha fet difusió d'aquest 
premi amb tríptics i cartells, i amb informació a la pàgina principal de la Universitat Jaume I, entre 
altres mitjans.  

Aquest premi obri el termini d'inscripció el 6 de maig i finalitza el dia 30 de setembre. 

5. Publicacions. 

La Càtedra ha publicat el següent llibre: Diari d'una jove creativa. 

Aquest llibre és el que va obtindre el primer premi en el II Premi a les Millors Pràctiques Creatives. 

El director de la Càtedra va presentar el llibre el dia 14 de desembre a la sala de premsa de l'edifici 
Rectorat, aprofitant el lliurament del III Premi a les Millors Pràctiques Creatives de l'any 2004. 

6. Compra i recopilació de llibres i d'altres documents de temàtica adient a la Càtedra, dels quals 
oferim una selecció. 

Títol: Desarrollar la gestión de la creatividad de la innovación. 

Autor: Richard Luecke 

Col·lecció: Harvard Business Essentials 

Publicació: Deusto, Barcelona, 2004. 

Títol: La creación de empresas de base tecnológica. Una experiencia pràctica. 

Autor: Katrin Simón Elorz 

Publicació: Madrid, CEIN, 2003 

Títol: Cómo re-crear su empresa y salir del laberinto. 

Autor: Alfredo L. Spilzinger 

Publicació: Barcelona, Granica, 1994 

Títol: El secreto de la creatividad 

Autor: Robert Root-Bernstein 

Publicació: Barcelona, Kairós, 2002 
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Títol: Cursos para jóvenes emprendedores. 

Autor: Centro Europeo de Empresas Innovadoras (CEEI) Valencia. 

Publicación: CEEI. Volumen II. Manuales (1000 páginas aproximadamente) 

Títol: Creación, consolidación e innovación empresarial. 

Autor: Asociación nacional de CEEIs Españolas. 

Publicación: ANCES. Madrid, 2004. Manual de 100 páginas 

Títol: Seminario de generación y maduración de ideas. 

Autor: CEEIs Comunidad Valenciana. 

Publicación: IMPIVA (Generalitat Valenciana) y Unión Europea (Fondo Social Europeo). 2 
volúmenes de 500 páginas cada uno. 

7. De tots el llibres de la Càtedra s'ha fet un arxiu on es pot trobar el llibre amb un breu resum. 
Pròximament es publicarà a la web. 
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