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Capítol 1. Discursos
Discurs del rector de la Universitat Jaume I,
Francisco Toledo Lobo

Molt Honorable Sr. President de la Generalitat Valenciana,

Il·lustríssim Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Castelló,

Excel·lentíssim Sr. President del Consell Social,

Excel·lentíssims Rectors Magnífics de les Universitats de

València, Politècnica de València, Alacant, Miguel Hernández d'Elx i

Catòlica Sant Vicent Màrtir de València,

Honorable Conseller d'Empresa, Universitat i Ciència,

Il·lustríssim Sr. Secretari General del Consell de Coordinació Universitària,

Il·lustríssima Sra. Secretària General de la universitat Jaume I,

Excel·lentíssimes i il·lustríssimes autoritats locals, autonòmiques i estatals,

Membres del Consell Social i del Consell de Direcció,

Rectors Romero i Suárez,

Representants sindicals,

Comunitat universitària,

Senyores i senyors,

Vull començar el meu discurs felicitant el professor Wences Rambla, catedràtic d'Estètica de la nostra
Universitat i acadèmic de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de València, per la magnífica
lliçó inaugural amb què ens ha obsequiat.

Tinc la sort de conèixer Wences des de fa molts anys i d'haver estat junts com a vicerectors en el mandat
de Fernando Romero. Sempre m'ha impressionat el seu saber enciclopèdic i la seua capacitat per a
connectar idees de diversos i distants àmbits de coneixement, així com per a evidenciar la coherència en
l'evolució històrica dels temes. Avui, Wences, ens has donat una nova lliçó del teu magisteri fent
assequible per a tots conceptes que a molts poden ser-los llunyans.

També voldria destacar i agrair la presència entre nosaltres del Molt Honorable President de la
Generalitat Valenciana i dels rectors que avui ens acompanyen. Francisco Camps és la tercera vegada
que assisteix a un acte d'inauguració de curs de la nostra Universitat, si bé en les dues ocasions anteriors
va estar en qualitat de conseller d'Educació. Avui ho està com a president de la Generalitat, complint el
seu compromís voluntari d'assistir cada any a l'obertura de curs d'una universitat valenciana seguint un
ordre rotatori, compromís que interprete com una mostra de respecte i estimació cap a les universitats.
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L'inici de curs és un bon moment per a tirar la vista endarrere i valorar el camí recorregut i, al mateix
temps, per a mirar cap endavant i valorar els reptes a què ens enfrontem.

La secretària general de la Universitat, en un lloable esforç de síntesi, ens ha ajudat a recordar els
principals fets esdevinguts el passat curs. Ha sigut un curs en què hem celebrat el XV aniversari de la
creació de la Universitat Jaume I i hem pogut sentir orgull col·lectiu de tot allò que s'ha aconseguit, de
l'estimació que la Universitat té en la societat que l'envolta, de la contribució que ha fet al
desenvolupament territorial de Castelló i de ser una universitat atractiva per a moltes persones que viuen
fora de la província de Castelló, incloent-hi també els estrangers que hi estudien i aporten un destacat
vessant internacional.

Ha sigut un curs en què he tingut la satisfacció de ser elegit, per tercera i última vegada consecutiva,
rector de la Universitat.

Vull agrair l'ampli suport rebut i deixar patent el meu compromís, i el de totes les persones amb qui tinc
l'orgull de compartir tasques de govern, per tal que els pròxims 4 anys siguen encara millors si és
possible, per a la nostra Universitat.

El curs va començar amb il·lusió per la signatura, entre el president i els rectors de les universitats
públiques, de tres acords, després de més d'un any de negociacions. Un acord per a la construcció
d'infraestructures, un altre per a la construcció dels parcs científics i un tercer acord sobre finançament
ordinari que prorrogava el sistema abans vigent i afegia el finançament de l'antiguitat de les plantilles.
Incomprensiblement, ha passat quasi un any des de la signatura i aquella il·lusió es va anar esfumant
perquè en les conselleries competents no es va aconseguir desenvolupar els acords.

Com a conseqüència, la sequera constructora es va estendre pels campus valencians i en una universitat
en creixement com la nostra ha sigut dur durant tres anys no poder traure a licitació infraestructures de
què disposa qualsevol universitat. Afortunadament, ahir a la vesprada es van signar els acords
corresponents per a les inversions i en els pròxims dies esperem signar els dels parcs científics. Vull
agrair al president el seu interès perquè haja sigut possible el desbloqueig, alhora que vull demanar-li
que vetle perquè les noves fórmules de finançament que se'ns han proposat no provoquen més dilacions
en uns processos que porten anys de retard.

Girant la mirada 180 graus, des d'endarrere cap endavant, el curs que avui inaugurem estarà ple de
novetats. Per a començar, hi ha un esborrany de modificació de la LOU que es preveu aprovar durant
aquest curs i que millora notablement els aspectes deficients de l'actual llei, en particular en allò referit
al professorat. Aquest esborrany, però, ens sembla insuficient a les universitats; ara, i aprofitant que es
troba entre nosaltres el secretari general del Consell de Coordinació Universitària, Félix García Lausín,
que va ser professor de l'UJI, li vull traslladar la necessitat d'enriquir-lo, en especial pel que fa a la
situacions transitòries del professorat actual.

Una altra novetat que esperem d'aquest curs és que per fi es donen els passos legislatius per a concretar
la convergència espanyola amb l'espai europeu d'educació superior, i que es donen de forma
consensuada amb les universitats. Portem anys de retard, i mentre quasi tots els països tenen els seus
processos en marxa, ací encara no hem passat de projectes pilot. El nou equip ministerial ha decidit
prescindir del treball fet fins ara, quan pensàvem que estava ja prou madur, i presentar oralment unes
idees que jo qualificaria quasi de revolucionàries per a desenvolupar en pocs mesos. No puc valorar la
idoneïtat d'aquesta proposta perquè no està concretada i només s'han descrit idees genèriques, però sí
que vull constatar que em sorprèn un canvi tan radical i remarcar que, si no es fa amb la convicció de la
comunitat universitària, serà com si no es fera.
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Cal tindre en compte que ja hi ha moltes persones escèptiques davant tanta dilació i canvis, i cansades
pel fet que tantes energies col·lectives posades amb il·lusió durant anys no hagen servit per a res.

La tercera novetat d'aquest curs serà la posada en marxa, per primera vegada, dels programes oficials de
postgrau que, pel seu caràcter oficial, introdueixen una complexitat afegida a la universitat espanyola.

Totes aquestes novetats, totes aquestes fonts de canvi de regles del joc, introdueixen la seua quota
d'entropia en el sistema universitari espanyol. En el sistema valencià aquesta entropia s'afegirà a la
creada per l'eventual aprovació d'un paquet legislatiu, per a mi totalment innecessari, i s'afegirà a la
derivada de la forma de gestionar el projecte de la Universitat Internacional Valenciana.

Respecte de la creació d'aquesta nova universitat, president, tots els rectors de les universitats públiques
us volem fer arribar una crítica constructiva que ha d'entendre's com de lleialtat institucional cap al
nostre Govern. Tenim l'obligació de fer-ho. Com recordareu, benvolgut president, vau dir públicament
que la futura universitat seria un projecte que es faria comptant amb les universitats públiques
valencianes i que seria complementària a aquestes. Avui podem assegurar que el projecte s'ha fet sense
comptar per a res amb cap universitat valenciana, encara més, sense donar-nos a conèixer la memòria de
creació fins a divendres passat, quan es va penjar en la pàgina web de la Conselleria, a pesar d'estar
aprovada des del 24 de juliol i d'haver estat reiteradament demanada per escrit. Ara podem assegurar
també que el projecte no és complementari a l'oferta de les universitats públiques.

Dels 12 títols oficials previstos, 11 ja s'estan impartint actualment, 8 a la nostra Universitat, i aquesta
llista, incomprensiblement, inclou titulacions com ara la Llicenciatura en Dret, la Diplomatura en Gestió
i Administració Pública o la Llicenciatura en Humanitats, la demanda actual de les quals està
àmpliament satisfeta amb les places que s'ofereixen des de les universitats públiques. A més, cap
d'aquests 12 títols previstos podrà tindre aprovats els plans d'estudi pel Consell de Coordinació
Universitària, ja que el Reial decret 55/2005, de 21 de gener, estableix textualment que "a partir de l'1 de
març del 2005, el Consell de Coordinació Universitària, sense perjudici de continuar la tramitació dels
expedients que amb anterioritat hi hagen tingut entrada, no homologarà plans d'estudi conduents a
l'obtenció de noves titulacions".

Com a conseqüència d'aquest Decret, en cap universitat espanyola hem pogut implantar noves
titulacions aquest curs, ni podrem fer-ho fins que no es tracte dels títols de grau dissenyats en el marc de
l'espai europeu d'ensenyament superior. Com és possible que es plantege la creació d'una universitat que
hauria de dissenyar-se pensant en el futur i compte amb 12 titulacions del passat de les quals no podran
aprovar-se els seus plans d'estudi?

En nom de tots els rectors de les universitats públiques valencianes, de tots els rectors, president,
coneixedors de la vostra estima pel sistema valencià d'universitats, us demane que paralitzeu aquest
projecte, ja que en la seua concepció actual serà una font de problemes jurídics i de despesa pública
innecessària i que debilitarà al sistema universitari, en comptes d'enfortir-lo.

Us demane que el paralitzeu i que el reprenguem més endavant, quan estiga definit l'espai europeu
d'educació superior, i puguem donar-hi forma conjuntament dins de l'esperit de col·laboració entre les
universitats i el Govern valencià que desitjava el president, que desitgem les universitats. Voldríem que
fóra un projecte il·lusionant que reforçara el sistema universitari valencià, en lloc de debilitar-lo, que
fóra una plataforma de col·laboració per a la presència de la Comunitat Valenciana a l'exterior a través
del seu sistema universitari i res d'això podrà ser-ho amb l'actual concepció.

Per a acabar, la meua enhorabona a totes les persones que heu aconseguit el grau de doctor i a les que
heu aconseguit el premi extraordinari de doctorat. Segurament en moltes de les vostres mans estarà el
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futur de les universitats espanyoles que en bona part és el futur del nostre país.

I el meu agraïment a la comunitat universitària, PDI, PAS i alumnat, que, amb la seua il·lusió,
compromís i treball ben fet possibiliten que tinguem una Universitat Jaume I compromesa amb la
millora contínua. Il·lusió, compromís i treball amb què estic segur que comptarem aquest curs que avui
comença.

Discurs del president de la Generalitat
Valenciana, Francisco Camps Ortiz

DISCURS DEL PRESIDENT

DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Excel·lentíssim i Magnífic Senyor Rector de la Universitat Jaume I,

Excel·lentíssims i Magnífics Senyors Rectors,

Honorable Senyor Conseller d'Empresa, Universitat i Ciència,

Excel·lentíssim Senyor President del Consell Social de la Universitat Jaume I,

Excel·lentíssimes i Il·lustríssimes autoritats,

Senyores i senyors,

L'any passat vaig començar la meua intervenció en l'inici del curs acadèmic anunciant que estàvem
d'enhorabona per la firma dels acords de finançament estable i d'infraestructures universitàries. Hui
podem tornar a dir, de nou, que estem d'enhorabona.

Em complau especialment afirmar que hem signat junt els rectors de les cinc universitats públiques
valencianes els convenis del Pla d'Infraestructures Docents en què es concreten l'abast de cada actuació,
els procediments de col·laboració i els seus corresponents mecanismes de finançament.

Vull donar la benvinguda a tots els alumnes que, de manera il·lusionada, comencen els seus estudis en la
Universitat Jaume I i en la resta d'universitats valencianes. Des d'ara es van a sumar als estudiants,
professors, investigadors i personal d'administració i servicis que conformen una comunitat universitària
activa, dinàmica i vital que ha aconseguit al llarg dels seus anys d'existència un gran prestigi en tots els
àmbits.

En este solemne inici de curs, enguany en la Universitat Jaume I de Castelló, m'agradaria recordar la
recent celebració del quinzé aniversari d'esta institució acadèmica.

No són poques les universitats que compten per segles la seua existència i es mostren orgulloses per eixa
llarga tradició. La de Castelló, a pesar de la seua joventut, també té motius, molt més que suficients, per
a tindre eixe mateix sentiment.

El seu propi naixement va significar un formidable punt i a part en la història de la ciutat i de la
província. De la seua mà, es va posar de manifest la maduresa d'una societat que havia aconseguit
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enormes avanços en tots els àmbits i que havia fet de la cultura i el coneixement una de les seues senyes
d'identitat més estimades.

La Universitat Jaume I esdevingué un important recolzament per a una terra que havia donat un gran pas
avant fins a convertir-se en un gran motor econòmic i social, generador d'ocupació i riquesa. La seua
creació va ser la conseqüència lògica d'una realitat que era inqüestionable. Castelló s'havia fet creditora
de la condició de ciutat universitària, i els mèrits estaven a la vista de tots, de manera patent.

Han passat ja quinze anys des d'aquell començament il·lusionant, i la Universitat Jaume I ha mostrat
repetidament el seu compromís inequívoc que l'arrela a la realitat social, política i cultural de la nostra
terra, al seu passat, al seu present i al seu futur. En motiu d'este aniversari s'han realitzat molts balanços
que no poden ser més unànimes ni tampoc més gratificants.

Totes les previsions que van portar a la seua creació van quedar desbordades en molt poc de temps. El
seu camí va començar en poc més de 4.000 alumnes, i en l'actualitat són ja 13.000 els estudiants
matriculats en ella. El seu creixement ha sigut espectacular, ja que hui oferta prop de 30 titulacions, té
més de 30 departaments, unitats i grups d'investigació i un nombre creixent d'instituts universitaris
d'investigació.

Estes dades ens mostren la magnitud que ha aconseguit, la qualitat docent i investigadora que definix la
tasca d'esta institució i l'excel·lent paper que exercix hui la Universitat Jaume I en la nostra societat.

Crec que tots podem felicitar-nos per eixa fructífera trajectòria i reconéixer especialment el mèrit dels
que l'han fet possible, posant en marxa una institució universitària que hi ha rendit al màxim des del
primer dia.

En estos últims anys s'han produït grans transformacions a tots els nivells, que han incidit especialment
en el panorama universitari. Recorde quan era conseller de Cultura, Educació i Ciència, en 1997, fa ara
quasi deu anys. En aquell moment el nostre sistema universitari valencià tenia unes xifres de:

· 225 milions de finançament

· 126.000 alumnes

· 7.500 professors

· 128 titulacions

Hui arriben a:

· 700 milions de finançament

· 140.000 alumnes

· 10.000 professors

· més de 250 titulacions

L'evolució ha sigut espectacular. La incorporació de dos universitats privades, l'augment del nombre
d'alumnes i de titulacions, la flexibilitat dels programes o els intercanvis d'estudiants i de professors
d'altres països, han propiciat un gran canvi en la nostra percepció del sistema universitari.
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Les universitats de la Comunitat Valenciana han sabut afrontar estes transformacions des del valor i la
seguretat, aprofitant al màxim les nombroses oportunitats que han aparegut en este nou context.

Un dels aspectes més característics de totes les nostres universitats és la seua aposta clara per l'obertura a
Europa i al món. Les universitats de la Comunitat Valenciana afronten plenes d'optimisme el repte de la
convergència europea i van a col·laborar i participar, en l'esperit crític i creatiu que les caracteritza, en la
construcció de l'espai europeu de l'educació superior.

La Generalitat Valenciana està realitzant un gran esforç per a impulsar cap al futur les nostres
universitats, incidint especialment en aspectes com la internacionalització, la construcció del nou espai
europeu d'educació superior i el recolzament a la universitat com a motor de la investigació, el
desenrotllament i la innovació.

Per tal de consolidar la ciència i la universitat com a motors de generació de coneixement i riquesa per a
la nostra societat, la Generalitat ha posat en marxa diverses actuacions al llarg de l'últim curs.

Hem creat la nova Agència Valenciana d'Acreditació, Avaluació i Prospectiva, que es configura com un
instrument bàsic per al funcionament, avaluació i prospectiva del sistema valencià d'universitats, que
assegurarà la màxima qualitat de la nostra educació universitària.

Per a completar el marc legislatiu autonòmic s'està treballant en l'elaboració de la Llei de Coordinació
del Sistema Universitari Valencià i la Llei de Coordinació del Sistema Valencià de Ciència i Innovació.
Dos noves lleis innovadores, ambicioses i basades en els objectius de la convergència europea
d'ocupació, mobilitat i qualitat i en el creixent pes de la ciència en el desenrotllament d'una societat
moderna i competitiva.

En eixe mateix sentit se situa l'avantprojecte de Llei d'Ordenació de Centres i Creació de l'Institut
Superior d'Ensenyances Artístiques, un projecte ambiciós en l'àmbit de l'educació artística com la
música, dansa, restauració de béns culturals o art dramàtic, que dotarà de qualificació a estes titulacions.
Esta mesura farà que potenciem la millora de la qualitat de l'oferta formativa en este camp i el seu
reconeixement social, contribuint a una major projecció de la cultura.

Altres accions dirigides a recolzar i impulsar la construcció de l'espai europeu d'educació superior,
s'engloben en el Programa de Convergència Europea en Innovació Docent, que dota les universitats de
més recursos per a incrementar la mobilitat dels estudiants i impulsar l'establiment de titulacions
conjuntes en altres centres europeus i en el programa de formació a la carta dirigit a empreses en què ja
han participat el passat curs més de 3.000 alumnes.

Tots som conscients que es necessiten quantiosos mitjans materials per a dur a terme els grans projectes
que giren entorn de les nostres universitats. En eixe sentit, fa pocs dies, arribàrem a un acord que
concretava el finançament per a posar en marxa el Parc Científic de la Universitat Jaume I. La
Generalitat aportava 2,6 milions d'euros, que aniran destinats a la construcció de l'edifici de servicis
d'investigació.

Açò suposa una clara voluntat de la Generalitat i la Universitat per a fer realitat la xarxa de parcs
científics, en què es conjugaran activitats dirigides a la investigació, la innovació i les noves tecnologies
que obriran noves vies de cooperació en què l'excel·lència científica de les universitats es vincula al
desenrotllament empresarial.

Discursos

8



Des del Govern Valencià continuarem treballant intensament per a constituir un nou marc estable
plurianual de finançament que done resposta a les necessitats de les universitats i en la vista posada en el
nou espai europeu d'ensenyança superior.

L'any que ve impulsarem, de manera prioritària i col·laborant junt els representants del personal docent,
l'elaboració d'una proposta conjunta sobre el complement retributiu del professorat universitari de la
Comunitat Valenciana i el seu increment progressiu per als següents exercicis.

El nostre compromís és dotar les universitats de recursos financers suficients per a fer front a un escenari
europeu de competitivitat interuniversitària i d'harmonització de l'educació superior, que les situen al
més alt nivell d'excel·lència.

Estes iniciatives fan que la Generalitat se sume al gran esforç de desenrotllament i consolidació del
sistema universitari valencià, amb el qual ens sentim molt compromesos i que és sens dubte una de les
prioritats del Govern Valencià per als pròxims anys.

Per a acabar, vull expressar la meua gratitud als professors i investigadors de la universitat per la
inestimable labor diària que oferixen als alumnes i als nous professionals que cada any ixen de les seues
aules; i pel compromís que mantenen en el desenrotllament empresarial i el progrés de la societat de tota
la Comunitat Valenciana.

Este curs que ara s'inicia serà molt important a la vista dels canvis que s'aproximen en el panorama
universitari. En eixe camí, tots estem disposats a col·laborar, en un nou clima d'enteniment i il·lusió per
a fer front als grans reptes que ens esperen.

Vull animar a tots a continuar traçant una via de progrés i avanç que permeta projectar la Comunitat
Valenciana com un referent educatiu, científic i cultural, situant-la en l'avantguarda de la comunitat
científica i cultural europea.

En eixa tasca, sé que tindré la col·laboració de tots, molt especialment dels membres de la comunitat
universitària. Per això mateix vull que les meues últimes paraules siguen d'agraïment i d'ànim per a
afrontar exitosament, a tots els nivells, este nou curs.

Moltes gràcies

En nombre de Su Majestad el Rey de España, declaro abierto el curso académico 2006-2007 en las
universidades de la Comunidad Valenciana.
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Capítol 2. Concessió del grau de
doctorat "honoris causa"
Nomenament de doctor "honoris causa",
senyor Joan Cosa

El Consell de Govern, a proposta del Departament de Filosofia, Sociologia i Comunicació Audiovisual i
Publicitat, del dia 14 de març de 2006, va aprovar, per unanimitat, la proposta de nomenament com a
doctor "honoris causa" per la Universitat Jaume I del professor Joan Costa, il·lustre sociòleg,
dissenyador, investigador i metodòleg. El solemne acte acadèmic d'investidura d'aquest grau honorífic es
va celebrar amb el protocol previst el dia 4 d'abril de 2006.

Nomenament de doctor "honoris causa,"
senyor Pedro Barceló

El Consell de Govern, a proposta del Departament d'Història, Geografia i Art del dia 10 d'octubre de
2005, va aprovar, per unanimitat, la proposta de nomenament com a doctor "honoris causa" per la
Universitat Jaume I del professor Pedro Barceló, il·lustre historiador. El solemne acte acadèmic
d'investidura d'aquest grau honorífic es va celebrar amb el protocol previst el dia 4 d'abril de 2006.

Nomenament de doctor "honoris causa",
senyor Muhammad Yunus

El Consell de Govern del dia 14 de març de 2006, a proposta del Comitè Universitari Valencià de
Relacions Internacionals i Cooperació (CUVRIC) va acordar, per unanimitat, la concessió del grau de
doctor "honoris causa" per la Universitat Jaume I al professor Muhammad Yunus, il·lustre investigador.
El solemne acte acadèmic d'investidura d'aquest grau honorífic es va celebrar amb el protocol previst el
dia 26 de juny de 2006.
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Capítol 3. Concessió de la Medalla de
la Universitat
Concessió de la Medalla de la Universitat
Jaume I al Senyor Antonio Tirado Jiménez

El Consell de Govern del dia 7 de febrer de 2006, a proposta del rector, en reconeixement de les
funcions de suport a la Universitat exercides al capdavant del Consell Social, del senyor Antonio Tirado
Jiménez, va acordar, per unanimitat, atorgar-li la Medalla de la Universitat Jaume I. El solemne acte
acadèmic d'investidura d'aquest grau honorífic es va celebrar amb el protocol previst el dia 24 de febrer
de 2006.

Concessió de la Medalla de la Universitat
Jaume I al Senyor Rafael Benavent Adrián

El Consell de Govern del dia 7 de febrer de 2006, a proposta del rector, en reconeixement de les
funcions de suport a la Universitat exercides al capdavant del Consell Social, del senyor Rafael
Benavent Adrián, va acordar, per unanimitat, atorgar-li la Medalla de la Universitat Jaume I. El solemne
acte acadèmic d'investidura d'aquest grau honorífic es va celebrar amb el protocol previst el dia 24 de
febrer de 2006.

Concessió de la Medalla de la Universitat
Jaume I al Senyor Fernando Romero Subirón

El Consell de Govern del dia 7 de febrer de 2006, a proposta del rector, en reconeixement de les
funcions exercides al capdavant del Rectorat del senyor Fernando Romero Subirón, va acordar, per
unanimitat, atorgar-li la Medalla de la Universitat Jaume I. El solemne acte acadèmic d'investidura
d'aquest grau honorífic es va celebrar amb el protocol previst el dia 24 de febrer de 2006.

Concessió de la Medalla de la Universitat
Jaume I al Senyor Celestino Suárez Burguet

El Consell de Govern del dia 7 de febrer de 2006, a proposta del rector, en reconeixement de les
funcions exercides al capdavant del Rectorat del senyor Celestino Suárez Burguet, va acordar, per
unanimitat, atorgar-li la Medalla de la Universitat Jaume I. El solemne acte acadèmic d'investidura
d'aquest grau honorífic es va celebrar amb el protocol previst el dia 24 de febrer de 2006.
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Capítol 4. Concessió de distincions
extraordinàries
Nomenament com a Rector Honorari de la
Universitat Jaume I al Senyor Francesc
Michavila Pitarch

El Consell de Govern del dia 7 de febrer de 2006, en reconeixement a la destacada aportació en el procés
de construcció, creixement i consolidació de la Universitat Jaume I del senyor Francesc Michavila
Pitarch, va acordar, per unanimitat, atorgar-li la distinció de Rector Honorari de la Universitat Jaume I.
El solemne acte acadèmic d'investidura d'aquest grau honorífic es va celebrar amb el protocol previst el
dia 24 de febrer de 2006.
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Capítol 5. ESTRUCTURA ORGÀNICA
Òrgans de govern d'àmbit general

Claustre

• President: Francisco Toledo Lobo

Secretària general: María Victoria Petit Lavall

Gerent: Antonio Montañana Riera

En representació del PDI funcionari doctor

Vicent Climent Jordà

Vicente Orts Ríos

Eva Alcón Soler

Vicent Martínez Guzmán

Juan Andrés Bort

Jordi Adell Segura

Vicent Palmer Andreu

Antonio Barba Juan

Modesto Fabra Valls

Juan-Luis Gómez Colomer

Margarita Porcar Miralles

Joan Serafí Bernat Martí

Leonor Lapeña Barrachina

Andrés Marzal Varó

Vicente Moliner Ibáñez

Ignacio Morell Evangelista

Manuel Chust Calero

Germán Orón Moratal

Antonio Vico Martínez

Salvador Cabedo Manuel
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Josep Planelles Fuster

Ana María Fuertes Eugenio

Isabel García Izquierdo

María Victoria Petit Lavall

Rosa María Grau Gumbau

José Luis González Cussac

Pilar Safont Jordà

Pilar García Agustín

Pablo Aibar Ausina

F. Xavier Molina Morales

Wenceslao Rambla Zaragozá

María Raquel Agost Felip

José Ignacio Aliaga Estellés

Vicent Cervera Mateu

María José Oltra Mestre

M. Ángeles Ruipérez Rodríguez

Iciar Cordero Cutillas

Elvira Gual Almarcha

Joan Manuel Verdegal Cerezo

Cristina Botella Arbona

Enric Cervera Mateu

Víctor Manuel Mínguez Cornelles

Guillermo Monrós Tomás

María Monzó Fuster

Santiago Posteguillo Gómez

José Manuel Claver Iborra

Anna Soler Vilar

Eloísa Nos Aldás

Jorge Cardona Llorens

Dolores Llidó Escrivá
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Eduardo Peris Fajarnés

Diego López Olivares

Rafael Ballester Arnal

Teresa Vallet Bellmunt

Miguel Ángel Moliner Tena

M. Amparo Alcina Caudet

María Ángeles Fernández Izquierdo

Lluís Meseguer Pallarés

Pilar Civera García

Maria J. Masanet Llodrà,

José Luis Amorós Albaro

Juan Carda Castelló

Francisco López Benet

Josep Guzmán Pitarch

María-Luisa Villanueva Alfonso

Enrique Belenguer Balaguer

Miguel Galbis Silvestre

Joaquín Beltrán Arandes

Juan Carlos Amengual Argudo

Antonio Caballer Miedes

Julia Galán Serrano

En representació del PDI funcionari no doctor i contractat

Sergio Barrachina Mir

Lluís Callarisa Fiol

Joan Andreu Traver Martí

Francisco Marco Viciano

Cristina Campos Sancho

María José Esteve Ramos

Luis Martínez León

Iván Barreda Tarrazona
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Reina Ferrández Berrueco

José Enrique Juliá Bolívar

Carlos Hernando Domingo

Begoña Bellés Fortuño

Néstor Aparicio Marín,

Robert J. García Antolin,

En representació de l'estudiantat

Richard Merhi El Aawar

Sara Uso Alía

Águeda Lidón Forcada Martínez

Ruth Sanz Monroig

Pedro Floro García

Aurora Iserte Igual

Alicia Herrero Poveda

Pedro Javier Moreno Segura

Carme Calduch Ríos

Javier Ares Armero

Vicent Sales Barberà

Antonio Ávila Martín

Patricia Mor Caballer

Carlos García Muñoz

Albert Gordo Soldevila

Andrés García Morro

Ricardo Martínez Covelo

Jaime José Perera Merino

Omar Braina Bou

Jorge Rodríguez Galán

Maria Hernández Mezquita

Sonia Martínez Prats

Verónica Flores Miralles
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David Olaria Tena

Gloria Santos Pejic

Beatriz Herrero Poveda

Jesús Bachero Prades

Pau Rodenas Motos

Ariadna Sanchis Varoch

Lucía Murria Arcusa

Javier Monferrer Benlloch

Juan Carlos Vidal Rambla

Ferran Collado Conill

Beatriz Jiménez Gimeno

Cristina Terren Matamoros

Vicente G. Rovira Martínez

Sandra Doménech Domingo

En representació del personal d'administració i serveis

Miguel Gómez Navarro

Victoria Lidón Marcelo Marco

María Pilar Rodríguez Carot

María Jesús Tirado Roldán

Francisco Javier García Belmonte

Begonya Herrero Sales

María José Morte Ruíz

Antonia Durán Uroz

Ernesto Alonso Silva

David González Alamilla

Manuel Nebot Granell

Juan Luis Porcar Orihuela

Clara Viciano Ferrás

Amparo Campos Suliano

Clemente Miró Pons
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Joan Antoni Andrés Balaguer

Mesa del Claustre

President: Francisco Toledo Lobo

Secretària: María Victoria Petit Lavall

Vocals:

Pel personal docent i investigador:

Julia Galán Serrano

Diego López Olivares

Per l'estudiantat:

Águeda Lidón Forcada Martínez

Antonio Ávila Martín

Pel personal d'administració i serveis:

María Jesús Tirado Roldán

Consell Social
Composició del Consell Social de la Universitat Jaume I

30 de setembre de 2006

PRESIDENT

Rafael Benavent Adrián

SECRETARI

José Muñoz Castillo

VOCALS:

Representants de la Universitat Jaume I

Membres nats:

Francisco Toledo Lobo, rector

Modesto Fabra Valls, secretari(*)

Últim ple, 10 d'abril de 2006

María Victoria Petit Lavall

Pren possessió el 19 de juliol de 2006
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Antonio Montañana Riera, gerent

Elegits pel Consell de Govern

Rosa María Grau Gumbau, representant del professorat

Carlos Fernández Bielsa, representant dels estudiants

María José Morte Ruíz, representant del PAS

Designats pel conseller de Cultura, Educació i Esports

Alfonso Ferrada Gómez

Sebastián Pla Colomina

Luis Prades Perona

Designat pel conseller d'Indústria, Comerç i Turisme

Pablo Baigorri García

Designat per l'Ajuntament de Castelló de la Plana

Alberto Fabra Part

Designat per la Diputació Provincial de Castelló

Miguel Ángel Mulet Taló

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

Encarna Barragán Brito (CCOO)

Consol Maria Valls Gregori(**)(CCOO)

Cessament DOGV 5333 DE 28/08/2006

Constantino Calero Vaquerizo (**) (UGT)

Nomenament DOGV 5333 DE 28/08/2006

Vicente Mira i Franch(UGT)

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

Juan Barreda Miralles, vicepresident

Rafael Montero Gomis

Enrique Vicedo Madrona
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Designat pel Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana

José Sos García

Designat pels col·legis professionals de la Comunitat Valenciana

Víctor Llorente Illera

Designats pel president del Consell Social

José Luis Breva Ferrer, vicepresident

Manuel González Cudilleiro

Designats per les Corts Valencianes

Daniel Gozalbo Bellés

Juan José Monzonís Martínez

(*) El canvi es va produir per les eleccions a rector i formació del nou Equip de Govern.

(**) Resolució de 18 de juliol de 2006 (DOGV núm 5333, de 28 d'agost de 2006), de la Conselleria
d'Empresa, Universitat i Ciència, per la qual es disposa el cessament del Consol Maria Valls Gregori, i
es nomena per a substituir-la Constantino Calero Vaquerizo.

Composició de les comissions

30 de setembre de 2006

COMISSIÓ ECONÒMICA:

President per delegació

Rafael Montero Gomis

Vocals

Alberto Fabra Part

Rosa María Grau Gumbau

Vicente Mira Franch

Antonio Montañana Riera

Sebastián Pla Colomina

José Sos García

Enrique Vicedo Madrona
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Secretari

José Muñoz Castillo

COMISSIÓ D'AFERS UNIVERSITARIS

President per delegació

José Luis Breva Ferrer

Vocals

Pablo Baigorri García,

Encarna Barragán Brito,

Modesto Fabra Valls

Carlos Fernández Bielsa

Manuel González Cudilleiro

Miguel Ángel Mulet Taló

Luís Prades Perona

Secretari

José Muñoz Castillo

Representants del Consell Social en altres insitucions:

Consell Valencià d'Universitats

Rafael Benavent Adrián

Vicente Mira Franch

Rafael Montero Gomis

CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UJI

José Luis Breva Ferrer

Vicente Mira Franch

Enrique Vicedo Madrona

COMISSIÓ GESTORA DEL PLA DE PENSIONS DE L'UJI

Manuel González Cudilleiro
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COMISSIÓ D'ADJUDICACIÓ D'AJUDES SOCIALS DE L'UJI

Víctor Llorente Illera

CONSELL ASSESSOR D'INSERCIÓ ROFESSIONAL

Enrique Vicedo Madrona

MESA NEGOCIADORA DE L'UJI

Enrique Vicedo Madrona

GRUP DE TREBALL DELS PROJECTES DE PARCS CIENTÍFICS A LES UNIVERSITATS

Manuel González Cudilleiro

CONSELL DE QUALITAT DE LA UNIVERSITAT JAUME I

Manuel González Cudilleiro

Enrique Vicedo Madrona

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT JAUME I

El Ple del Consell Social acorda, per unanimitat, autoritzar la creació de la Fundació General de la
Universitat Jaume I, d'acord amb el que es disposa en l'article 4.l de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la
Generalitat, de consells socials de les universitats públiques valencianes.

POSTGRAU OFICIAL

El Ple del Consell Social, per unanimitat, acorda proposar a la Generalitat la implantació dels màsters
oficials aprovats pel Consell de Govern per a la convocatòria 2005 de la Conselleria d'Empresa,
Universitat i Ciència, en virtut el que disposa l'article 4.a de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de consells
socials de les universitats públiques valencianes, segons la relació presentada.

CONVOCATÒRIA VIII PREMI INVESTIGACIÓ CONSELL SOCIAL

El Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló, amb el propòsit de fomentar la investigació
universitària, en general, i especialment, en aquesta Universitat, acorda, per unanimitat, convocar el VIII
Premi d'Investigació Consell Social, en les seus dues modalitats: Treball d'Investigació i Resultats de
I+D+i, dotades amb 10.000 euros cada una.

PARC CIENTÍFIC

El Ple del Consell Social va aprovar, per unanimitat, el pressupost de la societat "Parc Científic,
Tecnològic Empresarial de la Universitat Jaume I".

Per a una futura ubicació en el parc científic, el Ple del Consell Social va acordar, per unanimitat,
autoritzar la participació de la Universitat Jaume I en la PIME "Mediciones y Corrosión SL", i en una
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societat per a desenvolupar un nou procediment de decoració de paviment ceràmic esmaltat.

ACORDS

Ple número 9, de data 7 de novembre de 2005

- Criteris bàsics per a l'elaboració del pressupost de la Universitat per a l'exercici 2006.

- Informe sobre l'auditoria de la Intervenció de la Generalitat de l'exercici 2004.

- Modificacions pressupostàries i informe sobre l'estat d'execució del pressupost.

- Aprovació de l'adjudicació definitiva dels incentius 2004 per al PDI funcionari, segons el sistema
autonòmic d'incentius, regulat d'acord amb el Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern Valencià.

- Informe sobre la modificació de la relació de llocs de treball del personal docent i investigador.

- Autorització per a la participació en la societat Compostela Media.

- Autorització per a participar en la Fundació Museu del Taulell Manolo Safont de la Comunitat
Valenciana, i en l'Institut de Tecnologia d'Hidrogen i Piles de Combustible.

- Designació de vocal de la Comissió Econòmica d'Alberto Fabra Part, alcalde de la ciutat de Castelló de
la Plana.

Ple número 10, de data 28 de novembre de 2005

- Informe anual del Servei de control Intern.

- Modificacions pressupostàries.

- Aprovació de la programació oficial del postgrau per al curs 2006/2007.

- Informe de compra de terrenys en el Grup Sant Roc.

Ple número 11, de data 19 de desembre de 2005

- Informe sobre el desenvolupament del pressupost del Consell Social de 2005 i previsió per a l'exercici
2006.

- Aprovació del pressupost de la Universitat Jaume I per a l'exercici 2006.

- Informe sobre la proposta de pressupost anual de les entitats dependents de la Universitat Jaume I, i de
les entitats en les quals la Universitat té participació majoritària.

- Aprovació de les bases i convocatòria del VIII Premi d'Investigació Consell Social.

- Modificacions pressupostàries.

- Aprovació dels incentius del PDI.

Ple número 12, de data 10 d'aril de 2006

- Aprovació dels comptes anuals de les entitats dependents de la Universitat.
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- Aprovació dels comptes anuals de la Universitat Jaume I.

- Aprovació del pressupost de la societat "Parc Científic, Tecnològic Empresarial de la Universitat
Jaume I, S.L." per a l'any 2006.

- Modificacions pressupostaries.

- Informe de la fiscalització de la Sindicatura de Comptes de l'exercici 2004.

- Proposta de modificació del nom de l'Intitut de Tecnologia Ceràmica per <<Institut Universitari de
Tecnologia Ceràmica Agustín Escardino>>.

- Aprovació de la memòria del Consell Social de l'any 2005.

- Recursos de reposició sobre incentius del personal docent i investigador.

Ple número 13, de data 19 de juliol de 2006

- Presa de possessió del rector i de la secretària general de la Universitat Jaume I com a vocals nats del
Consell Social en representació del Consell de Govern.

- Aprovació de la programació plurianual d'inversions del pressupost per a l'exercici 2006 de la
Universitat Jaume I.

- Distribució, entre els departaments, de les 41 beques col·laboració assignades a la Universitat Jaume I
per al curs acadèmic 2006/2007.

- Autorització per a la participació de la Universitat Jaume I en el capital social de la PIME "Mediciones
y Corrosión S.L." i en la societat per a desenvolupar un nou procediment de decoració de paviment
ceràmic esmaltat.

- Autorització per a la creació de la Fundació General de l'UJI.

- Taxes de títols propis (matrícula i expedició de títols), de Grau Superior en Matemàtica Computacional
i de Grau en Seguretat i Ciències Policials.

- Modificacions pressupostàries i estat d'execució del pressupost.

- Informe sobre la modificació de les relacions de llocs de treball del personal docent i investigador.

- Nomenament de vocal de la Comissió d'Assumptes Universitaris.

- Informe del Dr. Salvador Cabedo, director acadèmic de la Universitat per a Majors.

Consell de Govern

• Francisco Toledo Lobo, rector, presideix el Consell.

María Victoria Petit Lavall, secretària general, es farà càrrec de la Secretaria del Consell.

Antonio Montañana Riera, gerent.

• Vicente Orts Ríos, vicerector de Política Científica i Tecnològica
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Rosa Llusar Barelles, vicerectora d'Investigació

Joan Serafí Bernat Martí, vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat

Vicent Cervera Mateu, vicerector d'Infraestructura i PAS

Manuel Chust Calero, vicerector de Relacions Institucionals i Benestar Social

Eva Alcón Soler, vicerectora de Cooperació Internacional i Solidaritat

Leonor Lapeña Barrachina, vicerectora d'Estudiants i Ocupació

Antonio Barba Juan, vicerector de Postgrau

Margarita Porcar Miralles, vicerectora de Cultura

Rosa Grau Gumbau, vicerectora de Qualitat Educativa i Harmonització Europea

Modesto Fabra Valls, vicerector d'Assumptes Econòmics i Serveis en Xarxa

Félix Hermández Hernández, virector de l'Institut Universitari de Plaguicides i Aigües

Ruth Sanz Monroig, estudianta

Pau Ródenas Motos, estudiant

Francisco Javier García Belmonte, personal d'administració i serveis

• M. Carmen Campoy Cubillo, directora del Departament d'Estudis Anglesos

M. Carmen Pellicer España, directora del Departament d'Educació

Salvador Cabedo Manuel, director del Departament de Filosofia, Sociologia i Comunicació
Audiovisual i Publicitat

Daniel Pinazo Calatayud, director del Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i
Metodologia

Ricardo García Macho, director del Departament de Dret Públic

M. Amparo Garrigues Giménez, coordinadora de la Unitat Predepartamental de Dret del Treball i
Seguretat Social i Eclesiàstic de l'Estat

Rafael Lapiedra Alcami, director del Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting

José Manuel Claver Iborra, director del Departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors

Andrés Arnau Paradís, director del Departament de Finances i Comptabilitat.

