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REDACCIÓ

El Claustre va aprovar el passat 9 de 

desembre la reforma dels Estatuts amb 

86 vots a favor, cap en contra i tres abs-

tencions, el que representa un suport 

del 96,6% dels vots. La reforma modifi ca 

65 articles dels 170 que té la màxima norma 

que regula l’activitat de la Universitat dins 

la seua autonomia. També s’han modifi cat 

quatre disposicions addicionals i se n’han 

afegit tres, a més de modifi car sis disposi-

cions transitòries i la derogatòria. 

La reforma adapta els Estatuts a la Llei 

orgànica de modifi cació de la llei orgànica 

d’universitats (LOMLOU), a la Llei d’igualtat, 

a la creació de l’Àrea de Ciències de la Salut i 

a l’espai europeu d’educació superior. El nou 

text, que ha de passar el control de legalitat 

de la Generalitat Valenciana i publicar-se en 

el Diari Ofi cial de la Comunitat Valenciana per 

a la seua entrada en vigor, no ha modifi cat 

l’actual sistema d’elecció del Rectorat, que es 

manté per sufragi universal ponderat de tots 

els membres de la comunitat universitària.

El Claustre de la Universitat 
aprova la reforma dels Estatuts

M. CARMEN APARISI

El catedràtic en Bioquímica, poeta i tre-

ballador per la pau, Federico Mayor Zara-

goza, es va sumar el passat 2 de desembre 

a la llista de doctors honoris causa de la 

Universitat Jaume I. En l’acte d’investidura 

va actuar com a padrí el director honorífi c  

de la Càtedra UNESCO de Filosofi a per la 

Pau, Vicent Martínez Guzmán. 

Mayor Zaragoza va incidir, durant el seu 

discurs, en la importància de la paraula da-

vant la violència i la força. “Aquestes han 

fracasat i la nostra única força és la parau-

la. Es tracta de convèncer, de mobilitzar un 

clam popular entorn d’uns ideals, de pas-

sar d’una cultura de la imposició i guerra a 

una cultura de diàleg, conciliació i pau”, va 

afi rmar. En aquest sentit, va destacar la im-

portància que la societat civil es compro-

meta plenament en la pràctica diària d’una 

cultura de pau i una paraula clau: l’educa-

ció “per actuar en virtut de les pròpies re-

fl exions i mai més al dictat de ningú”. Per 

això va destacar el paper de les càtedres 

UNESCO sobre cultura de pau, l’extensió a 

la formació ciutadana de la cultura de pau 

o les escoles “Espai de Pau”.

L’exdirector de la UNESCO, exministre 

de Cultura i actual copresident del Grup 

d’Alt Nivell sobre l’Aliança de Civilitza-

cions,  designat pel secretari general de les 

Nacions Unides, i president de la Funda-

ción para una Cultura de Paz i del consell 

científi c de la Fundación Ramón Areces, 

Federico Mayor Zaragoza també va fer al-

lusió “al fracàs estrepitós del domini dels 

pocs sobre quasi tots que ens fa viure ac-

tualment moments de gran crisi, no no-

més fi nancera, sinó també democràtica, 

ètica, alimentària, mediambiental”. En la 

seua opinió, cal aprofi tar la crisi per al can-

vi de rumb, de destí i d’època que pot ca-

racteritzar aquest segle. “Hem de  canviar 

el sistema basat en bona mesura en una 

economia de guerra, que dedica 3.000 mi-

lions de dòlars diaris a despeses militars,  

per un sistema econòmic basat en el de-

senvolupament sostenible: energies reno-

vables, producció d’aigua, transport elèc-

tric, hàbitats ecològics, etc.”, va afi rmar. 

L’UJI investeix doctor honoris 
causa Federico Mayor Zaragoza
El professor assegura que cal aprofi tar la crisi per canviar el sistema actual 

El rector de l’UJI, Francisco Toledo, amb el nou doctor honoris causa Federico Mayor Zaragoza i Vicent Martínez Guzmán. | FOTO: ANTONIO PRADAS

| MAYOR ZARAGOZA 
defensa la importància 

de la paraula i l’educació 

com a eines per a canviar 

el món

“Mayor Zaragoza 
és un conciliador i 
poeta de la pau”

El director honorífi c de la Càtedra 

 UNESCO de Filosofi a per la Pau de la Uni-

versitat Jaume I, Vicent Martínez Guzmán, 

va ser l’encarregat de defensar els mèrits 

del professor Mayor Zaragoza en la seua 

investidura com a doctor honoris causa de 

la Universitat Jaume I. Martínez Guzmán va 

defi nir el professor Mayor Zaragoza com a 

treballador per la pau, conciliador i poeta 

de la pau. “És el nostre referent i ha sigut el 

principal impulsor dels programes de Cul-

tura de Pau de la UNESCO. Els qui tenim el 

privilegi de col·laborar amb ell, ens sentim 

impregnats de la felicitat que transmet”, 

va assegurar en la seua laudatio.  

Martínez Guzmán també va destacar la 

trajectòria de Mayor Zaragoza “comprome-

sa amb un treball científi c rigorós, produc-

tiu i efectiu com a rector, ministre o director 

General de la UNESCO, amb un compromís 

pràctic i moral, com a treballador per a 

fer les paus”, així com les característiques, 

que constitueixen el seu tarannà: la intel-

ligència, la capacitat i la tècnica o art. 

ROSANA SANAHUJA

La valoració del professorat de l’UJI per part 

de l’estudiantat manté la seua tendència de 

millora segons l’Informe d’Avaluació Docent 

del curs 2008/2009. La puntuació obtinguda 

pel professorat passa del 3,93 del curs anterior 

a un 3,97, nota que l’informe considera alta per 

 situar-se al voltant de 4 punts en una escala 

Likert de 5 punts. L’informe recull les dades de 

50.708 enquestes realitzades entre l’estudian-

tat i 2.268 informes emesos per tal d’avaluar un 

total de 1.043 professors i 1.431 assignatures.

Entre les conclusions, l’informe destaca que 

el factor amb puntuació més alta, un 4,59, és 

el referent a “Compliment d’obligacions”, que 

inclou aspectes com l’assistència puntual a 

classe, el compliment d’horari de tutories, etc. 

El factor que obté una puntuació més baixa, 

encara que ascendeix a un notable 3,95, és el 

relatiu a “Materials i programa” que inclou pre-

guntes referents al programa de l’assignatura, 

els materials i els criteris d’avaluació utilitzats. 

L’ actuació del professorat és un altre dels as-

pectes avaluats per l’estudiantat en l’informe.

El professorat de l’UJI millora 
la seua nota en l’avaluació docent


