
 

 
 
 

 

 

 

RESOLUCIÓ de 11 d’abril de 2018, del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la 
qual es concedeixen els premis finançats pel Banco Santander adreçats al Personal Docent i 
Investigador. 

 

Vistes les sol·licituds presentades i les condicions establertes en les bases de la convocatòria de 
Premis finançats pel Banco Santander adreçats al Personal Docent i Investigador de la 
Universitat Jaume I, 

Atesa la resolució de 20 de desembre de 2017 del rector de la Universitat Jaume I, per la qual es 
convocaven els premis amb l’objectiu de reconèixer i recompensar activitats realitzades en els 
àmbits de la docència i la investigació, 

 

Aquest Rectorat 

RESOL: 

Concedir els premis següents: 

VIII Edició Premis Joves Investigadors 

En base a la seva trajectòria investigadora reflectida en la qualitat de les publicacions 
científiques, les estades de perfeccionament en centres de reconegut prestigi i la participació i 
direcció de projectes d’investigació, concedir els premis següents: 

 

 Professorat  Quantitat 
concedida 

Àrea ciències bàsiques 
(matemàtiques, física, química i 

ciències naturals) 
Jenifer Rubio Magnieto 2.000 € 

Àrea enginyeries i arquitectura Adrián Mota Babiloni 2.000 € 

Àrea ciències socials i jurídiques 
(comunicació, dret, educació) Shaila García Catalán 2.000 € 

Àrea ciències econòmiques  i 
empresarials Jesús Peiró Palomino 2.000 € 

Àrea filosofia, geografia, història i art Daniel Pallarés Domínguez 2.000 € 

 
Àrea Ciències de la salut 

 
Jesús Castro Calvo 

 
2.000 € 

Àrea filologia, lingüística, traducció i 
interpretació Ana María Muñoz Miquel 2.000 € 



 

 
 
 

 

 

 

 

VIII Edició Premi de Divulgació Científica 

Per la seva capacitat per comunicar el contingut i el valor de la seva recerca científica a la resta 
de la societat, així com per captar l’atenció dels mitjans de comunicació vers els seu treball 
d’investigació i aconseguir publicacions d’un alt valor divulgatiu, concedir els premis següents: 

 

Grup d’investigació Professorat coordinador Quantitat 
concedida 

153 Anàlisi d’Imatge 
Mèdica i Estereologia Amelia Simó Vidal 3.000 € 

 
 

XVIII Edició Premi de Millora Educativa 

Es proposa per al Premi de Millora Educativa, dotat amb 3.250 euros i diploma, els 
següents Projectes de Millora i Innovació Educativa desenvolupats a la Universitat 
Jaume I el curs 2016-17: 
 
 

Per la Facultat d’Humanes i Ciències Socials el projecte: “La traducció de la 
Viquipèdia entre l’anglés i el català: Un pas cap al mercat professional”, dirigit pels 
professors María Calzada Pérez i Kim Schulte. 
 
Per la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques el projecte: “Millora 
metodològica per a l'elaboració de treballs de final de grau en Turisme”, dirigit per 
les professores María Lidón Lara Ortiz i Beatriz Forés Julián. 
 
Per l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals el projecte: 
“Foment de l'aprenentatge autònom en les assignatures impartides pel GIE: disseny 
de nou material docent i activitats d'avaluació continuada”, dirigit per la 
professora María Dolores Bovea Edo. 
 
Per la Facultat de Ciències de la Salut el projecte: “Desenvolupament d'habilitats 
emprenedores en el grau en Infermeria” dirigit pels professors Victor Manuel 
González Chordá i Desirée Mena Tudela. 

 
 



 

 
 
 

 

 

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs 
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini de 
dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació. 

No obstant això, contra aquesta Resolució, les persones interessades poden interposar un recurs 
de reposició, davant del mateix òrgan que la va dictar, en el termini d’un mes, comptador a 
partir del dia següent al de la notificació; en aquest cas, no es pot interposar el recurs contenciós 
administratiu anteriorment esmentat mentre no recaiga una resolució expressa o presumpta del 
recurs de reposició, d’acord amb els articles 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 

 

El rector, i per delegació de firma (Resolució de 17 de juny de 2014), 
el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco López Benet 

 
Castelló de la Plana, 11 d’abril de 2017 
 
 