Carlos Vila Pastor, director del Departament d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny

Juan Carlos Jarque Fonfría, director del Departament d'Enginyeria Química

Pedro Miguel Carda Usó, director del Departament de Química Inorgànica i Orgànica

M. Ángeles Ruipérez Rodríguez, degana de la Facultat de Ciències Humanes i Socials
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Antonio Vico Martínez, degà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

Rafael Mayo Gual, director de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Representants d'estudiants pel Claustre

Javier Ares Armero

Águeda Lidón Forcada Martínez

Andrés García Morro

Alicia Herrero Poveda

Richard Merhi El Aawar

Pedro Javier Moreno Segura

Representants del PAS pel Claustre

Amparo Campos Suliano

Antonia Durán Uroz

M. José Morte Ruíz

M. Pilar Rodríguez Carot

Representants del PDI pel Claustre

M. Amparo Alcina Caudet

Néstor Aparicio Marín

Juan-Luis Gómez Colomer

Vicent Climent Jordà

Luis J. Callarisa Fiol

Pilar García Agustín

Vicent Martínez Guzmán

Germán Orón Moratal

Francisco Marco Viciano

Vicent Palmer Andreu

Representants del Consell Social

Enrique Vicedo Madrona

José Luis Breva Ferrer

Vicent Mira i Franch
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Consell de Direcció

• Francisco Toledo Lobo, rector (nomenat per Decret 78/2006, de 2 de juny, del Consell Valencià)

Els següents membres del Consell de Direcció van ser nomenats per resolució del rector de data 15
de juny de 2006:

Vicente Orts Ríos, vicerector de Política Científica i Tecnològica

Eva Alcón Soler, vicerectora de Cooperació Internacional i Solidaritat

Manuel Chust Calero, vicerector de Relacions Institucionals i Benestar Social

Margarita Porcar Miralles, vicerectora de Cultura

Rosa Grau Gumbau, vicerectora de Qualitat Educativa i Harmonització Europea

Modesto Fabra Valls, vicerector d'Assumptes Econòmics i Serveis en Xarxa

Rosa Llusar Barelles, vicerctora d'Investigació

Joan Serafí Bernat i Martí, vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat

Leonor Lapeña Barrachina, vicerectora d'Estudiants i Ocupació

Vicent Cervera Mateu, vicerector d'Infraestructura i PAS

Antonio Barba Juan, vicerector de Postgrau

María Victoria Petit Lavall, secretària general

Antonio Montañana Riera, gerent (resolució del rector 6-6-2006)

Òrgans de govern d'àmbit particular

Direccions de centres i direccions de departaments
Les persones que han ocupat càrrecs als departaments i centres durant el curs 2005/06 han sigut les
següents:

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

• Degà: Antonio Vico Martínez

Vicedegans i vicedeganes:

Aurelia Bengochea Morancho

Inmaculada Ballester Pastor

Ana Belén Escrig Tena

Catalina Vidales Rodríguez
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Juan Carlos Bou Llusar

Jacint Balaguer Coll

Beatriz Tomás Mallén

Andrea Planchadell Gargallo

Secretari: Fernando Juan Mateu

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

Unitat Predepartamental de Dret del Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l'Estat

Coordinadora: Amparo Garrigues Giménez

Secretària: M. Aránzazu Vicente Palacio

Departament de Dret Privat

Director: José Sarrión Gualda

Secretària: Iciar Cordero Cutillas

Departament de Dret Públic

Director: Ricardo García Macho

Secretària: Cristina Pauner Chulvi

Departament d'Economia

Directora: Amparo Camarero Olivas

Secretari: Vicente Budí Orduña

Departament de Finances i Comptabilitat

Director: José Joaquín Alcarria Jaime

Secretari: Vicente Aragó Manzana

Facultat de Ciències Humanes i Socials
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• Degana: María Ángeles Ruipérez Rodríguez

Vicedegans i vicedeganes:

Vicente Pinto Tena

Amador Antón Antón

Vicenta Altava Rubio

Francisco Javier Gómez Tarín

Antonio Caballer Miedes

Ignasi Navarro Ferrando

María Amparo Alcina Caudet

Miguel Salvador Bauzá

Secretària: Estela Bernad Monferrer

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

• Departament d'Educació

Directora: M. Carmen Pellicer España

Secretària: M. Reina Ferrández Berrueco

Departament d'Estudis Anglesos

Directora: M. Carmen Campoy Cubillo

Secretària: Elena Ortells Montón

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
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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

Secretària: M. Lidón Villanueva Badenes

Departament de Traducció i Comunicació

Director: Josep Manuel Marco Borillo

Secretària: Anabel Borja Albi

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

• Director: Rafael Mayo Gual

Vicedirectors i vicedirectores:

David Llorens Piñana

Joaquín Beltrán Arandes

Sergio Barrachina Mir

José Joaquín Gual Arnau

Joaquín Sancho Bru

Luis Amable García Fernández

Elvira Gual Almarcha

María Monzó Fuster

Roberto Sanchis Llopis

Pilar García Agustín

Salvador Hernández Muñoz

Secretària: Margarita Vergara Mondedero

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

ESTRUCTURA ORGÀNICA

36



• Departament de Ciències Experimentals

Director: Francisco López Benet

Secretari: Jesús Lancis Sáez

Departament d'Enginyeria Química

Director: Juan Carlos Jarque Fonfría

Secretària: María José Orts Tarí

Departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors

Director: José Manuel Claver Iborra

Secretària: M. Gloria Martínez Vidal

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: Pedro Miguel Carda Usó

Secretària: Purificación Escribano López

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 González

Secretari: José Enrique Juliá Bolívar

Instituts
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Institut de Tecnologia Ceràmica Agustín Escardino

Les persones que han ocupat càrrecs durant el curs 2005/06 han sigut les següents:

- Director: José Luis Amorós Albaro

- Secretari: Arnaldo Vicente Moreno Berto

Institut Interuniversitari d'Economia Internacional

Les persones que han ocupat càrrecs durant el curs 2005/06 han sigut les següents:

- Director: Celestino Suárez Burguet

Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana

Les persones que han exercit càrrecs durant el curs 2005/06 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

Personal de l'IUPA

Director: Félix Hernández Hernández, catedràtic de Química Analítica

Subdirector: Ignacio Morell Evangelista, catedràtic de Geodinàmica Externa

Secretari: Francisco López Benet, professor titular de Química Analítica

Professorat Juan Vicente Sancho Llopis, professor titular de Química
Analítica

Joaquim Beltrán Arandes, professor titular de Química Analítica

Roque Serrano Gallego, professor titular de Química Analítica

Antoni Francesc Roig i Navarro, professor titular de Química
Analítica

Elena Pitarch Arquimbau, professora contractada doctora

José Ramón Jiménez Salas, professor associat de Geodinàmica

ESTRUCTURA ORGÀNICA

38



Externa

Personal investigador propi Óscar Juan Pozo Mendoza

Mercedes Barreda Portalés

Susana Grimalt Brea

Arantzazu Peruga Mínguez

María Ibáñez Martínez

Alejandra Renau Llorens

José Manuel Marín Ramos

Carlos Guerrero Ramos

Personal investigador en formació Miguel Ángel Blanes Fernández

Tania Portolés Nicolau

Arianna Renau Pruñonosa

Liliana Bandenay Egoávil

Personal d'administració i serveis Cruchenka Morales Castillo

Carmen Hidalgo Ortiz

Junta Electoral

Renovació de la composició de la Junta Electoral
La Junta Electoral, d'acord amb l'article 165 dels Estatuts, està formada pel president o la presidenta, que
ha d'elegir el Claustre, i cinc persones, elegides pel Claustre, tot assegurant la representació del personal
d'administració i serveis, del personal docent i investigador i de l'estudiantat de la Universitat.

La durada del mandat de la Junta Electoral és de quatre anys, tret de la representació de l'estudiantat, que
s'ha de renovar cada dos anys.

Aquest curs s'han renovat els membres de la Junta Electoral que representen al PDI i al PAS. El Claustre
de la Universitat, en la sessió número 11, de data 4 de novembre de 2005, d'acord amb les competències
que estableix l'article 48.i dels Estatuts de la Universitat Jaume I, va elegir José Luis Blasco Díaz
(suplent: Beatriz Tomás Mallén) i Joaquín Castelló Benavent (suplent: Generós Ortet i Fabregat), com a
vocals en representació del PDI en la Junta Electoral. De la mateixa manera, el Claustre va elegir
Francisco Javier García Belmonte (suplent: M. Pilar Rodríguez Carot) i Soledad Ten Bachero (suplent:
Sergio Gil Capdevila), com a vocals en representació del PAS en la Junta Electoral.
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Així mateix, en aqueixa sessió, el Claustre de la Universitat va elegir José L. Blasco Díaz (suplent:
Beatriz Tomás Mallén) com a president de la Junta Electoral.

Processos electorals realitzats
La Junta Electoral de la Universitat Jaume I es va reunir en 21 sessions (de la número 162 del
10/10/2005 a la número 182 del 12/07/2006), per a organitzar els diversos processos electorals
desenvolupats durant el curs 2005/06 i dirimir diverses qüestions relacionades amb aquests.

Els processos electorals van ser els següents:

• Eleccions a delegats i delegades de primer i segon cicle.

Eleccions a delegats i delegades de tercer cicle.

Eleccions per a la renovació de la representació de l'estudiantat als consells de departament.

Eleccions per a la renovació de la representació de l'estudiantat a les juntes de centre.

Eleccions a consells de departament.

Eleccions a direccions de departament.

Eleccions a juntes de centre.

Eleccions a degà/degana i director/directora de centre.

Eleccions a Claustre.

Eleccions a Rectorat.

Eleccions a delegats i delegades de primer i segon cicle

Les eleccions es van celebrar dels dies 7 al 17 de novembre de 2005, una vegada tancat el procés de
matriculació, amb un total de 132 grups que tenien l'opció de triar representants. La distribució va ser la
següent:

• Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. Tenia dret a fer eleccions un total de 49
grups.

Facultat de Ciències Humanes i Socials. El total de grups que tenia dret a fer els eleccions era de 42.

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Els grups que tenien dret a fer els eleccions eren 41.

D'aquests, 115 grups van elegir delegats i delegades, i van ser 17 els que es van quedar sense
representació. Per això, com va succeir en els cursos anteriors, el Consell de l'Estudiantat va demanar a
la Junta Electoral la possibilitat d'obrir un nou termini per a cobrir vacants. La Junta va acceptar aquesta
proposta, i es va dur a terme un nou procés d'elecció en els grups que no tenien cap representació del 12
al 16 de desembre de 2005.

Al final del procés, un total de vuit grups és va quedar sense delegat o delegada i subdelegat o
subdelegada (set menys que el curs anterior) i onze grups es van quedar sense subdelegats (dos menys
que el curs anterior).
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Eleccions a delegats i delegades de tercer cicle

Les eleccions a delegats i delegades de tercer cicle es van realitzar dels dies 1 al 16 de desembre de
2005. Es va elegir un representant per cada programa de doctorat. Dels 34 programes de doctorat que hi
havia, 17 corresponien a la Facultat de Ciències Humanes i Socials, vuit a la Facultat de Ciències
Jurídiques i Econòmiques, i nou a l'Escola de Tecnologia i Ciències Experimentals.

Al final del procés, un total de 17 programes van quedar sense representant atès que no s'hi van
presentar candidats.

Eleccions per a la renovació de la representació de l'estudiantat als consells de departament

Una vegada proclamats definitivament el delegats i delegades i els subdelegats i subdelegades, aquests
van presentar candidatures per a l'elecció dels seus representats als consells de departament. Atès que el
nombre de candidatures presentades va ser inferior al nombre de llocs que calia cobrir, en aplicació de
l'article 67.6 de la Normativa electoral, es va fer la proclamació directa d'electes.

L'estudiantat de primer i segon cicle va obtindre representació als consells de departament d'11 dels 23
departaments de la Universitat Jaume I.

Quant a l'estudiantat de tercer cicle, és el delegat o delegada qui els representa als consells de
departament.

Eleccions per a la renovació de la representació de l'estudiantat a les juntes de centre

Proclamats definitivament el delegats i delegades i els subdelegats i subdelegades, aquests van presentar
candidatures per a elegir els seus representats a les juntes de centre. Com que el nombre de candidatures
presentades va ser inferior al nombre de llocs que calia cobrir, en aplicació de l'article 62.5 de la
Normativa electoral, es va fer la proclamació directa d'electes.

Es van elegir representants per a la la junta de centre de la Facultat de Ciències Jurídiques i
Econòmiques i per a la junta de centre de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.

Va quedar sense representació la Junta de Centre de la Facultat de Ciències Humanes i Socials.

Eleccions a consells de departament

Durant el curs acadèmic 2005/06 es van realitzar eleccions a representants de membres no nats per a
diversos consells de departament:

• Departament d'Educació

Departament d'Estudis Anglesos

Departament d'Història, Geografia i Art

Departament de Filosofia, Sociologia i Comunicació Audiovisual i Publicitat

Departament de Traducció i Comunicació

Departament de Dret Públic

Departament de Dret Privat

Departament d'Economia
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Unitat Predepartamental de Dret del Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l'Estat

Departament de Ciències Experimentals

Departament d'Enginyeria Química

Departament d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny

Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció

Departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors

Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Departament de Matemàtiques

Departament de Química Inorgànica i Orgànica

En dos casos es va haver de realitzar una segona volta atès que no es va presentar cap candidatura en la
primera volta (Departament de Traducció i Comunicació i Departament de Ciències Experimentals).

En els departaments d'Enginyeria i Ciència dels Computadors, d'Estudis Anglesos i de Llenguatges i
Sistemes Informàtics, es van portar a terme eleccions parcials.

Eleccions a direcció de departament

Durant el curs 2005/06, es van celebrar eleccions a direcció de departament en els següents
departaments:

• Departament d'Educació

Departament d'Història, Geografia i Art

Departament de Filosofia, Sociologia i Comunicació Audiovisual i Publicitat

Departament de Traducció i Comunicació

Departament de Dret Públic

Departament de Dret Privat

Departament d'Economia

Unitat Predepartamental de Dret del Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l'Estat

Departament de Ciències Experimentals

Departament d'Enginyeria Química

Departament d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny

Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció

Departament de Matemàtiques

Departament de Química Inorgànica i Orgànica
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En tres casos es va haver de realitzar una segona volta en no disposar de la majoria suficient cap dels
candidats presentats en la primera (Departament de Química Inorgànica i Orgànica, Departament de
Dret Públic i Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció).

Convocades les eleccions, en un cas no s'hi va presentar cap candidatura (Departament de Ciències
Experimentals).

Eleccions a juntes de centre

El 9 de març de 2006 es van realitzar les eleccions a juntes de centre a l'Escola Superior de Tecnologia i
Ciències Experimentals, a la Facultat de Ciències Humanes i Socials i a la Facultat de Ciències
Jurídiques i Econòmiques.

Eleccions a deganats i direcció de centre

Durant el curs 2005/06 es van realitzar eleccions al deganat de la Facultat de Ciències Humanes i
Socials i al deganat de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques.

També es va realitzar l'elecció de la direcció de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències
Experimentals.

A la Facultat de Ciències Humanes i Socials es va haver de fer una segona volta; però, en no disposar de
la majoria suficient cap dels candidats presentats, tampoc en la segona volta, es va reiniciar el procés
electoral.

En aquestes eleccions van resultar elegits:

• Rafael Mayo Gual, director de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.

M. Ángeles Ruipérez Rodríguez, degana de la Facultat de Ciències Humanes i Socials.

Antonio Vico Martínez, degà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques.

Eleccions a Claustre

Les eleccions a Claustre es van realitzar l'11 de maig de 2006 i es van elegir els representants del PDI
doctor, del PDI funcionari no doctor i contractat, del personal becari, del personal d'administració i
serveis i de l'estudiantat.

Va quedar vacant la representació del personal becari atès que no s'hi va presentar cap candidatura.

La Junta Electoral va resoldre diverses reclamacions, principalment relacionades amb el cens.

De la mateixa manera, la Junta Electoral ha informat pertinentment sobre les incidències a la Secretaria
General.

Eleccions a Rectorat

L'elecció a Rectorat es va realitzar també el dia 11 de maig de 2006. D'aquesta elecció va resultar
reelegit Francisco Toledo Lobo.
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El percentatge de participació, comparat amb el de les anteriors eleccions, va ser el següent:

Taula 5.1. Percentatge de participació

2006 2002

PDI funcionaris doctors 71,91 77,30

Estudiantat 6,87 9,09

Personal d'administració i serveis 78,36 77,54

PDI funcionaris no doctors,
contractats i becaris

34,78 39,04

Percentàtge de participació

Processos electorals que s'han de realitzar durant el
curs 2006/07

• Eleccions a delegats i delegades de primer i segon cicle (novembre de 2006).

Eleccions a delegats i delegades de tercer cicle.

Eleccions per a renovar la representació de l'estudiantat als consells de departament.

Eleccions per a renovar la representació de l'estudiantat a les juntes de centre.

Eleccions a consell dels següents departaments:

Departament de Finances i Comptabilitat

Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting

Eleccions a direccions de departament dels següents departaments:
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Departament de Finances i Comptabilitat

Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting
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Capítol 6. PRESSUPOST,
INFRAESTRUCTURES I
CONTRACTACIÓ
Pressupost

Comptes anuals i informes d'auditoria de l'exercici 2005
Els comptes anuals corresponents a l'exercici 2005 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 dels dies 7 i 10 d'abril de 2006,
respectivament.

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

Taula 6.1.

MAGNITUD EXERCICI 2005 EXERCICI 2004

Actiu immobilitzat 265.377.363,97 267.494.137,81

Actiu circulant 55.846.970,31 41.565.993,30

Actiu total 321.224.334,28 309.060.131,11

Fons propis 181.348.807,10 169.436.460,46

Ingressos a distribuir en diversos
exercicis

4.369.461,61 4.475.260,90

Creditors a llarg termini 91.850.722,59 93.625.139,28

Creditors a curt termini 41.914.443,10 39.593.023,89

Provisions per a riscos 1.740.899,88 1.930.246,58

Passiu total 321.224.334,28 309.060.131,11

Resultat economicopatrimonial 86.883.113,28 93.065.328,73

Saldo pressupostari de l'exercici 17.122.994,50 1.442.596,93

Superàvit de finançament de
l'exercici

10.238.515,62 15.284.182,55

Romanent de tresoreria afectat 14.168.062,42 7.906.164,32

Romanent de tresoreria no afectat 29.482.781,63 18.514.428,35

Romanent de tresoreria total 43.650.844,05 26.420.592,67

La firma Deloitte & Touche, per encàrrec de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana, ha
realitzat una auditoria integral de l'exercici 2005, i ha emès una opinió favorable sense excepcions per al
conjunt dels comptes anuals, en el seu informe d'1 de juny de 2006.
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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 del 2004, les expectatives
existents en el sistema universitari públic valencià per a abordar els pressupostos per al 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 del 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 havia permès finançar les grans
inversions per a la construcció del 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 va 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 al 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 al 2005.

No obstant això, el 3 de desembre del 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 del 2004, les cinc universitats públiques valencianes van aconseguir, amb la dificultat que
suposava, 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 del 2004 signat entre la Generalitat Valenciana i les universitats
valencianes, definia el marc i actuacions que s'havia de seguir en relació amb el seu finançament, una
vegada conclòs el PPF 1999-2003. Tal 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, determinava els components del finançament establert per a les
universitats en 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 per a l'exercici 2005 amb la pròrroga del PPF anterior eren
les següents:

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

- Es mantenia l'actualització prevista en el Pla (PIB nominal) però incloent-hi una clàusula de garantia
per al càlcul de la subvenció bàsica, que es complementava en cas necessari, amb una subvenció
particular 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'ampliava la relació de
costos que intervenien en el pla anterior.

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

Signat 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 quedaven a l'espera que en 2005, d'una banda,
s'elaborara un llibre blanc sobre el sector, basant-se en el qual, s'elaborara un nou Pla plurianual de

PRESSUPOST,
INFRAESTRUCTURES I

47



finançament que les parts es comprometien a consensuar i preveien tenir llest per a entrar en vigor per al
segon semestre de l'any. D'altra banda, es preveia que, paral·lelament, s'establira per la Generalitat un
nou Pla d'Inversions, tal com es contemplava també en l'acord.

Per tot l'anterior, 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'establien 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 intervenien en la seua definició
presentaven els valors següents:

- La xifra d'estudiants equivalents a temps complet s'estimava en 12.481, la qual cosa significava baixar
sensiblement el nivell respecte a la de 2004. Aquest fet evidencia que la nostra universitat començava a
estar afectada pel comportament de la variable demogràfica, com 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 considerava que
aconseguia el 50% del màxim teòric possible, igual que en 2004.

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

- Els costos de la normativa estatal i autonòmica s'estimaven en 3.045.068,61 euros.

Si es complien aquestes hipòtesis, la Universitat anava a disposar 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 en 2004.

Pel que fa a les inversions, cal assenyalar que, com en anys anteriors, la Generalitat Valenciana va
consignar al 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 les
universitats valencianes iniciar el procés de planificació plurianual, es va signar en 1999 i un any més
tard la Universitat va aprovar el seu Pla estratègic institucional, el desplegament del qual, iniciat en
2001, havia aconseguit en 2004 un important grau de maduresa. Aquest avanç venia determinat pel fet
que es disposava, tant dels centres, dels departaments com dels serveis, d'un detall explícit dels seus
objectius, indicadors, accions que havien d'emprendre i recursos necessaris, així com dels corresponents
mecanismes incentivadors, materialitzant-se aquests últims en el sistema de pressupostació estratègica i
la informació del qual va servir de base entre altres fonts per a l'elaboració del pressupost de 2005.

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 ascendia, 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 suposava 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 del 2004), per a finançar el major esforç inversor que havia d'assumir la
Universitat, atesa la inexistència de Pla d'inversions, així com el creixement dels costos que suposava
disposar de nous edificis i més equips docents i d'investigació que s'havien de mantenir.
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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 preveien ingressos per 7.920.054,87 euros, la qual cosa
suposava 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, recollia les previsions dels recursos que a obtenir per la venda de
publicacions pròpies i d'altres béns diversos, per un import de 100.434,84 euros.

L'article 31 recollia 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 es van incloure en el pressupost inicial els recursos procedents dels contractes
subscrits a l'empara de l'article 83 LOU, sinó que s'integraven en aquest a mesura que se subscrivien al
llarg de l'exercici econòmic.

L'article 34, referit a tributs parafiscals, recollia 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 preveien 7.627.620,03 euros pels conceptes anteriors.

L'article 39 contemplava 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, suposava un augment del 10,18%
sobre el pressupost de 2004, el qual provenia 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 destinava principalment
a despeses corrents de projectes d'investigació.

L'ingrés, procedent de la Generalitat Valenciana per al 2005, (concepte 4430) incloïa el finançament que
corresponia 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 ascendia 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, es va incloure 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 lliuraments del préstec
del Banc Europeu d'Inversions (BEI).

Així mateix, es va incloure 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. Suposava un descens respecte a allò que s'havia pressupostat en 2004 del 39,37%, a causa
de l'ajust dels interessos percebuts, pels baixos tipus d'interès que es preveien 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, recollia les transferències de capital, tant
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de l'Estat com de la Generalitat Valenciana, i suposava un increment del 4,29% respecte al 2004, el qual
tenia el seu origen en la inclusió d'1.774.416,69 euros per a l'amortització corresponent al 2005 del
préstec del BEI. Incloïa 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, es va consignar una subvenció de la Generalitat Valenciana per valor de 596.330,00 euros
que finançava l'adquisició de terrenys per a l'ampliació del campus.

Finalment, cal assenyalar que en 2005, per segon any consecutiu, no es pressupostava 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, s'ha de posar de manifest que la xifra total pressupostada de despeses per al 2005
ascendia 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 ascendia a 67.313.933,15 en l'exercici 2005, i era de 61.382.429,14
euros en 2004, la qual cosa posa de manifest un increment de 5.931.504,01 euros en termes absoluts i
l'explicació del qual es troba, com es comentava en l'apartat d'ingressos, en les condicions en què s'havia
acordat la pròrroga del PPF. D'altra banda, és interessant assenyalar que en aquest programa el capítol 1,
que contempla les despeses de personal, representa quasi el 60% del total del crèdit consignat en aquest
programa.

El programa 541-A, arribava als 10.477.066,85 euros en 2005 i era en 2004 de 10.502.570,86 euros per
tant, experimentava 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 contemplava
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 per a 2004, tenint en
compte els dos programes de forma conjunta, són les següents:

1a. El capítol 1, Despeses de personal, amb un import de 41.474.221,86 euros, recollia un increment
global general d'1.745.282,45 euros que suposava el 4,39% respecte a l'any anterior. Aquest increment
es desglossa en 3 components:

a)Major cost de la plantilla del PDI (651.261,36 euros que representa el 2,49%). S'incloïa en aquest
apartat conceptes com ara l'increment salarial (2%), increment pagues extra (20% CD), l'increment del
PDI per al 2005 (650.823,83 euros), personal de suport a grups d'investigació (1.085.114,89 euros),
diferències Incentius del PDI amb el sistema autonòmic (340.000 euros), semestres sabàtics, etc. Tot
això venia 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 representava el 8,15%). S'incloïen en
aquest apartat com a elements més significatius l'increment salarial (2%), l'increment de la plantilla 2005
en compliment del pla plurianual de plantilles finançat pel PPF (300.227,37 euros), l'efecte de
l'increment de la plantilla 2004 acordat amb posterioritat a l'aprovació del pressupost (120.666,66
euros), productivitat per millora de la unitat (51.595,21 euros), així com altres programes que
majoritàriament contemplen contractació laboral temporal.
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c)Major cost de conceptes conjunts del PDI i del 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 es van consignar 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 van experimentar les instal·lacions de
la Universitat, tant d'urbanització, d'enjardinament, de nous edificis, etc., i tot això comportava unes
majors despeses de manteniment d'instal·lacions, d'edificis i d'equips, així com unes més despeses dels
contractes d'assegurances. A més, en aquesta partida es van incloure les despeses ordinàries associades a
projectes d'investigació i manteniments d'equips d'investigació.

Destaquen les partides següents:

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

En la partida de treballs, subministraments i serveis exteriors es van incloure les previsions d'aquestes
despeses per al 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 ascendia en la seua previsió pressupostària a 2.142.990,03 euros. La
partida més significativa era la que contemplava 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
desglossava, fonamentalment, en despeses de neteja per 1.431.398,08 euros, els de seguretat per
627.100,00 euros, i els d'estudis i treballs tècnics per 907.131,76 euros.

En l'article d'indemnitzacions per raó de servei es van incloure 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 recollia les despeses financeres, es xifrava en 4.894.151,20 euros. L'explicació
d'aquesta important quantitat venia 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
mercat financer i la subscripció d'un contracte de préstec amb el Banc Europeu d'Inversions (BEI). Per a
atendre al pagament dels interessos d'aquest sistema de finançament es va realitzar 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 tenia
la seua contrapartida en l'estat d'ingressos, ja que hi havia 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 obeïa 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 destinaria 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 es va consignar crèdit per a beques i
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premis d'investigació, estades de professors en altres centres d'investigació, subvencions als sindicats,
etc.

Juntament amb aquestes quantitats, es van pressupostar diverses partides en concepte d'aportació de la
Universitat Jaume I a altres organismes i/o associacions.

5a. El capítol 6 recollia les inversions reals de la Universitat previstes per a l'exercici 2005, que
augmentaven respecte al 2004 en un 8,52% a causa, sobretot, de l'augment dels fons FEDER per a
inversions. La seua consignació global era de 12.062.516,15 euros i, en tal import es van incloure
inversions finançades amb recursos propis per valor de 6.464.486,72 euros i inversions finançades amb
recursos específics, que es xifraven en 5.598.029,43 euros, com en el cas de les infraestructures de
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 preveien 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, recollia 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 responia a la inclusió d'aquest import en
2005.

7a. El capítol 9, Passius financers, incloïa la previsió de despeses necessàries 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 era de 1.774.416,69 euros.

Taula 6.2. ESTAT D'INGRESSOS PER CÁPÍTOL

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ IMPORT euros PERCENT.

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%

Taula 6.3. ESTAT DE DESPESES PER CÁPÍTOL. TOTS ELS PROGRAMES

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ IMPORT euros PERCENT.

1 Despeses de personal 41.585.807,09 53,46 %

2 Compra de béns corrents i
despeses de funcionament

15.131.299,41 19,45 %

3 Despeses financeres 4.894.151,20 6,29 %

4 Transferències corrents 2.324.809,46 2,99 %
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CAPÍTOL DESCRIPCIÓ IMPORT euros PERCENT.

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 %

Taula 6.4. ESTAT DE DESPESES PER CÁPÍTOL. PROGRAMA 422-D

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ IMPORT euros PERCENT.

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 %

Totals del programa 422-D 67.313.933,15 100 %

Taula 6.5. ESTAT DE DESPESES PER CÁPÍTOL. PROGRAMA 541-A

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ IMPORT euros PERCENT.

1 Despeses de personal 1.212.211,87 11,57 %

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 programa 541-A 10.477.066,85 100 %

Infraestructures

Obres de nova construcció i de reforma, ampliació i
millora
1. OBRES DE NOVA CONSTRUCCIÓ

• Edifici d'Investigació parcel·la 22, mòduls 2 i 3:

Superfície a construir: 2.729,32 m2
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Pressupost de contracta: 3.317.280,78 euros

Estat: redactats els projectes bàsic i d'execució.

• Edifici d'Investigació parcel·la 26:

Superfície a construir: 1.904,16 m2

Pressupost de contracta: 2.258.857,42 euros

Estat: en fase de redacció del projecte.

• 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: en fase d'execució.

• Paranimf:

Superfície a construir: 4.271,85 m2

Pressupost de contracta: 11.131.317,45 euros

Estat: en fase de contractació.

2. OBRES DE REFORMA, AMPLIACIÓ I MILLORA.

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

Pressupost d'adjudicació: 181.826,43 euros

Empresa constructora: UTE Alcava Mediterránea,S.A. i Constructora Avalós,S.A.

Estat: en servei.

• Adequació del nivell soterrani de la Facultat de Ciències Humanes i Socials per a laboratoris de
Comunicació Audiovisual i Publicitat, i despatxos de professors:
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Superfície construïda: 1.440,07 m2

Pressupost d'adjudicació: 470.472,28 euros

Empresa constructora: UTE Alcava Mediterránea,SA i Constructora Avalós,SA.

Estat: en servei.

• Adequació per a despatxos de professors, del nivell 0 del TC1 de l'Escola Superior de Tecnologia i
Ciències Experimentals.

Superfície útil: 572,28 m2

Pressupost d'adjudicació: 268.107,97 euros

Empresa constructora: FOCONSA.

Estat: en servei.

• Adequació de laboratoris docents per a Arquitectura Tècnica als nivells 1 i 2 de l'Edifici TC2, i
nivell 0 de l'Edifici TT2 de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Superfície útil: 399,85 m2

Pressupost d'adjudicació: 91.908,71 m2

Empresa constructora: LUBASA.

Estat: en servei.

• Adequació del nivell 3 del mòdul I de l'Edifici d'Investigació, a la parcel·la 22

Superfície construïda: 608,94 m2

Pressupost d'adjudicació: 403.507,65 euros

Empresa constructora: LUBASA.

Estat: en execució.

• Instal·lació d'una refrigeradora a la planta coberta de l'edifici JC1 de la Facultat de Ciències
Jurídiques i Econòmiques

Pressupost de contracta: 94.060,28 euros

Empresa constructora: FLUICAS, S.L.

Estat: en execució.
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• Instal·lació d'un climatitzador a la Mediateca, nivell 0 de la Biblioteca

Pressupost de contracta: 81.871,63 euros

Estat: en fase de contractació.

Infraestructures de suport a activitats. Biblioteca
Introducció

Del 9 al 12 de novembre la Universitat Jaume I va ser la seu de la XIII Assemblea Nacional REBIUN,
on van estar presents pràcticament tots els directors de biblioteques universitàries espanyoles. També, un
altre fet que cal destacar, s'hi han incorporat quatre bibliotecaris per a atendre les consultes dels usuaris
als punts d'informació de les diverses plantes de lectura. Al llarg del curs acadèmic s'han realitzat més
activitats, més visites d'altres institucions i s'han elaborat més informes que en altres cursos acadèmics
anteriors. També, per primera vegada, hem superat la xifra de 10.000 persones que entren a la biblioteca
en un dia, concretament, el dia 1 de juny de 2006 van entrar a la biblioteca 10.836 persones.

En definitiva, podem indicar que el curs acadèmic 2005/2006 ha sigut un any molt positiu en tots els
aspectes.

Sala de lectura

Vicent Falomir................Cap del Servei
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Paloma Garrido................Cap de la Unitat de Gestió Biblioteca

Emilia Sanchis................Ajudant de biblioteca

Mabel Carbó...................Ajudant de biblioteca

Rosa Gómez....................Ajudant de biblioteca

Joan A. Andres................Ajudant de biblioteca (alliberat sindical)

Victoria Marcelo..............Ajudant de biblioteca (alliberada sindical)

Lidia París...................Ajudant de biblioteca (en substitució de V. Marcelo)

Elvira Aleixandre.............Documentalista CDE

Lidón Paris...................Arxivera

Carme Julià...................Tècnic especialista de biblioteca

Mateo Rogla...................Tècnic especialista de biblioteca

Marta Olucha..................Tècnic especialista de biblioteca

Alfredo Cejudo................Tècnic especialista de biblioteca

Jordi García..................Tècnic especialista de biblioteca

Manuel Nebot..................Tècnic especialista de biblioteca (alliberat sindical)

Claudia Molés.................Tècnic especialista de biblioteca

Gloria Molés..................Tècnic especialista de biblioteca

Maite Aixa....................Tècnic especialista de biblioteca

Miguel Palacios...............Tècnic especialista de biblioteca

Ester Agut....................Cap d'Adquisicions Bibliogràfiques

Carmen Martínez...............Administrativa

David Ramírez.................Administratiu

David Catalán.................Administratiu

Fernando Viciano..............Administratiu

Cristina Martínez.............Administrativa

Belén Centelles...............Administrativa (Fins al 31 de març de 2006)

Olivia Dolz...................Administrativa (A partir de l'1 d'abril de 2006)

Arcadi Gil....................Auxiliar de serveis bibliogràfics

Ana Marco.....................Auxiliar de serveis bibliogràfics

Arantxa Fortea................Auxiliar de serveis bibliogràfics
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Tica M. Casanova..............Auxiliar de serveis bibliogràfics

Joaquín Agut..................Auxiliar de serveis bibliogràfics

Miguel Abella.................Auxiliar de serveis bibliogràfics

José F. Aleixandre............Auxiliar de serveis bibliogràfics

Blai Aragonés.................Auxiliar de serveis bibliogràfics

Antonio García................Auxiliar de serveis bibliogràfics (des de

Ana Campo.....................Auxiliar de serveis bibliogràfics

Rocío Prades..................Auxiliar de serveis bibliogràfics

Víctor García.................Auxiliar de serveis bibliogràfics

Joaquín Folch.................Auxiliar de serveis bibliogràfics

Vicente E. Sorribes...........Auxiliar de serveis bibliogràfics

Inés Estanislao...............Auxiliar de serveis bibliogràfics (des de

Eva Ramírez...................Auxiliar de serveis bibliogràfics

Becaris-estudiants:

- Becari de l'Aula Aranzadi

Flora Fiblá (del 15 de setembre a l'1 d'octubre de 2005)

Patricia Escamilla (de l'1 d'octubre de 2005 a 8 de juny de 2006)

Begoña Bellés (des del 15 de juny - )

- Beca col·leccions especials:

Jorge Martínez (del 15 de novembre 2005 al 15 de juny de 2006)

Tomás Rubio (des del 15 de juny - )

- Beca de la Docimoteca:

Gemma Illescas (del 18 de setembre a l'1 de maig de 2006)

Ana Galindo (des del 15 de maig fins al 30 de juny)

Beatriz Martínez (des del 3 de juliol - )

- Beca per a catalogar la biblioteca del Casino Antic de Castelló:

Concha González (del 16 de gener al 15 de juliol de 2006)
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Alumnes en pràctiques:

- De l'Institut Francesc Ribalta de Castelló, van realitzar 250 h:

Tomás Rubio

Pedro Fabregate

Laura Cabedo

- De la Universitat Jaume I (titulació Humanitats) va realitzar 320 h:

Elena Polo

Pel que fa a contractes:

Carmen Marcos i Asunción Palacios que treballen a la Fonoteca Digital, com a resultat d'un contracte
efectuat per Universitat Jaume I (AS/14/04). A més, durant les vesprades han estat catalogant la donació
a la Jaume I de la Biblioteca del Col·legi d'Advocats de Castelló (de gener a juny de 2006).

FORMACIÓ

Fullets

El curs 2005-2006 hem actualitzat el programa de formació d'usuaris de la biblioteca incorporant els
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nous recursos bibliogràfics de què disposa la Universitat. Per tal de donar difusió al nostre programa
hem publicat una nova edició en paper del fullet "Pla de formació d'usuaris de la Biblioteca i l'Arxiu de
la Universitat Jaume I". Es pot consultar una edició en línia d'aquesta publicació en:
http://www.uji.es/CA/cd/formacio/.

El curs 2005-2006 s'han sol·licitat 55 sessions de formació d'usuaris, amb una participació de 1.350
usuaris. D'aquestes 55, 39 sessions han sigut visites guiades a la biblioteca, per a nous usuaris o dins de
les distintes jornades de portes obertes organitzades per la Universitat. Respecte a les altres 16 sessions,
11 s'han dirigit principalment a investigadors, per a millorar la utilització dels recursos electrònics que
subscriu la Universitat, com ara les bases de dades, portals per a accedir al text complet de revistes
electròniques i col·leccions de llibres electrònics; les 5 restants van ser xarrades per a grups d'estudiants
sobre temes específics de la biblioteca, sol·licitades pels professors responsables.

Les sessions han estat a càrrec de bibliotecaris de l'àrea d'atenció als usuaris dels grups B i C.

La Biblioteca ha col·laborat a més en l'organització d'una sessió de formació amb la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología per a la utilització del portal Web of Knowledge, que va tenir lloc a la
sala d'actes de l'edifici de Postgrau el 15 de novembre i que va estar oberta a tots els investigadors de la
Comunitat Valenciana.

Dades bàsiques:

Total de sessions de formació d'usuaris: 55

Total d'assistents a les sessions: 1.350

Per tipus de sessió:

Visites guiades: 39

Assistents: 1.137

Sessions específiques: 16

Assistents: 203

PRESSUPOST

El pressupost de la Biblioteca de l'any 2005 ascendeix a 1.459.219,96 euros

S'ha estructurat en diversos apartats:

Projecte general: 743.200,10 euros

Projecte 1G107: 18.758,77 euros

Projecte 8G045: 335.326,70 euros

Projecte 8G046: 32.505,00 euros

Projecte 8G047: 320.429,39 euros

La major part del pressupost de la biblioteca de l'any 2005 es va destinar a l'adquisició de publicacions
periòdiques estrangeres (CARSI), a la qual es destinen 260.605,39 euros. També una partida a destacar
va ser per a l'adquisició de la "Biblioteca Digital", mitjançant un conveni amb el Consorci de
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Biblioteques Universitàries Catalanes (CBUC) al qual es van destinar 347.736,36 euros. També cal
indicar en un lloc destacat la bibliografia pe a la docència, a la quan es van destinar 335.326,70 euros,
que es van repartir entre els diversos departaments de la Universitat.

A banda del material bibliogràfic, la biblioteca manté una línia per a contractes per obra i servei. L'any
2005 es van destinar 116.000 euros per a catalogar la donació a l'UJI del fons discogràfic de Radio
Castellón, catalogació de llibres de l'antic col·legi universitari i l'ordenació de material.

INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENT

Opac

Pel que fa al primer apartat, es va inaugurar l'edifici d'ampliació de la biblioteca, oficialment, el 24
d'octubre de 2005.

Pel que fa a l'equipament, es van adquirir al llarg d'aquest curs 13 terminals interactives, conegudes
popularment com "Quioscos" que permeten als usuaris consultar el catàleg, navegar per Internet i
utilitzar altres aplicacions informàtiques.

També es van comprar 92 ordinadors amb les corresponents pantalles planes per a canviar pels que hi
havia en la mediateca i a l'Aula Aranzadi.

A finals del 2005 es va adquirir una màquina de microfilm i microfitxes i es van substituir les altres tres
màquines que hi havia perquè estaven obsoletes (dues són al dipòsit de la biblioteca i de l'altra es va fer
una donació al Departament d'Humanitats).

A l'abril es van adquirir 8 vitrines fetes a mida per a exposicions de material documental. Des del 23
d'abril fins a la meitat de maig de 2006 es va realitzar una exposició de caràtules de vinils a la primera
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planta de la biblioteca.

Al juny de 2006 es van adquirir 7 rellotges digitals que marquen l'hora i la temperatura. Tot que
disposen de més funcionalitats, de moment estan desactivades.

Adquisició del programari SFX MetaLib a càrrec de l'ajuda de l'ANECA (BOE, 15 de juliol 2005, núm.
168)

RECURSOS BIBLIOGRÀFICS ELECTRÒNICS

Lector de microfilms

Durant el curs 2005-2006 hem continuat incrementant els recursos bibliogràfics en format electrònic. En
aquest període s'han dut a terme les següents noves subscripcions:

Annual Reviews

Factiva

Gale Virtual Reference Library

IEEE Xplore

IUSTEL

LaLeyLaboral.com

Royal Society of Chemistry

Sage
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Science

ScienceDirect, renovació fins 2010 i compra d'arxius retrospectius

SpringerLinl e-Books

VLEX

La major part d'aquestes subscripcions s'han fet dins del programa "Biblioteca digital" del Consorci de
Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC), com ara: Factiva, Gale Virtual Reference Library,
IEEE Xplore, Sage, SpringerLink e-Books, VLEX. També s'han mantingut els acords de compra amb
les universitats de la Comunitat Valenciana per a la renovació de ScienceDirect.

Una novetat és l'adquisició del gestor de referències bibliogràfiques RefWorks, disponible a la nostra
Universitat des del mes de març. Es tracta d'un programari d'administració bibliogràfica adquirit amb la
resta de biblioteques del CBUC amb accés il·limitat i que la comunitat universitària pot utilitzar des de
dins i des de fora de la Universitat. S'hi accedeix a través d'Internet.

Durant 2006 estem treballant en la implementació del gestor d'enllaços SFX, per a la consulta de les
revistes electròniques, i també la del sistema METALIB que permetrà la consulta conjunta de la major
part dels recursos electrònics de la Universitat, integrant catàlegs de biblioteques, bases de dades, portals
de revistes i llibres electrònics. Els dos productes seran a l'abast dels estudiants i professors en el curs
acadèmic 2006-2007, i s'han adquirit dins del concurs públic publicat el 25 de febrer de 2005 pel
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, com "LOT B: Gestió de la Biblioteca Digital".

SECCIÓ D'OBTENCIÓ DE DOCUMENTS

Hemeroteca
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Durant aquest curs acadèmic 2005-2006, la Secció d'Obtenció de Documents de la Biblioteca ha tramitat
un total de 3.050 comandes de préstec interbibliotecari.

Si fem una anàlisi d'aquestes dades, observem que de les 3.050 comandes, un total de 1.473 corresponen
a sol·licituds realitzades pels nostres usuaris a altres biblioteques(48.3%) i la resta, 1577 comandes
(51.70%) corresponen a sol·licituds rebudes des de l'exterior. Com es pot veure, aquest curs per primera
vegada hem invertit la tendència, ens han fet més comandes de les que hem fet nosaltres, pensem que
això té relació amb la incorporació de moltes bases de dades i subscripcions de revistes a text complet
que fan més accessible la informació al nostres usuaris mitjançant la consulta Web.

Continuant l'anàlisi de les dades, observem que de les 1.473 comandes fetes per nosaltres, un 55%
corresponen a peticions de còpies d'articles de revista o separates i

capítols de llibre i la resta, un 45%, corresponen a sol·licituds de préstec de materials originals, sobretot
llibres i alguna tesi doctoral.

Tipus de documents gestionats pel SOD

Pel que fa al sistema de tramesa a l'usuari observem que cada vegada és major el nombre de comandes
servides a través del correu electrònic; aquest any representa un 20% del total.

Hem de fer constar que el 70% del material sol·licitat arriba a mans del sol·licitant abans de 10 dies
naturals, la qual cosa també suposa una millora considerable respecte de cursos anteriors.

Els nostres principals subministradors de documents són la Universitat de Barcelona, la Universitat
Rovira i Virgili de Tarragona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i la
Biblioteca de Catalunya, que pertanyen del Consorci de Biblioteques Universitàries Catalanes, i el
Centro de Documentación Científica de Zaragoza, la Universitat de València, la Universitat
Complutense de Madrid i pel que fa a l'estranger, la British Library.
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Principas centres subministradors de documents

Si fem una anàlisi de les dades que tenim com a biblioteca subministradora, de les 1.577 comandes,
observem que un 71,46% corresponen a sol·licituds de préstec d'originals de la nostra col·lecció
bibliogràfica, la resta són fotocòpies de revistes.

Tipus de documents subministrats per la biblioteca

El principals sol·licitants de documents de la nostra col·lecció són la Universitat de Barcelona, la
Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Lleida, la Universitat
Rovira i Virgili, membres del CBUC, i altres Universitats espanyoles com ara la Universitat Pública de
Navarra o la Universitat Carles III de Madrid.

També hem rebut comandes d'universitats estrangeres com ara Vedecka Knihovna V Olomouci de
Xèquia, la University of Iowa, la University Library Ghent de Bèlgica o la Universitetet I Oslo de
Suècia.
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Principals centres sol·licitants

Pel que fa al sistema de tramesa i enviament de comandes hem de dir que aquest curs s'ha implementat
un nou sistema de tramesa d'informació, el SOAP, que ens permet saber en qualsevol fase de la comanda
en quin nivell de tràmit es troba el document, ja que qualsevol canvi en l'estat de la comanda es
reflecteix en el programa tant de la biblioteca servidora com de la peticionària; això fa que la informació
que podem donar als nostres usuaris sobre l'estat de les seues peticions siga cada dia més fiable.

