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La Universitat Jaume I valora l’educació com a participació en la transformació econòmica 
i cultural del conjunt de la societat i incorpora a les seues activitats, com a instruments 
d’acció positiva, la millora contínua de la qualitat en tots els seus serveis, el compromís 
social, el principi de solidaritat, el respecte a la diversitat, la igualtat entre els homes 
i les dones, la millora i protecció del medi ambient i el treball per la pau. En l’àmbit 
intern, la Universitat Jaume I promou mesures d’acció positiva a favor d’una participació 
igualitària en les seues institucions de tots els membres de la comunitat universitària. 

Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló. 

La Universitat Jaume I té el compromís de contribuir a avançar en matèria d’igualtat, un 
tema clau per a construir una societat millor, més justa i més equilibrada. 

En la Universitat Jaume I aquest compromís s’ha plasmat en la creació de la Unitat 
d’Igualtat (Consell de Govern de 22 d’abril de 2010), en l’aprovació del I Pla d’Igualtat 
(2010-2014) i en l’aprovació del II Pla d’Igualtat (2016-2020) pel Consell de Govern el 19 
d’abril de 2016.



EIX OBJECTIU ACCIONS

1. Cultura, 
comunicació i 
relacions amb la 
societat

1.1. Transmetre i contribuir a la creació d’una cultura d’igualtat de 
gènere en la comunitat universitària.
1.2. Fer ús d’un llenguatge inclusiu en tota la comunicació que es 
faça dins de la Universitat.
1.3. Visibilitzar la posició de dones i homes en els diferents àmbits 
de la universitat.
1.4. Transmetre i contribuir a la creació d’una cultura d’igualtat de 
gènere a la resta de la societat.
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2. Relacions 
sociolaborals

2.1. Possibilitar que els homes i les dones de l’UJI tinguen les mateixes 
oportunitats i el mateix tracte en l’àmbit de les relacions laborals.
2.2. Facilitar i impulsar la conciliació de la vida laboral, familiar i 
personal mitjançant una cultura de la coresponsabilitat.
2.3. Incloure la perspectiva de gènere i de respecte a la diversitat 
afectivosexual en la prevenció i l’avaluació dels riscos laborals del 
lloc de treball.
2.4. Formar en igualtat el personal de l’UJI.
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3. Representació 
participativa

3.1. Vetlar i promoure que la representació de dones i homes en tots 
els òrgans de gestió de l’UJI siga paritària.
3.2. Visibilitzar la gestió de la igualtat de la Universitat Jaume I.
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4. Investigació, 
publicacions i 
transferència de 
coneixements

4.1. Promoure la igualtat de condicions entre dones i homes en 
l’accés a la investigació.
4.2. Promoure i visibilitzar la investigació sobre les dones, el gènere 
i els estudis feministes.
4.3. Incloure la transversalitat de gènere a la investigació de l’UJI.
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5. Estudiantat i 
estudis

5.1. Formar en igualtat en tots els estudis de l’UJI.
5.2. Visibilitzar i reequilibrar la segregació existent en els estudis de 
grau, postgrau, doctorat i en les eixides professionals.
5.3. Incorporar la perspectiva de gènere a les guies docents.
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6. Violència, 
assetjament i 
discriminació per 
motius de gènere

6.1. Establir els procediments per a prevenir i gestionar les situacions 
d’assetjament entre els membres de la comunitat universitària.
6.2. Fomentar una cultura de la no-violència a l’UJI.

7

7. Tractament 
de la diversitat 
afectivosexual

7.1. Afavorir un ambient d’inclusió per motius d’orientació sexual, 
identitat de gènere i/o expressió de gènere i prevenir, combatre 
i eradicar qualsevol situació de lesbofòbia, homofòbia, bifòbia, 
transfòbia, plomofòbia i intersexualfòbia en la comunitat universitària.
7.2. Promoure la recerca sobre diversitat afectivosexual.
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• Establir un ampli consens participatiu i un compromís que tinga en compte les 
necessitats i particularitats dels distints col·lectius de la comunitat universitària (PAS, 
PDI i estudiantat).

• Visibilitzar el compromís de la Universitat amb la igualtat.

• Consolidar una línia d’actuacions en l’àmbit de les polítiques d’igualtat que eliminen 
discriminacions per raó de gènere en el funcionament de la Universitat.

• Integrar la perspectiva de gènere en la generació i transmissió de coneixement, 
garantint una igualtat de tracte i d’oportunitats.

• Garantir la inclusió de la perspectiva de gènere en els estudis de l’UJI.

• Incloure estratègies per a abordar altres formes de discriminació, com ara les 
relacionades amb la diversitat afectivosexual.

Personal d’Administració i Serveis (PAS)

Personal Docent i Investigador (PDI)

Estudiantat

7 eixos | 20 objectius | 87 accions per a la igualtat efectiva de dones i homes

A qui va dirigit?