EL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ EUROPEA

• El Centre de Documentació Europea contínua prestant serveis com a part integrant de la Biblioteca
de l'UJI.

Durant el període que ens ocupa podem destacar:

- Signatura d'un nou conveni de col·laboració per a la creació de la Xarxa Europea d'Informació de la
Comunitat Valenciana (REIVAL) entre la Generalitat Valenciana, la Secretaria Autonòmica de
Relacions amb la Unió Europea i Cooperació al Desenvolupament i els següents centres, òrgans o
institucions: la Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea, el Centre de Documentació Europea
de la Universitat d'Alacant, el Centre de Documentació Europea de la Universitat Jaume I de
Castelló, el Centre de Documentació Europea de la Universitat de València, el Centre Rural
d'Informació Europea de la Comunitat Valenciana, la Confederació Empresarial de la Província
d'Alacant, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de València i l'Associació de Càtedres Jean
Monnet. L'objectiu de REIVAL és proporcionar informació comunitària de la manera més ràpida i
completa possible als ciutadans i a les entitats públiques i privades de la Comunitat Valenciana.

Renovació del conveni de col·laboració entre el Centre de Documentació Europea (CDE) de la
Universitat Jaume I I i la Comissió de les Comunitats Europees. S'han renovat els estatus de Centre
de Documentació Europea, que contínua sent part integrant de la xarxa de punts d'informació
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gestionats per la Comissió Europea que a partir d'ara s'anomena EUROPE DIRECT. Les condicions
del conveni quant a personal del CDE, fons i tractament documental, són similars a les de l'anterior
conveni signat en 1993 amb motiu de la concessió del CDE a la Universitat Jaume I.

- Col·laboració amb la Representació de la Comision Europea a Espanya. La reunió anual dels CDE i
altres punts d'informació va tenir lloc els dies 30 i 31 de març de 2006 a la seu la Comissió a Madrid.

- Col·laboració amb el CDE de la Universitat de València en la publicació de la revista electrònica
"Quaderns d'Integració Europea" (http://cuadernosie.info/). Es tracta d'una publicació trimestral en
format electrònic l'objectiu del qual és el de la difusió a través de les xarxes d'informació de
continguts acadèmics sobre procés d'integració europea. Per a això utilitza el format de monogràfics
trimestrals sobre els temes de més actualitat en relació amb les diverses polítiques comunitàries.

. EL CDE contínua col·laborant amb el Comitè Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana amb
seu a Castelló, en l'elaboració de la secció que sobre dret comunitari que es publica en la "Revista de
treball, economia i societat".

WEB DE LA BIBLIOTECA

• Durant els últims mesos de 2005 i els primers de 2006 la biblioteca ha renovat el seu lloc Web tant
en la forma com en el contingut. http://www.uji.és/cd/.

Enumerarem breument els continguts i serveis renovats o de nova creació:

- Descripció del nou edifici, plantes, espais i accessibilitat.

- Connexió WIFI a la biblioteca, els usuaris poden connectar-se a la xarxa amb els seus portàtils.

- Accés als recursos electrònics, per part de la comunitat universitària, des de fora del campus amb
una nova aplicació.

- Nou servei d'informació "Pregunteu al bibliotecari".

- Informació sobre noves seccions i serveis: docimoteca, fonoteca digital, normes UNE.

- Desenvolupament de la biblioteca digital: s'ha posat especial atenció i cura en la gestió i difusió
dels recursos digitals de la biblioteca:

- S'ha realitzat un índex complet, alfabètic, de tots els recursos digitals.

- S'ha creat una secció que recull les iniciatives d'Accés Obert.

- La gestió de les revistes electròniques es realitza mitjançant un programa especialitzat.

- Renovació de la pàgina de les bases de dades subscrites per la biblioteca amb especial atenció a les
descripcions.

- Adquisició a través del CBUC d'un gestor de referències bibliogràfiques.

- Recopilació en una pàgina de cercadors en Internet.

- Nova secció dedicada a la premsa digital.

- Possibilitat de realitzar les següents gestions en línia a través del lloc Web, secció nova que recull
tots els formularis o aplicacions necessàries per a les sol·licituds, reserves:

- Consulta del préstec i reserves.
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- Compra de llibres i situació de les peticions.

- Sol·licituds de préstec interbibliotecari i telepréstec.

- Reserva de cabines de treball.

- Reserva d'ordinadors.

- Sol·licitud sessions de formació.

- Sol·licitud de serveis de l'Arxiu General.

- Donar-se d'alta en servei d'alerta de sumaris.

ARXIU GENERAL DE LA UNIVERSITAT

Arxiu compacte

Des de l'Arxiu General, s'han desenvolupat les següents línies de treball:

Certificació ISO 9001:2000:

Hem treballat en la millora de diversos processos, entre els quals s'inclou un control de la documentació
que es genera. Aquesta millora ha quedat palesa en la renovació de la Certificació un any més.

Ingressos:
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De manera periòdica i continuada rebem i gestionem transferències de la documentació procedent de les
unitats administratives de la Universitat a l'arxiu intermedi.

D'altra banda, hem rebut dues donacions de material bibliogràfic i documental de particulars per a
incloure al Fons Soler i Godes.

Procés tècnic:

- Actualització base de dades de tesis i treballs d'investigació, incorporant 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 en la gestió de col·leccions especials, i
un estudiant en pràctiques del mòdul de formació professional de Biblioteconomia i Documentació.
També hem format estudiants que realitzen les pràctiques en arxius d'altres institucions.

Col·laboracions exteriors:

Com en anys anteriors, l'Arxiu General participa en dos grups de treballs 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 el grup de treball de documents electrònics, els resultats del qual es publiquen en el web
de la CRUE.

Estadístiques dels serveis de l'arxiu:

Transferències: en total s'han gestionat 25 transferències, que representen 1.140 caixes d'arxiu.

Préstec: fons de Magisteri: 9; Fons Soler i Godes: 1; Tesis i treballs d'investigació: 9. Fons UJI: 95

Consultes: tesis i treballs d'investigació: 218 ; Fons UJI: 4; Fons Magisteri: 2; Fons CUC: 40.

ACTIVITATS, COOPERACIÓ I EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
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Exposició

La biblioteca de l'UJI ha facilitat informació i documentació de projectes i serveis pioners a la resta de
les universitats de l'Estat espanyol:

A la Universitat de la Rioja sobre estructuració i distribució de personal (novembre,2006).
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A l'Ajuntament de Vinaròs sobre informació i assessorament sobre la seua biblioteca pública (gener de
2006).

A la Universitat de Girona informació dels "Quioscos" o terminals interactives (febrer, 2006).

A la Universitat de Cantàbria informació sobre el Moodle i la nostra experiència en biblioteca en els
cursos de postgrau (abril, 2006).

A la Universitat de Granada informació sobre la Library of Congress Classification (LCC). A més els
vam facilitar informació sobre les terminals (abril, 2006).

A la Universitat d'Extremadura informació sobre tota la documentació de l'organització de REBIUN
(maig, 2006).

A l'empresa DOC6, informació de fitxes del model CRAI (maig, 2006).

A la Universitat Politècnica de Catalunya se'ls va enviar una proposta de temari d'arxiver/a (maig, 2006).

A la Universitat del País Basc, informe sobre els programes de necessitats de la biblioteca UJI i plànols
de la biblioteca. (maig, 2006).

A la Universitat de La Laguna informació sobre el Moodle i la seua aplicació en formació de la
biblioteca (maig, 2006).

A la Universitat de Castella - la Manxa sobre la fonoteca digital (maig, 2006).

A la Universitat de Burgos sobre la fonoteca digital (juny, 2006).

A la Universitat de Granada se'ls va facilitar informació sobre les normes UNE, preus de la subscripció
anual, descàrregues de normes per als usuaris (juny, 2006).

A la Universitat Pompeu Fabra informació sobre la fonoteca digital (juny, 2006).

A l'Ajuntament d'Onda sobre la fonoteca digital (juliol, 2006).

A la Diputació de València informació sobre indicadors de la ISO (juliol, 2006).

Al Casino Antic de Castelló se'ls va enviar un informe sobre la catalogació de la seua biblioteca (juliol,
2006).

Hem rebut visites i estades en la nostra biblioteca de personal d'altres universitats:

Agustín Olarieta de la Goi Eskola Politknikoa (Mondragon) (29 de novembre).

Àngels Merino de la Biblioteca de la Universitat de Girona (16 /febrer/2006).

Aleksandra Matyjaszczyk de la Universitat Politècnica de Lublin (Polònia) del 21 al 29 d'abril de 2006).

Azucena Stolle de la Universitat de Valladolid (28, 29 i 30 de juny de 2006).

El Comissionat de Biblioteca i 7 bibliotecàries de la Universitat de Lleida (13 de juliol de 2006) per a
veure les instal·lacions i la fonoteca digital.

Convenis:

El 24 de maig de 2006 es va signar un conveni de col·laboració en l'àmbit bibliotecari i documental entre
la Fundació Caixa Benicarló i la Universitat Jaume I.
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Des de setembre de 2005 fins al juliol de 2006 la biblioteca ha portat a terme una sèrie d'activitats tant
dins com fora de la Universitat, entre aquests cal destacar:

Durant tot el curs acadèmic personal de la biblioteca de l'UJI particpa en els cursos d'aprenentatge del
programa informàtic Corinthian que tenen lloc a Barcelona a la seu del CBUC.

Els dies 13, 14, 19 i 20 de setembre de 2005 Carina Rey, professora de la Universitat de Barcelona, va
impartir a personal de la biblioteca de l'UJI el curs: "Màrqueting i atenció a l'usuari a la biblioteca
universitària".

A principis d'octubre, concretament del 3 a l'11 d'octubre, Vicent Falomir va estar a la Politechnika
Lubelska (Lublin, Polònia) dins del programa d'estades del grup Compostel·la.

El 24 d'octubre de 2005 a les 11 h es va inaugurar oficialment l'ampliació de l'edifici de biblioteca, que
ja estava obert des del 18 de gener. A aquest acte assistiren el secretari autonòmic d'Universitat, Ciència
i Tecnologia i el rector de la Universitat.

Durant els dies 9,10, 11 i 12 de novembre va tenir lloc a la Universitat Jaume I la XIII assemblea anual
de REBIUN, on van participar tots els directors de les biblioteques universitàries espanyoles.

El dia 15 de novembre es va realitzar una presentació de la base de dades del web of knowledge, a
càrrec del FECYT, que va tenir lloc a la sala d'actes de l'edifici de Postgrau de la Universitat Jaume I.
Aquesta demostració va ser organitzada per la biblioteca de l'UJI.

A principis de desembre es va contractar a una empresa externa la catalogació del fons documental de la
biblioteca del Col·legi d'Advocats de Castelló, donat a la biblioteca per conveni.

El comitè executiu de REBIUN va invitar el director de la biblioteca a participar en el II Pla Estratègic
de REBIUN (2007-2010).

Al gener de 2006 es van iniciar els curs de postgrau liderats per la biblioteca:

"Organització i gestió de la informació focumental" (6a edició) i "Organització de la informació
documental en l'empresa" (3a edició). En aquests dos cursos participaren professors de la Universitat
Jaume I, Universitat de Barcelona i personal de la biblioteca de l'UJI.

Els dies 18, 19, 20 de gener i 7 de febrer personal de la biblioteca va participar com a professors en el
mòdul de biblioteconomia i documentació de l'Institut de Batxillerat Francesc Ribalta.

El director de la biblioteca va participar en el curs "Lideratge per a equips directius de biblioteques"
organitzat pel Consorci de Biblioteques Universitàries Catalanes (CBUC) que va tenir lloc a Caldes de
Montbui (Barcelona) i a la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquest curs ha estat estructurat en 4
mòduls (des del 9 de febrer fins al 15 de juny).

El 3 de març de 2006 Lidia París i Claudia Molés visitaren la biblioteca de la Universitat Politècnica de
Catalunya per a comprovar "in situ" la Factoria de Recursos Docents, el funcionament del laboratori
virtual d'idiomes i altres serveis.

Del 22 al 25 de març es va presentar un informe de la biblioteca de l'UJI a Utrech (Holanda) en el
seminari de la Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche Architecture Group Seminar
(LIBER). Ha estat publicat en Changing Needs Changing Libraries (Göttingen,2006).

A l'abril de 2006 la biblioteca va elaborar un informe de Bookcrossing Biblioteca de l'UJI, proposta que
llançaren un grup d'estudiants de la Universitat Jaume I i que invitaren la biblioteca a sumar-se a aquest
projecte.

El 23 d'abril, dia del llibre, com tots els anys es realitzaren diversos actes a la biblioteca, com ara: la
presentació del fonoteca digital http://www.fonoteca.uji.es/ a tota la comunitat universitària; una
exposició de caràtules de discos de vinil, cd i altres suports òptics. També va tenir lloc la ja tradicional
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presentació de llibres adquirits pels usuaris "Quins llibres t'agradaria tenir a la biblioteca".

El director de la Biblioteca va presentar una comunicació "Los depósitos digitales de la biblioteca
universitaria de Castellón" a les IV Jornades CRAI que tingueren lloc a la Universitat de Burgos, els
dies 10, 11 i 12 de maig.

A llarg del mes de maig es realitzaren dues edicions del curs de formació: "Como es pot implantar un
sistema de gestió documental i un sistema arxivístic en una institució" que va ser impartit per l'arxivera
de la Universitat de Castelló i per l'arxivera de les Corts Valencianes.

El 9 de maig, Núria Balagué, de la Universitat Autònoma de Barcelona, va efectuar l'auditoria interna de
seguiment del sistema de gestió de la qualitat certificat segons la norma UNE-EN-ISO 9001:2000 i el 12
de juny es va realitzar per auditors d'AENOR la segona auditoria de seguiment de la norma d'aplicació
UNE-EN ISO 9001:2000 a la biblioteca de la Universitat Jaume I.

El 24 de maig de 2006 es va signar un conveni de col·laboració entre la Fundació Caixa Benicarló i la
Universitat Jaume I per a establir un marc de col·laboració en l'àmbit bibliotecari i documental.

Els dies 5,6 i 7 de juny el director de la biblioteca va impartir un curs al personal facultatiu de la
biblioteca de la Universitat de Granada sobre "La ISO 9000 a la biblioteca universitaria".

Des del 12 al 22 de juny, Mabel Carbó, bibliotecària de la Jaume I, va impartir un curs de formació a
l'UJI sobre la "Library of Congress Classification".

Taules de la sala

Contractació
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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.

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.

Adquisicions de terrenys durant l'any 2005 per import total de 299.512,74 euros i fins el 31/5/2006 per
import total de 628.067,06 euros.

Taula 6.6. Expedients de contractació. Any 2005

Obres Import Subministramen
ts

Import Assistències,
serveis i altres

Import

9 1.582.486,50 70 6.742.1123,40 23 5.705.223,96

Taula 6.7. Expedients de contractación fins el 31/5/2006

Obres Import Subministramen
ts

Import Assistències,
serveis i altres

Import

5 646.411,21 20 3.099.074,38 9 506.528,15

Contractes menors
En aquells casos en què no pertoca fer licitació, es tramiten las sol·licituds com contractes menors.

Taula 6.8. Contractes menors. Any 2005

Obres Import Subministramen
ts

Import Assistències,
serveis i altres

Import

9 213.055,14 1184 1.778.541,84 66 379.429,61
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Taula 6.9. Contractes menors fins al 31/5/2006

Obres Import Subministramen
ts

Import Assistències,
serveis i altres

Import

7 188.162,49 593 861.716,44 32 206.288,50
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Capítol 7. COMUNITAT
UNIVERSITÀRIA
Estudiantat
Nombre d'estudiants i estudiantes

Matrícula de primer

Taula 7.1. Nombre d'alumnes matriculats en primer curs de cada una de les
titulacions que ofereix la Universtitat Jaume I, amb indicació del límit d'admissió
i vacants

Titulació Límit Matrícules Vacants

Arquitectura Tècnica 90 88 2

Diplomatura en Ciències
Empresarials

304 216 88

Diplomatura en Gestió i
Administració Pública

67 18 49

Diplomatura en Mestre/a,
especialitat Educació Física

95 93 2

Diplomatura en Mestre/a,
especialitat Educació
Infantil

90 92 -2

Diplomatura en Mestre/a,
especialitat Educació
Musical

85 82 3

Diplomatura en Mestre/a,
especialitat Educació
Primària

90 88 2

Diplomatura en Relacions
Laborals (Pla de 2002)

114 47 67

Diplomatura en Turisme 100 77 23

Enginyeria Industrial 90 76 14

Enginyeria Informàtica (Pla
de 2001)

90 44 46

Enginyeria Química 76 18 58

Enginyeria Tècnica
Agrícola, especialitat
d'Hortofructicultura i
Jardineria

76 38 38

Enginyeria Tècnica en
Disseny Industrial (Pla de
1995)

120 117 3
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Titulació Límit Matrícules Vacants

Enginyeria Tècnica en
Informàtica de Gestió (Pla
de 2001)

128 73 55

Enginyeria Tècnica en
Informàtica de Sistemes

85 63 22

Enginyeria Tècnica
Industrial, especialitat
Mecànica

90 86 4

Llicenciatura en
Administració i Direcció
d'Empreses

220 169 51

Llicenciatura en
Comunicació Audiovisual

90 84 6

Llicenciatura en Dret (Pla
de 2002)

110 80 30

Llicenciatura en Filologia
Anglesa

76 32 44

Llicenciatura en
Humanitats

86 22 64

Llicenciatura en Psicologia 181 165 16

Llicenciatura en Publicitat i
Relacions Públiques

90 88 2

Llicenciatura en Química
(Pla de 2002)

90 64 26

Llicenciatura en Traducció
i Interpretació

90 89 1

Matrícula per titulació i centre

Taula 7.2. Nombre d'alumnes matriculats per titulació a la Facultat de Ciències
Jurídiques i Econòmiques

TITULACIÓ MATRÍCULES

Total

Diplomatura en Ciències Empresarials 1.242

Diplomatura en Gestió i Administració Pública 176

Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 1991) 68

Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 2002) 248

Diplomatura en Turisme 361

Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses 1.064

Llicenciatura en Ciències del Treball 139

Llicenciatura en Dret (Pla de 1991) 336

Llicenciatura en Dret (Pla de 2002) 360
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Taula 7.3. Nombre d'alumnes matriculats per titulació a la Facultat de Ciències
Humanes i Socials

NOMBRE COUNT(*)

Total 4246

Diplomatura en Mestre/a, especialitat d'Educació Física 366

Diplomatura en Mestre/a, especialitat d'Educació Infantil 353

Diplomatura en Mestre/a, especialitat d'Educació
Musical

293

Diplomatura en Mestre/a, especialitat d'Educació
Primària

378

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 156

Llicenciatura en Filologia Anglesa 285

Llicenciatura en Humanitats 278

Llicenciatura en Psicologia 908

Llicenciatura en Psicopedagogia 125

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 588

Llicenciatura en Traducció i Interpretació 516

Taula 7.4. Nombre d'alumnes matriculats per titulació a l'Escola Superior de
Tecnologia i Ciències Experimentals

TITULACIÓ MATRÍCULES

Total 4399

Arquitectura Tècnica 88

Enginyeria Industrial 554

Enginyeria Informàtica (Pla de 1991) 199

Enginyeria Informàtica (Pla de 2001) 407

Enginyeria Química 319

Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat
Hortofructicultura i Jardineria

236

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1995) 722

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de
1991)

16

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de
2001)

598

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 278

Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica 401

Llicenciatura en Química (Pla de 2002) 581

Matrícula per titulació i procedència
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Taula 7.5. Nombre d'alumnes matriculats per titulació i procedència

TITULACIÓ Castelló Comunitat
Autònoma

Fora de la
Comunitat
Valenciana

Totals

Arquitectura Tècnica 80 5 3 88

Diplomatura en
Ciències Empresarials

953 267 22 1242

Diplomatura en
Gestió i
Administració
Pública

122 49 5 176

Diplomatura en
Mestre/a, especialitat
Educació Física

215 143 6 364

Diplomatura en
Mestre/a, especialitat
Educació Infantil

245 107 1 353

Diplomatura en
Mestre/a, especialitat
Educació Musical

172 117 4 293

Diplomatura en
Mestre/a, especialitat
Educació Primària

265 109 4 378

Diplomatura en
Relacions Laborals
(Pla de 1991)

51 17 0 68

Diplomatura en
Relacions Laborals
(Pla de 2002)

215 31 2 248

Diplomatura en
Turisme

251 97 13 361

Enginyeria Industrial 504 42 8 554

Enginyeria
Informàtica (Pla de
1991)

161 33 6 200

Enginyeria
Informàtica (Pla de
2001)

341 55 9 405

Enginyeria Química 297 18 4 319

Enginyeria Tècnica
Agrícola, especialitat
Hortofructicultura i
Jardineria

206 27 3 236

Enginyeria Tècnica
en Disseny Industrial
(Pla de 1995)

473 151 97 721

Enginyeria Tècnica
en Informàtica de
Gestió (Pla de 1991)

12 4 0 16
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TITULACIÓ Castelló Comunitat
Autònoma

Fora de la
Comunitat
Valenciana

Totals

Enginyeria Tècnica
en Informàtica de
Gestió (Pla de 2001)

373 216 9 598

Enginyeria Tècnica
en Informàtica de
Sistemes

194 77 7 278

Enginyeria Tècnica
Industrial, especialitat
de Mecànica

344 46 11 401

Llicenciatura en
Administració i
Direcció d'Empreses

934 111 17 1062

Llicenciatura en
Ciències del Treball

123 14 2 139

Llicenciatura en
Comunicació
Audiovisual

99 53 4 156

Llicenciatura en Dret
(Pla de 1991)

285 43 8 336

Llicenciatura en Dret
(Pla de 2002)

329 26 5 360

Llicenciatura en
Filologia Anglesa

241 40 4 285

Llicenciatura en
Humanitats

235 36 6 277

Llicenciatura en
Psicologia

616 228 64 908

Llicenciatura en
Psicopedagogia

109 12 4 125

Llicenciatura en
Publicitat i Relacions
Públiques

302 258 27 587

Llicenciatura en
Química (Pla de
2002)

533 42 6 581

Llicenciatura en
Traducció i
Interpretació

202 264 50 516

Matrícula per titulació i sexe

Taula 7.6. Nombre d'alumnes matriculats per titulació i sexe

Titulació Homes Dones Totals

Arquitectura Tècnica 55 33 88

Diplomatura en Ciències 570 672 1.242
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Titulació Homes Dones Totals

Empresarials

Diplomatura en Gestió i
Administració Pública

60 116 176

Diplomatura en Mestre/a,
especialitat Educació Física

220 146 366

Diplomatura en Mestre/a,
especialitat Educació
Infantil

15 338 353

Diplomatura en Mestre/a,
especialitat Educació
Musical

120 173 293

Diplomatura en Mestre/a,
especialitat Educació
Primària

60 318 378

Diplomatura en Relacions
Laborals (Pla de 1991)

22 46 68

Diplomatura en Relacions
Laborals (Pla de 2002)

84 164 248

Diplomatura en Turisme 88 273 361

Enginyeria Industrial 446 108 554

Enginyeria Informàtica (Pla
de 1991)

161 38 199

Enginyeria Informàtica (Pla
de 2001)

333 74 407

Enginyeria Química 167 152 319

Enginyeria Tècnica
Agrícola, especialitat
Hortofructicultura i
Jardineria

144 92 236

Enginyeria Tècnica en
Disseny Industrial (Pla de
1995)

355 367 722

Enginyeria Tècnica en
Informàtica de Gestió (Pla
de 1991)

11 5 16

Enginyeria Tècnica en
Informàtica de Gestió (Pla
de 2001)

471 127 598

Enginyeria Tècnica en
Informàtica de Sistemes

259 19 278

Enginyeria Tècnica
Industrial, especialitat
Mecànica

354 47 401

Llicenciatura en
Administració i Direcció
d'Empreses

487 577 1.064

Llicenciatura en Ciències
del Treball

61 78 139

Llicenciatura en 66 90 156
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Titulació Homes Dones Totals

Comunicació Audiovisual

Llicenciatura en Dret (Pla
de 1991)

108 228 336

Llicenciatura en Dret (Pla
de 2002)

146 214 360

Llicenciatura en Filologia
Anglesa

67 218 285

Llicenciatura en
Humanitats

142 136 278

Llicenciatura en Psicologia 164 744 908

Llicenciatura en
Psicopedagogia

36 89 125

Llicenciatura en Publicitat i
Relacions Públiques

181 407 588

Llicenciatura en Química
(Pla de 2002)

211 370 581

Llicenciatura en Traducció
i Interpretació

82 434 516

Beques

Beques concedides i beques denegades

Taula 7.7. Nombre de beques concedides pel Ministeri, en la convocatòria general
i de mobilitat, i per la Conselleria, així com el nombre de beques denegades

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/a, especialitat
Educació Física

76 22 1 60

Diplomatura en
Mestre/a, especialitat
Educació Infantil

101 24 1 52

Diplomatura en
Mestre/a, especialitat
Educació Musical

69 20 2 45

Diplomatura en
Mestre/a, especialitat
Educació Primària

68 18 2 62
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Titulació Concedides Conv.
General

Concedides
Conselleria

Concedides
Mobilitat

Denegades

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 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 92 21 11 139
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Titulació Concedides Conv.
General

Concedides
Conselleria

Concedides
Mobilitat

Denegades

Psicologia

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

Evolució del nombre de beques des del curs 1991/1992

Taula 7.8. Evolució del nombre de beques del Ministeri

Curs acadèmic Sol·licituds Concedides Denegades

1991/1992 1.324 939 385

1992/1993 1.507 1.011 496

1993/1994 2.160 1.359 801

1994/1995 2.547 1.560 987

1995/1996 3.245 2.115 1.130

1996/1997 3.512 2.208 1.304

1997/1998 3.709 2.076 1.633

1998/1999 3.716 2.089 1.627

1999/2000 3.785 1.877 1.856

2000/2001 3.724 2.058 1.592

2001/2002 3.798 2.360 1.438

2002/2003 3.775 1.933 1.842

2003/2004 3.618 1.865 1.753

2004/2005 3.442 1.645 1.797

2005/2006 3.135 1.646 1.489

Taula 7.9. Evolució del nombre de beques de la Conselleria

Curs acadèmic Sol·licituds Concedides Denegades

1991/1992 84 46 38

1992/1993 384 93 291

1993/1994 227 158 69
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Curs acadèmic Sol·licituds Concedides Denegades

1994/1995 387 145 242

1995/1996 577 217 360

1996/1997 715 256 459

1997/1998 817 279 538

1998/1999 1.051 294 757

1999/2000 2.520 348 2.172

2000/2001 2.507 333 2.174

2001/2002 2.554 497 2.057

2002/2003 2.676 383 2.293

2003/2004 2.737 479 2.258

2004/2005 2.617 459 2.158

2005/2006 2.379 484 1.895

Taula 7.10. Evolució del nombre de beques de col·laboració del Ministeri

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

2005/2006 62 40 22

Taula 7.11. Evolució del nombre de beques de col·laboració de la Universitat
Jaume I

Curs acadèmic Sol·licituds Concedides Denegades

2003/2004 392 71 321

2004/2005 651 158 493

2005/2006 512 216 296
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Proves d'accés

Matrícules per via d'accés LOGSE

Respecte a juny de 2005 s'ha produït un increment de 115 estudiants en el nombre total de matrícules, un
7,2% que representa un percentatge significatiu.

Del total de les 1.708 matrícules al juny de 2006, 1.105 són de dones i 603 són d'homes.

A continuació es detallen, per via d'accés, el nombre d'alumnat matriculat, d'aptes i no aptes. El 98,18%
va superar la prova i l'1,82% la va suspendre.

Taula 7.12. Nombre d'alumnes matriculats aptes i no aptes per via d'accés
LOGSE

Via Matrícules Aptes No aptes

Total 1708 1674 31

Cientificotècnica 482 463 17

Ciències de la Salut 407 400 6

Humanitats 236 234 2

Ciències Socials 551 545 6

Arts 32 32 0

Matrícules per via d'accés Majors de 25 anys

Les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys del curs 2005/2006 han seguit la mateixa
estructura implantada en els cursos anteriors, amb una part comuna i una segona part específica per
opcions.

S'hi han matriculat 143 estudiants dels quals s'han presentat a les proves 130.

Del total de matriculats, 71 són dones (49,65%) i 72 són homes (50,35%).

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 coordinació que s'ha dut a terme
amb els centres de formació permanent d'adults.

Taula 7.13. Nombre d'alumnat matriculat apte i no apte per via d'accés Majors
de 25 anys

Opció Presentats Aptes No aptes

Total 130 89 41

Cientificotècnica 8 5 3

Ciències de la Salut 20 9 11

Humanitats 57 43 14

Ciències Socials 41 28 13

Arts 4 4 0
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Títols

Dipòsits de títols per titulació

Taula 7.14. Dipòsits de títols per titulació en la Facultat de Ciències Jurídiques i
Econòmiques fins el 12/7/2006

Titulació Dipòsits

Total 481

Diplomatura en Ciències Empresarials 127

Diplomatura en Gestió i Administració Pública 31

Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 1991) 33

Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 2002) 18

Diplomatura en Turisme 55

Graduat Social 1

Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses 116

Llicenciatura en Ciències del Treball 37

Llicenciatura en Dret (Pla de 1991) 63

Taula 7.15. Dipòsits de títols per titulació a la Facultat de Ciències Humanes i
Socials fins al 12/7/2006

Titulació Dipòsits

Total 587

Dipl. en Formació del Professorat de EGB (F.I.) 1

Diplomatura en Mestre/a, especialitat Educació Física 65

Diplomatura en Mestre/a, especialitat Educació Infantil 70

Diplomatura en Mestre/a, especialitat Educació Musical 46

Diplomatura en Mestre/a, especialitat Educació Primària 70

Llicenciatura en Filologia Anglesa 24

Llicenciatura en Humanitats 51

Llicenciatura en Psicologia 93

Llicenciatura en Psicopedagogia 20

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 60

Llicenciatura en Traducció i Interpretació 87

Taula 7.16. Dipòsits de títols per titulació a l'Escola Superior de Tecnologia i
Ciències Experimentals fins al 12/7/2006
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Titulació Dipòsits

Total 362

Enginyeria Industrial 47

Enginyeria Informàtica (Pla de 1991) 45

Enginyeria Química 38

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1991) 1

Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat
Hortofructicultura i Jardineria

41

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1995) 47

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de
1991)

15

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de
2001)

46

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 9

Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica 27

Llicenciatura en Química (Pla de 2002) 46

Dipòsits de títols per tipus

Taula 7.17. Dipòsits de títols per llicenciatures, enginyeries, enginyeries tècniques,
diplomatures i doctorats fins al 12/7/2006

Tipus de títol Dipòsits

Total 1484

Diplomatura/Mestre/a 517

Doctorat 54

Enginyeria 130

Enginyeria Tècnica 186

Llicenciatures 597

Dipòsits de títols per titulació des del curs 1991/1992

Taula 7.18. Dipòsits de títols per titulació a la Facultat de Ciències Jurídiques i
Econòmiques des del curs 1991/1992 fins al 12/7/2006

Titulació Dipòsits

Total

Diplomatura en Ciències Empresarials 1.928

Diplomatura en Ciències Empresarials (Pla de 1975) 134

Diplomatura en Gestió i Administració Pública 373

Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 1991) 1.380

Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 2002) 18

Diplomatura en Turisme 285
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Titulació Dipòsits

Total

Graduat en Seguretat i Ciències Policials 1

Graduat Social 541

Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses 1.319

Llicenciatura en Ciències del Treball 81

Llicenciatura en Dret (Esp. Dret Privat) 583

Llicenciatura en Dret (Pla de 1991) 1.018

Taula 7.19. Dipòsits de títols per titulació a la Facultat de Ciències Humanes i
Socials des del curs 1991/1992 fins al 12/7/2006

Titulació Dipòsits

Total

Dipl. en Formació del Professorat de EGB (C) 56

Dipl. en Formació del Professorat de EGB (C.H.) 54

Dipl. en Formació del Professorat de EGB (E.E.) 56

Dipl. en Formació del Professorat de EGB (F.F.) 9

Dipl. en Formació del Professorat de EGB (F.I.) 21

Dipl. en Formació del Professorat de EGB (P) 82

Diplomatura en Mestre/a, especialitat Educació Física 638

Diplomatura en Mestre/a, especialitat Educació Infantil 630

Diplomatura en Mestre/a, especialitat Educació Musical 275

Diplomatura en Mestre/a, especialitat Educació Primària 574

Llicenciatura en Filologia Anglesa 554

Llicenciatura en Humanitats 431

Llicenciatura en Psicologia 1.045

Llicenciatura en Psicopedagogia 48

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 123

Llicenciatura en Traducció i Interpretació 528

Taula 7.20. Diposits de títols per titulació a l'Escola Superior de Tecnologia i
Ciències Experimentals des del curs 1991/1992 fins al 12/7/2006

Titulació Dipòsits

Total 3239

Enginyeria Industrial 220

Enginyeria Informàtica (Pla de 1991) 367

Enginyeria Química 378

Enginyeria Tècn. en Disseny Industr (Pla de 1991) 232

Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat
Hortofructicultura i Jardineria

175
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Titulació Dipòsits

Total 3239

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1995) 342

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de
1991)

654

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla de
2001)

76

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 15

Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica 83

Llicenciatura en Química 277

Llicenciatura en Química Industrial (Pla de 1973) 283

Llicenciatura en Química (Pla de 2002) 137

Dipòsits de títols per tipus des del curs 1991/1992

Taula 7.21. Dipòsits de títols per llicenciatures, enginyeries, enginyeries tècniques,
diplomatures i doctorats des del curs 1991/1992 fins al 12/7/2006

Tipus de títol Dipòsits

Total

Diplomatura/Mestre/a 7.054

Doctorat 458

Enginyeria 965

Enginyeria Tècnica 1.577

Llicenciatura 6.427

Títol professional 1

Consell de l'Estudiantat
Introducció

L'objectiu principal en aquest any ha sigut donar a conèixer i potenciar el Consell de l'Estudiantat i
defensar sempre la veu de l'estudiantat independentment de pressions polítiques i/o acadèmiques.
Aquests objectius s'han aconseguit i han deixat un gran ventall de possibilitats per a seguir treballant
d'ara endavant.

Com a màxim òrgan de representació estudiantil, des del Consell de l'Estudiantat hem fomentat la
participació de l'alumnat en diversos nivells: delegats, coordinadors, associacionisme, defensa dels drets,
etc. L'objectiu sempre ha sigut, és, i serà, millorar els fluxos de veu i accions pel que fa al col·lectiu
d'estudiants i estudiantes de la nostra universitat; que el Consell de l'Estudiantat es consolidara com el
referent d'assessorament, ajuda i reivindicació referent al col·lectiu que representem.

Estem molt satisfets en allò referent a la diversitat d'esdeveniments, accions i mesures que hem pres des
del Consell, com ara jornades de formació, actes socioculturals, reivindicacions d'àmbit local, provincial
i estatal, assessorament a l'alumne...

Jornades d'acollida
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El Consell participa activament en aquestes jornades fent una presentació i explicació del concepte i
funcions del màxim òrgan de representació estudiantil a l'UJI. És ben important que l'estudiantat nou
s'assabente de l'important recurs que suposa el Consell per a ells.

Setmana de Benvinguda

La Setmana de Benvinguda dóna l'inici i la benvinguda als nous membres de la comunitat universitària
en un ambient cultural i d'oci. En aquesta edició s'ha volgut convertir la festa d'un dia en tot un seguit
d'activitats durant tota una setmana. Com a principals novetats hi ha la tornada de la festa al campus
universitari després de reunions i negociacions amb l'equip rectoral i el canvi de la festa al divendres. La
setmana es va realitzar del 17 al 21 d'octubre i va comptar amb un gran ventall d'activitats: monòlegs,
cinema, concerts, fira d'artesans, fira d'associacions, campionats esportius, etc. Les actuacions més
destacades van ser la participació de Toni Albà, Xarxa Teatre o Los Mojinos Escozíos. Durant l'última
nit es va arribar a més de 25.000 espectadors.

Cursos de formació als delegats i delegades

Hem volgut potenciar la figura del delegat i delegada de classe i de tota la xarxa de representació que
s'hi deriva. Per això i després de reunions amb el Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica, s'ha aconseguit
el reconeixement de les tasques dels delegats i delegades com crèdits de lliure configuració. Amb
aquesta finalitat de potenciar la representació s'han organitzat dos cursos de formació per a les persones
escollides convalidables per crèdits de lliure configuració. Els cursos han estat impartits per membres
del Consell de l'Estudiantat. Els temes tractats, entre altres, han sigut:la representació estudiantil dins i
fora de la nostra universitat, la normativa universitària i les vies per a resoldre problemes. Els resultats
d'aquest treball han sigut molt positius, ja que hem vist augmentada molt considerablement la
participació dels estudiants i les estudiantes en les últimes eleccions als departaments i a les juntes de
centre. A més a més, durant aquest curs s'ha aconseguit un treball diari de representació als consells de
titulació de la FCJE i de l'ESTCE, exemples del qual el trobem en la constitució del Consell de
Titulacions Informàtiques de l'UJI (CTInf) o la celebració d'una trobada d'estudiantat de Traducció i
Interpretació.

Transport públic

Aquest tema sempre ha sigut el motiu principal de descontent entre l'alumnat. Per desgràcia, el
consistori de la ciutat no ho ha pres mesures adequades sobre aquesta problemàtica.

Des del Consell d'Estudiants s'ha creat una comissió de seguiment del transport públic entre els membres
del Consell de l'Estudiantat. Aquesta comissió s'ha reunit diverses vegades i ha recollit les queixes de
l'estudiantat, la qual cosa ha comportat l'elaboració d'un pla d'actuació. Les actuacions han consistit en
l'enviament massiu per part de tota la comunitat estudiantil de queixes a l'Ajuntament, de distribució
d'adhesius i cartells de protesta i finalment, la convocatòria d'una manifestació el dia 21 de desembre.
Durant aquest període s'han celebrat tres reunions amb l'Ajuntament sense obtenir solucions definitives
per part del consistori, sinó mesures deficients que no donen solució real al problema. La manifestació
va tenir el suport de totes les associacions de representació estudiantil de l'UJI, dels sindicats de
treballadors i d'altres tipus d'associacions.

Commemoració del XV aniversari de l'UJI

A finals de febrer va tenir lloc la tradicional "Festa de les paelles" on es van congregar molts estudiants i
estudiantes per a gaudir d'un dia de celebració al campus. La afluència va ser molt nombrosa i va arribar
a més de 6.000 persones. La festa va estar amenitzada per una orquestra i discomòbil.

D'altra banda, una representació del Consell d'Estudiants va acudir a l'acte oficial amb motiu del 15
aniversari de la Universitat Jaume I.

Eleccions al Claustre

El Claustre és el màxim òrgan de govern de la Universitat. En aquest participa una porció de tots els
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col·lectius de l'UJI: PDI, PAS i estudiantat. El col·lectiu de l'Estudiantat té una representació al claustre
del 27%, que es renova cada 2 anys.

És essencial que la gent prenga consciència de la importància que suposa ser representant de l'alumnat.
Per això vam plantejar la campanya "Participa i actua", una successió d'accions amb la finalitat que la
comunitat estudiantil coneguera què és el Claustre, qui el forma i quines funcions té. Amb aquesta
finalitat es van repartir díptics informatius, adhesius, cartells, es van enviar correus electrònics, etc.

En aquest curs es tornaven a escollir els representats de l'estudiantat per al Claustre. En aquesta ocasió
van ser 3 associacions les que es "lluitaven" per a obtenir el major nombre de claustrals (dels 37 totals).
Després d'una intensa campanya per tal de demanar el vot per a cadascuna, finalment, amb una
participació propera al 12%, Campus Jove va obtenir una amplia majoria (27 claustrals), seguit
d'Alternativa (7 claustrals) i CEPC (3 claustrals).

Renovació del Consell de l'Estudiantat

Posteriorment a les eleccions al claustre, va començar el procés de renovació del Consell de
l'Estudiantat: 12 membres del ple, 6 de la junta permanent i un portaveu. El nou portaveu d'aquest òrgan
és Richard Merhi El Aawar.

Accions de dinamització
Premis al Rendiment Acadèmic

Durant el curs acadèmic 2005-2006 es van atorgar els premis al rendiment acadèmic corresponents al
curs 2004-2005. Com a novetat es van introduir dues noves modalitats: premi a la millor nota en la
prova d'accés a universitat i premi al millor expedient de final de primer cicle, que s'afegien al premi al
millor expedient de primer curs que hi havia fins ara. Això ha suposat que en les tres modalitat s'han
premiat 50 estudiants. A més a més, enguany el premi s'ha vist incrementat fins a 600 euros. Atès que el
premi oferia dues possibilitats: o rebre diners, en metàl·lic o l'opció de realitzar un curs de
perfeccionament d'idioma a Cambridge, els premiats s'han dividit entre les dues opcions i 23 dels
premiats han optat per anar a Cambridge.

Beques i ajudes

S'han convocat les ajudes a l'estudiantat per a l'assistència a jornades, congressos i cursos d'estiu, així
com també les borses de viatge. Aquestes ajudes permeten a l'estudiantat assistir a aquest tipus
d'activitats, però també a cursos per a l'aprenentatge d'idiomes a l'estranger. Això ha permès que 109
persones puguen assistir a activitats de formació i perfeccionament del seu currículum. Suposa
aproximadament un increment d'un 20% de les beques concedides.

Convenis

A finals de l'any passat es va formalitzar el conveni amb l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) que
permet tramitar a la universitat els carnets d'estudiant internacional, professor, jove i d'alberguista en les
seues diverses modalitats i que ha tingut una bona acollida entre la comunitat universitària. Els nous
carnets són un element que contribueixen i faciliten la mobilitat de la nostra comunitat universitària
arreu del món.

En aquest àmbit es va promoure el conveni amb la Federació de Donants de Sang de la Comunitat
Valenciana per a la promoció del programa de donació de sang i amb l'Escola d'Infermeria, Sagrado
Corazón de Castelló, per tal que el seu estudiantat puga cursar assignatures reconegudes com crèdits de
lliure elecció.

Programa de promoció associativa

Dins d'aquest àmbit es va incrementar la partida pressupostària destinada a activitats associatives, el qual
va permetre que les associacions disposaren de recursos per a la participació en la II Fira d'Associacions
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dins la Setmana de Benvinguda i mostraren a la comunitat universitària els seus serveis i activitats. Les
associacions participants (12) van valorar positivament l'experiència (4,1 sobre 5). Totes van manifestar
que gràcies a la Fira havien incrementat el nombre de socis.

Paral·lelament, el Vicerectorat ha dotat de noves infraestructures l'espai de les associacions, i ha invertit
en equipaments informàtics, impressores i fax a disposició de totes les entitats.

Aquestes accions s'emmarquen dins del programa de promoció associativa que estem portant a terme a
la nostra universitat i que implica també accions formatives per a potenciar la capacitat de gestió de les
associacions.

També s'ha donat suport a grans activitats desenvolupades per les associacions i que tenen certa
repercussió social en l'entorn. És el cas d'Eade Consulting i el seu projecte Crea-Empresa, la I-Party , o
la Summer University d'AEGEE, entre d'altres, així com altres iniciatives puntuals.

Hem col·laborat assessorant determinats grups d'estudiants que han posat en marxa congressos o
jornades amb una àmplia participació com la Trobada Nacional d'Estudiants de Traducció i Interpretació
(ENETI), o les primeres Jornades Educatives: Experiències Alternatives, corresponents a la titulació de
Mestre.

Formació

Pel que fa a les activitats formatives, s'han desplegat en el marc dels diferents programes que estem
treballant amb l'estudiantat: el d'educació per a la salut de l'estudiantat, el programa de promoció
associativa i el de noves tecnologies. Una intensa activitat adreçada a l'estudiantat en cursos
convalidables per crèdits de lliure configuració. Les activitats formatives al llarg de l'any han sigut les
següents:

Taula 7.22. Accions formatives

Curs Dates Participants

Gestió bàsica d'associacions Novembre 2005 15

Mediadors en educació per a la salut Novembre 2005 20

Universitat, normativa i representació Novembre-desembre 2005 42

Programa de promoció de donació de
sang

Octubre 2005-març 2006 38

La salut per l'alimentació: nutrició i
dietètica

Març-abril 2006 26

Curs bàsic de primers auxilis Abril-maig 2006 18

Tècniques especialitzades en gestió
d'associacions

Març-abril 2006 15

D'altra banda, i dins del programa de noves tecnologies, es va realitzar el curs de maneig bàsic d'Internet
"Més en menys temps" durant maig de 2006, amb una assistència de 31 persones.

Pel que fa al curs de normativa i representació, aquest curs està gestionat pel Consell de l'Estudiantat i
impulsa la formació dels delegats i subdelegats a través d'accions formatives conduents a capacitar-los
en les seues funcions i explicant-los els aspectes bàsics de la normativa universitària i com afecta
l'estudiantat. És una iniciativa que té una bona acollida entre l'estudiantat

Col·laboració amb altres serveis

Amb la Unitat de Suport Educatiu s'ha estat treballant en diverses línies:
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• Suport a les Jornades d'Acollida i disseny de materials de divulgació.

Suport a les Jornades de Portes Obertes.

Suport al programa d'atenció a les persones discapacitades.

Disseny d'accions comunicatives per a la difusió de programes adreçats a l'estudiantat i que ha
suposat el replantejament del canal InfoCampus per tal que l'estudiantat tinga un millor accés a tota
la informació. Incorpora, entre altres, alguns canals i enllaços interessants, com ara, una guia per a la
constitució d'una associació amb tota la documentació que es necessita per a constituir-la.

Suport al programa de l'alumne-tutor per a majors de 25 anys.

S'ha treballat conjuntament amb l'Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental i Unisexsida i s'ha posat
en marxa un concurs de maquetes musicals per al dia de lluita contra la SIDA.

Amb el SASC hem posat en marxa un taller de literatura.

Junt amb l'OCIE s'han dissenyat d'accions d'acollida per als estudiants estrangers així com altres
iniciatives puntuals.

Personal

Personal docent i investigador (PDI)

Taula 7.23. Evolució del PDI de la Universitat Jaume I, per categories (sis darrers
cursos)
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* Dades preses a 30 de juny de cada curs.

Taula 7.24. Llegenda PDI

CU Catedràtic/a d'universitat

TU Professor/a titular d'universitat

CEU Catedràtic/a d'escola universitària

TEU Professor/a titular d'escola universitària

TUI Professor/a titular d'universitat interí/na

TEUI Professor/a titular d'escola universitària interí/na

PCD 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 eniversitària

ASS TC Professor/a associat/da a temps complet

ASS TP Professor/a associat/da a temps parcial

EME Professor/a emèrit/a

VIS Professor/a visitant

PIC Personal investigador contractat

PICD Personal investigador contractat doctor

RYC Personal investigador (Programa Ramón y Cajal)

JdlC Personal investigador (Programa Juan de la Cierva)

PIF-MEC Personal investigador en formació - MEC

PI-GV Personal investigador en formació - GV

PIC-UJI Personal investigador de continuïtat - UJI

PD Personal docent contractat

BEC Personal becari
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Taula 7.25. Processos selectius PDI

Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places

ACCÉS FUNCIONARIAT DE
CARRERA

Concurs d'accés al cos de
funcionariat docent

1

Total conv.: 1 Total places: 1

CONCURS DE MÈRITS Personal investigador contractat 1

Personal investigador contractat 1

Personal investigador contractat 2

Personal investigador contractat 1

Personal investigador contractat
doctor

1

Personal investigador contractat
doctor

11

Personal laboral docent (conv. núm.
2 05/06)

17

Personal laboral docent (conv. núm.
3 05/06)

1

Personal laboral docent (conv. ord.
2n sem. 05/06)

7

Personal laboral docent (conv. núm.
11 05/06)

13

Personal laboral docent (conv. núm.
12 05/06)

1

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

2

Personal laboral docent (conv. ord.
06/07)

62

Personal laboral docent (conv. núm.
1 06/07)

4

Personal laboral docent ( conv. núm.
2 06/07)

12

Personal laboral docent (professorat
visitant doctor)

1

Total conv.: 16 Total places: 137

PROCEDIMENT ABREUJAT Personal laboral docent (conv. núm.
4 05/06)

7

Personal laboral docent (conv. núm.
5 05/06)

3

Personal laboral docent (conv. núm.
6 05/06)

3

Personal laboral docent (conv. núm.
7 05/06)

2

Personal laboral docent (conv. núm.
8 05/06)

2

Personal laboral docent (conv. núm.
9 05/06)

1
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Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places

Personal laboral docent (conv. núm.
10 05/06)

1

Personal laboral docent (conv. núm.
14 05/06)

3

Personal laboral docent (conv. núm.
15 05/06)

3

Personal laboral docent (conv. núm.
16 05/06)

3

Personal laboral docent (conv. núm.
17 05/06)

1

Personal laboral docent (conv. núm.
18 05/06)

1

Personal laboral docent (conv. núm.
19 05/06)

3

Personal laboral docent (conv. núm.
20 05/06)

2

Total conv.: 14 Total places: 35

PROVISIÓ INDEFINIDA Concurs professorat col·laborador 2

Concurs professorat col·laborador i
contractat doctor

2

Concurs professorat contractat doctor 2

Concurs professorat contractat doctor 2

Concurs professorat contractat doctor 1

Concurs professorat contractat doctor 5

Concurs professorat contractat doctor 1

Total conv.: 7 Total places: 15

TOTAL CONVOCATÒRIES: 38 TOTAL PLACES: 188

Taula 7.26. Percentatge del PDI per categoria i sexe

Categoria homes dones Total % homes % dones

CU 48 8 56 85,71 14,29

TU 168 108 276 60,87 39,13

CEU 5 4 9 55,55 44,45

TEU 52 38 90 57,78 42,22

PCD 9 23 32 28,12 71,88

PC 2 4 6 33,33 66,67

AJDOC 21 13 34 61,76 38,24

AJ 18 20 38 47,37 52,63

AF2 3 3 6 50,00 50,00

AEU 0 1 1 0 100

ASS 282 149 431 65,43 34,57

EME 1 0 1 100 0
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Categoria homes dones Total % homes % dones

VIS 0 1 1 0 100

PIC 7 10 17 41,18 58,82

PICD 7 21 28 25,00 75,00

RYC 5 0 5 100 0

JdlC 2 0 2 100 0

PIF-MEC 8 11 19 42,10 57,90

PI-GV 4 6 10 40,00 60,00

PIC-UJI 1 5 6 16,67 83,33

PD 2 1 3 66,67 33,33

Total 645 426 1.071 60,22 39,78

Personal d'administració i serveis (PAS)

Taula 7.27. Processos selectius delPAS

Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places

ACCÉS FUNCIONARIAT DE
CARRERA

Escala tècnica mitjana de laboratoris
(especialitat: IPC-MS, magnetòmetre,
espectòmetre de masses,...)

1

Escala tècnica mitjana de laboratoris
(especialitat: RMN, espectometria de
masses, anàlisi tèrmica)

1

Escala tècnica mitjana d'informàtica
(analista-programador/a: esp.
aplicacions)

3

Escala tècnica mitjana d'informàtica
(analista-programador/a: esp. serveis
d'informació)

1

Escala tècnica mitjana d'informàtica
(analista-programador/a: esp.
sistemes)

1

Total conv.: 5 Total places: 7

ACCÉS FUNCIONARIAT INTERÍ Tècnic/a superior en gestió
d'investigació (OCIT)

1

Total conv.: 1 Total places: 1

ACCÉS LABORAL TEMPORAL Tècnic/a mitjà/ana d'investigació.
Projecte: Avaluació de l'efecte de
millora de Siapton

1

Tècnic/a superior d'investigació.
Projecte europeu

1

Tècnic/a superior d'investigació.
Projecte europeu

1

Tècnic/a superior d'investigació.
Projecte europeu

1

Tècnic/a mitjà/na de l'observatori
permanent d'immigració

2
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Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places

Tècnic/a mitjà/na de promoció social
i allotjament solidari

1

Oficial de laboratori. Dep.
d'Enginyeria Mecànica i Construcció

1

Tècnic/a superior d'investigació .
Projecte: III Edició del Curs de
Postgrau en Traducció Mèdica.

2

Tècnic/a mitjà/na d'investigació.
Projecte: III Edició del Curs de
Postgrau en Traducció Mèdica.

1

Tècnic/a superior d'investigació.
Projecte: GAMETOOLS

2

Oficial de laboratori. Dep.
d'Enginyeria de Sistemes Industrials i
Disseny.

1

Tècnic/a superior de
desenvolupament i intervenció social
de l'agrupació territorial de la
comunitat

1

Tècnic/a superior de comunicació
internacional, programes i
publicacions. Projecte:
IGUALDADER

1

Tècnic/a mitjà/ana d'investigació.
Projecte: Dret del transport
internacional

1

Tècnic/a superior d'investigació.
Projecte: Plaguicides

1

Tècnic/a superior de comunicació
estatal, autonòmica i local, programes
i publicacions. Projecte:
IGUALDADER

1

Tècnic/a superior d'investigació.
Projecte: Processament d'imatges
hiperespectrals

1

Tècnic/a superior d'investigació.
Projecte: AWARE

1

Tècnic/a superior d'investigació.
Projecte: El dret a la protecció social
de les víctimes de la violència de
gènere

1

Tècnic/a superior d'avaluació i
qualitat

1

Tècnic/a especialista administratiu.
Projecte: Reestructuració productiva i
mobilitat factorial

2

Tècnic/a superior d'investigació.
Projecte: Estudi psicosocial de
condicions del treball de la
construcció

1
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Tipus de convocatòria Nom de la convocatòria Nombre de places

Tècnic/a mitjà/ana d'investigació.
Projecte: Estereologia i anàlisi
d'imatge

1

Tècnic/a superior d'investigació.
Projecte: Síntesi, caracterització i
aplicació de pigments ceràmics

1

Monitors/es de l'Escola d'Estiu dels
Xiquets i Xiquetes curs 2006

25

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

1

Tècnic/a especialista en activitats de
l'Escola d'Estiu dels Xiquets i
Xiquetes curs 2006

1

Tècnic/a mitjà/ana d'investigació.
Projecte: Maneig integrat de plagues
en cítrics. Control d'àcars

1

Oficial de laboratori. Projecte:
Aplicació del sistema integrat de
diagnosi i recomanació DRIS

1

Tècnic/a superior d'investigació.
Projecte: Ajut per a la contractació de
personal tècnic de suport

1

Tècnic/a superior d'investigació.
Projecte: Psychologically augmented
social interaction

1

Tècnic/a superior d'investigació.
Projecte: Analítics de matèries
primeres (roques i minerals)

1

Programador/a-Director/a. Projecte:
AWARE

1

Tècnic/a superior d'investigació.
Projecte: Ciber-Infraestructura.
Aplicacions de la infraestructura

1

Total conv.: 33 Total places: 61

BORSES DE TREBALL Escala tècnica bàsica de biblioteca
(tècnic/a especialista de biblioteca)

Total conv.: 1

CONCURS DE MÈRITS Escala administrativa 11

Total conv.: 1 Total places: 11

PROMOCIÓ INTERNA Escala administrativa. 1

Escala tècnica mitjana d'esports 2

Escala tècnica bàsica d'esports 4

Total conv.: 3 Total places: 7

TOTAL CONVOCATÒRIES: 44 TOTAL PLACES: 87
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Taula 7.28. Percentatge del PAS per categoria, grup i sexe
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9
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6,19 8,14 0,88 1,77 0,71 0,35 0,18 0,18 7,43 12,5
7

Taula 7.29. Llegenda del PAS

FC Funcionariat de carrera

FI Funcionariat interí

E Personal eventual

LF Personal laboral fix

LT Personal laboral temporal

LE Personal laboral eventual

Formació del 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, l'Oficina de Cooperació Internacional i Educativa, i el Vicerectorat de
Qualitat Educativa i Harmonització Europea.

Els dos blocs oferts 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 32
accions formatives amb un total de 322 hores oferides. A aquesta oferta han assistit 349 professors, que
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han participat en un o més cursos, xifra que representa a més del 25% de la plantilla de la Universitat.

En l'avaluació d'aquests tallers, la satisfacció del PDI assistent ha arribat a 4,38 sobre 5 (n = 301).

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

Taula 7.30. Assistència a cursos

Títol Assistents

1 L'avaluació com a instrument de
millora de la qualitat educativa (5a
edició)

21

2 Metodologia didàctica per a
l'ensenyament universitari (7a edició)

21

3 Motivació a l'aula 21

4 Noves metodologies per a afrontar la
convergència europea: l'aprenentatge
basat en problemes (ABP)

25

5 El mètode de projectes com a tècnica
didàctica a l'EEES

23

6 Planificació de la docència
universitària (6a edició)

21

7/8/9 Taller sobre planificació i disseny de
la docència universitària a l'EEES (*)

48

10 Promoció de l'autonomia de
l'estudiantat. Els contractes
d'aprenentatge

12

12 Tècniques i estratègies d'aprenentatge
cooperatiu (nivell 2)

11

11 Tècniques i estratègies d'aprenentatge
cooperatiu per al desenvolupament de
competències professionals

19

13 Seminari de millora docent sobre
autonomia de l'estudiantat mitjançant
contractes d'aprenentatge

8

14 Seminari de millora de la tutorització
dels Pràcticum de l'UJI

34

15 Factors d'èxit en l'assistència i
avaluació de Pràctiques d'Informàtica

12

16/17/18/19/20 Iniciació a l'Aula Virtual de l'UJI (*) 110

21 Eines tecnològiques de suport a la
docència de l'UJI: actes en xarxa

16

22 Elaboració de guies didàctiques
mitjançant l'ús de noves tecnologies

36

23 Comunicació interpersonal a l'aula 12

24 Com es pot millorar la comunicació
escrita

11

25 Taller de la veu I (10a edició) 14
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Títol Assistents

26 Prevenció de trastorns
musculoesquelètics (4a edició)

9

27 Habilitats interpersonals i maneig del
conflicte

12

28 Qualitat educativa i millora docent a
l'espai europeu d'educació superior.
VI Jornada de Millora Educativa i V
Jornada d'Harmonització Europea de
la Universitat Jaume I

101

29 II Jornada de Coordinació de la
Docència de la Llicenciatura en
Químiques

24

30 I Jornada de Difusió de Programes
Internacionals de Mobilitat per a
Universitaris

65

31 I Jornada de Coordinació de la
Docència de la Titulació
d'Administració i Empreses en el
Marc de l'Harmonització Europea

14

32 Com s'adapta una assignatura d'una
titulació d'informàtica al sistema
ECTS?

12

(*) Del taller de "Planificació i disseny de la docència universitària a l'EEES" s'han oferit tres cursos
diferents, i del d'"Iniciació a l'Aula virtual", cinc.

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 61 professors i professores. L'índex de satisfacció dels cursos ha assolit una mitjana de 4,35 sobre 5.

Formació del PAS
El Consell de Govern del 14 de juliol de 2005 va aprovar el IV Pla de formació del personal
d'administració i serveis de la Universitat Jaume I (2005-2007), estructurat en tres programes, en els
quals queden recollides les diverses accions formatives, fruit de l'anàlisi de necessitats de qualificació
realitzat amb anterioritat, sense perjudici d'incloure-hi altres accions formatives en funció de les
necessitats sobrevingudes. Aquest Pla reflecteix la consideració de la formació com un element essencial
en l'estratègia de canvi de la Universitat Jaume I, com a factor bàsic per millorar la qualitat d'atenció a
l'estudiantat, per facilitat la gestió de la investigació i la comunicació amb la societat i per incrementar la
motivació i la integració dels empleats públics.

En el curs 2005-2006 s'han realitzat 45 accions formatives sobre les 20 del curs anterior, la qual cosa
suposa un increment del 130%. En aquestes accions formatives destaquen els 20 cursos de formació en
competències específiques dirigits a la millora de les competències especifiques que requereix cada lloc
de treball. El nombre d'hores impartides també s'ha incrementat de manera notable (1.267,5 hores sobre
les 763 del curs 2004/05) igual com el nombre de persones que han realitzat formació (970 sobre les 543
del curs 2004/05).
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Taula 7.31. Cursos de valencià i de llenguatge administratiu

Curs Durada (hores) Nombre d'inscripcions

Total 193 91

Curs de grau mitjà de coneixements
de valencià

80 18

Curs de grau superior de
coneixements de valencià

80 30

Curs de llenguatge administratiu 30 18

Programa SALT de traducció
automàtica

3 25

Taula 7.32. Cursos d'anglés i de francés

Curs Durada (hores) Nombre d'inscripcions

Total 370 108

Curs d'anglès.Upper Elementary (2a
part)

70 22

Curs d'anglèsUpper Intermediate (1a
part)

70 15

Curs de grau superior de
coneixements de valencià (1a edició)

80 28

Curs de grau superior de
coneixements de valencià (2a edició)

80 25

Curs de francès. Découverte 70 18

Taula 7.33. Cursos d'informàtica

Curs Durada (hores) Nombre d'inscripcions

Total 306 306

Sistema operatiu Windows XP (1a
edició)

20 25

Processador de textos. Nivell mitjà 25 18

Full de càlcul. Nivell mitjà 25 16

Eina de col·laboració: Outlook (1a
edició)

15 20

Auxiliar per a presentacions: Power
Point

20 24

Curs d'explotació de base de dades
(Discoverer) (1a edició)

20 25

Curs d'explotació de base de dades
(Discoverer) (2a edició)

20 21

Eina de col·laboració: Outlook (2a
edició)

15 21
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Curs Durada (hores) Nombre d'inscripcions

Total 306 306

Processador de textos. Nivell d'usuari 21 16

Full de càlcul. Nivell d'usuari 21 18

Eina de col·laboració: Outlook (3a
edició)

21 20

Sistema operatiu Windows XP (2a
edició)

20 10

Auxiliar per a presentacions: Power
Point (2a edició)

21 20

Curs de base de dades. Nivell usuari 21 27

Eina de col·laboració: Outlook (4a
edició)

21 25

Taula 7.34. Cursos de competències específiques

Curs Durada (hores) Nombre d'inscripcions

Total 335 424

Administració bàsica de sistemes
Linux (1a edició)

25 11

Administració bàsica de sistemes
Linux (2a edició)

25 9

Noves funcionalitats del GRE a
l'àmbit de la gestió econòmica (1a
edició)

16 15

Noves funcionalitats del GRE a
l'àmbit de la gestió econòmica (2a
edició)

16 18

Discoverer aplicat a la gestió de
recursos humans

13,5 14

Gestió informàtica del protocol 4 7

Curs de normes ISO 16 24

L'espai europeu d'educació superior 15 35

Curs d'aplicació pràctica del
procediment administratiu a les
universitats i les noves tecnologies

15 32

Seminari de gestió de peticions
d'intervenció i manteniment de
l'OTOP

4 14

Gestió d'actes 4 47

Curs de Business Intelligence
(administració de Discoverer i
Warehouse Builder )

6 15

Fonaments de xarxes. Xarxa UJInet 18 24

Gestió econòmica en les unitats de
gestió de l' UJI

42 29

Curs d'estadística bàsica i SPSS 20 27
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Curs Durada (hores) Nombre d'inscripcions

Total 335 424

Curs de formació bàsica en disseny
de llocs web

30 26

Administració de Windows XP
professional

20 23

Curs sobre la Library of Congress
Classification (1a edició)

15 12

Curs sobre la Library of Congress
Classification (2a edició)

15 18

Aspectes fiscals rellevants en la
gestió econòmica de l'UJI

15 24

Taula 7.35. Altres cursos

Curs Durada (hores) Nombre d'inscripcions

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

64 41

Taula 7.36. Totals

Hores impartides Nombre d'inscripcions

1.267,5 970

Prevenció i medi ambient

Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental

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

D'una altra banda, s'ha continuat portant a terme 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 l'ampliació de la certificació, segons els requisits de la norma ISO14001, del
Sistema de Gestió Ambiental (SGA) implantat als departaments d'Enginyeria i Ciència dels
Computadors, Llenguatges i Sistemes Informàtics, Matemàtiques, Dret Públic, Dret Privat, Economia,
Administració d'Empreses i Màrqueting, Finances i Comptabilitat i Unitat Predepartamental de Dret del
Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l'Estat, i és la segona universitat d'Espanya a aconseguir
certificar un SGA.

D'altra banda, l'Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental continua desenvolupant 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 ISO9000 de les titulacions i serveis de
la Universitat Jaume I.
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També s'han establert acords de coordinació en matèria de prevenció de riscos laborals amb la Fundació
Isonomia, l'Institut Joan Lluís Vives, la Fundació Universitat Jaume I - Empresa i la Residència
Universitària Campus.

El Comitè de Seguretat i Salut s'ha reunit tres vegades des de setembre de 2005.

Ergonomia, psicosociologia i salut

Les novetats mes importants durant aquest curs han sigut la consolidació de la consulta antitabac, amb la
col·laboració de l'Associació AZAHAR i del programa de salut sexual i prevenció de la SIDA,
juntament amb UNISEXIDA.

La consulta antitabac ofereix assistència mèdica i psicològica a les persones que volen deixar de fumar i
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
adicions no tòxiques amb l'Associació PATIM

S'han continuat desenvolupant els programes:

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

Control analític de bacteris i fongs de les superfícies del 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.

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

Dotació i reposició de farmacioles.

Reconeixements ginecològics (prevenció càncer de cèrvix i endometri).

Reconeixements mèdics preventius laborals incloent-hi les persones becàries.

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

S'han continuat les tasques assistencials mèdiques i psicològiques del centre sanitari.

S'han continuat les avaluacions i visites tant per a PDI com a PAS.

Com a resultat d'aquestes avaluacions i visites 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 Unión Mutuas.

S'ha col·laborat en l'organització i en els actes del Dia Mundial de lluita contra la SIDA.

S'ha continuat col·laborant amb el Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana amb 17
col·lectes i més de 1.600 donacions.

Gestió mediambiental

S'ha elaborat una "Guia de compra verda", amb recomanacions de compra de productes i materials
d'oficina amb característiques mediambientals.
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S'ha continuat la gestió diària de recollida i eliminació de residus, recollint selectivament: paper i cartó,
envasos lleugers, tòners i cartutxos de tinta, piles, llaunes, deixalles informàtiques i residus perillosos.

S'ha introduït la recollida selectiva de telèfons mòbils i els seus components, i s'ha millorat la recollida
d'envasos lleugers mitjançant l'adquisició de nous contenidors.

S'ha posat en funcionament el Centre de Transferència de Residus Perillosos i el magatzem de productes
perillosos.

S'ha elaborat el nou pla de prevenció de residus perillosos de l'UJI per al quadrienni 2006-2010.

S'han dotat de contenidors els nous edificis: edifici d'investigació.

S'ha realitzat l'auditoria de seguiment del Sistema de Gestió Ambiental (SGA) als departaments
d'Enginyeria i Ciència dels Computadors, Llenguatges i Sistemes Informàtics, i Matemàtiques, i s'han
auditat per primera vegada els departaments de Dret Públic, Dret Privat, Economia, Administració
d'Empreses i Màrqueting, Finances i Comptabilitat i Unitat Predepartamental de Dret del Treball i
Seguretat Social i Eclesiàstic de l'Estat. Aquesta auditoria s'ha realitzat per part d'un auditor extern
acreditat (AENOR), que ha certificat la implantació del SGA segons els requisits de la norma ISO14001.
La Universitat Jaume I és la segona universitat d'Espanya que ha aconseguit un certificar un SGA.

S'ha continuat el procés d'implantació d'un sistema de gestió mediambiental segons la norma ISO14001,
ampliant l'abast del SGA a nous departaments.

S'ha col·laborat en l'organització d'actes i activitats universitàries per tal de garantir una adequada gestió
dels residus generats: Festa de Benvinguda, actes del XV aniversari de l'UJI, Viu la Universitat,...

Seguretat en el treball i higiene industrial

S'ha revisat l'avaluació de riscos del següents departaments i serveis:

• Departament de Química Inorgànica i Orgànica

Departament de Ciències Experimentals

Servei Central d'Instrumentació Científica

Institut Universitari de Plaguicides i Aigües

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

• TD, TC, TI, TT de l'ESTCE

Rectorat

Edifici de Postgrau i Consell Social

Edifici d'Investigació

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

• TD, TC, TI, TT de l'ESTCE

Rectorat
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S'ha elaborat el pla d'emergència dels edificis:

• Edifici d'Investigació

Edifici de Postgrau i Consell Social

S'ha proposat i aprovat en Comitè de Seguretat i Salut:

• Procediment de coordinació d'activitats empresarials en matèria de prevenció de riscos laborals

Procediment per a la protecció contra agents cancerígens i mutagens.

S'han realitzat informes sobre condicions de seguretat i higiene en diferents llocs de l'UJI.

S'han realitzat informes d'investigació de diferents accidents ocorreguts en pràctiques docents.

S'han redactat i incorporat a la pàgina web del servei noves notes informatives sobre prevenció i extinció
d'incendis i seguretat en treballs en oficines.

S'han realitzat mesuraments dels camps electromagnètics generats per la instal·lació de nous punts de
connexió a xarxes sense fil a la Universitat.

S'ha realitzat la tramesa d'informació sobre riscos laborals a les empreses contractistes de l'UJI per a
complir la legislació sobre coordinació d'activitats empresarials en matèria de seguretat i salut, segons el
procediment aprovat pel Comitè de Seguretat i Salut.

S'ha dotat diferents llocs de treball de 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 realitzant 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, així com la millora
de la senyalització de seguretat i d'emergència.

En col·laboració amb l'OTOP, s'ha realitzat la neteja contra la legionel·la de l'aigua de la xarxa
contraincendis.

Formació

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

PAS, PDI i personal becari:

• 100 cursos de 4 hores de durada de formació en línia.

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

• Intel·ligència emocional i autoestima

Burnout

Prevenció de patologies de la veu
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Personal d'administració i serveis:

• Prevenció de trastorns musculoesquelètics

Gestió de residus perillosos als laboratoris

Estudiantat:

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

• Tabac i salut (2 crèdits)

Primers auxilis bàsics (1 crèdit)

Drogodependències (1 crèdit)

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

• Ansietat davant dels exàmens, 3 edicions

Exposicions en públic, exàmens orals, 3 edicions

Habilitats socials (nou), 2 edicions

Autoestima i desenvolupament personal (nou), 1 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.

Personal implicat en el sistema de gestió mediambiental: en col·laboració amb l'Oficina Verda, s'han
realitzat diversos seminaris formatius en les següents matèries:

• Planificació territorial i medi ambient

Fauna i flora del Desert de les Palmes

Energies alternatives
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S'han gestionat les sol·licituds del personal de l'UJI per a assistir a les sessions formatives específiques
sobre riscos laborals que s'han celebrat a la seu de la Unión de Mutuas a Castelló.

Oficina Verda
Aplicació del Sistema de Gestió Ambiental

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 i han assolit la certificació ISO 14001
amb el codi GA-2005/0170.

• Departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors

Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Departament de Matemàtiques

Departament de Dret Públic

Departament de Dret Privat

Departament d'Economia

Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting

Departament de Finances i Comptabilitat

U.P. de Dret del Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l'Estat

A més a més, han desenvolupat el procés els departaments de la Facultat de Ciències Humanes i Socials
que optaran a la certificació el proper curs.

VIII 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 - sostenibilitat

9 de novembre de 2005

16.00 h Presentació de les Jornades, informe i repartiment de la documentació.

16.30 h Urbanisme i medi ambient. José Vicente Cantavella; Injumed: advocats especialitzats en temes
ambientals.

17.30 h Pausa i cafè

18.00 h Planificació territorial i medi ambient. José Luis Miralles, professor titular d'Urbanisme, UPV.

19.00 h Taula redona: "La planificació i el medi ambient". Enric Amer, president d'Acció Ecologista
Agró i un representant de l'administració.

B) Medi natural

COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

111



8 de març de 2006

16.00 h Presentació de les Jornades, informe i repartiment de la documentació.

16.30 h Importància botànica i paisatgística del Desert de les Palmes. Jesús Albuixech Moliner,
professor de la Universitat Jaume I.

17.30 h Pausa i cafè

18.00 h Tortugues de terra i gripaus ala península Ibèrica: el projecte de recuperació en el Desert de les
Palmes. Marta Aguiló Gisbert, biòloga, Conselleria de Territori i Habitatge.

19.00 h Taula redona: "El Desert de les Palmes". Maria Teresa Vicent, directora del Paratge Natural, i
un representant de la Colla Ecologista de Castelló.

15 de març de 2006

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

C) Materials i processos

10 de maig de 2006

16.00 h Presentació del seminari, informe i repartiment de la documentació.

16.30 h Hidrogen i piles de combustible. Loreto Daza, Unidad de Pilas de Combustible del CIEMAT,
Centro de Investigaciones, Medioambientales y Tecnolológicas, CSIC, Madrid.

17.30 h Pausa i cafè

18 Energia fotovoltaica. Mariano López, Energia Solar Aplicada, ESA.

19 Visita guiada a la planta fotovoltaica de l'edifici d'experimentals de la Universitat Jaume I.

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 les dades del curs passat:

Taula 7.37. Temes de consulta durant el curs 2005-2006

Toxicitat de substàncies 10

Informació sobre adreçes d'institucions i experts 15

Petició de bibliografia ambiental 18

Consultes sobre sistemes de gestió ambiental 4

Col·laboració amb mitjans de comunicació 5

Taula 7.38. Procedència de les consultes

Institucions i ajuntaments 9

Comunitat UJI 16

Altres comunitats universitàries 6

Particulars 9
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Altres 1

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

L'Oficina Verda participa en:

• 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.

Seminari sobre ambientalització curricular

Dins del procés global d'ambientalització curricular inclòs en el procés d'implementació del sistema
ambiental de l'UJI s'ha desenvolupat la segona part del projecte d'ambientalització curricular amb les
següents característiques:

Objectius

Encetar el procés d'ambientalització curricular a la Universitat Jaume I a través d'un projecte pilot que
puga permetre la seua generalització en el 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 a desenvolupar d'una
manera eficient i realista un procés d'ambientalització curricular dins del SGA adaptat a norma
ISO14001.

Aquest projecte s'ha cofinanciat amb una petició a l'USE d'un projecte educatiu en el qual participen 12
professors de la Universitat membres del seminari (projecte OG073-25).

En aquest curs s'han desenvolupat les fases II i III:

FASE II: Programació.

Disseny del procés per al primer semestre docent de 2005-2006.

Elaboració d'una fitxa de canvis programats en l'assignatura o element de l'ensenyament que pot agrupar
diverses assignatures que puguen involucrar:

• Canvis en l'estructura o presentació del programa corresponent: nivell de programa.

Canvis de redacció en documents docents de programació: nivell de programació.
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Canvis en accions d'ensenyament.

Canvis en la redacció o planificació d'exercicis i problemes.

Canvis en les activitats d'aprenentatge.

FASE III: Aplicació

Posada en pràctica dels canvis anteriorment desenvolupats.

Seguiment, discussió i valoració de resultats, possibles canvis introduïts sobre el mateix decurs del
procés d'ensenyament.

Elaboració d'una fitxa de seguiment cap a la meitat del semestre i una de resultats en acabar el semestre.

S'ha iniciat la fase IV d'elaboració de resultats, que finalitzarà en els primers mesos del curs 2006-2007
amb les següents accions:

• Elaboració de resultats i avaluació del procés i dels resultats.

Seminari d'avaluació i discussió conjunta.

Generació d'una guia d'ambientalització per a utilitzar als departaments per a aplicar aspectes
d'ambientalització curricular en el marc de la norma ISO 14001 d'acord amb els resultats i
documentació generada.

Projecte Campus Forestal

S'han continuat realitzant les gestions per al desenvolupament del projecte de Campus Forestal de l'UJI o
espai forestal fitat, on amb les limitacions legals i d'altre tipus que es puguen 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, així com docents i de
recerca.

Projecte Observatori ambiental de la Universitat Jaume I i itinerari botànic

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

Sindicatura de Greuges
Durant el període comprés entre l'1 de setembre del 2005 i el 31 de juliol del 2006, la Sindicatura de
Greuges ha realitzat una pluralitat d'actuacions i, atesa la seua diversa naturalesa, podríem agrupar de la
manera següent:

a) Tramitació d'expedients que resolen una reclamació formal

Entre tals queixes destaquen les referides a avaluació acadèmica i, més concretament, les que versen
sobre l'aplicació dels criteris d'avaluació. Així mateix, mereixen especial menció les reclamacions
formulades per membres del PDI relatives a la necessitat d'introduir millores en el sistema d'avaluació
de la qualitat docent. En aquest capítol també cal remarcar el fet que en el present curs acadèmic han
disminuït molt notablement les queixes relatives al procés de matrícula i a la gestió de la informació
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institucional, la qual cosa representa un gran avanç enfront d'anys anteriors i demostra que els esforços
emprats a millorar aquests serveis comencen a donar els seus fruits.

b) Intervencions com a òrgan que exerceix funcions de mediació

Al llarg del present curs han augmentat les intervencions d'aquesta naturalesa empreses a instància de les
parts i ha sigut en l'àmbit de les relacions entre membres del PDI on millor s'ha evidenciat la utilitat de
la mediació com instrument de resolució de conflictes.

c) Consultes

La Sindicatura de Greuges atén diàriament consultes l'objecte de les quals és demanar informació o
orientació com a pas previ a l'eventual presentació d'una reclamació. Corresponen el major percentatge
d'aquestes a les matèries relatives a avaluació acadèmica, problemes sorgits arran del canvi de plans
d'estudi i oferta acadèmica.

d) Actuacions externes

La Sindicatura de Greuges ha volgut estar present com a institució representativa de la nostra comunitat
universitària en fòrums acadèmics on s'han debatut matèries relacionades amb l'impuls de la
investigació, la millora de la qualitat docent i, en general, dels serveis que es presta a la comunitat
universitària. Així mateix, s'ha participat en diverses activitats destinades a analitzar el present i futur de
la institució en l'àmbit estatal i comunitari, i mereix destacar en aquest àmbit l'assistència a la VIII
Trobada Estatal de Defensors de la Comunitat Universitària que va tenir lloc a la Universitat de
Cantàbria.

COMUNITAT UNIVERSITÀRIA
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Capítol 8. TITULACIONS I PLANS
D'ESTUDIS
Titulacions

El nombre total de crèdits impartits per la Universitat en ensenyaments reglats de primer i segon cicle ha
passat dels gairebé 14.583,6 crèdits del curs 2004-2005 als 14.198,4 crèdits del curs 2005-2006, la qual
cosa ha suposat, per primera vegada, la baixada de l'oferta en el nivell quantitatiu, amb una reducció de
385 crèdits, és a dir, una disminució del 2,64%, significativa però que cal valorar en 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 173,5 crèdits més, amb un
increment bastant important respecte el curs anterior de 94 crèdits. Si a més també tenim en compte els
687,8 crèdits impartits corresponents als estudis reglats de tercer cicle, s'obté que el nombre total de
crèdits impartits per la Universitat Jaume I en el curs acadèmic 2005-2006 és de 15.059,7 crèdits, és a
dir 264,9 crèdits menys que el curs 2004-2005, l'1,73% menys.

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

Taula 8.1. Crèdits impartits per departaments i centres (curs 2005-2006)

Departaments/Unitats
Predepartamentals

Primer i segon cicle Tercer cicle Total

Total 14372 688

Dpt. d'Administració
d'Empreses i Màrqueting

794,29 31,50 825,79

Dpt. de Dret del Treball i
de la S.S. i Eclesiàstic de
l'Estat

223,84 25,00 248,84

Dpt. de Dret Privat 250,32 28,00 278,32

Dpt. de Dret Públic 627,39 45,00 672,39

Dpt. d'Economia 740,08 21,00 761,08

Dpt. de Finances i
Comptabilitat

667,17 21,00 688,17

Dpt. d'Educació 983,55 21,00 1.004,55

Dpt. d'Estudis Anglesos 645,05 52,50 697,55

Dpt. de Filologia i Cultures
Europees

460,34 23,00 483,34

Dpt. de Filosofia,
Sociologia i Comunicació
Audiovisual i Publicitat

820,13 59,50 879,63

Dpt. d'Història, Geografia i
Art

394,56 44,76 439,32

Dpt. de Psicologia Bàsica,
Clínica i Psicobiologia

651,17 30,00 681,17

Dpt. de Psicologia 674,84 36,00 710,84
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Departaments/Unitats
Predepartamentals

Primer i segon cicle Tercer cicle Total

Total 14372 688

Evolutiva, Educativa,
Social i Metodologia

Dpt. de Traducció i
Comunicació

632,57 49,00 681,57

Dpt. de Ciències
Experimentals

924,80 39,00 963,80

Dpt. d'Enginyeria de
Sistemes Industrials i
Disseny

698,11 5,50 703,61

Dpt. d'Enginyeria i Ciència
dels Computadors

979,28 30,00 1.009,28

Dpt. d'Enginyeria Mecànica
i Construcció

751,68 5,50 757,18

Dpt. d'Enginyeria Química 334,00 24,00 358,00

Dpt. de Llenguatges i
Sistemes Informàtics

955,13 22,50 977,63

Dpt. de Matemàtiques 780,59 15,00 795,59

Dpt. de Química Inorgànica
i Orgànica

383,00 59,00 442,00

Taula 8.2. Crèdits impartits per titulacions i centres (curs 2005-2006)

Titulacions Crèdits impartits

Total

Diplomatura en Ciències Empresarials 945,00

Diplomatura en Gestió i Administració Pública 193,00

Diplomatura en Relacions Laborals 348,02

Diplomatura en Turisme 295,52

Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses 1.170,00

Llicenciatura en Ciències del Treball 149,98

Llicenciatura en Dret 525,76

Graduat en Seguretat i Ciències Policials 146,50

Diplomatura en Mestre/a (Optatives) 277,00

Diplomatura en Mestre/a, especialitat Educació Física 278,00

Diplomatura en Mestre/a, especialitat Educació Infantil 242,00

Diplomatura en Mestre/a, especialitat Educació Musical 242,00

Diplomatura en Mestre/a, especialitat Educació Primària 229,00

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 250,50

Llicenciatura en Filologia Anglesa 432,00

Llicenciatura en Humanitats 392,50

Llicenciatura en Psicologia 1.082,00

Llicenciatura en Psicopedagogia 183,00

TITULACIONS I PLANS
D'ESTUDIS
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Titulacions Crèdits impartits

Total

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 597,02

Llicenciatura en Traducció i Interpretació 576,60

Arquitectura Tècnica 118,50

Enginyeria Industrial 895,49

Enginyeria Informàtica 820,99

Enginyeria Química 490,00

Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat
Hortofructicultura i Jardineria

327,00

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial 635,00

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió 677,51

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 360,00

Enginyeria Tècnica Industrial Especialitat Mecànica 369,00

Llicenciatura en Química 793,50

Graduat Superior en Matemàtica Computacional 27,00

Estil i lliure configuració centre 302,50

Pel que fa al procés d'implantació de noves titulacions, el fet més important ha sigut l'inici, amb
docència en 1r i 4t curs, dels estudis oficials de la Llicenciatura en Comunicació Audiovisual, adscrits a
la Facultat de Ciències Humanes i Socials i dels estudis d'Arquitectura Tècnica, amb docència en 1r
curs, adscrits a l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.

També cal assenyalar la continuació de la implantació i impartició, amb el segon curs de cada un
d'aquests, dels títols propis de Graduat en Seguretat i Ciències Policials, adscrit a la Facultat de Ciències
Jurídiques i Econòmiques, i de Graduat Superior en Matemàtica Computacional, adscrit a l'Escola
Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, els quals continuen tenint la considerable acceptació
que van tenir durant el seu primer any de docència en el curs 2004/2005.

Finalment, durant el curs 2005-2006 s'ha continuat portant a terme tot el procés de gestió i planificació
per a poder començar en el curs 2006/2007 els estudis corresponents als postgraus oficials.

Vicedeganats i vicedireccions
Les persones encarregades de la direcció de les titulacions a la Universitat Jaume I han sigut les que es
mostren a la taula:

Taula 8.3. Directors i directores de titulació (curs 2004-2005)

Facultats / Escoles Direccions de titulació / vicedeganats/ vicedireccions

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió David Llorens Piñana

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes Sergio Barrachina Mir

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial Elvira Gual Almarcha

Enginyeria Informàtica Luis Amable García Fernández

Enginyeria Química María Monzó Fuster

Enginyeria Industrial Roberto Sanchis Llopis

Llicenciatura en Química Joaquin Beltrán Arandes

TITULACIONS I PLANS
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Facultats / Escoles Direccions de titulació / vicedeganats/ vicedireccions

Enginyeria Tècnica Agrícola (especialitat
Hortofructicultura i Jardineria)

Pilar García Agustín

Enginyeria Tècnica Industrial (especialitat Mecànica) Joaquín Luis Sancho Bru

Graduat Superior en Matemàtica Computacional Salvador Hernández Muñoz

Diplomatura de Mestre/a (especialitat Educació Infantil) Miguel Salvador Bauzá

Diplomatura de Mestre/a (especialitat Educació Física) Miguel Salvador Bauzá

Diplomatura de Mestre/a (especialitat Educació
Primària)

Miguel Salvador Bauzá

Diplomatura de Mestre/a (especialitat Educació Musical) Miguel Salvador Bauzá

Llicenciatura en Humanitats Amador Antón Antón

Llicenciatura en Psicologia Antonio Caballer Miedes

Llicenciatura en Filologia Anglesa Ignasi Navarro Ferrando

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques Francisco Javier Gómez Tarín

Llicenciatura en Psicopedagogia Vicenta Altava Rubio

Llicenciatura en Traducció i Interpretació María Amparo Alcina Caudet

Diplomatura en Ciències Empresarials Jacinto Balaguer Coll

Diplomatura en Relacions Laborals Inmaculada Ballester Pastor

Diplomatura en Gestió i Administració Pública Beatriz Tomás Mallén

Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses Juan Carlos Bou Llusar

Llicenciatura en Dret Andrea Planchadell Gargallo

Llicenciatura en Ciències del Treball Ana Belén Escrig Tena

Diplomatura de Turisme Aurelia Bengochea Morancho

Graduat en Seguretat i Ciències Policials Catalina Vidales Rodríguez

TITULACIONS I PLANS
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Capítol 9. DOCÈNCIA
Primer i segon cicles

La matrícula del curs 2005-2006 s'ha desenvolupat amb total normalitat, seguint les nombroses i
importants novetats introduïdes en cursos anteriors (matrícula per Internet, matrícula en el mes de juliol
per als alumnes de primer curs, eliminació del sobre de matrícula per als alumnes de segon i posterior
cursos, assignació de dia i hora en el 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
l'UJI per a conèixer la titulació en què han estat admesos, així com el dia i l'hora de matrícula, assignació
de dia i hora per als alumnes de primer curs atenent la nota d'accés i a la titulació, ampliació del termini
per a realitzar modificacions a la matrícula inicial, potenciació de la possibilitat d'efectuar la matrícula
no presencial per als alumnes de primer curs...).

Dins del procés de millora contínua, tots els anys s'introdueixen algunes accions que permetem millorar
el procés de matrícula, i aquest any s'han dedicat els esforços a recuperar les sessions informatives per
als alumnes de primer curs i millorar el procés de convalidacions/adaptacions.

En quant a les sessions informatives per als alumnes de nou accés, es va habilitar un espai a Infocampus
per tal d'explicar-los en línies generals el funcionament del programa de matrícula i les pantalles més
importants així com el significat dels diferents conceptes que apareixen en les pantalles de matrícula
(NUSS, CCC, núm. carnet família nombrosa, etc.). Les xarrades començaven mitja hora abans de l'hora
assignada per a matricular-se, i després l' alumnat ja passava al recinte d'automatrícula.

Pel que fa a la millora del procés de convalidacions/adaptacions, l'alumnat que ha sol·licitat
convalidacions/adaptacions ho ha fet directament en el mateix assistent de matrícula, s'han eliminat, per
tant, les sol·licituds en paper. Només l' alumnat procedent d'altres universitats ha hagut de demanar les
convalidacions/adaptacions en l'assistent de matrícula i també presentar al Negociat de Convalidacions
la sol·licitud, juntament amb la documentació corresponent.

En la matrícula del curs 2005-2006 el fet més destacable ha sigut l'elevat ús per part de l'alumnat de la
matrícula no presencial. L'alumnat de primer curs que ha fet la matrícula no presencial (288 alumnes) ha
representat un 12,36% del total d'aquest alumnat, i un 71,76% entre l'alumnat de segon i posteriors
cursos (7.712 alumnes).

La matrícula presencial per a l'alumnat de nou accés es va realitzar al recinte de matrícula a Infocampus,
els dies 26, 27, 28 i 29 de juliol, en horari de matí, de dimarts a divendres, de 8.30 a 14.30 hores i també
en horari de vesprada el dimecres de 14.30 a 18.30 hores. Aquests alumnes han pogut fer modificacions
a la seua matrícula inicial fins al dia 20 d'octubre.

El termini de matrícula per als alumnes de segon i posteriors cursos va ser del 19 de setembre al 3
d'octubre. La matrícula presencial s'ha realitzat en horari de matí, de 8.30 a 14.30 hores, i el dimarts i
dijous en horari de 8.30 a 18.30 hores, al recinte de matrícula a Infocampus. També aquests alumnes han
pogut fer modificacions a la seua matrícula inicial fins al dia 20 d'octubre.

A continuació es detalla l'evolució del nombre d'alumnes matriculats, per curs acadèmic.

Taula 9.1. Evolució del nombre d'alumnat matriculat

Titulaci
ó

1996-19
97

1997-19
98

1998-19
99

1999-20
00

2000-20
01

2001-20
02

2002-20
03

2003-20
04

2004-20
05

2005-200
6

Arquitect
ura
Tècnica

0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
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Titulaci
ó

1996-19
97

1997-19
98

1998-19
99

1999-20
00

2000-20
01

2001-20
02

2002-20
03

2003-20
04

2004-20
05

2005-200
6

Diplomat
ura en
Ciències
Empresa
rials

1.343 1.368 1.367 1.366 1.347 1.354 1.405 1.332 1.308 1.242

Diplomat
ura en
Gestió i
Administ
ració
Pública

241 365 423 452 416 348 323 268 221 176

Diplomat
ura en
Mestre/a,
especialit
at
Educació
Física

286 276 288 283 313 323 347 347 352 366

Diplomat
ura en
Mestre/a,
especialit
at
Educació
Infantil

277 257 279 290 289 306 331 336 342 353

Diplomat
ura en
Mestre/a,
especialit
at
Educació
Musical

66 113 167 186 190 219 236 251 269 293

Diplomat
ura en
Mestre/a,
especialit
at
Educació
Primària

221 221 232 262 278 303 316 335 365 378

Diplomat
ura en
Relacion
s
Laborals
(Pla de
1991)

1.071 1.049 946 905 772 621 423 287 147 68

Diplomat
ura en
Relacion
s
Laborals
(Pla de
2002)

0 0 0 0 0 0 108 170 234 248
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Titulaci
ó

1996-19
97

1997-19
98

1998-19
99

1999-20
00

2000-20
01

2001-20
02

2002-20
03

2003-20
04

2004-20
05

2005-200
6

Diplomat
ura en
Turisme

0 86 170 251 288 303 313 339 345 361

Enginyer
ia
Industria
l

287 374 424 476 522 541 571 586 579 554

Enginyer
ia
Industria
l
(EURUJI
)

0 0 0 0 0 0 0 4 3 2

Enginyer
ia
Informàti
ca (Pla
de 1991)

480 524 532 571 614 510 450 392 273 199

Enginyer
ia
Informàti
ca (Pla
de 2001)

0 0 0 0 0 118 222 319 384 407

Enginyer
ia
Química

268 352 400 442 478 482 494 432 370 319

Enginyer
ia
Tècnica
en
Disseny
Industria
l (Pla de
1991)

265 179 117 77 0 0 0 0 0 0

Enginyer
ia
Tècnica
Agrícola,
especialit
at
Hortofru
cticultura
i
Jardineri
a

0 0 86 163 240 279 315 296 258 236

Enginyer
ia
Tècnica
en
Disseny
Industria
l (Pla de
1995)

298 432 517 583 679 716 711 705 714 722
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Titulaci
ó

1996-19
97

1997-19
98

1998-19
99

1999-20
00

2000-20
01

2001-20
02

2002-20
03

2003-20
04

2004-20
05

2005-200
6

Enginyer
ia
Tècnica
en
Informàti
ca de
Gestió
(Pla de
1991)

632 698 725 752 787 567 294 157 51 16

Enginyer
ia
Tècnica
en
Informàti
ca de
Gestió
(Pla de
2001)

0 0 0 0 0 221 489 632 642 598

Enginyer
ia
Tècnica
en
Informàti
ca de
Sistemes

0 0 0 0 0 78 147 211 260 278

Enginyer
ia
Tècnica
Industria
l,
especialit
at
Mecànic
a

0 0 86 168 231 284 335 368 375 401

Estudiant
at
d'interca
nvi
entrant

0 0 0 97 83 128 159 166 186 195

Graduat
en
Seguretat
i
Ciències
Policials

0 0 0 0 0 0 0 0 61 85

Graduat
Superior
en
Matemàt
ica
Computa
cional

0 0 0 0 0 0 0 0 14 14

Llicencia 837 945 1.019 1.058 1.100 1.111 1.126 1.123 1.088 1.064
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Titulaci
ó

1996-19
97

1997-19
98

1998-19
99

1999-20
00

2000-20
01

2001-20
02

2002-20
03

2003-20
04

2004-20
05

2005-200
6

tura en
Administ
ració i
Direcció
d'Empres
es

Llicencia
tura en
Ciències
del
Treball

0 0 0 0 0 62 114 142 148 139

Llicencia
tura en
Comunic
ació
Audiovis
ual

0 0 0 0 0 0 0 0 0 156

Llicencia
tura en
Dret
(Esp.
Dret
Privat)

68 21 0 0 0 0 0 0 0 0

Llicencia
tura en
Dret (Pla
de 1991)

1.261 1.284 1.262 1.193 1.108 1.017 813 628 448 336

Llicencia
tura en
Dret (Pla
de 2002)

0 0 0 0 0 0 111 198 286 360

Llicencia
tura en
Filologia
Anglesa

418 468 450 435 406 356 338 338 309 285

Llicencia
tura en
Humanit
ats

380 447 437 437 424 404 365 339 316 278

Llicencia
tura en
Psicologi
a

739 814 866 897 937 922 934 925 911 908

Llicencia
tura en
Psicoped
agogia

0 0 0 0 0 53 95 122 118 125

Llicencia
tura en
Publicita
t i
Relacion

0 0 0 85 163 245 361 477 583 588
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Titulaci
ó

1996-19
97

1997-19
98

1998-19
99

1999-20
00

2000-20
01

2001-20
02

2002-20
03

2003-20
04

2004-20
05

2005-200
6

s
Públique
s

Llicencia
tura en
Química

394 464 547 600 638 629 162 74 0 0

Llicencia
tura en
Química
Industria
l (pla 73)

120 73 34 11 0 0 0 0 0 0

Llicencia
tura en
Química
(Pla de
2002)

0 0 0 0 0 0 499 572 601 581

Llicencia
tura en
Traducci
ó i
Interpret
ació

255 331 391 435 434 453 472 472 513 516

Lliure
Configur
ació EU
d'Inferm
eria
Sagrado
Corazón
-
Universit
at de
València

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

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

A continuació es detallen el nombre d'alumnes matriculats per programa de doctorat i l'evolució total de
l'alumnat matriculat en doctorat des de el curs 1991-1992 fins al curs 2005-2006.

Taula 9.2. Nombre d'alumnat matriculat per programa de doctorat en aquest
curs acadèmic

Codi Nom del programa Matrícules

10111 Diversitat cultural i
interdisciplinarietat educativa

8

10210 Química, física i ciències aplicades 21
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Codi Nom del programa Matrícules

10211 Química teòrica i computacional
(QTC) (Interuniversitari) (Menció de
Qualitat pel MEC 2005-2006)

3

10511 Enginyeria química: processament de
materials ceràmics

14

10710 Pau, conflictes i democràcia
(Interuniversitari)

13

10712 Ètica i democràcia (Interuniversitari)
(Menció de Qualitat pel MEC
2005-2006)

5

10714 Comunicació empresarial i
institucional: tendències i
perspectives

46

11011 La responsabilitat civil en els sectors
de risc

13

11110 Drets i deures constitucionals 9

11112 Sistema de justícia penal
(Interuniversitari)

1

11211 Matemàtiques multidisciplinàries
(Interuniversitari)

13

11212 Matemàtiques i les seues aplicacions 6

11410 Projectes d'innovació tecnològica en
enginyeria del producte i del procés
(Interuniversitari)

1

11510 Investigació aplicada als àmbits
evolutius, educatius, socials i
metodològics de la psicologia

26

11511 Psicologia de les organitzacions i del
treball (POT) (Interuniversitari)
(Menció de Qualitat pel MEC
2005/2006)

5

11610 Avanços en psicologia bàsica, clínica
i psicobiologia

24

11710 Processos històrics, cultura i
desenvolupament

13

11712 La construcció de l'Estat nacional a
Iberoamèrica. Segles XVIII-XIX
(Interuniversitari)

4

11713 Actors socials i cultura política en la
història contemporània

16

11714 Estudis i investigacions
interdisciplinàries en la perspectiva
de gènere (Interuniversitari)

6

11810 Química molecular i materials 11

11811 Química sostenible (Interuniversitari)
(Menció de Qualitat pel MEC
2005-2006)

5

11812 Interuniversitari Química orgànica en
la indústria quimicofarmacèutica

3
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Codi Nom del programa Matrícules

(Menció de Qualitat pel MEC
2005-2006)

11813 Interuniversitari Catàlisi homogènia
(Menció de Qualitat pel MEC
2005-2006)

2

11910 Economia industrial i internacional 16

12110 Dret del treball, de la seguretat social
i de prevenció de riscos laborals

1

12111 El dret del treball i de la Seguretat
Social a través de la jurisprudència
(Interuniversitari) (Menció de
Qualitat pel MEC 2005-2006)

7

12211 Traducció, societat i comunicació
(Interuniversitari) (Menció de
Qualitat pel MEC 2005-2006)

33

12310 Gestió empresarial 16

12311 Doctorat interuniversitàri en
Màrqueting (Menció de Qualitat pel
MEC 2005-2006)

4

12410 Metodes informatics avançats 4

12411 Sistemes informàtics avançats
(Menció de Qualitat pel MEC
2005-2006)

42

12510 Anàlisi del discurs. Teoria i
aplicacions a l'ús i adquisició de la
llengua anglesa

5

12511 Interuniversitari Llingüística aplicada
(Menció de Qualitat pel MEC
2005-2006)

5

12610 Llengua i literatura hispàniques 3

12611 Estudis sobre el discurs en llengua
catalana

2

12612 Interuniversitari Estudis filològics
interdisciplinaris (Filologia catalana i
afins)

1

12710 Anàlisi i disseny avançat
d'estructures (Interuniversitari)

1

12810 Projectes d'innovació tecnològica en
enginyeria del producte i del procés
(Interuniversitari)

7

Taula 9.3. Evolució del nombre d'alumnat matriculat

Curs acadèmic Total matrícules

1991-1992 275

1992-1993 447

1993-1994 359
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Curs acadèmic Total matrícules

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

Docència no reglada

Programa d'Extensió Universitària
El Programa d'Extensió Universitària, que té el suport de la Diputació Provincial de Castelló, va nàixer
l'any 1992 amb l'objectiu d'aproximar la Universitat a totes les comarques de Castelló, amb un programa
d'activitats que inclou la formació, la informació i la difusió d'expressions culturals relacionades amb el
territori. En la present edició cal destacar les "Jornades d'Avaluació del Programa d'Extensió
Universitària: El futur del món rural". D'aquestes jornades cal comentar que, tot i que aquesta ja és la
novena edició, continuen responent al desig de treballar amb la realitat del món rural i a la demanda d'un
espai de reflexió i de trobada.

Enguany s'han realitzat, a més, 14 cursos, 44 conferències i 14 exposicions, amb l'assistència d'un total
de 6.690 persones.
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Cartell del Programa d'Extensió Universitària

Cursos
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Taula 9.4. Cursos del Programa d'Extensió Universitària

Activitat Lloc Entitat
organitzadora

Dates Participants

Curs de
Perfeccionament

Teatral

Mas de Miguelito.
Sant Mateu

Universitat Jaume I Del 20 de febrer al 15
de maig de 2005

16

Curs de Veu Mas de Miguelito.
Sant Mateu

Universitat Jaume I Del 17 d'abril al 4 de
juny de 2005

16

1a sessió formativa
del Projecte
Connectem

La Serra d'en
Galceran

Universitat Jaume I 15 de maig de 2005 30

2a sessió formativa
del Projecte

Connectem. Reunió
de zona

Les diferents zones
del Projecte

Universitat Jaume I Juny de 2005 25

Curs de Cos Mas de Miguelito.
Sant Mateu

Universitat Jaume I Del 5 al 17 de juny de
2005

16

Els productes turístics
i artesanals a l'àmbit

rural

Cervera, la Jana,
Traiguera, Canet,

Xert, Catí,
Albocàsser, Tírig, la

Salzedella, Sant
Mateu, les Coves de
Vinromà i la Torre

d'en Domènec

Universitat Jaume I Del 27 de juny al 6 de
juliol de 2005

25

3a sessió formativa
del Projecte

Connectem. Reunió
de zona

Les diferents zones
del projecte

Universitat Jaume I Finals de juny de
2005

25

L'aportació afro a la
composició escènica

Mas de Miguelito.
Sant Mateu

Universitat Jaume I 2 i 3 de juliol de 2005 13

L'aportació afro a la
composició escènica

Vilafranca Universitat Jaume I 9 i 10 de juliol de
2005

12

4a sessió formativa
del Projecte

Connectem. Reunió
de zona

Les diferents zones
del projecte

Universitat Jaume I Setembre de 2005 23

L'ancià Ribesalbes, Tales,
Suera i Fanzara

Universitat Jaume I Del 5 al 20 de
setembre de 2005

5

Curs d'Orientació i
Topografia a la

Muntanya. Nivell II.

Benassal, Culla i
Albocàsser

Universitat Jaume I 10 i 11 de setembre
de 2005

20

Curs de Tast dels
Nous Vins
Valencians

Culla Universitat Jaume I 1 i 8 d'octubre de
2005

25

Iniciació al turisme
rural

Teresa, Toràs, Bejís i
Sacanyet

Universitat Jaume I Del 24 al 28 d'octubre
de 2005

22

TOTAL 274
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Jornades

Taula 9.5. Jornades del Programa d'Extensió Universitària

Activitat Lloc Entitat
organitzadora

Dates Participants

Fira de la Informació Universitat Jaume I Universitat Jaume I 12 de febrer de 2005 55

Jornades d'Estiu:
Agenda 21 de la

Cultura

Bell-lloc Universitat Jaume I 15 de juliol de 2005 20

Jornades: L'aigua,
font de patrimoni

Montan Universitat Jaume I 23 de juliol de 2005 63

Jornada. Senyes
d'identitat: el

patrimoni a l'Alt
Millars

San Vicente de
Piedrahita

Universitat Jaume I 29 d'octubre de 2005 30

Jornades d'avaluació
del Programa

d'Extensió
Universitària: El futur

del món rural

Cortes d'Arenós Universitat Jaume I 24 i 25 de novembre
de 2005

55

TOTAL 223

Jornades d'Avaluació del Programa d'Extensió Universitària. Cortes de Arenoso. Novembre 2005
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Perifèric, circuit de microespectacles teatrals

Taula 9.6. PERIFÈRIC, circuit de microespectacles teatrals

Activitat Lloc Entitat
organitzadora

Dates Participants

El Gran Maximiliano Les Alqueries Universitat Jaume I i
Aj. de Les Alqueries

14 de maig de 2005 70

El Gran Maximiliano Rossell Universitat Jaume I i
Aj. de Rossell

1 d'agost de 2005 200

El Gran Maximiliano Assuévar Universitat Jaume I i
Aj. d'Assuévar

6 d'agost de 2005 70

El Gran Maximiliano Alcúdia de Veo Universitat Jaume I i
Aj. d'Alcúdia de Veo

10 d'agost de 2005 128

El Gran Maximiliano Viver Universitat Jaume I i
Aj. de Viver

11 d'agost de 2005 260

El Gran Maximiliano Bell-lloc Universitat Jaume I i
Aj. de Bell-lloc

15 d'agost de 2005 150

El Gran Maximiliano Eslida Universitat Jaume I i
Aj. d'Eslida

30 d'agost de 2005 150

El Gran Maximiliano Artana Universitat Jaume I i
Aj. d'Artana

1 de setembre de
2005

170

El Gran Maximiliano Vilafranca Universitat Jaume I i
Aj. de Vilafranca

3 de setembre de
2005

200

El Gran Maximiliano Cortes d'Arenós Universitat Jaume I i
Aj. de Cortes d'

Arenós

30 d'octubre de 2005 25

El Gran Maximiliano Alcalà de Xivert Universitat Jaume I i
Aj. d'Alcalà de Xivert

26 de novembre de
2005

120

Teatre de l'Home
Dibuixat

La Pobla de Benifassà Universitat Jaume I i
Aj. de la Pobla de

Benifassà

12 d'agost de 2005 250

Teatre de l'Home
Dibuixat

Cinctorres Universitat Jaume I i
Aj. de Cinctorres

13 d'agost de 2005 600

Teatre de l'Home
Dibuixat

La Pobla Tornesa Universitat Jaume I i
Aj. de la Pobla

Tornesa

15 d'agost de 2005 200

Teatre de l'Home
Dibuixat

Alcalà de Xivert Universitat Jaume I i
Aj. d'Alcalà de Xivert

22 d'octubre de 2005 100

Teatre de l'Home
Dibuixat

S. Vicente de
Piedrahita

Universitat Jaume I i
Aj. de S. Vicente de

Piedrahita

29 d'octubre de 2005 50

TOTAL 2.743

Conferències

Taula 9.7. Conferències del Programa d'Extensió Eniversitària
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Activitat Lloc Entitat
organitzadora

Dates Participants

Mestres de la paraula Aín Universitat Jaume I 7 d'agost de 2005 50

Arquitectura de
l'aigua

Aín Universitat Jaume I 8 d'octubre de 2005 15

La rialla com
afrontament
terapèutic

Albocàsser Universitat Jaume I 17 de juny de 2005 10

Sessió de degustació
de vins valencians

Les Alqueries Universitat Jaume I 13 de maig de 2005 27

Els pares en formació
i participació a

l'escola

Artana Universitat Jaume I 4 de juny de 2005 45

La dieta mediterrània:
la millor opció per a

la vostra salut

Assuévar Universitat Jaume I Setembre 25

Envelliment i
problemes de salut

Benassal Universitat Jaume I 7 de juliol de 2005 60

Ajudar a envellir amb
èxit

Cabanes Universitat Jaume I 13 d'agost de 2005 10

Plantes medicinals
del nostre entorn

Castell de Vilamalefa Universitat Jaume I 6 d'agost de 2005 30

Mestres de la paraula Castellfort Universitat Jaume I 21 de maig de 2005 50

Animació i activitats
en l'àmbit natural i

rural: un fum de
possibilitats

Castellfort Universitat Jaume I 20 de maig de 2005 25

Adolescència: una
crisi anunciada

Caudiel Universitat Jaume I 22 de juliol de 2005 4

Consumisme versus
consum sostenible

Xóvar Universitat Jaume I 3 de juny de 2005 30

Sessió de degustació
de vins valencians

Cinctorres Universitat Jaume I 17 de juny de 2005 20

La rialla com
afrontament
terapèutic

Cirat Universitat Jaume I 16 de setembre de
2005

27

Hipertensió arterial i
colesterol

Cirat (El Tormo) Universitat Jaume I 30 de juliol de 2005 15

Sessió de degustació
de vins valencians

Culla Universitat Jaume I 1 i 8 d'octubre de
2005

20

Sessió de degustació
de vins valencians

Eslida Universitat Jaume I 14 d'agost de 2005 25

Construccions amb
pedra

Les Coves de
Vinromà

Universitat Jaume I 24 de setembre de
2005

15

Sessió de degustació
de vins valencians

La Mata Universitat Jaume I 13 d'agost de 2005 25

El dolor de cervicals.
Per què afecta més les

dones?

Montan Universitat Jaume I 30 de maig de 2005 15

La rialla com Montanejos Universitat Jaume I 18 de juny de 2005 26
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Activitat Lloc Entitat
organitzadora

Dates Participants

afrontament
terapèutic

L'osteoporosi, la
malaltia dels ossos de

vidre

Navaixes Universitat Jaume I Octubre 25

Plantes medicinals
del nostre entorn

La Pobla Tornesa Universitat Jaume I 31 de maig de 2005 24

Xarrada audiovisual:
Fauna i vegetació

El Portell de Morella Universitat Jaume I 11 d'agost de 2005 35

Plantes medicinals
del nostre entorn

Pobla d'Arenós. Los
Calpes

Universitat Jaume I 30 de juny de 2005 25

Alimentació i
etiquetatge

Sant Joan de Moró Universitat Jaume I Octubre 25

Sexualitat San Vicente de
Piedrahita

Universitat Jaume I 28 d'octubre de 2005 20

Adolescència: una
crisi anunciada

La Serra d'en
Galceran

Universitat Jaume I 18 de juny de 2005 28

Què cal fer fins que
arriba el metge?

Sorita Universitat Jaume I Setembre 25

La recuperació de les
tradicions a les

nostres comarques

Sot de Ferrer Universitat Jaume I Agost 15

Mestres de la paraula Suera Universitat Jaume I 9 d'agost de 2005 60

Conductes addictives.
El tabaquisme

Tales Universitat Jaume I 11 de juny de 2005 2

El dolor de cervicals.
Per què afecta més les

dones?

Teresa Universitat Jaume I Octubre 25

Sessió de degustació
de vins valencians

La Todolella Universitat Jaume I 19 d'agost de 2005 20

Disseny d'itineraris en
espais naturals

Toga Universitat Jaume I 17 de juny de 2005 20

La recuperació de les
tradicions a les

nostres comarques

Torre-xiva Universitat Jaume I 24 de setembre de
2005

0

El mercat del turisme
rural

Traiguera Universitat Jaume I 26 de juliol de 2005 35

Al compàs de la
paraula

Vall d'Almonesir Universitat Jaume I 31 de juliol de 2005 70

Conductes addictives.
La cocaïna i altres
substàncies d'abús

Vilafamés Universitat Jaume I 24 de juny de 2005 30

Mestres de la paraula Vilafranca Universitat Jaume I 8 d'octubre de 2005 80

Malaltia d'Alzheimer Vilavella Universitat Jaume I 24 de juny de 2005 30

Plantes medicinals
del nostre entorn

Vilafermosa del Riu Universitat Jaume 22 d'octubre de 2005 25

Ús i abús del fàrmacs. Sucaina Universitat Jaume Setembre 30
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Activitat Lloc Entitat
organitzadora

Dates Participants

L'automedicació i els
seus perills

ASSISTENTS 1.218

Exposicions

Taula 9.8. Exposicions del Programa d'Extensió Universitària

Activitat Lloc Entitat
organitzadora

Dates Participants

Castelló terra endins Fondeguilla Universitat Jaume I De l'11 al 21 de
novembre de 2005

883

La llum al Barranc
dels Horts

Artana Universitat Jaume I Del 15 al 26 de juliol
de 2005

400

1950-1990, cultura
juvenil

Cabanes Universitat Jaume I Del 29 d'agost al 17
de setembre de 2005

350

13 il·lustradors Càlig Universitat Jaume I Del 14 al 17 de juny
de 2005

80

Pedra seca Cinctorres Universitat Jaume I Del 17 al 19 de juny
de 2005

300

13 il·lustradors Cortes d'Arenós Universitat Jaume I Del 5 al 20 d'octubre
de 2005

50

Estereogrames Eslida Universitat Jaume I Del 23 al 31 de juliol
de 2005

500

1950-1990, cultura
juvenil

Forcall Universitat Jaume I Del 19 al 26 d'agost
de 2005

1.000

L'art de comunicar.
Vint anys de disseny

gràfic. Álvaro
Bautista

Fonts d'Aiòder Universitat Jaume I Del 23 d'agost a l'1 de
setembre de 2005

103

Gegants i cabuts a les
nostres comarques

La Pobla de Benifassà Universitat Jaume I Del 6 al 16 d'agost de
2005

930

13 il·lustradors Ribesalbes Universitat Jaume I Del 22 de juny al 13
de juliol de 2005

27

Pedra seca Teresa Universitat Jaume I Del 7 al 24 d'octubre
de 2005

50

Castelló terra endins La Torre d'en Bessora Universitat Jaume I Del 20 al 28 d'agost
de 2005

500

13 il·lustradors Vilafranca Universitat Jaume I Del 13 al 29 de maig
de 2005

25

TOTAL 5.198

Col·laboracions
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Taula 9.9. Col·laboracions del Programa d'Extensió Universitària

Activitat Lloc Entitat
organitzadora

Dates Participants

Gimnàstica de
manteniment

Assuévar Consorcio para la
formación de

personas adultas del
Alto Palancia

Del 19 d'abril al 6 de
juliol de 2005

11

Labors Barraques Consorcio para la
formación de

personas adultas del
Alto Palancia

Del 20 d'octubre al 19
de desembre de 2005

8

Gimnàstica de
manteniment

Bejís Consorcio para la
formación de

personas adultas del
Alto Palancia

Del 10 de gener al 16
de març de 2005

10

Gimnàstica de
manteniment

Benafer Consorcio para la
formación de

personas adultas del
Alto Palancia

Del 13 de gener al 17
d'abril de 2005

25

Gimnàstica de
manteniment

Xóvar Consorcio para la
formación de

personas adultas del
Alto Palancia

Del 19 d'abril al 10 de
juny de 2005

8

Curs d'iniciació a
Internet

Pavies Consorcio para la
formación de

personas adultas del
Alto Palancia

Del 15 d'abril al 17 de
juny de 2005

8

Flors de paper
Twistar

Sot de Ferrer Consorcio para la
formación de

personas adultas del
Alto Palancia

Del 10 de gener al 28
de febrer de 2005

13

Labors Teresa Consorcio para la
formación de

personas adultas del
Alto Palancia

Del 13 de gener al 7
d'abril de 2005

16

TOTAL 99

Cursos d'Estiu

En la tradicional trobada formativa estival s'han realitzat un total de 19 cursos, als quals han assistit un
total de 600 persones.

Una de les característiques dels Cursos d'Estiu de la Universitat Jaume I és el seu caràcter itinerant, ja
que tenen lloc al campus, a la ciutat de Castelló i a Benicàssim. Un altre tret característic d'enguany ha
sigut la seua varietat temàtica, per exemple, s'ha realitzat un curs a Vilafranca sobre l'arquitectura en
pedra seca; i un altre de cuina a l'Escola d'Hoteleria de Castelló.

Quant al pas de professionals de reconegut prestigi que han presentat ponències, podem destacar Adela
Cortina, presidenta de la Fundació Étnor, el ministre Jordi Sevilla, el cuiner Sergi Arola o la periodista
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Carmen Sarmiento.

Cartell dels Cursos d'Estiu de 2006
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Curs L'arquitectura de pedra seca: posada en valor del patrimoni cultural. Vilafranca. Juliol de 2006

Taula 9.10. Cursos d'Estiu 2006

Títol del curs Lloc Entitat
organitzadora

Dates Participants

L'arquitectura de
pedra seca: posada en

valor del patrimoni
rural

Sala gòtica de
l'Ajuntament de

Vilafranca

Universitat Jaume I 3, 4 i 5 de juliol de
2006

17

Responsabilitat social
corporativa (RSC) i
polítiques públiques

Vil·la Elisa.
Benicàssim

Universitat Jaume I 3, 4 i 5 de juliol de
2006

34

Hàbitat sonor i
expressió musical, 2a

edició

Sala de graus i aules
de música. FCHS.

UJI

Universitat Jaume I 3, 4, 5, i 6 de juliol de
2006

29

El desenvolupament
de la televisió digital

a Espanya

LAB-CAP. UJI Universitat Jaume I 3, 4, 5, 6, i 7 de juliol
de 2006

28

La indústria
valenciana: crisi del

model?

Aula FF0102AA.
Edifici de Postgrau .

UJI

Universitat Jaume I 5, 6 i 7 de juliol de
2006

26

Coeducació i gestió
democràtica a l'àmbit

educatiu

Sala d'actes. Edifici
de Postgrau. UJI

Universitat Jaume I,
Fundació Isonomia i

Fondo Social
Europeo.

10, 11 i 12 de juliol
de 2006

60

La qualitat en els
serveis públics:

Sala de graus. FCJE.
UJI

Universitat Jaume I 10, 11 i 12 de juliol
de 2006

27
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Títol del curs Lloc Entitat
organitzadora

Dates Participants

ajuntaments
competents

Revolucions, nacions
i pobles

Vil·la Elisa.
Benicàssim

Universitat Jaume I 10, 11 i 12 de juliol
de 2006

38

L'administració
electrònica.

Experiències i
perspectives de futur

El Palasiet.
Benicàssim

Universitat Jaume I 10, 11, 12 i 13 de
juliol de 2006

19

Terminologia i
enginyeria lingüística

Aula magna. FCHS.
UJI

Universitat Jaume I 10, 11, 12 i 13 de
juliol de 2006

35

La reputació com a
eina per a la
fidelització

Aula FF0105AA.
Edifici de Postgrau.

UJI

Universitat Jaume I 11, 12 i 13 de juliol
de 2006

19

Ecologia lingüística i
desaparició de

llengües

Sala de graus FCHS.
UJI

Universitat Jaume I i
Fundació Germà

Colom

12, 13 i 14 de juliol
de 2006

23

Compromisos
mediambientals:

present i futur de I+D
en automoció

Aula magna. ESCTE.
UJI

Universitat Jaume I 12, 13 i 14 de juliol
de 2006

40

Saber i comunicar: la
projecció social de la

ciència

Seu del Nord.
Vinaròs

Universitat Jaume I,
Aj. de Vinaròs i
Caixa Rural de

Vinaròs.

17, 18 i 19 de juliol
de 2006

22

La comunicació de
productes socialment

responsables

Sala d'actes. Edifici
de Postgrau. UJI

Universitat Jaume I 17, 18, 19 i 20 de
juliol de 2006

21

La cuina
mediterrània:

saludable, saborosa i
moderna

Escola d'Hoteleria.
Grau de Castelló.

Universitat Jaume I 17, 18, 19, 20 i 21 de
juliol de 2006

40

Grans noms de la
moda

Hotel Bonaire.
Benicàssim

Universitat Jaume I i
Festival Internacional

de Benicàssim.

19, 20 i 21 de juliol
de 2006

41

Planificació territorial
i medi ambient

Edifici Universitat Jaume I i
Fundació Caixa

Castelló-Bancaixa.

24, 25, 26, 27, i 28 de
juliol de 2006

62

Dibuixos animats.
Teoria, producció i

didàctica de
l'animació

Ajuntament. Casa
Ciurana. Morella

Universitat Jaume I i
Aj. de Morella

26, 27 i 28 de juliol
de 2006

18

TOTAL 599

Programa d'estudis per a persones majors
El programa de la 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
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finalitat immediata l'obtenció d'un títol professional, més prompte pretenen oferir l'ambient adequat per
a l'intercanvi de coneixements d'ordre 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 més qualitat i participar activament en
el desenvolupament positiu de la nostra societat.

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, conseqüentment, 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.

Una classe de la Universitat per a Majors. 1r curs

Titulat Universitari Sènior

En el curs 2005-2006 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.

DOCÈNCIA

140



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, on s'han alternat 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 2005-2006 s'han impartit 1.145 hores entre assignatures troncals i optatives i 710 hores
d'activitats permanents. Han participat en el programa 92 professors i professores.

El primer cicle acaba amb la presentació d'un treball d'investigació que lliurement és realitzat pels
estudiants amb l'ajuda d'un professor tutor. En el curs 2005-2006 s'han presentat 19 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 suposat per a l'organització del programa un esforç per a completar i
ampliar l'oferta acadèmica. Aquestes activitats s'han realitzat els dimecres; per mitjà d'aquestes'ha pretès
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 seminaris sobre: globalització econòmica, canvis climàtics i
impactes en la conca mediterrània, el món actual: nacions, religions i civilitzacions, intel·ligència
artificial, drets humans, nutrició saludable, corrents del pensament actual, enginyeria en el segle XXI.
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 cursades de forma optativa aporten els coneixements
necessaris per a completar la formació dels estudiants. 312 estudiants estan matriculats en aquestes
activitats, la qual cosa suposa el 69% del total de matriculats.

S'han impartit 710 hores de classes, i en destaquen les dedicades a les noves tecnologies, perquè ha sigut
l'activitat més demanada (450 hores i un 40% dels estudiants totals). Som conscients que el
desplegament 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 2005-2006 s'ha donat continuïtat a un projecte europeu de tipus Sócrates-Grundtvig 2
"Information and communication technology empowerment for fifty-year-olds+" del qual la Universitat
per a Majors de la Jaume I és coordinadora, i també ha participat en un altre de tipus Sócrates-Grundtvig
1 "SenTrain".

L'estudiantat, al seu torn, proposa i es compromet en multitud de projectes, alguns dels quals s'han posat
en marxa en el present curs: Aula de Teatre per a Majors (amb 5 representacions), Grup de Senderisme
(amb 8 eixides i una participació de 90 estudiants diferents), revista Renaixement (amb dos números
emesos i una tirada de 4.500 exemplars), pàgina web: http://www.mayores.uji.es, taller de lectura, taller
de cant, projecte intergeneracional "Tenim molt en comú". 19 alumnes de l'activitat permanent d'Anglès
han tingut l'oportunitat de realitzar un viatge d'estudis a la Universitat Metropolitana de Londres.

Aula per a Majors a les seus

Durant el curs 05/06 s'han posat en marxa les Aules per a Majors a les seus que la Universitat Jaume I té
en 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 els estudiants de la Universitat Jaume I.

En total, han participat en 25 sessions (18 de les quals s'han fet a la seu dels Ports) 144 estudiants de les
seus del Nord, de l'Interior i dels Ports.

Acte de clausura de les seus. Sogorb 2 de juny de 2006

Anàlisi de la matrícula

Nombre d'estudiantat

El total d'alumnat matriculat en la Universitat per a Majors durant el curs 2005-2006 ha sigut de 598. En
el primer cicle la distribució ha sigut la següent: en primer curs 118, en segon curs 67i en tercer curs 96.

El nombre total d'estudiantat de primer cicle ha sigut 281.

En segon cicle es van matricular 171 estudiants.

En les seus de l'Aula per a Majors s'han matriculat 146 alumnes distribuïts de la manera següent: a la
Seu de l'Interior, 35; a la Seu del Nord 52; a la Seu dels Ports 59.

Distribució per edats

Taula 9.11. Universitat per a Majors. Distrubució per edats

Interval d'edat Alumnat campus del Riu Sec Alumnat de les seus

452 146

no disponible 7 2
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Interval d'edat Alumnat campus del Riu Sec Alumnat de les seus

452 146

menys de 45 0 1

de 46 a 50 1 3

de 51 a 55 31 16

de 56 a 60 129 29

de 61 a 65 144 36

de 66 a 70 84 32

de 71 a 75 46 22

de 76 a 80 8 2

més de 81 2 3

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.

Taula 9.12. Universitat per a Majors. Nivell d'estudis. Alumnat del campus del
Riu Sec

Estudis Alumnat

452

Informació no disponible 14

Sense estudis 1

Primaris 91

Secundaris (equivalent a batxiller, FP) 201

Universitaris (diplomatures, llicenciatures) 142

Doctorat 3

Taula 9.13. Universitat per a Majors. Nivell d'estudis. Alumnat de les seus

Estudis Alumnat

146

Informació no disponible 38

Sense estudis 13

Primaris 69

Secundaris (equivalent a batxiller, FP) 19

Universitaris (diplomatures, llicenciatures) 7

Doctorat 0

Com es pot constatar, l'anàlisi del nivell d'estudis de l'estudiantat ens mostra que més del 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
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posseeixen una sòlida formació, una gran experiència professional i que, per damunt de tot, desitgen
saber més i enriquir-se culturalment.

En les seus, es pot observar que accedeixen als estudis persones que en gran majoria no van tindre accés
a l'educació secundaria o superior quan van ser joves.

Suport educatiu

Informació acadèmica i assessorament educatiu
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 més enllà del que es pot
considerar l'àrea d'influència de la Universitat.

Taula 9.14. Fires d'informació i/o orientació

Fira Data Lloc

CEVISAMA 7 a l'11 de febrer València

Futur Jove 9 a l'11 de febrer Palma de Mallorca

Salón del Estudiante 16 al 18 de febrer Lorca, Múrcia

Educ@emplea 7 al 9 de març Alacant

Aula 10 al 12 de març Madrid

Salón de la Educación 16 al 19 de març Saragossa

Saló de l'Ensenyament 22 al 26 de març Barcelona

Educaaccions 30 al 31 de març Alcoi , Alacant

Form@emplea 5 al 8 de abril València

Festa per la Llengua 2 d'abril Castelló (UJI)

Fòrum-Pèrgola 26 al 28 d'abril Castelló

Viu la Universitat 6 de maig Castelló (UJI)

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
celebrades a la Universitat de Salamanca, els dies 17 i 18 de novembre de 2005, i a la Universitat de La
Laguna (La Laguna), els dies 11 i 12 de maig de 2006.

Informació acadèmica

Les sol·licituds d'informació ateses en InfoCampus de l'1 de juliol de 2005 al 30 de juny de 2006 sumen
un total de 43.019: en persona 30.630; telefòniques 10.590; per correu electrònic 897. A més, mitjançant
la bústia institucional de consultes, queixes i suggeriments des d'INFOCAMPUS, s'han tramitat 902
peticions d'informació.

Transició cap a la universitat

La coordinació de la Universitat amb altres nivells educatius és un aspecte fonamental per a facilitar la
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presa de decisions en el procés d'accés a la universitat. Per aquest motiu, s'han establert una sèrie
d'activitats i projectes, entre els quals podem destacar:

• Jornades de Portes Obertes

Els dies 19, 25 i 31 de gener s'ha organitzat la quinzena edició de les Jornades de Portes Obertes,
dirigides als centres d'ensenyament secundari. El nombre de centres participants ha sigut de 48 i
l'estudiantat assistent de 3.043. La valoració d'aquesta activitat va donar un índex de satisfacció general
de 3,97 sobre 5.

• Xarrades als centres d'ensenyament secundari

Entre el període de desembre a juny s'han realitzat un total de 52 xarrades a centres d'ensenyament
secundari. Les xarrades estaven destinades a l'alumnat de batxillerat, de cicles formatius de grau
superior i d'educació secundaria obligatòria. L'avaluació de l'activitat va donar un índex de satisfacció
general de 3,86 (escala d'1 a 5).

Dins d'aquest àmbit s'han incorporat dues activitats noves:

La realització d'una xarrada dirigida a pares i mares d'estudiants d'educació secundària, sobre la
temàtica: "El meu fill serà universitari: què he de saber?"

Impartició de tallers dirigits als estudiants i orientadors dels centres d'ensenyament secundari al voltant
de la temàtica "Navega pel teu web: transita cap a la universitat".

• Jornada per als majors de 25 anys

Es va realitzar una Jornada a l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, el dia 26 d'abril,
dirigida a les persones que es presenten a les proves per als majors de 25 anys. L'activitat tenia dos
vessants, el primer, referent a una xarrada sobre l'accés, la prova i la Universitat Jaume I, i una segona
part que va consistir en una visita guiada (aules, biblioteca, CAL, Servei d'Esports). El nombre total
d'assistents va ser de 65.

• Reunió amb els orientadors dels centres d'ensenyament secundari

Es va realitzar una trobada el dia 3 de novembre amb la finalitat d'informar i establir línies de treball
conjuntes amb els orientadors de secundària.

• Seminari per a orientadors

Els dies 24 i 25 de novembre de 2005 i 12 de gener de 2006 va tindre lloc un seminari sobre Eines
informàtiques per a l'assessorament vocacional. La satisfacció general amb el seminari va ser molt
positiva, s'ha situat la mitjana en 4,00 (escala d'1-5) i l'assistència va estar limitada a 35 persones.

• Jornada d'Acollida

Per tercer any consecutiu s'ha realitzat la Jornada d'Acollida per a facilitar l'adaptació i la integració de
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l'estudiantat de nou ingrés. Aquestes jornades van tenir lloc els dies 20, 21 i 22 de setembre de 2005 amb
una participació de 650 estudiants. Per primera vegada s'ha elaborat una guia d'acollida per a tot
l'estudiantat.

La satisfacció general amb l'activitat, en una escala d'1 a 5, ha obtingut una puntuació de 4,03 i la
valoració de la Guia d'acollida ha sigut de 4,21.

Elaboració de materials d'orientació

Des de la Unitat de Suport Educatiu s'ha coordinat i elaborat l'elaboració de diferents materials:

• Quadríptics de les titulacions: revisió i actualització dels quadríptics en castellà i en valencià.

Agenda acadèmica del curs 2005/06.

Full informatiu d'accés amb les notes de tall, que incorpora informació sobre preinscripció, matrícula
i llista d'espera a la Comunitat Valenciana i la preinscripció fora.

Guia de portes obertes per a l'estudiantat i els orientadors dels centres d'ensenyament secundari.

Guia d'acollida per a l'estudiantat nouvingut.

Actualització i ampliació dels continguts de la pàgina web transició secundària-universitat
(http://www.uji.es/infopre/trans/). El nombre total d'entrades en aquesta pàgina durant aquest curs ha
sigut de: 15.931 (el mes de juny va registrar un volum de 3.169 accessos).

• Projecte d'accés per als majors de 25 anys amb la finalitat d'implementar accions que faciliten l'èxit
en aquestes proves i facilitar el suport necessari perquè els estudiants d'accés per a majors de 25 anys
puguen cursar els estudis amb èxit. S'ha de remarcar:

- La creació d'una pàgina web (http://www.uji.es/infopre/25anys/) en la qual es recull tota la
informació necessària per a preparar les proves d'accés i on s'han desenvolupat materials curriculars
adients a les característiques dels programes objecte d'avaluació amb la col·laboració dels
responsables de les diferents assignatures de la Universitat Jaume I.

- La implantació d'un projecte estudiant-tutor, per als estudiants majors de 25 anys que es matriculen
per al curs 2006-2007 a la Universitat Jaume I. Assignació d'un estudiant-tutor de la mateixa
titulació que estiga en cursos més avançats, amb la finalitat d'ajudar aquests estudiants en els primers
mesos a la titulació, fer horaris, formalitzar matrícula, etc.

Suport psicopedagògic a l'estudiantat de la Universitat Jaume I

• Els tècnics de la Unitat de Suport Educatiu han atès un total de 127 consultes d'orientació (72 a la
FCHS, 35 a la FCJE i 20 a l'ESTCE). Les persones assessorades són fonamentalment estudiantat
universitari, futurs estudiants (secundària, CFGS, majors de 25 anys, etc.), orientadors de centres
d'ensenyament secundari i personal d'administració i serveis (PAS). Aquestes consultes han girat al
voltant de dos grans àmbits:

- Orientació acadèmica: 70%

- Orientació professional: 30%

• D'altra banda, des del mes de gener s'han activat dins de la pàgina web de transició secundària-
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Universitat i dins de la pàgina web d'accés per a majors de 25 anys, dues bústies de consultes,
suggeriments i queixes. El balanç d'aquest mig any de funcionament és el següent: S'han rebut 111
entrades, s'ha donat resposta a 85 usuaris, i 26 de les entrades s'han redirigit al servei pertinent. El
nombre de respostes referents a transició secundària-universitat ha sigut de 46 i les referents a
majors de 25 anys de 39.

• Curs de tècniques d'estudi

Com els darrers anys i en col·laboració amb l'Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental s'ha
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 dos grups amb el títol: "Com
s'ha d'estudiar a la universitat? Taller de tècniques d'estudi". S'hi han inscrit 28 estudiants amb una
valoració mitjana de 4,5 sobre 5.

Estudiantat amb necessitats educatives especials (ENEE)

L'1 de juny de 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; s'entén 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 des de la Unitat de Suport Educatiu hem treballat amb 78 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, i se'ls ofereix informació i assessorament.

S'ha donat suport específic en els períodes d'exàmens, en els de matrícula i en el de Selectivitat.

D'altra banda, durant els mesos de març, abril i maig es van desenvolupar les "Accions de sensibilització
sobre les persones amb necessitats educatives especials". Es van realitzar activitats per a fer paleses les
limitacions i problemes que tenen les persones amb discapacitats en el dia a dia, i també per a mostrar
les seues capacitats i la normalitat amb què poden actuar en les seues vides. Es van programar cursos
sobre deficiència auditiva, visual i d'accessibilitat, circuits amb barreres visuals i una funció teatral amb
persones amb discapacitat. Es va tenir la col·laboració de les associacions FRATER i ONCE.

Per a mantindre actualitzada tota la informació al voltant del tema s'ha assistit al I Congrés Nacional de
Síndrome de Down al Segle XXI (Universitat de València, del 10 al 13 de novembre de 2005), I
Congrés Nacional sobre Universitat i Discapacitat (X Reunió del Reial Patronat sobre la Discapacitat,
Salamanca 24 i 25 de novembre de 2005) i a la Jornada sobre Associació d'Universitats (Universitat de
València, 10 de març de 2006).

Innovació i millora de la docència
Programa de formació del professorat

Les dades corresponents a l'oferta i participació del PDI en els cursos de formació es poden trobar en
l'apartat 1. Comunitat universitària, Personal, Formació PDI d'aquesta memòria.

Cal destacar que, per primera vegada, s'han ofert cinc cursos amb la modalitat de "taller centrat en
l'acció." Es tracta de cursos dissenyats en tres fases: fase a) formació presencial d'introducció
teoricopràctica; fase b) treball no presencial de posada en pràctica de les millores i innovacions per part
dels participants amb assessorament d'experts; i fase c) de revisió i posada en comú de les experiències
portades a la pràctica pels participants sota la moderació del formador. En aquests cinc tallers ha
participat un total de 127 professors, i encara en resta un altre, programat per al mes de setembre.
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Avaluació de la docència

Es continua aplicant la Normativa d'avaluació docent, aprovada en la sessió número 9 del Consell
Provisional del dia 14 de maig de 2003. S'inclou com a novetat, la incorporació de 12 persones
contractades (12 per a cada semestre) que s'encarreguen 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 28 de novembre fins al 21
de desembre, amb un total de 659 assignatures avaluades i un total de 645 professors i professores
avaluats, i pel que fa a l'avaluació de la docència del segon semestre, es va realitzar del 8 al 26 de maig,
amb 714 assignatures avaluades, i 733 professors i professores.

Ajudes per a projectes de millora i innovació educativa

Durant el curs 2005-2006 s'ha ofert una nova convocatòria de projectes de millora educativa amb un
notable increment de la participació per setè curs consecutiu (hi han participat 369 membres del PDI en
algun dels 159 projectes executats).

Taula 9.15. Projectes de millora i innovació educativa

Curs 2005-2006 Increment respecte al curs anterior

Total d'ajudes/projectes concedits 159 6,71%

Total de professorat participant 369 7,89%

Departaments participants 20 5,26%

Programa de seminaris permanents de millora i innovació educativa

En el curs 2005-2006 s'ha posat en marxa el nou programa de seminaris permanents de millora i
innovació educativa, en el marc del Pla de formació del professorat de la Universitat Jaume I (cursos
2005-2006 i 2006-2007), amb l'objectiu de constituir grups o xarxes de docents de suport a l'intercanvi
d'experiències en docència per tal de potenciar el canvi en els processos d'ensenyament-aprenentatge que
demanda el nou espai europeu d'educació superior. Amb aquests seminaris es pretén constituir equips de
professorat amb experiència en tècniques docents concretes aplicades a les seues disciplines, que puguen
col·laborar en la formació didàctica del seus companys (formació de formadors).

En aquesta primera edició s'han constituït els següents seminaris permanents:

• Aprenentatge cooperatiu

Aprenentatge basat en problemes (ABP)

El mètode de projectes

Promoció de l'autonomia de l'estudiantat. Els contractes d'aprenentatge

Assessorament i tutorització del programa de formació de professorat novell

En el curs 2005-2006 s'han realitzat 32 entrevistes a professorat novell, dels quals 24 (75%) s'han inscrit
al programa.

Quant a la participació en el procés de tutorització, cal assenyalar que hi participen 39 professors i
professores novells (24 nous més 15 que continuen del curs 2004-2005), tutoritzats per 35 tutors (hi ha
professorat que tutoritza més d'un novell).
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Jornades de Millora Educativa de la Universitat Jaume I

Els dies 5 i 6 d'abril de 2006 es van realitzar les VI Jornades de Millora Educativa i, conjuntament en el
mateix encontre, la V Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I.

En aquest congrés van participar 231 persones entre PDI, professorat de secundària, tècnics i estudiants,
i es van debatre 154 treballs sobre accions, recerca i experiències de millora i innovació de la docència i
el procés d'harmonització a l'UJI.

VI 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 tres premis per als millors projectes executats durant el curs 2004/05:

Primer premi al projecte "Elaboració i aplicació de nous recursos docents per a l'aprenentatge autònom
mitjançant videoclips temàtics, fitxes de treball i presentacions PPS", portat a terme pels professors José
Luis Navarro Lizandra, Miguel Galbis Silvestre i Elvira Gual Almarcha, del Departament d'Enginyeria
de Sistemes Industrials i Disseny.

Segon premi al projecte "Estudi i optimització d'un projecte de creació d'una empresa i el seu pla de
comercialització", executat pels professors Rosa M. Rodríguez Artola, Ana Belén Escrig Tena, Vicent
Roca Puig, Fernando José Garrigós Simón, Vicente Tortosa Edo i Juan Manuel Beltrán Escrig, del
Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting.

Tercer premi al projecte: "Taller de xanques: recreant-se a les altures. Disseny i creació de material
docent", executat pels professors: Roberto J. García Antolín, Vicente Javier Valls Martínez, Miguel
Ángel Torres Navarro, i Saúl Viciedo Selma, del Departament d'Educació.

I dos accèssits als projectes: a) "Canvis en la metodologia docent de l'assignatura Protecció de Cultius",
executat pels professors: Josep Jacas Miret i M. Carmen Campoy Cubillo, del Departament de Ciències
Experimentals i d'Estudis Anglesos, respectivament i b) "Elaboració d'una pàgina web de l'assignatura
Tècniques d'Escriptura Acadèmica en Espanyol", executat per les professores: Mónica Velando
Casanova i Manuela Casanova Ávalos, del Departament de Filologia i Cultures Europees.

Convergència europea
Des de la Unitat Tècnica d'Harmonització l'objectiu fonamental ha sigut dur endavant els projectes
d'harmonització europea de les titulacions de l'UJI, en la recerca del compromís que adquireix el
Vicerectorat de proposar els criteris i seqüenciació de l'adaptació de titulacions al procés
d'harmonització europea.

Amb aquest objectiu s'han dut a terme actuacions de suport, organització i orientació a la tercera edició
de projectes per a l'harmonització europea de les titulacions participants. Es tracta de fer el seguiment
per grup de treball (1r i 2n curs d'Humanitats, 1r curs de Traducció, 1r curs de Turisme, 3r i 4t d'ADEM,
4t d'Enginyeria Industrial, 3r d'Enginyeria Tècnica Agrícola, 1r de Química i 1r d'ITDI així com 1r de
Psicologia, que s'han incorporat el mes d'abril).

De manera general s'ha donat suport a tot el professorat i especialment a tots els coordinadors sobretot
en el tema de l'assistent informàtic.

A més, des d'aquest servei, de manera específica, s'han dut a terme una sèrie d'actuacions mensuals que
s'especifiquen a continuació:

SETEMBRE 2005

Reunions amb els grups de treball tant de la titulació d'ADEM com de la de Turisme per tal d'organitzar
el curs 2005-06.

OCTUBRE
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Organització de xarrades informatives a les titulacions d'ADEM, Turisme i Traducció per tal d'explicar
als alumnes la recollida de la càrrega de treball.

Convocatòria de beques de totes les titulacions participants als projectes. Participació en la baremació
d'aquestes i gestió dels comptes de becaris dels alumnes seleccionats així com la creació d'un àlies per
titulació.

Recollida de contractes de tot el professorat i actualització de la base de dades.

Preparació i organització de la jornada d'harmonització a la titulació d'ADEM. Va tindre lloc el dia 28
d'octubre a Benicàssim.

Repartiment de tots els tríptics sobre l'espai europeu d'educació superior.

NOVEMBRE

Reunions sobre les accions conjuntes i específiques.

DESEMBRE

Preparació del contracte programa d'accions conjuntes i específiques que es va presentar a la conselleria
el dia 15-12-2005.

Reunió interuniversitària a l'UJI de totes les universitats públiques valencianes (1/12/2005).

GENER

Curs de lliure configuració: actualització de tots els materials del curs (programes, tríptics...) i contacte
amb tot el professorat participant per tal de posar les dates.

Reunió de coordinadors de totes les titulacions participants per tal de posar en comú la situació de cada
titulació (24/01/2006).

FEBRER

Curs de lliure configuració: durant aquest mes es van reservar les aules de docència, es van repartir els
tríptics i es va publicar al web de l'espai europeu. També es van arreplegar totes les inscripcions i al final
de mes va començar el curs.

MARÇ

Curs de lliure configuració: es van donar totes les classes presencials i es van organitzar els grups per fer
els treballs.

Reunió interuniversitària sobre les accions conjuntes celebrada a Elx (7/3/2006).

Convocatòria de beques per a la titulació de Turisme. Es van preparar plans de formació per a adjuntar-
los a la convocatòria i es va eparticipar en la baremació dels alumnes presentats.

Preparació jornada d'Harmonització: Es va preparar la jornada d'harmonització, organitzant les taules
redones, contactes amb el conferenciant de la jornada, criteris de selecció...

Cursos de formació específica: es van fer cursos de Moodle i assistent per al professorat que participa en
els projectes.

ABRIL

La Jornada d'Harmonització va tindre lloc el dia 6 d'abril i vam participar en la presentació de la taula
redona.

DOCÈNCIA
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MAIG

Accions conjuntes i específiques: presentació a la Conselleria d'un informe sobre l'estat d'execució de les
accions.

Convocatòria de noves beques per a totes les titulacions. Participació en el procés de baremació i gestió
dels comptes de correu. Preparació de justificants per a tots els becaris que van començar el mes
d'octubre.

JUNY

Cursos per al professorat: s'han impartit els corresponents a planificació i assistent ECTS. També s'han
format en metodologia i avaluació.

Cursos per al PAS sobre l'EEES.

Jornada de xarxes: participació a Alacant i presentació de les accions que està portant a terme l'UJI
(5/06/2006).

Accions conjuntes. Presentació a la universitat de València del sistema d'intercanvi d'instruments (Dia
15/06/2006).

Autoavaluació. Preparació del document d'autoavaluació corresponent al segon projecte pilot (Cursos
2003/2005).

Preparació de justificants per als alumnes que han participat de forma voluntària en la recollida de la
càrrega de treball de l'estudiant.

Preparació de justificants de tots els alumnes que han superat el curs de lliure configuració així com els
dels professors que han donat el curs. Publicació de tots els treballs dels alumnes al Canal Europeu.

JULIOL

Curs assistent: el dia 3 de juliol s'ha fet el curs de l'assistent per a tot el professorat que s'ha incorporat
als nostres projectes.

Xarrada informativa amb els coordinadors de Psicologia i de Química per a tot l'alumnat que es
matricula de primer curs.

Jornada UEM preparació del document que presentarem a la UEM a les jornades d'harmonització de
setembre.

Reunió coordinadors: per tal de tractar sobre l'assistent informàtic(dia 10).

SETEMBRE

Organització curs 2006-07: reunió amb els coordinadors de les titulacions participants.

Jornada UEM: participació en les jornades d'harmonització i presentació de resultats de la segona edició
a l'UJI.

Avaluació externa de les titulacions que han participat en la segona edició.

DADES

Participants:

Participen un total de 9 titulacions

DOCÈNCIA
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Formació:

Alumnes formats en els cursos de lliure configuració: 137

Professorat: S'han format els professors que s'han incorporat durant aquest curs acadèmic i els cursos
que han fet són:

Curs de planificació.

Curs de moodle.

Curs de l'assistent informàtic.

Curs de metodologia.

Curs d'avaluació (contractes d'aprenentatge).

Personal d'administració i serveis que ha participat en cursos: 33

Jornades:

Reunions interuniversitàries 4

Jornada d'harmonització 1 (UJI)

Jornada de xarxes 1 (UA)
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Capítol 10. POSTGRAU I FORMACIÓ
CONTINUADA
Títols propis

Títols oficials de postgrau
Els programes oficials de postgrau, i els títols oficials de màster i de doctor a què condueixen, són el
resultat de l'adaptació i integració dels estudis universitaris espanyols a l'espai europeu d'educació
superior (EEES), d'acord amb la Declaració de Bolonya de 1999 i les declaracions complementàries que
s'han anat produint posteriorment.

Aquesta reforma de l'estructura de les titulacions universitàries en general, i de les de postgrau en
particular, pretén harmonitzar la durada, la metodologia del procés d'ensenyament/aprenentatge i les
activitats acadèmiques en les universitats europees, per tal de consolidar d'aquesta manera un espai
d'educació superior en què es facilite l'equivalència dels estudis i, en particular, la mobilitat dels
estudiants i la seua integració en un mercat laboral, més extens i prometedor, com és l'espai europeu.

En aquest sentit, el Reial decret 56/2005, de 21 de gener (BOE de 25 de gener de 2005), que regula els
estudis universitaris oficials de postgrau, introdueix, en el sistema universitari espanyol, els programes
oficials de postgrau (anomenats POP) que comprenen els estudis de segon i tercer cicle. Aquests estudis
condueixen, respectivament, al títol oficial de màster i al títol oficial de doctorat (l'últim continua sent el
de més nivell acadèmic en el sistema universitari).

Les universitats, en l'àmbit de la seua autonomia, tenen la responsabilitat d'organitzar aquests programes
oficials de postgrau (POP). Amb tot, es requereix, per a la implantació dels programes, l'autorització
prèvia de les comunitats autònomes. Així, d'acord amb l'Ordre de 15 de setembre de 2005 de la
Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència (DOGV de 23 de setembre de 2005), que estableix el
procediment d'autorització per a la implantació d'estudis universitaris de segon cicle conduents al títol
oficial de màster, la Universitat Jaume I va presentar dotze sol·licituds d'implantació de màsters oficials
enquadrats en dotze POP.

Els dotze màsters presentats van ser aprovats per la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència pel
Decret 44/2006, de 31 de març (DOGV de 4 d'abril de 2006). La Universitat Jaume I va decidir
enquadrar els dotze màsters aprovats dins de dotze programes oficials de postgrau, onze dels quals
també contenen estudis de tercer cicle que condueixen al títol de doctorat. Per Resolució de 6 d'abril de
2006 (DOGV de 31 de maig de 2006), la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència va acordar
implantar els dotze POP. Així mateix, per Resolució de 22 de juny de 2006 (BOE de 3 de juliol de
2006), la Secretaria General del Consell de Coordinació Universitària va fer pública la relació de POP i
dels corresponents títols oficials de màsters que havien prèviament autoritzat les corresponents
comunitats autònomes.

Nou d'aquests màsters oficials començaran ja aquest curs 2006/07. A continuació es detallen els dotze
POP que condueixen als dotze títols oficials de màster i, si escau, al títol de doctorat:

<Àrea Jurídica, Econòmica i de Gestió Empresarial/h1/b>

<Programa Oficial de Postgrau en Economia Internacional/i>

• 1.Segon cicle. Màster en Internacionalització Econòmica: integració i comerç internacional
(interuniversitari amb la Universitat de València, 70 crèdits ECTS, començarà el curs 2006-2007).
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2.Tercer cicle. Doctorat per la Universitat Jaume I.

<Programa Oficial de Postgrau en Màrqueting i Investigació de Mercats/i>

• 1.Segon cicle. Màster en Màrqueting i Investigació de Mercat (interuniversitari amb la Universitat
de València, la Universitat Politècnica de València i la Universitat d'Alacant, 120 crèdits ECTS,
començarà el curs 2006-2007).

2.Tercer cicle. Doctorat per la Universitat Jaume I.

<Programa Oficial de Postgrau de Desenvolupament Local i Territori/i>

• 1.Segon cicle. Màster en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local (interuniversitari amb la
Universitat de València).

2.Tercer cicle. Doctorat per la Universitat Jaume I.

<Àrea de Ciències Humanes i Socials/h1/b>

<Programa Oficial de Postgrau en Estudis Internacionals en Pau, Conflictes i Desenvolupament/i>

• 1.Segon cicle. Màster internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament (120 crèdits
ECTS, començarà el curs 2006-2007).

2.Tercer cicle. Doctorat per la Universitat Jaume I.

<Programa Oficial de Postgrau en Llengua, Literatura i Cultura/i>

• 1.Segon cicle. Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària (interuniversitari amb la
Universitat de València i la Universitat d'Alacant, 120 crèdits ECTS, començarà el curs 2006-2007).

2.Tercer cicle. Doctorat per la Universitat Jaume I.

<Programa Oficial de Postgrau en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació/i>

• 1.Segon cicle. Màster en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació.

2.Tercer cicle. Doctorat per la Universitat Jaume I.

<Àrea de Tecnologia i Ciències Experimentals /h1/b>

<Programa Oficial de Postgrau en Enginyeria Química i de Materials/i>

• 1.Segon cicle. Màster en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics (60 crèdits
ECTS, començarà el curs 2006-2007).

2.Tercer cicle. Doctorat per la Universitat Jaume I.

POSTGRAU I FORMACIÓ
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<Programa Oficial de Postgrau de Matemàtica Computacional/i>

• 1.Segon cicle. Màster en Matemàtica Computacional (120 crèdits ECTS, començarà el curs
2006-2007).

2.Tercer cicle. Doctorat per la Universitat Jaume I.

<Programa Oficial de Postgrau de Riscos Ambientals i Laborals/i>

• 1.Segon cicle. Màster en Prevenció de Riscos Laborals (79 crèdits ECTS, començarà el curs
2006-2007).

<Programa Oficial de Postgrau en Química Sostenible/i>

• 1.Segon cicle. Màster en Química Sostenible (interuniversitari amb la Universitat Politècnica de
València i la Universitat Pública de Navarra, 60 crèdits ECTS, començarà el curs 2006-2007).

2.Tercer cicle. Doctorat per la Universitat Jaume I.

<Programa Oficial de Postgrau en Sistemes Informàtics Avançats/i>

• 1.Segon cicle. Màster en Sistemes Intel·ligents (60 crèdits ECTS, començarà el curs 2006-2007).

2.Tercer cicle. Doctorat per la Universitat Jaume I.

<Programa Oficial de Postgrau en Química Orgànica, Experimental i Industrial/i>

• 1.Segon cicle. Màster en Química Orgànica, Experimental i Industrial (interuniversitari amb la
Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universitat d'Alacant i la
Universitat Cardenal Herrera-CEU).

2.Tercer cicle. Doctorat per la Universitat Jaume I.

Aquests màsters oficials que ofereix la Universitat Jaume I s'han dissenyat amb l'objectiu d'atendre
fonamentalment la demanda d'estudiants de sistemes universitaris estrangers que desitgen cursar estudis
de postgrau en el nostre país, la dels actuals titulats universitaris que desitgen rebre una especialització
addicional o formació investigadora, i la de professionals titulats universitaris que decideixen actualitzar
els seus coneixements i destreses o modificar el seu perfil. A més a més, s'adeqüen a les directrius del
Consell de la Generalitat Valenciana conduents a internacionalitzar el sistema universitari valencià,
incrementar la cooperació interuniversitària (que comportarà una gestió de recursos més eficient),
millorar l'oferta de formació especialitzada (especialment dirigida a investigadors i professionals de la
Comunitat Valenciana i d'altres àmbits geogràfics) i suplir les demandes de formació a les quals no dóna
resposta el sistema actual.

Tenint en compte que la Universitat Jaume I de Castelló és una universitat pública, el preu de la
matrícula d'1 crèdit d'un màster oficial és un preu públic fixat per la Generalitat Valenciana, dins dels
límits entre 13 i 28 euros establit pel Ministeri d'Educació i Ciència per a tot l'Estat espanyol segons
l'acord de 30 de maig de 2006 del Consell de Coordinació Universitària (BOE de 10 de juny de 2006).

POSTGRAU I FORMACIÓ
CONTINUADA
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Capítol 11. INVESTIGACIÓ
Oficina per a la Cooperació en Investigació i
Desenvolupament Tecnològic
Personal investigador

A banda del personal docent i investigador de plantilla, durant 2005 han estat vigents beques i contractes
fins a un nombre de 372. Els becaris predoctorals i de continuïtat (postdoctorals) en activitat han sigut
89 i els investigadors contractats, 66. La resta correspon a becaris i personal contractat específicament a
càrrec d'un projecte.

L'esforç de la mateixa Universitat per tal de prestar suport a l'activitat dels grups d'investigació de més
qualitat, amb nous recursos humans dedicats expressament a la investigació, es manifesta en els 44
contractes de personal investigador de suport vigents, finançats pel pressupost ordinari de la Universitat.

Taula 11.1. Personal investigador que no pertany a la plantilla durant 2004

372

Investigadors 6

Investigadors de suport a grups d'investigació 44

Becaris predoctorals 74

Becaris de continuïtat 15

Becaris a càrrec de projectes 167

Contractats a càrrec de projectes 66

Captació de recursos

Durant 2005 la Universitat Jaume I ha aconseguit 8,2 milions d'euros per a la realització d'activitats
d'investigació i desenvolupament tecnològic. Aquesta xifra suposa un creixement del 8,5% respecte a
l'any anterior (7,6 M d'euros).

Pel que fa a la distribució d'aquests fons pel seu origen, més del 61% dels recursos econòmics generats
provenen del sector públic, on cal destacar la principal aportació de l'administració central de l'Estat,
amb una aportació que supera el terç del total dels recursos captats i que ha augmentat en un 31%
respecte el 2004. Així mateix, cal remarcar l'aportació de la Generalitat Valenciana, la qual supera ja el
17,5% del total amb un índex de creixement respecte el 2004 d'un 23,5%. Quan a la contribució de la
Unió Europea, durant 2005 s'ha corregit la tendència negativa d'anys anteriors i els fons per aquesta via
s'han incrementat, potser pel fet que el VI Programa Marc es troba en la recta final i des de la Comissió
hi ha més urgència per liquidar el pressupost romanent.

L'augment dels fons públics no ha servit, però, per a contrarestar l'efecte de la notable davallada en la
captació de recursos privats. 20.500 euros menys en ingressos provinents de les empreses i 431.747
euros menys d'altres entitats privades sense finalitat lucrativa han sigut els principals responsables de la
reducció del ritme de creixement anual de la captació general de recursos: hem passat d'un 17%
d'increment entre 2003 i 2004 a un 8,5% entre 2004 i 2005.

Tot i això, els fons procedents de contractes de I+D amb empreses continua, com en el 2004, al voltant
de l'11%. Quant a la contribució d'altres entitats, generalment privades sense finalitat lucrativa, aquesta
supera el 28% del total.
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Taula 11.2. Captació de recursos pel seu origen 2005

Origen Import ( euros) %

ADMINISTRACIÓ CENTRAL 3.209.197,95 38,78

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA 1.473.746,86 17,81

ADMINISTRACIÓ PROVINCIAL 15.000,00 0,18

ADMINISTRACIÓ LOCAL 133.678,81 1,62

ADMINISTRACIÓ EUROPEA 271.988,00 3,29

TOTAL PÚBLIC 5.103.611,62 61,68

EMPRESA PRIVADA 787.106,81 9,51

EMPRESA PÚBLICA 45.850,00 0,55

TOTAL EMPRESA 832.956,81 10,07

ALTRES 2.337.863,03 28,25

TOTAL ALTRES 2.337.863,03 28,25

TOTAL GENERAL 8.274.431,46

Prop de la quarta part dels recursos (27,81%) corresponen a activitats d'investigació i suport tècnic sota
contracte, a través de l'article 83 de la LOU. S'han subscrit 266 contractes, dels quals 75 (13,46%)
corresponen a contractes de I+D i la resta a altres activitats. Referit a import contractat , la I+D continua
sent l'activitat que genera més recursos en aquest apartat (17,77%).

Dins d'aquest apartat cal destacar el sobtat encara que moderat decrement respecte a l'any 2004 tant en el
nombre de contractes subscrits com en l'import total contractat, que ha passat de subscriure 287
contractes per un import de 2,7 milions d'euros en l'any 2004 a subscriure 266 contractes per un import
total de 2,3 milions d'euros l'any 2005.

En contrast amb la disminució de captació de recursos per contractes amb empreses, els projectes
d'investigació han experimentat un considerable augment respecte al 2004. En concret, en 2005 s'han
recaptat per aquest tipus d'activitat un milió més d'euros que l'any anterior, de manera que els projectes
d'investigació es consoliden com la font principal de captació de recursos per a fer recerca a l'UJI en
representar el 47,63% del total captat. Aquestes xifres demostren la maduresa i la qualitat dels grups
d'investigació de l'UJI, que competeixen amb èxit amb la resta d'investigadors valencians, espanyols i
europeus en les convocatòries competitives que publiquen les administracions públiques.

Taula 11.3. Distribució del finançament per tipus de recurs

Tipus Nombre % Import ( euros) %

1AA Contracte
d'assistència tècnica

88 15,80 82.400,20 0,99

1CA Contracte
d'assessorament

35 6,28 407.871,11 4,91

1CT Contracte de
transferència de
tecnologia

5 0,90 -- --

1CI Contracte
d'investigació

75 13,46 1.476.018,86 17,77

1CL Contracte de 61 10,95 316.110,06 3,81

INVESTIGACIÓ
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Tipus Nombre % Import ( euros) %

col·laboració

1CS Contracte de
suport tecnològic

2 0,36 27.599,52 0,33

TOTAL
CONTRACTES

266 47,76 2.309.999,75 27,81

2PE Projecte
d'investigació
europeu

1 0,18 169.970,00 2,05

2PN Projecte
d'investigació estatal

43 7,72 2.367.558,80 28,51

2PV Projecte
d'investigació
autonòmic

48 8,62 631.643,97 7,61

2PU Projecte
d'investigació UJI

37 6,64 787.000,00 9,48

TOTALS
PROJECTES

129 23,16 3.956.172,77 47,63

2A0 Ajut
d'investigació
inespecífic

58 10,41 1.058.121,10 12,74

2AX Ajut per a
xarxes

10 1,80 191.350,38 2,30

2I0 Ajut
d'infraestructura

6 1,08 416.029,96 5,01

2M0 Ajut per accio
integrada

3 0,54 26.428,00 0,32

2M1 Ajut per a estada 53 9,52 200.279,50 2,41

2M2 Ajut per a
investigador invitat

32 5,75 146.850,00 1,77

TOTAL ALTRES
AJUDES

162 29,08 2.039.058,94 24,55

TOTAL GENERAL 557 8.305.231,46

La taula següent mostra quina ha sigut la distribució per departaments de la captació de recursos al llarg
de 2005. El finançament a través de contractes via l'article 83 de la LOU es concentra principalment en
els departaments de Ciències Experimentals, Tecnologia, Llenguatges i Sistemes Informàtics i en
l'Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC). En aquest sentit, cal destacar que en 2005 el Departament de
Tecnologia ha estat el primer centre en captació de recursos via contracte, seguit per l'ITC. A més a més,
l'Institut Universitari de Plaguicides i Aigües, que es va crear el 2004, ja ocupa la quarta posició en
aquest rànquing, just per darrere del Departament de Ciències Experimentals.

Pel que fa als projectes d'investigació, els departaments que han mostrat una major capacitat de captació
de recursos són el de Ciències Experimentals, Llenguatges i Sistemes Informàtics, Química Inorgànica i
Orgànica, i Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia.

Taula 11.4. Distribució del finançament per departaments
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Departament Contractes Projectes
d'investigació

Altres ajuts TOTAL

Administració
d'Empreses i
Màrqueting

58.782,83 126.860,00 49.542,50 235.185,33

Ciències
Experimentals

291.665,05 583.607,00 506.273,70 1.381.545,75

Dret Privat 122.701,15 121.280,00 1.930,00 245.911,15

Dret Públic 116.070,87 142.860,00 40.626,00 299.556,87

Economia 41.682,16 181.496,00 66.810,00 289.988,16

Enginyeria i Ciència
dels Computadors

141.659,65 240.558,00 165.252,21 547.469,86

Enginyeria Química 7.000,00 0 114.177,06 121.177,06

Filosofia, Sociologia i
Comunicació
Audiovisual i
Publicitat

19.686,00 66.700,00 25.280,00 111.666,00

Finances i
Comptabilitat

74.127,22 4.000,00 0 78.127,22

Història, Geografia i
Art

124.250,37 85.652,09 93.418,00 303.320,46

Institut Universitari
de Tecnologia
Ceràmica

322.500,00 0 40.000,00 362.500,00

Llenguatges i
Sistemes Informàtics

167.548,34 738.795,80 79.000,60 985.344,74

Matemàtiques 0 111.498,66 31.836,17 143.334,83

Psicologia Bàsica,
Clínica i
Psicobiologia

24.127,24 405.585,00 88.842,06 518.554,30

Psicologia Evolutiva,
Educativa, Social i
Metodologia

0 136.307,00 51.787,70 188.094,70

Química Inorgànica i
Orgànica

119.289,94 695.520,05 378.031,60 1.192.841,59

Tecnología 345.867,80 50.240,00 105.857,74 501.965,54

Traducció i
Comunicació

13.373,50 46.018,74 14.698,50 74.090,74

Dret del Treball/
SS/Eclesiàstic i de
l'Estat

6.034,48 0 0 6.034,48

Institut Universitari
de Plaguicides i
Aigües - IUPA

221.951,00 53.300,00 0 275.251,00

Educació 30,00 0 0 30,00

Estudis Anglesos 0 70.448,26 11.333,00 81.781,26

Filologia i Cultures
Europees

3.488,00 28.560,00 2.500,00 34.548

Enginyeria de 35.200,00 3.348,21 0 38.548,21
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Departament Contractes Projectes
d'investigació

Altres ajuts TOTAL

Sistemes Industrials i
Disseny

Enginyeria Mecànica
i Construcció

18.126,18 63.537,96 0 81.664,14

Activitat

Les accions d'investigació vigents durant 2005 han sigut 987, enfront de les 913 del període anterior.
Durant aquest any, els investigadors de l'UJI han treballat en 396 projectes d'investigació i 388
contractes amb empreses i institucions. Entre aquests últims, 134 corresponen a activitats d'assistència
tècnica (determinacions analítiques, informes tècnics, dictàmens) i 115 a investigació, i la resta a
activitats d'assessorament i suport tècnic.

El nombre d'altres accions d'investigació (coordinació, mobilitat, accions especials) ha ascendit a 203.

Cal destacar que l'augment experimentat l'any 2005 respecte de l'any anterior és degut fonamentalment a
l'increment del nombre de projectes d'investigació finançats amb fons públics. El creixement ha sigut
especialment notable en els projectes costejats per la Generalitat Valenciana i l'Estat.

Taula 11.5. Professorat implicat en contractes i projectes durant 2005

Departament Contractes Projectes Implicats en projectes o
contractes

Administració d'Empreses i
Màrqueting

14 33 34

Ciències Experimentals 27 81 83

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

1 4 4

Dret Privat 12 16 19

Dret Públic 8 30 33

Enginyeria i Ciència dels
Computadors

11 55 56

Economia 12 26 27

Educació 2 7 7

Enginyeria Química 13 5 13

Finances i Comptabilitat 6 21 21

Filologia i Cultures
Europees

1 9 10

Filosofia, Sociologia i
Comunicació Audiovisual i
Publicitat

12 35 39

Història, Geografia i Art 11 22 24

Llenguatges i Sistemes
Informàtics

15 44 44

Matemàtiques 2 41 42

Psicologia Bàsica, Clínica i
Psicobiologia

11 41 41
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Departament Contractes Projectes Implicats en projectes o
contractes

Psicologia Evolutiva,
Educativa, Social i
Metodologia

0 32 32

Química Inorgànica i
Orgànica

10 48 48

Enginyeria Mecànica i
Construcció

19 26 28

Traducció i Comunicació 7 30 31

Estudis Anglesos 1 28 29

Enginyeria de Sistemes
Industrials i Disseny

17 19 24

Total 212 653 689

Producció científica

D'acord amb les dades, encara no definitives, corresponents a l'any 2005, en aquest any els investigadors
de l'UJI han publicat 371 articles en revistes periòdiques de caràcter científic, 65 llibres d'investigació,
152 capítols de llibres i 499 ponències a congressos.

Resum

Institut de Tecnologia Ceràmica Agustín
Escardino

MEMÒRIA D'ACTIVITATS DEL CURS ACADÈMIC 2005/2006

I+D i assessorament tecnològic

L'estret contacte amb la realitat quotidiana del sector ceràmic permet que l'ITC detecte quines són les
necessitats d'aquest, per a establir així les línies de I+D en les quals es puguen emmarcar els projectes
d'investigació que es realitzen amb les empreses, a fi de subministrar-los la tecnologia que necessiten
per a innovar en el procés, en els productes, en les matèries primeres o en els serveis.

La investigació científica, el desenvolupament tecnològic i l'assessorament tècnic s'entenen com
activitats complementàries que s'encaminen a la creació de nous productes ceràmics i a millorar els ja
existents, així com a la millora del coneixement de les etapes del procés de fabricació, el disseny de nous
equips i/o procediments de fabricació; en suma, a la generació de noves tecnologies que permeten a les
empreses realitzar innovació tecnològica. Enguany s'han integrat serveis d'arquitectura i de
desenvolupament d'eines i processos per a la gestió del coneixement.

També s'ha creat un Observatori Ceràmic: un sistema d'intel·ligència competitiva basat en l'Observatori
Tecnològic, l'Observatori de Mercat i l'Observatori de Tendències de l'Hàbitat, que permetrà oferir una
informació privilegiada al sector ceràmic que ajudarà a les empreses en la presa de decisions
estratègiques i els permetrà anticipar-se als canvis en l'actual entorn competitiu.

1.1 Projectes amb empreses

La part més important de l'activitat investigadora de l'ITC se centra en els projectes que desenvolupa per
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a empreses del sector ceràmic sota contracte. Durant aquest període s'ha col·laborat en projectes amb
més de 50 empreses.

Projectes finançats per les administracions públiques

1.2.1 Projectes finançats a càrrec de programes regionals i nacionals

S'ha participat en 26 projectes cofinançats per empreses del sector i institucions públiques d'àmbit
autonòmic i nacional.

1.2.2 Projectes finançats a càrrec de programes europeus

S'ha participat en quatre projectes finançats per empreses i institucions públiques d'àmbit europeu.

1.3 Articles publicats en revistes científiques i tècniques

Fruit de la intensa activitat investigadora de l'ITC, han sigut recollits 26 treballs en diferents
publicacions científiques i tècniques especialitzades.

1.4 Comunicacions a congressos

S'han presentat un total de 44 comunicacions, pòsters i conferències a diversos congressos i reunions
científiques.

2. Transferència de tecnologia

S'ha constatat que la transferència de tecnologia, procedent de sectors industrials diferents del que s'ha
d'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, que són inèdites en el sector productiu a
què es pretenen aplicar.

2.1 Projectes

S'ha participat en 27 projectes de transferència de tecnologia en àmbit regional, nacional i europeu.

3. Formació

En aquest període s'han impartit a l'ITC 17 cursos de formació continuada, a més de 4 cursos impartits
per invitació d'altres entitats, i 13 cursos a mida impartits en empreses.

D'altra banda, s'ha impartit el VII DEP o diploma d'especialització professional en disseny, gestió i
desenvolupament de productes en la indústria de recobriments ceràmics.

Serveis tecnològics

Els serveis tecnològics de l'ITC ofereixen suport i assistència a les empreses en aspectes com ara la
realització d'anàlisi i assajos; estudi i prova del producte acabat, i assessorament i gestió en la garantia
de qualitat.
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Quant als serveis de disseny, es realitzen projectes de comunicació, creació de suports gràfics, creació de
marca i imatge gràfica, així com disseny de línies de producte.

El departament d'informació i documentació s'ha consolidat com una font informativa per al sector.

Anàlisi i assajos

El ITC posa al servei de les indústries ceràmiques més de 480 anàlisis i assajos, una relació que
s'incrementa 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.

4.2 Laboratoris acreditats per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC)

Des de 1988, el ITC manté implantat un sistema de qualitat amb l'objectiu d'assegurar la seua
competència tècnica com a laboratori d'assaig. Això va permetre que fóra el primer laboratori acreditat a
Espanya, conjuntament amb altres dos organismes, per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC).

Des de llavors, ha ampliat l'abast de la seua oferta de serveis i té en l'actualitat cinc acreditacions que
cobreixen distints tipus de materials ceràmics, aigües industrials, residus i emissions atmosfèriques.

Acreditació núm. 2/LI004 per a la realització d'assajos de taulells ceràmics i recipients ceràmics
(22/12/88).

Acreditació núm. 2/LI057 per a la realització d'assajos de materials ceràmics d'argila cuita utilitzats en
construcció (07/09/90).

Acreditació núm. 2/LI197 per a la realització d'assajos d'aparells sanitaris ceràmics (03/02/95).

Acreditació núm. 2/LI565 per a la realització d'assajos 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).

4.3 Garantia de qualitat

La comesa fonamental de la Unitat de Garantia de Qualitat és assegurar la implantació i manteniment
del sistema de qualitat establit per a satisfer les necessitats dels seus clients mitjançant 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.

4.4 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 de les empreses del sector ceràmic o d'altres relacionades
amb aquest. És també tasca del centre de documentació la gestió de la difusió dels treballs d'investigació
de l'Institut, ja siga com presentacions en congressos o reunions científiques, o com articles publicats en
les principals revistes i publicacions d'àmplia difusió en l'àmbit nacional i internacional.

I D i assessorament tecnològic
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Transferència de tecnologia

Formació

Serveis tecnològics

Institut Universitari de Plaguicides i Aigües de
la Universitat Jaume I
Introducció

Les activitats investigadores en el camp dels plaguicides a la Universitat Jaume I es remunten als inicis
dels anys 80, al si de l'antic Col·legi Universitari de Castelló, amb la posada en marxa del Laboratori de
Medi Ambient; al mateix temps, es van iniciar les primeres investigacions en matèria de recursos
hídrics. Amb la creació de la Universitat Jaume I l'any 1991, ambdues línies es van fusionar sota la
denominació de Grup d'Investigació de Medi Ambient i Recursos Naturals (GIMARN). En la dècada
dels 90 el GIMARN va ser codirigit pels doctors Félix Hernández i Ignacio Morell, i es va desenvolupar
una intensa activitat investigadora en les àrees de Química Analítica i d'Hidrogeologia, amb especial
èmfasi en el camp dels plaguicides.

L'any 2000 els investigadors de l'àrea de Química Analítica es van plantejar obtenir la certificació de les
bones pràctiques de laboratori (BPL). Les BPL són un conjunt de regles, procediments i pràctiques
establides i promulgades per l'OCDE, que es consideren de compliment obligatori per a assegurar la
qualitat i integritat de les dades produïdes com a base de la mútua acceptació de resultats entre distints
països. Les BPL s'apliquen només a estudis no clínics realitzats sobre compostos que poden afectar la
seguretat i la salut de les persones, animals o el medi ambient, amb fins d'autorització i comercialització.
D'aquesta manera es pretén evitar la duplicitat d'estudis, obstacles en el comerç internacional, i millorar,
en suma, la protecció de la salut humana i del medi ambient.

Amb aquest fi es va crear el Laboratori d'Anàlisi de Residus de Plaguicides (LARP) que al novembre del
2001 va obtenir el certificat de compliment de bones pràctiques de laboratori per a l'anàlisi de residus de
productes fitosanitaris (CERTIFICAT 17BPL/22), i es va convertir en el primer laboratori espanyol que
aconsegueix aquesta prestigiosa certificació en el camp de productes fitosanitaris. A l'octubre del 2002
el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació va autoritzar el LARP per a realitzar assajos de residus
de productes fitosanitaris sota els requisits de les bones pràctiques de laboratori, mitjançant una
resolució del director general d'Agricultura.

Amb la implantació de les BPL al camp de l'anàlisi de plaguicides, el LARP s'ha convertit en un
laboratori de referència d'àmbit nacional i internacional. Els estudis realitzats pel LARP tenen com a
objectiu l'obtenció de dades per a l'autorització de matèries actives en l'àmbit de la UE (inclusió en
l'annex I de la Directiva 91/414), o per al registre de fórmules en qualsevol dels Estats membres. Sobre
la base de les dades obtingudes pel LARP s'estableixen els límits màxims de residus de plaguicides
(LMR) en aliments, límits legals que tenen com a àmbit tota la UE.

Un fita important en el procés de consolidació del LARP és la seua designació com a laboratori de
referència del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació en matèria d'anàlisi de productes fitosanitaris
i dels seus residus, per a la realització d'estudis sota BPL quant a l'establiment de límits màxims de
residus (Ordre APA/1964/2005, de 6 de juny; BOE 150, 24 de juny del 2005).

Paral·lelament als estudis BPL realitzats pel LARP, el grup de treball de Química Analítica ha anat
efectuant un bon nombre d'investigacions centrades principalment en l'ús de tècniques híbrides de
cromatografia (tant de gasos com de líquids)/espectrometria de masses, incloent-hi un ampli ventall de
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tècniques MS, amb analitzadors de quadrupol, trampa d'ions, triple quadrupol, temps de vol (TOF) i
quadrupol-temps de vol (QTOF). Les investigacions dutes a terme en els últims anys han tingut un
important component aplicat, i s'han abordat camps com el de contaminants orgànics en el medi ambient
i en aliments, l'anàlisi de fluids i teixits biològics humans, ecotoxicologia marina, etc.

L'any 2004 els grups de treball de Química Analítica i d'Hidrogeologia van presentar a la Universitat
Jaume I la proposta de creació de l'Institut Universitari de Plaguicides i Aigües (IUPA), sobre la base
dels antecedents existents de col·laboració entre ambdós grups, justificant, així mateix, la seua necessitat
per l'interès dels treballs realitzats per ambdós grups investigadors.

L'IUPA es va crear finalment pel Decret 260/2004, de 19 de novembre, del Consell de la Generalitat
Valenciana.

Cal assenyalar que investigadors de l'IUPA han promogut la creació de la Unitat Associada
d'Ecotoxicologia Marina juntament amb l'Institut d'Aqüicultura Marina de Torre La Sal (IATS) del
Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC). Per part de l'IUPA, els membres que formen part
de la Unitat Associada són el doctor Francisco López (director) i els doctors Roque Serrano i Félix
Hernández.

Seccions de treball i govern

L'IUPA es divideix en tres seccions de treball:

• Investigacions analítiques

Laboratori d'Anàlisi de Residus de Plaguicides (LARP)

Recursos hídrics

L'òrgan de representació i govern és el Consell de l'Institut, que està format pel director, el subdirector,
el secretari, tot el professorat i personal investigador propi i una representació del personal investigador
en formació i del PAS.

Línies d'investigació

Al llarg dels quasi 20 anys de treball del grup d'investigació que constitueix l'IUPA, s'han desenvolupat
diversos projectes d'investigació en temes relacionats principalment amb la problemàtica analítica,
ambiental i toxicològica dels plaguicides.

Les línies d'investigació en què s'està treballant actualment són:

• SECCIÓ D'INVESTIGACIONS ANALÍTIQUES

Impacte dels plaguicides sobre la qualitat de les aigües

Investigació sobre nous contaminants en aigües: fàrmacs i hormones

Aplicacions de tècniques híbrides cromatografia/espectrometria de masses en la quantificació,
confirmació i elucidació de contaminants orgànics en mostres d'interès ambiental, alimentari i
toxicològic

Estudis d'exposició de la població a plaguicides: metabolisme en éssers humans

Estudis sobre aqüicultura, amb especial èmfasi en la toxicitat, bioacumulació i biomagnificació de
plaguicides i compostos clorats en organismes marins.
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• LABORATORI D'ANÀLISI DE RESIDUS DE PLAGUICIDES

Estudis sobre productes fitosanitaris en compliment dels principis de les bones pràctiques de
laboratori.

• SECCIÓ DE RECURSOS HÍDRICS

Processos de salinització

Contaminació d'aqüífers per activitats agrícoles

Contaminació per metalls pesants

Recàrrega natural

Infiltració d'aigües residuals

Hidrogeoquímica

Gestió de recursos hídrics

Durant 2005, l'activitat científica s'ha desenvolupat a través de 9 projectes d'investigació i 10 contractes
de col·laboració amb l'empresa privada; això ha donat lloc, dins de les línies de treball abans
esmentades, a la publicació de 12 articles científics i diverses comunicacions en congressos.

Cal destacar el recent acord de comanda de gestió entre el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i
el LARP per a la realització d'anàlisi i assajos seguint les BPL, a fi de fixar els límits màxims de residus
de productes fitosanitaris, durant un període de 4 anys.

Servei Central d'Instrumentació Científica
PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI

• Direcció: Juan Bta. Carda Castelló

Coordinació tècnica: Lourdes Chiva Edo

• Personal tècnic

José Javier Gómez Serrano

Gabriel Peris Pérez

Cristian Vicent Barrera

Laura Orero Iserte

Cristina Zahonero Gómez

Manuel Sancho Andreu

SECCIONS
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• SECCIÓ MICROSCÒPIA

Microscopi òptic

Microscopi electrònic d'escombratge amb microanàlisi per dispersió d'energies

• SECCIÓ DE FLUORESCÈNCIA DE RAIGS X

Espectròmetre de fluorescència de raigs-X

• SECCIÓ DE DIFRACCIÓ DE RAIGS X EN POLS

Sistema doble de difracció de pols amb cambra d'alta i baixa temperatura

Sistema simple de difracció de pols

• SECCIÓ DE DIFRACCIÓ DE RAIGS X EN MONOCRISTALL

Sistema de difracció de raigs X en monocristall

• SECCIÓ DE RESSONÀNCIA MAGNETICONUCLEAR

Sistema de RMN de 500 MHz

Sistema de RMN de 300 MHz

• SECCIÓ D'ESPECTROMETRIA DE MASSES ATÒMICA

Espectròmetre de masses atòmiques amb acoblament de plasma induït (ICP-MS)

• SECCIÓ D'ESPECTROMETRIA DE MASSES MOLECULAR

Espectròmetre de masses de triple quadrupol acoblat a cromatrografia líquida

• SECCIÓ D'ANÀLISIS TÈRMICA

Sistema d'anàlisi tèrmica diferencial i termogravimètrica acoblat a espectròmetre de masses
quadrupol

• SECCIÓ DE MESURAMENTS MAGNÈTICS

Magnetòmetre amb criòstat
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• ALTRE EQUIPAMENT ADQUIRIT EN LES ÚLTIMES ANUALITATS

Espectròmetre de masses de temps de vol

Sistema d'irradiació làser amb resolució micromètrica per a fotomicroscòpia

Unitat per a determinar l'activitat òptica de molècules

Cromatografia de gasos acoblada a espectrometria de masses amb analitzador de temps de vol de
alta resolució

Fluorímetre modular en estat estacionari i resolt en el temps

Perfilòmetres per a la caracterització topogràfica de superfícies

Equip de generació i anàlisi de pols làser ultraràpid

Equip d'espectroscòpia infraroja amb microscòpia i FT-Raman

Sistema de mesuraments d'impedància elèctrica

ACTIVITATS

El Servei Central d'Instrumentació Científica ha col·laborat en la investigació realitzada pels grups de
investigació dels departaments d'aquesta Universitat, com ara Química Inorgànica i Orgànica, Ciències
Experimentals, Tecnologia, principalment. El SCIC també ha col·laborat en la realització d'anàlisi i
assajos necessaris per a matèries impartides a les pràctiques de laboratori, principalment de la
Llicenciatura de Químiques. Durant el 2005 i el 2006 s'ha col·laborat amb entitats externes, universitats i
empreses, en la realització d'anàlisi i assessoraments tècnics.
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Capítol 12. ACTIVITATS CULTURALS I
PROMOCIÓ UNIVERSITÀRIA
Programa Campus Obert

Activitats esportives

Resum
La Universitat Jaume I disposa, des que va ser creada, d'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 funció del Servei està centrada en la
millora, manteniment i desenvolupament d'una major qualitat de vida.

El repte iniciat per l'equip rectoral amb la construcció del pavelló poliesportiu i amb la zona de raquetes,
posada en funcionament al novembre del curs 2004/05, s'ha continuat amb la realització del projecte de
les instal·lacions esportives a l'aire lliure i la inclusió d'un nou projecte, la piscina. Pel que fa a aquestes
noves instal·lacions, està pendent de formalitzar el pla d'inversió que té signat la Generalitat Valenciana,
la qual cosa permetrà que es finalitze aquesta aposta. Això acredita la seriositat i compromís de la
política de l'equip rectoral respecte de l'activitat física i esportiva que es realitza a l'UJI.

Cal destacar l'índex de percentatge d'inscripcions en activitats esportives; s'ha consolidat l'ús de la nova
zona de raquetes; els cursos de formació esportiva i competicions oferts pel Servei d'Esports, i s'ha
arribat a un total de 10.633 inscripcions durant aquest any.

A més, el Servei d'Esports va encetar una línia molt marcada a millorar la qualitat dels serveis que
ofereix; per això, al juny de 2004, va rebre la certificació de la norma ISO-9001-2000 i ha estat avaluada
satisfactòriament el 2006.

Una altra de les accions que marquen l'aposta per la qualitat és la posada en marxa de la carta de serveis
en el curs passat i de la qual, aquest any, es poden apreciar el primers resultats. Aquests resultats
evidencien els compromisos adquirits i ens permet garantir i certificar 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.

Introducció
La Universitat Jaume I disposa, des que va ser creada, d'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 funció del Servei està centrada en la
millora, manteniment i desenvolupament d'una major qualitat de vida.
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Dins del conjunt d'activitats que s'ofereixen hi ha un grup que estan orientades des del punt de vista de
l'enfrontament esportiu, on les persones de la comunitat universitària que ho desitgen poden participar
en tot un programa de competicions intrauniversitàries i interuniversitàries.

Aquestes competicions arriben al màxim exponent amb la participació en els Campionats d'Espanya
Universitaris, i a partir del curs pròxim, en la participació en els Campionats d'Europa Universitaris
representant la nostra Universitat, en el cas que s'aconseguisca la classificació en les fases finals dels
Campionats d'Espanya Universitaris.

Un altre aspecte important dins de la nostra comesa és la necessitat de formar els nostres usuaris.
Aquesta formació va des de la iniciació en alguna activitat física fins a la tecnificació en altres. A més a
més, dins de la funció formadora cal destacar els cursos, debats i assessoraments que es realitzen de
forma quotidiana amb la finalitat d'augmentar la cultura física i esportiva i el coneixement d'aquests
temes per part de la comunitat universitària.

És important esmentar l'oferta de crèdits de lliure elecció que es generen per cursos de formació o
participació en activitats organitzades pel Servei d'Esports.

Totes aquestes funcions es poden dur a terme gràcies a les fortes inversions que realitza la Universitat en
instal·lacions esportives i a la millora en la dotació de qualitat del personal que hi treballa. Fruit
d'aquestes accions s'està consolidant com una realitat el pla director d'instal·lacions esportives de la
Universitat Jaume I, que ha posat en marxa amb gran èxit i acceptació la zona de raquetes. Aquesta zona
s'ha configurat com un espai de gran importància dins del conjunt de l'oferta d'activitats que genera el
Servei d'Esports. A més, s'ha finalitzat la realització del projecte d'instal·lacions esportives a l'aire lliure,
al qual s'ha afegit l'elaboració del projecte de la nova piscina. Aquestes instal·lacions, la materialització
de les quals està pendent del pla d'inversions, seran una actuació prioritària per a un futur immediat.
Aquest fet acredita la seriositat i el compromís de la política de l'equip rectoral respecte de l'activitat
física i esportiva que es realitza a l'UJI.

Com a dada rellevant en la història del Servei d'Esports, és molt important destacar la certificació ISO-
9001 que va obtindre el Servei al juliol del 2004, que es revalida per tercera vegada aquest any 2006.

D'altra banda, i com a novetat, el Servei d'Esports inclou una carta de serveis adreçada als seus usuaris i
usuàries on s'assumeixen uns compromisos i s'explicita la manera de posar-los en pràctica. La carta de
serveis garanteix i certifica els procediments que segueix el Servei d'Esports per tal de cercar la millora
de la qualitat contínua dels seus serveis i l'orientació cap als seus usuaris i usuàries.

En la mateixa línia, el Servei d'Esports, en la seua preocupació per atendre el marc que l'envolta, ha
participat de forma activa durant aquest curs 2005-06 en diversos programes, entre els quals cal
mencionar el Campionat d'Espanya de Futbol Sala Special Olympics, el Campionat d'Espanya Jugant a
l'Atletisme i el Projecte Esport i Pau en el marc de l'Any Internacional de l'Esport promulgat per
Nacions Unides.

Finalment, en la línia divulgadora de l'esport, s'ha realitzat la primera edició del concurs de fotografia
esportiva universitària que tindrà continuïtat en pròximes edicions.

És hora, doncs, de presentar aquest Servei d'Esports i tot el conjunt d'activitats que realitza, de forma
que pugueu utilitzar-lo per tal que us permeta seleccionar l'activitat o activitats que més s'ajusten a les
vostres característiques i perquè gaudiu dels beneficis d'una activitat física sana, orientada i organitzada.
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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, afavorint el contacte, les relacions
interpersonals i la diversió.

Àrea de formació i difusió. Es pretén iniciar i/o 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. En 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 a la vegada 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 obtingudes en el Servei d'Esports durant el curs
acadèmic 2005/06.

Dades del Servei d'Esports
Instal·lacions esportives

Campus del Riu Sec

12071 Castelló de la Plana

Pavelló Poliesportiu

Telèfons: 964 728 804/729 314

Fax: 964 728 807

Zona de raquetes

Telèfon: 964 387 051

Fax: 964 387 053

se@uji.es

www.uji.es/serveis/se

Altres adreces

Carlos Hernando Domingo hernando@edu.uji.es
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Juan María Beltrán Ferrer 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

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 Rodríguez 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

• Juan María Beltrán Ferrer

Tècnic mitjà d'Esports
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• 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

• 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

María Lidón Marza Marco

Jeanine Anna de Dann Braun

Azucena Rodríguez Rodilla

Àrea de Competició

• María Pilar Marín Gil

Vicente Porcar Blach

Noemí Bachero Alguacil

Àrea d'Activitats

• Saúl Viciano Selma
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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

Roberto Morales Jordá

Manuel Sergio Archilés Estrada

Sergi Aicart Nebot

Òscar Aicart Nebot

José Miguel Martínez Manzanera

M. Carmen Ballesteros Torres

María Lidón Marza Marco

Jeanine Anna de Dann Braun

Azucena Rodríguez Rodilla

Àrea d'Administració

• Juan María Beltrán Ferrer

Carlos Porcar Blanch

Dades d'inscripcions en activitats esportives

Taula 12.1. Inscripcions del curs 2005-2006

Activitats Inscripcions

10633

Aeròbic 331

Aikido 34

Atletisme 12
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Activitats Inscripcions

10633

Bàdminton iniciació 13

Bàdminton lliga 9

Bàdminton lliure 56

Bàdminton torneig CIGL 6

Balls de saló iniciació 135

Balls de saló perfeccionament 49

Bàsquet 3x3 mixt 56

Body Weight 163

Bons de Pàdel 42

Bons de Tennis 2

Campionat Autonòmic d'Esport Universitari 135

Campionat Interuniversitari d'Esport Universitari 134

Campionats d'Espanya Universitaris 63

Capoeira iniciació 50

Capoeira perfeccionament 30

Curs d'activitat física amb gent gran (una proposta
alternativa)

12

Curs d'activitat física per a la salud (introducció al
Pilates i ioga)

33

Curs d'àrbitres de futbol sala 12

Curs d'iniciació als esports d'aventura (mòdul B) 13

Curs de monitor d'aeròbic nivell 1 6

Curs de monitor d'aeròbic nivell 2 5

Curs de nutrició i exercici físic 31

Curs de recursos didàctics per al treball de la motricitat
en l'aula d'educació infantil

31

Curs de recursos i tècniques per l'animació del temps
lliure (mòdul B)

26

Curs de submarinisme 31

Curs la importància del massatge i la relaxació en
l'esport

36

Cursa en valencià 28

Defensa personal 30

Educació física i salut per a majors 18

Equitació Cavallers 16

Equitació Poni Club 21

Escacs lliga 8

Esgrima iniciació 15

Esgrima perfeccionament 9

Esquaix lliga 10

Esquaix lliure 165

Esquaix torneig CIGL 1
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Activitats Inscripcions

10633

Fit way 55

Fit way PAS-PDI 55

Frontennis lliure 365

Frontennis parelles lliga avançats 44

Frontennis parelles lliga principiants 28

Frontó valencià lliure 7

Futbol 3x3 Vila-real 31

Futbol 7 lliga 251

Futbol sala lliga 918

Golf 5

Golf Campionat Social 22

Golf torneig CIGL 10

Ioga 144

Jornada d'iniciació al rugbi femení 8

Jornada interuniversitària judo 42

Jornada interuniversitària taekwondo 13

Judo iniciació 22

Judo perfeccionament 24

Karate iniciació 14

Karate perfeccionament 15

Musculació 1608

Musculació selecció CADU 18

Natació 296

Obert de Pàdel 120

Pàdel iniciació 108

Escola d'Estiu Xiquets i Xiquetes 358

Pàdel perfeccionament 11

Pàdel lliga avançats 57

Pàdel lliga principiants 27

Pàdel lliure 719

Pàdel mixt- Viu la Universitat 10

Pàdel torneig CIGL 15

Patinatge 38

Piragüisme iniciació 14

Piragüisme perfeccionament 6

Preseleccions universitàries 155

Programa d'esportistes d'elit 9

Senderisme 166

Setmana Blanca Febrer 83

Setmana Blanca Pasqua 43
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Activitats Inscripcions

10633

Soci 1613

Spinnig 116

Step 205

Step PAS/PDI 74

Taekwondo iniciació 31

Taekwondo perfeccionament 35

Tai txi txuan 97

Taller de bridge 6

Tennis iniciació 90

Tennis lliga avançats 38

Tennis lliga principiants 17

Tennis lliure 378

Tennis perfeccionament 11

Tennis taula iniciació/perfeccionament 4

Tennis taula torneig 11

Tennis torneig CIGL 18

Vela creuer 17

Vela creuer promoció 21

Vòlei platja torneig 23

UJI Salut 17

Taula 12.2. Inscripcions per sectors 2005-06

Membres Inscripcions

10633

Estudiant 7140

Personal d'adminstració i serveis 503

Personal docent i investigador 684

SAUJI 1682

Altres 624

Taula 12.3. Nombre d'hores reservades

Utilització del pavelló poliesportiu i zona de raquetes 31.291,5

Organització d'esdeveniments

• IV Marató i Mitja Castelló-Sant Joan de Penyagolosa
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Escola d'Estiu dels Xiquets i Xiquetes

V Pujada al Bartolo

L'esport més solidari

Cursa per la llengua

Viu la Universitat

Col·laboració en esdeveniments

• Camp a Través Ciutat de Castelló

Universitat per a Majors

Vicerectorat de Relacions Institucional i Benestar Social

Marató Vila-real

Club Triatlón Benicense

I Cursa de Muntanya a Benassal

II Torneig Jugant a l'Atletisme

Taula 12.4. Evolució de les inscripcions

Curs acadèmic Sectors universitaris Inscrits Servei
d'Esports

% Participació Nombre d'activitats

1991-92 6.105 981 16,07% 29

1992-93 6.930 1.954 28,20% 32

1903-04 16.460 9.150 55,59% 86

1993-94 7.892 2.251 28,52% 34

1994-95 8.837 2.544 28,79% 42

1996-97 10.322 3.262 31,60% 38

1997-98 11.384 3.488 30,64% 41

1998-99 12.373 3.794 30,66% 48

1999-00 12.609 3.866 30,66% 45

2000-01 13.456 4.313 32,05% 43

2001-02 14.777 4.390 29,40% 45

2002-03 15.551 5.839 37,55% 62

2003-04 15.733 5.762 36,62% 69

2004-05 16.460 9.150 55,59% 86

2005-06 17.489 10.633 60,79% 88
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Fotografies

Activitats esportives
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Activitats esportives

Activitats esportives

Activitats socioculturals

Aula de Música
L'Aula de Música és l'espai dedicat a la difusió, la formació i la creació de l'art de la música; espai obert
a la comunitat universitària i a la societat en general que actualment disposa dels grups estables
següents:

- L'Orfeó Universitari

- L'Orquestra de Cambra

- La Big Band

A més, l'Aula de Música manté programacions estables de música que van des del ja consolidat
Universijazz, fins als cicles de música independent organitzats en col·laboració amb altres entitats.

L'activitat musical més important del curs ha sigut, indubtablement, la posada en escena de l'òpera
Pagliacci, de Leoncavallo. Aquesta activitat ha constituït una ambiciosa iniciativa que ha unit l'esforç
conjunt de diverses institucions educatives i culturals, amb la finalitat de crear un marc multidisciplinari
per a una relació enriquidora entre l'estudiantat de les diferents branques de l'espectacle.

En la coproducció han col·laborat: la Universitat Jaume I, el Conservatori Superior de Música Salvador
Seguí de Castelló, Castelló Cultural, l'Escola d'Arts i Superior de Disseny de Castelló i Institut
Politècnic de Castelló.

ACTIVITATS CULTURALS I
PROMOCIÓ UNIVERSITÀRIA

180



L'òpera es va presentar amb gran èxit davant del públic castellonenc en el Teatre Principal, els dies 20 i
21 de maig. Cal ressaltar el treball que sota la direcció de Carles Amat, director musical i d'Alain
Vigneau, director escènic, va realitzar més de noranta persones, tant en el vessant escènic (solistes, cors,
músics i mims), com en l'organització tècnica. El Servei d'Activitats Socioculturals es va bolcar en
aquesta complexa activitat que va suposar un esforç afegit en logística i que també va comptar amb el
treball de l'Aula de Música i de l'Aula de Teatre.

Concert de la Big Band UJI. Teatre Municipal de Benicàssim. Març de 2006
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Òpera Pagliacci. Teatre Principal de Castelló. Maig de 2006

Taula 12.5. Activitats de l'Aula de Música

Títol de l'ctivitat Lloc Entitat
organitzadora

Dates Participants

Espai de jazz Facultat de Ciències
Humanes i Socials

SASC. Aula de
Música

D'octubre de 2005 a
Maig de 2006

32

L'ensemble vocal, del
Barroc a les noves

tendències

Facultat de Ciències
Humanes i Socials

SASC. Aula de
Música

Del 10 d'octubre al 21
de desembre de 2005

58

Festa de Santa Cecília
2005

Vestíbul de la
Facultat de Ciències
Humanes i Socials

SASC 24 de Novembre de
2005

340

Concert de Nadal Sala d'actes d'Alfons
el Magnanim. FCJE

SASC 21 de Desembre de
2005

270

L'ensemble vocal. Del
renaixement a les
noves tendencies

Aula de Música de la
FCHS

SASC Del 7 de març al 21
de maig

48

Concert Big Band UJI Teatre Municipal de
Benicàssim

Aula de Música, espai
de Jazz

9 de març de 2006 125

Universijazz'06 Casino Antic.
Castelló de la Plana

Universitat Jaume I i
Café del Mar

16,17 i 30 de març, 1
d'abril de 2006

435

Òpera Teatre Principal de
Castelló

Universitat Jaume I,
Conservatori Superior
de Música Salvador
Seguí de Castelló i

20 i 21 de maig de
2006

1.200
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Títol de l'ctivitat Lloc Entitat
organitzadora

Dates Participants

Castelló Cultural

Concert fi de curs Big
Band UJI

Casino Antic.
Castelló de la Plana

Universitat Jaume I 25 de maig de 2006 450

Participació de
l'Orfeó Universitari
en la XVI edició del

festival Europa
Cantat

Magúncia
(Alemanya)

De l'1 al 6 d'agost de
2006

TOTAL
ASSISTENTS

2.958

Taula 12.6. Col·laboracions de l'Aula de Música

Títol de l'activitat Lloc Entitat
organitzadora

Dates Participants

SONS. Cicle de
Músiques

Independents de
Castelló

Sala Alfons el
Magnànim, Sala

Ricoamor, Sala Van
Van, Cafè Teatre

Conino Gurillo i el
Centre Municipal de
Cultura de Castelló

SASC, Ajuntament de
Castelló de la Plana i

Septiembre
Recuerdos

Del 13 d'octubre de
2005 al 20 de juny de

2006

2.135

Concert: Octet Espai
de Jazz UJI

Auditori i Palau de
Congressos de

Castelló

SASC i Fundació
Dávalos Fletcher

24 de Novembre de
2005

114

Tercer Seminari
Internacional de Jazz

UJI

Vil·la Elisa i Hotel
Palasiet. Benicàssim

CDMAR
Producciones

Del 6 al 8 de
Desembre del 2005

30

Òpera Montserrat (València) Ajuntament de
Montserrat

25 de juliol de 2006 1.000

TOTAL
PARTICIPANTS

3.279

Aula de Cinema
L'Aula de Cinema té com a elements centrals de la seua acció, l'organització de cicles de cinema, el
suport a festivals que es realitzen en la província, un taller de vídeo que elabora cada any les pròpies
creacions, i la mostra de curts en vídeo.

Però l'aula s'està obrint a altres fenòmens juvenils, com per exemple el còmic, que, a proposta dels
col·lectius estudiantils, ha organitzat durant aquest curs les segones jornades.

La primera edició de Cinemascore, Mostra de Cinema i Música, organitzada per l'Aula de Cinema i
realitzada simultàniament en el campus universitari, el Teatre Municipal de Benicàssim, el Pub
Sangril·la de Benicàssim i el bar La casa verda, en la ciutat de Castelló, també és una activitat important
de ressenyar. Aquesta activitat s'emmarca en un concepte de cultura jove i experimental, que ja ha
arrelat en la nostra Universitat.
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Cinemascore06. Las variaciones Bowers. FCHS. Maig de 2006

Activitats

Taula 12.7. Activitats Aula de Cinema

Titol de l'activitat Lloc Entitat
organitzadora

Dates Participants

Projeccions de
Cinema Estrany a La
Queca: Jodorowsky +

Brujería + Rollo
Porno.

Pub La Queca.
Castelló de la Plana.

Pub La Queca i
SASC

Del 25 de setembre al
4 de desembre de

2005

350

Taller de Vídeo.
Trastorn Visual 05

CENT. Universitat
Jaume I

SASC. Aula de
Cinema

Del 18 d'octubre al 22
de desembre de 2005

12

Destinació Àsia II.
Cicle de cinema

Aula Magna. ESTCE SASC. Aula de
Cinema

Del 8 de novembre a
l'1 de Desembre de

2005

91

ZAZ. La Queca Pub La Queca.
Castelló de la Plana.

SASC. Aula de
Cinema.

De l'11 de desembre
de 2005 al 22 de
gener de 2006

140

Projeccions de
Cinema Estrany a la

Queca: Terror italià +
Sèrie B

Pub La Queca.
Castelló de la Plana.

SASC i Pub la Queca Del 29 de gener al 12
de març de 2006

210

Taller de Vídeo.
Trastorn visual 06

Sala Multimèdia del
CENT. Universitat

SASC. Aula de
Cinema.

Del 13 de febrer al 5
de maig de 2006

13
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Titol de l'activitat Lloc Entitat
organitzadora

Dates Participants

Jaume I

Xocolatines
Metafísiques

Aula Magna. FCHS El fusil fotográfico i
SASC

Del 21 de febrer al 9
de març de 2006

30

Cicle de Cinema.
Neocines: Sessió

especial:

Neocines del Grau de
Castelló

Consell d'estudiants,
Aula de Cinema i

Neocines

9 de març de 2006 50

Cicle Còmic i Cinema Llibreria el Castell i
Pub la Queca

Aula de Cinema i
Freaks in Black

Del 27 de març al 30
d'abril de 2006

80

Cicle Interpretació i
Cançó: Musicals del

segle XX

Sala Alfons el
Magnànim i Sala de

Graus. FCJE

Aula de Cinema i
Associació A Muntó

Teatre

Del 27 de març al 6
d'abril de 2006

43

Exposició de Còmic
Castellonenc

Centre Social Sant
Isidre. Castelló de la

Plana.

Aula de Cinema,
Fanzone i Freaks in

Black

Del 24 d'abril al 13 de
maig de 2006

220

Taller de còmics Aula de dibuix de la
FCHS. Universitat

Jaume I

Aula de cinema Del 26 d'abril al 3 de
maig de 2006

17

COMICS_06. II
Jornades de Còmic de

Castelló.

ESTCE i Centre
Social Sant Isidre.

Aula de Cinema,
Freaks In Black i

Fanzone

4,5 i 6 de maig de
2006

424

Cinemascore'06 La Casa Verde, Hall
de la FCHS, Pub

Shangri-la i Teatre
Municipal de
Benicàssim

Aula de Cinema De l'11 al 14 de maig
de 2006

500

Foc Cinema:
Presentació DVD

Taller de Vídeo 2006

Casa de la cultura.
Moncofa

UJI i Foc Cinema 17 d'agost de 2006 20

TOTAL
ASSISTENTS

2.200

Col·laboracions

Taula 12.8. Col·laboracions de l'Aula de Cinema

Títol de l'activitat Lloc Entitat
organitzadora

Dates Participants

Aula de Cinema a les
Seus

Seu del Nord, Seu de
l'Interior, Seu dels
Ports, Benicarló,

Soneja, La Pobla de
Benifassà, Jérica,
Vilafranca i Viver

Campus Obert i
SASC

Del 7 d'octubre de
2005 al 27 de gener

de 2006

1.054

Otaku Matsuri_06 La Pèrgola. Castelló
de la Plana

Associació Otaku de
Castelló, ADAM i

Concejalia de Cultura
de l'Aj. de Castelló de

la Plana

Del 21 al 23 d'abril de
2006

2.000
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Títol de l'activitat Lloc Entitat
organitzadora

Dates Participants

TOTAL 3.054

Aula de Fotografia
L'Aula de Fotografia realitza les seues activitats sobre dos eixos fonamentals: l'organització
d'exposicions de fotografia des d'una concepció eclèctica, però apostant sempre per noves propostes, i el
fet de ser un espai convergent de debat sobre la fotografia, com a fenomen sociocultural obert a
agrupacions o associacions fotogràfiques.

Imaginària 06, fotografia a la primavera, es consolida com una trobada de fotografia tant a la ciutat com
a la resta del territori. Una mostra d'això ha estat la incorporació en aquesta edició del centre Municipal
de Cultura La Mercè, de Borriana, amb l'exposició "La línea del cielo", de Fernando Nos.

Exposició "Cartas de un náufrago". Sala Bancaixa Abadia. Octubre de 2005

Taula 12.9. Activitats de l'Aula de Fotografia

Títol de l'activitat Lloc Entitat
organitzadora

Dates Participants

Exposició: Cartas de
un Náufrago.

Sala Bancaixa
Abadia. Castelló de la

Plana

SASC. Aula de
Fotografia

De l'11 al 30
d'octubre de 2005

750

IV Jornades d'Imatge:
I Mostra de

Fotografia Projectada

Sala d'exposicions.
Centre Social Sant

Isidre. Castelló de la
Plana.

SASC. Aula de
Fotografia

Del 10 al 20 de
novembre de 2005

150

IV Jornades d'Imatge: Sala d'actes. Centre SASC. Aula de Del 15 al 24 de 30
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Títol de l'activitat Lloc Entitat
organitzadora

Dates Participants

Seminari Llenguatges
Fotogràfics

Social Sant Isidre.
Castelló de la Plana.

Fotografia novembre de 2005

IV Jornades d'Imatge:
III Cicle de

Fotografia i Cinema.
Paisatges emocionals

Sala d'actes. Centre
Social Sant Isidre.

Castelló de la Plana.

SASC. Aula de
fotografia

Del 18 de novembre
al 2 de desembre de

2005

15

Taller: Sala d'actes . Centre
social Sant Isidre.

Castelló de la Palna

SASC De l'11 de febrer al 8
d'abril de 2006

29

IV Concurs Nacional
de Fotografia de Gran
Format a l'Espai Urbà

Castelló de la Plana SASC Fins el 4 d'abril de
2006

71

Festa d'obertura
Imaginària 06

Pub Terra. Castelló
de la Plana.

Aula de Fotografia 26 d'abril de 2006 200

Taula redona Edifici Hucha.
Fundació Bancaixa.
Castelló de la Plana

Associació
Fotogràfica Sarthou
Carreres i Aula de

Fotografia

28 d'abril de 2006 30

VIII Marató
Fotogràfica Ciutat de

Castelló

Plaça Major de
Castelló i Campus de
la Universitat Jaume I

Aula de Fotografia i
Ajuntament de

Castelló

6 de maig de 2006 60

Exposició Fundació Dávalos
Fletcher. Castelló de

Plana

Aula de Fotografia Del 9 al 28 de maig
de 2006

334

Exposició Carrers i places de
Castelló de la Plana

Aula de Fotografia Del 9 de maig al 9 de
juny de 2006

V Concurs de
Fotografia Nocturna

Foterrània

Pub Terra. Castelló
de la Plana.

Pub Terra i Aula de
Fotografia

13 de maig de 2006 46

Exposició VIII
Marató Fotogràfica
Ciutat de Castelló

Casal Jove del Grau
de Castelló

Aula de Fotografia i
Ajuntament de

Castelló

Del 18 al 31 de maig
de 2006

500

Exposició V Concurs
de Fotografia

Nocturna Foterrània

Pub Terra. Castelló
de la Plana.

Pub Terra i Aula de
Fotografia

Del 26 de maig al 30
de juny de 2006

400

Actuació musical
Jove Dixiland Band

Pub Terra. Castelló
de la Plana.

Pub Terra i Aula de
Fotografia

26 de maig de 2006 200

Exposició fotogràfica Centre Cultural La
Mercè. Borriana

Aula de Fotografia Del 31 de maig al 30
de juny de 2006

300

Festa de Cloenda
Imaginaria 06

Pub Terra. Castelló
de la Plana.

Aula de Fotografia 1 de juny de 2006 100

TOTAL 2.915

Taula 12.10. Col·laboracions de l'Aula de Fotografia

Títol de l'activitat Lloc Entitat
organitzadora

Dates Participants

1r Concurs de Servei d'Esports de la Servei d'Esports de la Fins al 17 de març de 50
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Títol de l'activitat Lloc Entitat
organitzadora

Dates Participants

Fotografia Esportiva
Universitària

Universitat Jaume I Universitat Jaume I 2006

II Semana
Intercultural

Bancaixa-UJI

Bancaixa i
Universitat Jaume I

Creació d'un DVD

Exposició fotogràfica Galeria Pictograma.
Castelló de la Plana

Galeria Pictograma Del 27 d'abril al 9 de
juliol de 2006

400

Exposició Saleta Municipal.
Ajuntament d'Onda

Agrupació
Fotogràfica L'Art de

la Llum

Del 27 d'abril al 30 de
maig de 2006

840

Exposició Pub Terra. Castelló
de la Plana.

Pub Terra Del 2 al 31 de maig
de 2005

500

Exposició Galeria Formiguer.
Castelló de la Plana

Galeria-bar
Formiguer

Del 4 al 31 de maig
de 2006

120

Exposició Galeria Formiguer.
Castelló de la Plana

Galeria-bar
Formiguer

Del 4 al 31 de maig
de 2006

120

Exposició Galeria-bar Meduse.
Grau de Castelló

Galeria-bar Meduse De l'11 de maig a l'11
de juny de 2006

240

TOTAL 2.220

Aula de Teatre
És l'espai de creació degà de la Universitat, ja que va nàixer en l'antic Col·legi Universitari de Castelló
(CUC). Es configura com un àmbit formatiu i de creació escènica que, a més, organitza en el seu si la
Mostra de Teatre Reclam.

L'Aula de Teatre Carles Pons va estrenar en el Teatre Municipal de Benicàssim, amb un notable èxit de
públic, l'obra "Lectura pànica", inspirada en textos d'Alejandro Jodorowsky, que ha sigut la culminació
d'un procés de creació col·lectiva que d'ara endavant s'oferirà per diversos circuits.

Durant el curs passat es van realitzar un total de 621 hores de formació amb la participació d'un total de
152 persones.

ACTIVITATS CULTURALS I
PROMOCIÓ UNIVERSITÀRIA

188



Estrena de l'espectacle "Lectura Pànica". Teatre Municipal de Benicàssim. Juny 2006

Activitats

Taula 12.11. Activitats de l'Aula de Teatre

Títol de l'activitat Lloc Entitat
organitzadora

Dates Participants

Inauguració Aula de
Teatre Carles Pons

Aula de Teatre Carles
Pons. FCJE

SASC. Aula de
Teatre Carles Pons

17 d'octubre de 2005 50

Curs d'Iniciació al
teatre

Aula de Teatre Carles
Pons. FCJE

SASC. Aula de
Teatre Carles Pons

Del 18 d'octubre de
2005 a l'11 de maig

de 2006

31

Curs d'Interpretació Aula de Teatre Carles
Pons. FCJE

SASC. Aula de
Teatre Carles Pons

Del 19 d'octubre de
2005 a l'11 de maig

de 2006

23

Taller de Muntatge Aula de Teatre Carles
Pons. FCJE

SASC. Aula de
Teatre Carles Pons

D'octubre de 2005 a
maig de 2006

9

El camí del pallasso.
Mòdul I

Aula de Teatre Carles
Pons. FCJE

SASC. Aula de
Teatre Carles Pons

Del 12 al 17 de
desembre del 2005

23

El camí del pallasso.
Mòdul II

Aula de Teatre Carles
Pons. FCJE

SASC. Aula de
Teatre Carles Pons

Del 13 al 17 de febrer
del 2006

23

Conferència
Presentació el mètode

Grinberg

Aula de Teatre Carles
Pons

Aula de Teatre Carles
Pons

17 de febrer de 2006 30

Taller avançat de
narració oral

Aula de teatre Carles
Pons. FCJE

Aula de Teatre Carles
Pons

1, 2, 3 de març de
2006

9
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Títol de l'activitat Lloc Entitat
organitzadora

Dates Participants

Cuentos sabrosones
con sabor Venezolano

Cafè teatre pub Terra.
Castelló de la Plana

Aula de Teatre Carles
Pons

1 de març de 2006 60

Celebració del Dia
Mundial del Teatre.
Elaboració d'un punt

de llibre
commemoratiu

SASC. Aula de
Teatre Carles Pons

27 de març de 2006

El camí del pallasso.
Mòdul III

Aula de Teatre Carles
Pons. FCJE

SASC. Aula de
Teatre Carles Pons

Del 3 al 7 d'abril de
2006

18

Ciclorama i Projecte
Alcover:

Teatre Municipal de
Benicàssim

SASC. Aula de
Teatre Carles Pons

7 d'abril i 5 de maig
de 2006

156

Ciclorama i Projecte
Alcover:

Teatre Municipal de
Benicàssim

SASC. Aula de
Teatre Carles Pons

11 de maig de 2006 110

Taller fi de curs de
l'Aula de Teatre

Carles Pons

Sala d'actes Alfons el
Magnànim. FCJE

Aula de teatre Carles
Pons

11 de maig de 2006 260

Taller de
sistematurgia

Aula de Teatre Carles
Pons. FCJE.

SASC. Aula de
Teatre Carles Pons

22, 23 i 24 de maig de
2006

16

Estrena de
l'espectacle

Teatre Municipal de
Benicàssim

Aula de teatre Carles
Pons

28 de juny de 2006 400

TOTAL 1.218

Curs "El camí del pallasso". Aula de Teatre Carles Pons. Abril de 2006

RECLAM 2005. XIII Mostra de Teatre
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RECLAM 2005: Actuació de Ziya Azazi. Vestíbul de la FCHS. Novembre de 2005

• El Reclam és la mostra de teatre professional que durant el mes de novembre comparteix
programació amb teatres de diversos pobles i ciutats de les nostres comarques.

ACTUACIONS TEATRALS: PRODUCCIONS DE FERRO: Memòries d'un reclam. KAREL
CREEMERS: Kalm. PEZ EN RAYA: Hot Burrito. COMEDIANTS: Las mil y una noches.
XIRRIQUITEULA TEATRE: Girafes. ZIYA AZAZI: Dervish in progress. ESPEJO NEGRO:
Perros flauta. POT DE PLOM: Con la iglesia hemos topao. LA DEPENDENT: H2O.
CACHIVACHE: Sueños. INDUSTRIAL TEATRERA: Motards. ACCIDENTS POLIPOÈTICS:
Franco ha muerto o cómo idiotizar a un pollo. ELS JOGLARS: La torna de la torna. HERMANOS
OLIGOR: Las tribulaciones de Virginia. CHURCHILL & CO. : Los Grumildos. LA DEPENDENT:
Cómplices. SETZE FETGES ASSOCIATS: Non solum. ANANDA DANSA: Soñando Alicia.

ACTUACIONS MUSICALS: JEREZ- TEXAS. NACHO MASTRETA: Música de automóvil.

PROJECCIONS DE CINEMA: Ayurveda. Cineastas contra magnates.

ESPAIS: Universitat Jaume I, actuacions en totes les facultats. Almassora: Auditori Les Boqueres.
Benicarló: Auditori Municipal. Benicàssim: Teatre Municipal. Borriana: Teatre Payá i Mercat.
Castelló de la Plana: Teatre Principal i Cafè Teatre Pub Terra. La Vall d'Uixó: Teatre Municipal.
L'Alt Palància: Casa de la Cultura (Viver) i Salón de usos múltiples (Montan). Morella: Teatre
Municipal. Onda: Auditori Municipal Mónaco. Vilafranca: Casa de la Cultura (Sala Carles Pons).
Vila-real: Auditori Municipal. Vinaròs: Auditori Municipal W. Ayguals de Izco.

ENTITATS ORGANITZADORES: Universitat Jaume I, Diputació de Castelló, BP Oil, Fundació
Caixa Castelló- Bancaixa, Aj. d'Almassora, Aj. de Benicarló, Aj. de Benicàssim, Aj. de Borriana, Aj.
de Castelló de la Plana, Aj. de Morella, Aj. d'Onda, Aj. de La Vall d'Uixó, Aj. de Vilafranca, Aj. de
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Vila-real, Aj. de Vinaròs, Circuit Teatral Valencià, Teatre Principal de Castelló i Fundación Bancaja
Segorbe.

DATES: Del 3 al 27 de novembre de 2005

NOMBRE D'ASSISTENTS: 11.691

Col·laboracions

Taula 12.12. Col·laboracions de l'Aula de Teatre

Títol de l'activitat Lloc Entitat
organitzadora

Dates Participants

Preestrena de
l'espectacle

Aula de Teatre Carles
Pons. FCJE

SASC i El Teatre de
l'Home Dibuixat

28 de novembre de
2005

55

Participació de l'Aula
de Teatre Carles Pons

en la XI Mostra de
Teatre Universitari de

la Xarxa
d'Universitats de

l'Institut Joan Lluís
Vives

Universitat Autònoma
de Barcelona.

Campus de Bellaterra

Universitat Autònoma
de Barcelona i Institut

Joan Lluís Vives

Del 2 al 5 de maig de
2006

89

Aniversari 10 anys de
Platea

Llibreria Babel, Cafè-
teatre Conino Gurillo

i pub Terra

Associació
d'Espectadors Platea

1, 8 i 14 de juny de
2006

500

Humor a la mar El Oso Marino. Plaça
del Mar. Grau de

Castelló

El Oso Marino 10, 11 i 12 de juliol
de 2006

800

Mostra de Teatre
Capsigrany

Vilafranca Aj. de Vilafranca i
Associació Cultural la

Xalera

Del 8 a l'11 de juny
de 2006

TOTAL 1.444

Activitats formatives
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Meridians 2006. Ponència de Jordi Baltà. Abril de 2006

Taula 12.13. Activitats formatives

Títol de l'actvitat Lloc Entitat
organitzadora

Dates Participants

Taller de Literatura Facultat de Ciències
Humanes i Socials

SASC i Vicerectorat
d'Ordenació
Acadèmica i
d'Estudiants

Del 13 d'octubre fins
al 30 de novembre de

2005

14

Escola de Tardor. El
debat dels transgènics

Sala de Graus ESTCE SASC Del 24 al 28 d'octubre
de 2005

13

Meridians '06 Sala de Juntes del
Rectorat

SASC 26 i 27 d'abril de
2006

34

TOTAL 61

Taula 12.14. Col·laboracions en activitats formatives

Títol de l'activitat Lloc Entitat
organitzadora

Dates Participants

II Jornades del
Fesfolk. Noves

Visions del Folk

Torreblanca Fesfolk 2005.
Torreblanca

21 i 22 d'octubre de
2005

15

Curs Protecció
processal de les
víctimes de la

Sala de Graus de la
FCJE. Universitat

Jaume I

Departament de Dret
Públic de la

Universitat Jaume I

24 i 25 de novembre
de 2005

90
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Títol de l'activitat Lloc Entitat
organitzadora

Dates Participants

violència de gènere

TOTAL 105

Col·laboracions

Taula 12.15. Col·laboracions

Títol de l'activitat Lloc Entitat
organitzadora

Dates Participants

Exposició Grafittis Àgora UJI SASC i Sueños
Musicales

Del 24 al 28 d'octubre
de 2005

CONTEMPORÀNI@
05

Espai d'Art
Contemporani.

Castelló de la Plana

EACC De l'1 de desembre de
2005 al 29 de gener

de 2006

Concert
commemoratiu de la
Declaració dels Drets

Humans

Teatre Municipal de
Benicàssim

UJI i Amnistia
internacional

10 de desembre de
2005

240

Celebració del 15
aniversari de la

Universitat Jaume I:
Concert Pastora

Auditori Municipal
de Vila-Real

Universitat Jaume I i
Ajuntament de Vila-

real

8 de febrer de 2006 500

Celebració del 15
aniversari de la

Universitat Jaume I:
Concert Presuntos

Implicados

Auditori Municipal
de Vila-Real

Universitat Jaume I i
Ajuntament de Vila-

real

11 de febrer de 2006 550

Dia Mundial del
Llibre: Elaboració
d'un punt de llibre
commemoratiu.

Servei d'Activitats
Socioculturals

23 d'abril de 2006

Curs: Més en meys
temps, maneig bàsic

d'Internet

ESTCE. Aula
TD1106AI

Racó de la Solidaritat.
Vicerectorat
d'Ordenació
Acadèmica i
d'Estudiants

5, 12, 19 i 26 de maig
de 2006

31

Actuació del grup
Junuii Vihali de

Targovise (Romania)

Àgora UJI Festival de danses de
l'Antiga Corona

d'Aragó, Junta de
Festes de Castelló

12 de maig de 2006 50

2n Idols Underground
Show

La Pèrgola. Castelló
de la Plana

Sueños Musicales i
Aj. de Castelló de la

Plana.

17 de juny de 2006 25

TOTAL 1.396

Escola d'Estiu 2005
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Escola d'Estiu dels xiquets i xiquetes 2005
Escola d'Estiu dels Xiquets i Xiquetes 2006

Per desena vegada, del 26 de juny al 21 de juliol de 2006, 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, una manera diferent de gaudir de les seues vacances al
mes de juliol.

Es va presenta 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 novè any de funcionament, l'escola va potenciar els mètodes d'ensenyament i aprenentatge per
a poder arribar als objectius establerts mitjançant situacions lúdiques, on l'ambient agradable va afavorir
les relacions interpersonals.

Entre les principals línies d'actuació, ens van trobar amb la formació intel·lectual de la persona, sense
oblidar cap aspecte, i es potenciar, a més a més, la companyia, 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 que desenvoluparen els
seus aprenentatges i valors dins del marc generat per l'àmbit professional de l'UJI, la qual va garantir
aquest conjunt d'objectius.

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 4 i 5 anys

80 places 6 i 7 anys

88 places 8 i 9 anys

72 places 10, 11 i 12 anys

Grup de 13 a 16 anys

48 places 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: 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/balls col·lectius, ...

Per als xiquets i xiquetes de 13 a 16 anys es van realitzar activitats com: taller de robòtica, taller de
vídeo, taller de ràdio, taller de fotografia, activitats esportives, activitats aquàtiques, informàtica,
excursions, ...

Fotografies
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Escola d'Estiu dels Xiquets i Xiquetes

Escola d'Estiu dels Xiquets i Xiquetes
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Escola d'Estiu dels Xiquets i Xiquetes

Escola d'Estiu dels Xiquets i Xiquetes
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Escola d'Estiu dels Xiquets i Xiquetes
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Escola d'Estiu dels Xiquets i Xiquetes
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Escola d'Estiu dels Xiquets i Xiquetes

Galeria Octubre
La Galeria va acollir cinc exposicions, amb un total de 3.848 persones visitants. Cal destacar que, amb
motiu del 15 aniversari de la Universitat Jaume I, la Galeria Octubre va acollir l'exposició "Art i disseny
a la Universitat Jaume I", on dotze artistes de la comunitat universitària (professorat i personal
d'administració i serveis) van mostrar interessants propostes de la seua extensa i qualificada obra d'art.
Són: Antoni Albalat, Amat Bellés, Lidón Fabra, Julia Galán, Miguel Galbis, Romualdo Gil, Juan
Manuel González Campos, Elvira Gual, Jaume Gual, José Luis Navarro, Paco Marco i Wenceslao
Rambla.
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Exposició "Art i disseny a la Universitat Jaume I". Març de 2006

Taula 12.16. Exposicions de la Galeria Octubre

Titol de l'exposició Lloc Entitat
organitzadora

Dates Assistents

Exposició: Historiejas
Americanas

Galeria Octubre.
Àgora Universitària

SASC Del 21 de setembre al
11 d'octubre de 2005

423

Exposició: Prototips Galeria Octubre.
Àgora Universitària

SASC Del 22 de Novembre
al 15 de Desembre de

2005

1.632

Exposició: Art i
Disseny a la

Universitat Jaume I

Galeria Octubre.
Àgora Universitària

SASC Del 23 de febrer al 15
de març de 2006

758

Exposició: Galeria Octubre.
Àgora Universitària

Universitat Jaume I i
Projectes i Gestió en
Art Mil·límetre, S.L.

Del 4 al 31 de maig
de 2006

406

TOTAL 3.219

Taula 12.17. Col·laboracions de la Galeria Octubre

Títol de l'activitat Lloc Entitat
organitzadora

Dates Participants

Exposició:
Fantasmagories.

Galeria Octubre.
Àgora Universitària

OCIT Del 18 d'octubre a
l'11 de novembre de

2005

629
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Títol de l'activitat Lloc Entitat
organitzadora

Dates Participants

TOTAL 629

Comunicació: publicacions de la Universitat
Jaume I i projecció social
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Capítol 13. INSERCIÓ PROFESSIONAL
Resum

La Universitat Jaume I ha continuat promovent la inserció professional dels seus titulats, aspecte en el
qual resulta capdavantera a l'Estat espanyol.

En primer lloc, cal destacar l'assignatura Pràctiques en Empreses: segons els resultats de l'avaluació
d'aquest curs, el 23,73% dels estudiants que han realitzat l'Estada en Pràctiques en empreses del sector
privat s'insereix immediatament en la mateixa entitat. Un 70,7% de les entitats que han contestat aquest
ítem manifesta la intenció de: "tindre en compte els estudiants en futures seleccions de personal o
incorporacions a la borsa de treball". A més, el 92,2% dels estudiants i el 93,5% de les entitats estan
satisfets o molt satisfets amb les pràctiques.

Altres accions que es poden destacar en matèria d'inserció professional se citen a continuació:

Durant aquest curs ha finalitzat el projecte Leonardo da Vinci per a la mobilitat de 28 titulats recents,
per a la realització de pràctiques en empreses europees de distints països, entre 15 i 36 setmanes, i ha
continuat un tercer projecte per a la mobilitat de 28 titulats recents, per a estades de 24 setmanes, i s'ha
aprovat el quart projecte (27 places).

El projecte OPEA, per quart any consecutiu finançat pel SERVEF, consisteix en la realització d'accions
d'orientació professional per a l'ocupació per a 363 estudiants i titulats: als tres mesos de finalitzar
aquesta orientació, el 40,7% dels usuarios ja treballava, i un 73,6% havia augmentat la seua autoeficàcia
per a la recerca d'ocupació.

S'han realitzat diverses activitats al voltant de l'ocupació i de les estratègies de recerca de treball, entres
les quals destaquen el III Fòrum d'Ocupació Universitari Preocupa't i la I Jornada de Difusió de
Programes Internacionals.

Respecte de l'Observatori Ocupacional s'han encetat els projectes "Enquesta a titulats recents, promoció
2004" i "Enquesta a ocupadors" i s'ha començat el projecte "Enquesta a titulats promocions 2001 a
2003".

S'ha finalitzat un Pla Integral d'Ocupació en col·laboració amb el SERVEF per tal d'orientar, formar i
inserir en empreses a 32 titulats amb escassa experiència laboral, de juliol a desembre de 2005, s'ha
aconseguit un 52% d'inserció a la finalització del pla.

A més, s'ha revisat la "Guia d'Orientació Professional per a Universitaris. Preocupa't" en versió
electrònica.

Es participa en el projecte d'ANECA "Proyecto para establecer un marco de colaboración entre las
unidades de empleo y ANECA, con la finalidad de compartir información sobre la inserción laboral de
los titulados universiarios", ens hi hem situat entre les vuit universtitats coordinadores.

Finalment, cal destacar el programa de pràctiques lliures, gestionat per la FUE, al qual s'han acollit 646
estudiants al llarg de 2005, o el premi finançat per BP Oil per a la creació d'empreses innovadores.

Estades en pràctiques

Realització d'estades en pràctiques: alumnat matriculat i
convenis signats
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A la taula s'ofereix una evolució amb totes les variables considerades en els últims 3 cursos acadèmics.

Taula 13.1. Evolució històrica de les estades en pràctiques

VARIABLES 2003/04 2004/05 2005/06

Nombre de matriculats 2.777 2.923 2.937

Nombre de places ofertades
per l'OCIE

1.879 2.350 2.493

Nombre de titulacions
beneficiades de les estades

26 26 26

Nombre de convenis de
cooperació educativa
subscrits

353 253 257

Nombre d'entitats que han
sol·licitat a l'OCIE

577 805 803

Nombre d'entitats
cooperadores

669 567 590

El nombre d'alumnes matriculats ha augmentat respecte el curs 2004-2005, en un 1%, i el nombre total
d'alumnes ha sigut de 2.937.

Aquest curs cap titulació nova ha iniciat la seua participació en les estades en pràctiques, per la qual
cosa 26 (comptant totes les especialitats de la Diplomatura de Mestre) han sigut les titulacions que han
realitzat estades en pràctiques al curs 2005/06.

Per a tenir una estimació real del nombre d'alumnes que han realitzat una estada en empreses/
organismes, s'ha de considerar que al nombre total de matriculats s'ha de restar:

• Les exempcions, convalidacions i treballs acadèmicament dirigits (exempcions 23, TAD 177).

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 va ser de
2.723.

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 l'elevat nombre de convenis
iniciats per a Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Empresarials i la
Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques, i es manté l'alt nombre de convenis per a Disseny
Industrial.

Considerant 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 el següent indicador.

Taula 13.2. Proporció oferta/demanda d¿alumnes durant el curs 2004/05

Nombre d'alumnes Nombre d'ofertes rebudes
per l'OCIE

Nombre total de places Nombre places/alumne

1.778 1.977 2.493 1,32
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El total d'empreses, institucions i organismes que han acollit estudiants en estada en pràctiques durant
aquest curs ha sigut de 594 (a 18 de juliol), la qual cosa representa un increment d'un 1% respecte al curs
anterior.

La distribució alumnes/entitats torna a repetir els paràmetres dels cinc cursos anteriors, que es resumeix
en una distribució no homogènia dels alumnes:

• Total dependència del conveni signat amb la Conselleria d'Educació per a la realització de pràctiques
de tots els alumnes de la Diplomatura en Mestre, i alguns de la Llicenciatura en Psicopedagogia
(996).

Distribució majoritària de l'entitat pública respecte a la privada en relació al nombre d'alumnes
acollits: del total d'alumnes que han realitzar pràctiques en aquest curs, el 56,7% ho han fet en
entitats públiques. En aquesta xifra influeix de manera determinant el punt anterior.

Excloent d'aquestes xifres els alumnes de la Diplomatura en Mestre i Psicopedagogia I, per la seua
especificitat de destinació, obtenim una distribució molt més ajustada a la realitat sectorial: el 17%
dels alumnes realitzen pràctiques en entitats/organismes públics.

Taula 13.3. Distribució dels convenis singulars de cooperació

SECTOR 2005/06 PERCENTATGE

Públic 9 3,50

Privat 248 96,50

TOTAL 257 100

Els mateixos serveis de la Universitat s'han mostrat llocs adequats per a la realització de pràctiques
d'estudiants de diverses titulacions (59 estudiants), els quals han estat supervisats per personal expert en
les seues funcions. Alguns serveis, com el Servei de Llengües i Terminologia, el Servei de Gestió de
Docència i Estudiants, el Centre de Documentació, el Servei de Comunicacions i Publicacions i la
mateixa OCIE, per posar-ne alguns exemples, ja s'han convertit en uns col·laboradors fidels.

Aquest curs s'ha acollit una estudiant procedent de l'ISVE (Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico)
de Nàpols que va fer les pràctiques a l'OCDS, i un estudiant de l'IES Caminàs que va fer les pràctiques
al Departament d'Informàtica del 3/4/2006 al 16/6/2006.

La figura dels coordinadors de pràctiques, ja establerta en cursos anteriors, ha sigut molt rellevant durant
aquest, i com els cursos anteriors, s'ha mantingut una estreta col·laboració a distints nivells al llarg de tot
el curs, amb els responsables de cadascuna de les titulacions.

La política seguida en aquest curs, com en l'anterior, sobre aquest aspecte per l'OCIE es pot resumir en
màxima planificació; reunions continuades; avaluació conjunta, presa de decisions comuna 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
coordinadors i administratius de departaments que cooperen la en la gestió d'estades en pràctiques.

Cal destacar que la coordinació d'algunes titulacions s'ha continuat portant en equip: les titulacions de
Diplomatura en Ciències Empresarials i Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses, d'una
banda, i l'Enginyeria Tècnica en Informàtica Gestió i Sistemes, i l'Enginyeria Informàtica, d'una altra, la
qual cosa ha beneficiat en 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.
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Durant aquest curs el Consell de Govern, en la reunió núm. 12, de 14 de març de 2006, va aprovar la
Normativa reguladora de l'estada en pràctiques.

Relació amb la Fundació Universitat Jaume I- Empresa
La relació mantinguda amb la FUJIE ha sigut similar a la del curs passat. En primer lloc, com en la resta
de cursos, es produeix un intercanvi d'ofertes de places en pràctiques que no es podien incloure en els
programes que cadascun portem a terme.

En segon lloc, en el cas d'estudiants Erasmus estrangers que desitgen fer pràctiques i aquestes no estan
incloses en el contracte bilateral, s'adrecen a les pràctiques a través de la FUJIE.

En tercer lloc, s'han intensificat els contactes atès que el Foro Jovellanos forma part de la Comissió
d'Inserció Professional. La FUJIE ha participat en una taula redona de la III Jornada d'Ocupació 2006.

Finalment, s'ha informat els usuaris del programa OPEA sobre el centre associat d'intermediació.

Avaluació de les estades en pràctiques
Durant aquest curs es va presentar l'avaluació del curs 2004/05. S'adjunten les principals conclusions de
l'informe:

ENTITATS

a) Satisfacció global

En total, les entitats cooperadores atorguen un 4,43 sobre 5 a la satisfacció en la relació amb la
Universitat pel que fa a les pràctiques, indicador que ha disminuït imperceptiblement respecte del curs
passat.

A més, el 93,5% dels enquestats estan satisfets o molt satisfets amb la relació amb la Universitat per les
pràctiques. Només 4 entitats (sobre un total de 276) han manifestat que estan insatisfetes o molt
insatisfetes. Les empreses que han indicat la seua insatisfacció ha sigut, en general, per la falta de
contacte amb el tutor en 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 92% 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 l'altre tornen a col·laborar amb la Universitat (prop del 50%).

Només 12 qüestionaris recullen que no volen acollir alumnes el proper curs. Quan s'analitza amb detall
les raons de no tornar a acollir alumnes el proper curs, no es troben diferències significatives entre el
grup que sí que tornarà i el que no, en cap dels ítems del qüestionari. Com en el curs passat, la raó
principal és correspon en general a motius no relacionats amb la satisfacció de l'entitat amb la
Universitat, sinó més prompte a raons de caire extern (problemes d'infraestructura i/o organització,
translació de l'empresa, finalització de projectes, etc.).

b)Inserció posterior en l'entitat

Segons la informació aportada per les 194 entitats privades que han contestat qüestionaris, s'han inserit
el 23,73% dels alumnes en l'empresa, una vegada finalitzades les estades en pràctiques.

A més d'aquesta inserció immediata, la utilitat de les pràctiques tant per a l'entitat com per a l'alumne en
la transició al mercat laboral i la incorporació de personal és especialment rellevant: un 70,7% de les
entitats que han contestat aquest ítem manifesten la seua intenció de tenir en compte els estudiants en
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futures seleccions de personal/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.

ALUMNAT

a) Satisfacció

En total, els alumnes atorguen un 4,41 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 92,2% dels alumnes estan satisfets o molt satisfets amb la seua estada en
pràctiques, mentre que el 2,1% estan insatisfets o molt insatisfets.

A més, el 91,5% 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 (un 7,1% no la recomanaria, i l'1,4% es mostra indecís).

TUTORS

a) Satisfacció global

En total els tutors atorguen un 4,35 sobre 5 a la satisfacció pel que fa a les pràctiques.

A més, el 87,3% dels enquestats estan satisfets o molt satisfets amb les pràctiques.

b) Fidelització de la col·laboració

Un 92,4% voldria continuar tutoritzant alumnes en pràctiques el proper curs acadèmic.

Estades en pràctiques a l'estranger

Projecte Leonardo da Vinci per a titulats de l'UJI:
estades en pràctiques internacionals per a graduats
recents a Europa 2004

Aquest curs ha finalitzat el segon projecte per a graduats Leonardo da Vinci. Es tracta d'un projecte de
mobilitat per al curs 2004-2005 de graduats universitaris dels dos últims cursos. La duració del projecte
és des de l'1 de setembre de 2004 fins al 31 de maig de 2006.

El projecte ha comportat la realització de 28 estades entre 15 i 36 setmanes de titulats recents o
postgraduats de la Universitat Jaume I de Traducció i Interpretació (6), Ciències Empresarials (4),
Filologia Anglesa (4), Enginyeria Informàtica (4), Llicenciatura en Química (3), ADEM (3), i
Psicologia, Humanitats, Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial i Turisme (1 titulat de cada
especialitat).

S'han dut a terme en 18 entitats d'acollida. Finalment, 14 beneficiaris han realitzat estada al Regne Unit,
4 a Alemanya, 4 a Itàlia, 1 a França, 2 a Bèlgica i 3 a Holanda. Respecte a les entitats, un 22,2%
corresponien al sector educació; un altre 22,2% a altres activitats empresarials, un 16,6% a altres serveis,
i un 5,5% a la fabricació d'aliments, al sector de publicacions, impremta i reproducció de mitjans
audiovisuals; al sector de fabricació de metalls bàsics, a la construcció, al sector ordinadors i activitats
relacionades i al sector d'activitats recreatives, culturals i esportives. Respecte al tipus d'organització, un
44,4% eren PIME, un 22,2% universitats, un 16,6% altres organitzacions, i un 5,5% grans empreses,
organismes de formació i autoritats públiques.

En relació a la satisfacció global amb l'estada, el 84,6% dels beneficiaris estan satisfets o molt satisfets
amb les estades. Estan especialment satisfets amb els indicadors relatius a l'aportació de les pràctiques al
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desenvolupament professional de l'estudiant i a l'experiència de creixement personal. D'altra banda, el
90,5% de les entitats d'acollida es mostren satisfetes o molt satisfetes amb les estades i un 90,5% de les
entitats tenen intenció de continuar la seua col·laboració en pròxims projectes.

Estades en pràctiques internacionals per a graduats
recents a Europa 2006

S'ha aprovat al juny de 2006 per part de l'Agència Nacional el tercer projecte de mobilitat (estades) per a
titulats recents International Workplacements for Recent Graduates in Europe 2006.

La durada del projecte és d'1 setembre de 2006 a 31 maig de 2008.

Resolució: ens han concedit 85.480 euros, per a 27 estades de 24 setmanes en aportar l'UJI 11.121 euros
de cofinançament. Les estades es desenvoluparan a Alemanya, Àustria, Bèlgica, Itàlia, França, Holanda
i Regne Unit. El període d'estada és flexible, però serà entre gener de 2006 i maig de 2008.

Els beneficiaris seran titulats o postgraduats de la Universitat Jaume I dels dos últims cursos, inscrits
com sol·licitants 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 l'UJI.

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
2006-2007.

Altres estades en pràctiques a l'estranger
En total, 7 alumnes han gaudit d'una estada en pràctiques en entitats a l'estranger, (Pràcticum)
coordinada des de l'OCIE, xifra similar a la de l'any passat (6). No s'inclouen els 28 beneficiaris en el
nostre programa Leonardo.

Taula 13.4.

Entitat Titulació

European Network for Eduacion and Training
(Alemanya)

1 estudiant de Traducció

Comtext (Alemanya) 2 estudiants de Traducció

Azienda Agr. Cantoro S.S (Itàlia) 1 estudiant Enginyeria Tècnica Agrícola

A més, l'interès dels estudiants/titulats a desenvolupar la seua estada a l'estranger ha crescut. Sobretot
hem concentrat els esforços en la gestió del programa Leonardo de mobilitat. Les activitats que s'han
continuat desenvolupant per a afavorir aquest interès dels estudiants durant aquest curs han sigut:

• Aprovació de la Normativa reguladora de l'estada en pràctiques. Estudiants de grau que entren i ixen

Incorporació d'un tècnic compartit amb l'àrea de Cooperació Interuniversitària, en el mes de març
per a encarregar-se, entre altres, de la gestió de les estades en pràctiques a l'estranger.

Organització de la I Jornada de Difusió de Programes Internacionals, a la qual va assistir el director
de l'Agència Leonardo, exbeneficiaris Leonardo i el coordinador del programa Eurodyseea.

Organització de la III Jornada d'Ocupació 2006, a la qual van assistir l'assessora de la Unitat de
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Funcionaris Internacionals del Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació, i el director general de la
Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea.

Es va col·laborar amb els gestors del Projecte ARGO, adreçat a la mobilitat de titulats recents
universitaris. Durant el curs 2005/06, segons informació dels gestors, s'han inscrit en el projecte 46
titulats de la Universitat Jaume I, dels quals s'ha seleccionat un enginyer químic per a una estada a
Itàlia. Les titulacions més interessades han sigut Traducció (8) seguits d'Humanitats i ADEM (5),
però els inscrit pertanyen a 15 titulacions diferents.

Continuació de l'ampliació del web amb informació actualitzada sobre les estades en pràctiques a
l'estranger adreçada als estudiants. El web ha rebut de gener a juliol una mitjana de 1.440 visites/
mes.

Manteniment d'una llista de distribució (ACIP) per tal de difondre ofertes de treball, pràctiques a
l'estranger, xarxa Eures, i activitats de l'àrea. A 18 de juliol, aquesta llista estava integrada per 547
persones.

Continuació de la traducció del web a l'anglès.

Activitats d'inserció laboral

Fòrum d'Ocupació Universitària
La III Jornada d'Ocupació Universitària es va dur a terme a l'Aula Magna de la Facultat de Ciències
Humanes i Socials, els dies 4 i 5 de maig del 2006.

Una descripció exhaustiva d'activitats es troba a la pàgina oficial de la III Jornada d'ocupació:

http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/millopro/jocupa/06/

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 del Consell Assessor d'Inserció Professional (vegeu l'annex I). Volem agrair especialment
la col·laboració de tot el personal de l'OCIE-Inserció Professional, i dels becaris i estudiantat en
pràctiques per l'esforç realitzat en el correcte desenvolupament de l'activitat.

El nombre d'estudiants que va assistir a la III Jornada d'0cupació s'ha estipulat al voltant del nombre
d'inscripcions mitjançant l'assistent de matrícula en línia de l'UJI (http://preinscripcio.uji.es/) al qual
s'accedia des de la pàgina web oficial de l'OCIE. Aquestes han sigut al voltant de 111, per la qual cosa
calculem que almenys 65 persones assistiren a la III Jornada d'ocupació. Per tant, el volum d'assistència
és mitjanament satisfactori, amb un percentatge del 59%.

S'ha incrementat la satisfacció dels participants respecte a l'edició anterior: la mitjana de satisfacció
general és de 4,14 sobre 5, mesurada amb un ítem únic (satisfacció amb la III Jornada d'Ocupació 2006).
Cal remarcar que el 100% dels assistents estan satisfets o molt satisfets. No obstant això, aquest
indicador és encara superior en alguna de les activitats que es van dur a terme.

En aquesta edició, com a novetat, hem realitzat un taller d'elaboració de programacions didàctiques, ja
que hem detectat que molts titulats recents opten per fer oposicions als cossos docents no universitaris i
es troben amb molta desinformació respecte a aquesta prova del procés selectiu. L'experiència ha
resultat positiva i hem obtingut un índex de satisfacció de 4,17 sobre 5.

Presentació del projecte OPEA 2005
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Avaluació del projecte OPEA 2005-2006

El projecte ha tingut uns resultats molt satisfactoris, tant d'utilitat com d'estàndard de qualitat, i s'han
complert i fins i tot superat els objectius inicialment previstos: Els objectius (quantitatius):

Taula 13.5.

Nombre d'usuaris concedits 350

Nombre d'hores d'atenció concedides 1.315

Nombre d'usuaris executats 363

Nombre d'hores d'atenció executades 1.386

Taula 13.6. Resum històric de resultats

2003-2004 2004-2005 2005-2006

Usuaris atesos 254 360 363

Usuaris satisfets o molt
satisfets amb la tutoria
individualitzada

97% 100% 100%

Grau d'inserció laboral de
titulats que han participat
en accions d'orientació
professional

56,3% ocupat als 3 mesos 39% ocupat als 3 mesos 40,7% ocupat als 3 mesos

Percentatge d'usuaris
d'accions d'orientació
professional que manifesten
haver incrementat la seua
autoeficàcia en la recerca
d'ocupació a 3 mesos

De 3,45 sobre 5 de mitjana
a 3,95 sobre 5 de mitjana

De 3,36 sobre 5 de mitjana
a 3,9 sobre 5 de mitjana

De 3,47 sobre 5 de mitjana
a 4,1 sobre 5 de mitjana

Percentatge d'usuaris
d'accions d'orientació
professional que han rebut
alguna acció formativa a 3
mesos

50% 57,6% 43,4 %

El projecte ha tingut uns resultats molt satisfactoris, i s'han complit i fins i tot superat els objectius
inicialment previstos:

• 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, i destaca l'alta
satisfacció amb l'organització, l'exercici del tècnic i les condicions de l'entorn.

Als tres mesos de finalitzar les accions s'ha facilitat la transició al mercat de treball dels titulats UJI,
ja que respecte a la inserció laboral, s'han superat els resultats inicialment previstos: un 50,1% dels
usuaris han tingut experiència laboral després del projecte, i un 40,7% continuen treballant als 3
mesos de finalització de la seua orientació. Un 20,83% obtenen ocupació abans de finalitzar les
accions.

A més, per a un 95,2% dels enquestats, la seua ocupació actual satisfà les seues expectatives personals.
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Les accions han suposat per a la Universitat Jaume I:

• El desenvolupament d'un procediment d'orientació professional per a l'ocupació formalitzada en
l'àmbit universitari. S'ha continuat portant a terme 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 implicat 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, programa PIE).

També el projecte actual ha significat aprofundir encara més en la integració de l'àrea d'Inserció de
l'OCIE en els objectius acadèmics de les titulacions, formant part integrant ja dels seus objectius
curriculars i fent realitat el desig que la Universitat no siga un ens aïllat i aliè al mercat laboral que
l'envolta.

Presentació del projecte OPEA 2006-2007

Aquest projecte s'ha iniciat amb data 1 de juliol de 2006 i finalitzarà el 31/03/2007, després d'obtenir 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.

Els destinataris seran 350 estudiants i titulats UJI (preferentment), inscrits en el SERVEF com a
sol·licitants d'ocupació.

La Universitat ha aportat els despatxos per a tècnics i auxiliar administratiu, aula/es per a accions
formatives, materials audiovisuals i la coordinació del projecte.

Projecte d'Observatori Ocupacional
Durant aquest curs s'ha continuat implementant el projecte d'Observatori Ocupacional amb els següents
objectius:

1) S'ha continuat realitzant l'enquesta a titulats recents. S'ha finalitzat la redacció de l'informe final
global de l'enquesta i s'ha iniciat la redacció dels informes per titulacions.

Objectiu general: estudiar les activitats abans i durant els estudis, i les expectatives d'inserció laboral
dels graduats de la Universitat Jaume I en el curs 2004, diferenciant per titulacions.

Temporalització del projecte: de febrer de 2004 a gener de 2006.

2) S'ha continuat el projecte d'Enquesta a ocupadors de titulats de la Universitat Jaume I. Redacció de
l'informe final.

Objectiu general: conèixer l'opinió dels potencials ocupadors dels titulats de la Universitat Jaume I sobre
els titulats recents diferencialment per titulacions.

Temporalització del projecte: de març de 2005 a setembre de 2006.

3) S'ha iniciat el projecte Enquesta d'inserció laboral als graduats en 2001, 2002 i 2003.

Objectiu general: estudiar la inserció laboral dels titulats de la Universitat Jaume I en els cursos 2001,
2002 i 2003, diferenciant per branques d'ensenyament.

Temporalització del projecte: de gener de 2006 a octubre de 2006.
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Guia d'orientació professional per a estudiants i titulats
de l'UJI

Durant aquest curs s'està realitzat la tercera revisió de la versió interactiva i presentació de la "Guia
d'orientació professional per a universitaris, Preocupa't" en versió electrònica. La guia és actualitzada,
detallada, pràctica, fàcil d'utilitzar, atractiva, dirigida a les titulacions UJI, i disposa d'una sèrie
d'enllaços d'hipertext a altres pàgines web. També hi ha gràfics, fotos, documents d'autoemplenament,
enllaços directes a pàgines i adreces de correu electrònic, i la possibilitat de realitzar consultes per
correu electrònic als orientadors per a l'ocupació de l'OCIE.

Aquest projecte té la col·laboració del SERVEF i es s'ha continuat el treball iniciat els cursos passats. La
Guia es troba penjada al web de la Universitat: http://www.uji.es/canals/laboral/preocupat/.

Els destinataris d'aquest producte són: els beneficiaris de les accions OPEA, els tècnics d'orientació de
l'OCIE (UJI), els estudiants universitaris d'últims cursos de les titulacions UJI i els titulats universitaris
de les últimes promocions de l'UJI. Així mateix, altres destinataris potencials d'aquest producte poden
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)

Es tracta de fomentar la contractació estable de joves titulats, per la qual cosa tant l'entitat promotora
(UJI) com l'entitat ocupadora (empresa que contracta beneficiaris del projecte) reben una subvenció
econòmica. En el cas dels ocupadors, la subvenció està subjecta al fet que la contractació siga indefinida
(o que es tracte d'una transformació a indefinits de contractes formatius).

El projecte ha tingut uns resultats molt satisfactoris, i s'han complit i fins i tot superat els objectius
inicialment previstos:

Taula 13.7.

Objetius Resultats

Nombre d'usuaris 32 32

Insercions 36% 40,6%

Respecte a les ofertes de treball rebudes:

• 37 entitats han remès 54 ofertes, amb una mitjana d'1,46 ofertes/entitat.

Els sectors que han presentat més ofertes han sigut, per ordre: el de la construcció, el ceràmic i
l'informàtic.

Respecte a les titulacions requerides, ordenades de major a menor:

• Enginyeria Tècnica en Disseny industrial

Indiferent

Llicenciatura en Química
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ADEM

Empresarials

Enginyeries en general

Enginyeria Informàtica

Enginyeria Industrial

Destaca el fet que en un 11% de les ofertes la titulació dels candidats era indiferent.

S'han cobert el 32,5% de les ofertes a què s'han remès candidats.

Respecte a la inserció laboral

• S'ha facilitat la transició al mercat de treball dels titulats de l'UJI, ja que respecte a la inserció
laboral, s'han superat els resultats inicialment previstos: un 41% dels usuaris han obtingut ocupació
(13 titulats) a través del PIE (el 28% dels quals amb contractes indefinits).

Les accions han suposat per a la Universitat Jaume I:

• El desenvolupament d'un procediment d'intermediació laboral formalitzat en l'àmbit universitari. Ha
suposat un servei addicional a empreses i a titulats, afegit als que ja ofereix l'OCIE-Inserció
Professional.

Disposar de dades de demanda d'ocupació per part de l'àmbit socioeconòmic de Castelló suposa
tindre un observatori privilegiat de l'ocupació dels titulats, afegit a altres fonts d'informació de què
disposem.

El projecte ha comportat una major col·laboració entre la Universitat Jaume I i el SERVEF i ha
propiciat el desenvolupament de futurs projectes.

VIII Premi BP Oil per a projectes d'empreses
innovadores (Vicerectorat de Cooperació Internacional i
Solidaritat).

La convocatòria del VIII Premi BP Oil per a projectes d'empreses innovadores es va obrir el dia 20 de
juliol de 2005 i es va tancar el 30 de setembre del mateix any. La resolució d'aquest premi es va fer
pública el 19 de desembre i el premi es va adjudicar al projecte d'empresa "Proelastec", presentat per
Ernesto López Abejón (Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial).

Altres activitats

• Participació, entre les 8 universitats coordinadores, en el Projecte d'ANECA per a establir un marc
de col·laboració entre les unitats d'ocupació i ANECA, amb la finalitat de compartir informació
sobre la inserció laboral dels titulats universitaris (formant part activa dels grups de treball de la
fase I i II), amb assistència de la tècnica responsable de l'àrea d'inserció professional. En aquest
projecte participen 42 universitats de les 70 universitats espanyoles.
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L'OCIE ha continuat la difusió de la seua carta de serveis, redactada durant el curs passat, i mesurant
anualment els indicadors.

L'OCIE continua 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 l'efecte, supervisats per consultors interns.
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Capítol 14. RELACIONS
INSTITUCIONALS I INTERNACIONALS
Resum

En l'apartat d'intercanvis d'estudiants, en aquest curs en total han participat 566 (un 6% més que l'any
anterior). Entre els 566 estudiants d'intercanvi, 363 són estudiants ixents de l'UJI i 203 entrants d'Europa
i d'Amèrica

En magnituds relatives, la xifra d'estudiants de la nostra Universitat que han participat en programes
d'intercanvi ha representat el 24% dels titulats, 2 punts i mig més que en el curs 2004/2005. El nombre
d'estudiants ixents ha augmentat un 5% respecte a l'any anterior.

Quant a la mobilitat de professorat a l'estranger per estades docents i acadèmiques, s'han realitzat 28
missions docents Sòcrates a universitats sòcies europees.

L'avaluació dels usuaris dels programes d'intercanvi ha sigut completada enguany amb l'enquesta
realitzada per primera vegada als estudiants entrants d'intercanvi. Els hem preguntat sobre el que pensen
de Castelló i l'UJI i el que més valoren són les possibilitats d'oci i temps lliure de què disposen, la
qualitat de l'allotjament i el cost de la vida. La ciutat i l'entorn i la relació amb estudiants espanyols és el
menys valorat. Els resultats de satisfacció dels estudiants entrants amb l'UJI, han sigut molt positius i
valoren l'UJI amb una nota de 4,27 sobre 5, bastant més positivament que la universitat d'origen, amb
3,76 sobre 5. A més a més, el 84% recomanaria l'UJI als seus companys.

L'enquesta realitzada als estudiants UJI participants en programes d'intercanvi també dóna uns resultats
generals positius, encara que la diferència entre universitat d'origen i universitat de destinació no és tan
gran. El 64% recomanaria la universitat de destinació als seus companys. Puntuen la seua satisfacció
amb l'UJI amb 3,99 sobre 5 i la universitat de destinació amb 3,96 sobre 5.

En el marc dels nous convenis signats per l'Àrea de Cooperació Interuniversitària cal destacar els
convenis signats amb dues universitats d'Amèrica Llatina, el Centre Universitari Positiu UNICENP de
Brasil i la Universitat Major de Xile, que han permès oferir quatre places més dins de la convocatòria
del programa d'intercanvi amb Amèrica Llatina, completant l'oferta de la UAEM de Mèxic. Així mateix,
s'han posat en marxa nous conveni amb la University of Texas Dallas , Western Illinois i l'Université de
Montreal, als Estats Units i al Canadà.

D'altra banda, pel que fa al programa SICUE, en la convocatòria d'enguany s'han pogut oferir fins a 168
places, com a resultat de la firma d'un total de 82 convenis, 33 dels quals són nous.

Amb la col·laboració del Servei d'Informàtica en el curs 2005-2006 s'ha finalitzat el projecte
d'implantació gradual de la gestió informàtica dels programes d'intercanvi per a estudiants entrants
mitjançant l'e-ujier. Els estudiants entrants d'intercanvi poden realitzar la seua inscripció i conèixer el
seu tutor Erasmus abans d'arribar a l'UJI, de manera que la seua integració acadèmica és molt més ràpida
i la seua matrícula més efectiva.

Per tal de millorar la preparació lingüística dels estudiants d'intercanvi s'han organitzat, amb la
col·laboració del Servei de Llengües i Terminologia, dos cursos d'anglès de nivell mijtà/alt destinats a
futurs estudiants dels programes Erasmus i Estats Units. La idea és que els estudiants es preparen amb
un any d'antelació a la seua estada i reforcen els aspectes comunicatius i culturals que necessitaran a
l'estranger.

Al curs 2005-2006 ha finalitzat la traducció i publicació dels temaris sintètics de la pràctica totalitat de
les titulacions de grau que ofereix l'UJI.
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En col·laboració amb l'Area d'Inserció Professional de l'OCIE s'ha elaborat una normativa per a les
estades en pràctiques internacionals d'estudiants d'intercanvi per tal d'augmentar l'oferta de pràctiques a
l'estranger i regular les estades d'estudiants estrangers en empreses de Castelló.

Dins de les activitats de difusió de l'Àrea de Cooperació Interuniversitària s'ha organitzat, juntament
amb l'àrea d'inserció Professional, la Primera Jornada de difusió dels Programes Internacionals en
desembre 2005 per tal que els estudiants i titulats coneguen diverses possibilitats d'inserció laboral a
l'estranger o en entorns internacionals.

Relacions institucionals

Convenis signats

• Addenda al Conveni de Cooperació Interinstitucional entre l'Institut Nacional de Cultura, la
Universitat Jaume I i el Grup d'Espeleologia d'Onda-Espanya. (15-09-2004)

Acord entre la Generalitat Valenciana i les universitats públiques valencianes. (03-12-2004)

Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I i la Universitat Oberta de Catalunya
(01-06-2005)

Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat d'Alacant, per a la
col·laboració dels seus respectius observatoris per a la immigració. (02-06-2005)

Conveni singular entre la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i la Universitat Jaume I de
Castelló per a la formació del professorat i per a l'elaboració i desenvolupament de materials
curriculars de formació professional específica per a la modalitat educativa presencial i a distància.
(07-06-2005)

Conveni Marc entre la Diputació Provincial de Castelló, la Universitat Jaume I i la Fundació Privada
Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social. (04-06-2005

Conveni Marc de Col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat Oberta de
Catalunya. (15-06-2005)

Conveni entre la Universitat Jaume I i la Universitat de Tecnologia Química i Metal·lúrgia de Sofia.
(29-06-2005)

Conveni entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Diputació de Castelló "Equal Compass".
(30-06-2005)

Conveni de col·laboració entre la Fundació Dávalos Fletcher i la Universitat Jaume I de Castelló.
(15-07-2005)

Conveni entre les Corts Valencianes i la Universitat Jaume I per a la realització d'un programa de
cooperació acadèmica. (29-07-2005)

Conveni entre la Tuna de Ciències Empresarials i la Universitat Jaume I. (20-09-2005)

Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat Oberta de
Catalunya. Addenda núm. 20. (01/07/2005)

Conveni entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Fundació Ausiàs March per a la promoció
d'activitats culturals de caràcter acadèmic. (15/09/2005)
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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 2005. (19/07/2005)

Conveni de col·laboració entre la Fundació Caixa Castelló-Bancaixa i la Universitat Jaume I de
Castelló. (21/10/2005)

Protocol de desenvolupament per a l'any 2005 del conveni entre la Universitat Jaume I i Borax.
(08/11/2005)

Protocol del conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i l'Orfeó Universitari.
(08/11/2005)

Protocol del conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i l'Associació
Camerata 94-Orquestra de Cambra de la Universitat Jaume I. (10/11/2005)

Contracte-Programa entre la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència i la Universitat Jaume I per
a la realització d'accions de dinamització de la convergència europea i la innovació educativa.
Programa d'accions conjuntes. (16/11/2005)

Contracte-Programa entre la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència i la Universitat Jaume I per
a la realització d'accions de dinamització de la convergència europea i la innovació educativa.
Programa de mobilitat. (16/11/2005)

Contracte-Programa entre la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència i la Universitat Jaume I per
a la realització d'accions de dinamització de la convergència europea i la innovació educativa.
Programa d'accions específiques. (16/11/2005)

Conveni Marc de col·laboració entre la Universidade Estadual de Maringa, Brasil, i la Universitat
Jaume I de Castelló, Espanya. (21-07-2005)

Addenda núm. 21 del Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I i la Universitat Oberta
de Catalunya. (01-09-2005)

Conveni entre la Universitat Jaume I i MIND Lab, Michigan State University, MIND Lab LLC
(21-09-2005)

Conveni de col·laboració entre l'Institut Valencià de la Joventut i la Universitat Jaume I de Castelló
per a l'emissió de carnets d'alberguista i internacionals. (05-10-2005)

Conveni de doble diploma entre l'Institut National des Sciences Appliquees de Lyon i la Universitat
Jaume I. (18-10-2005)

Conveni de col·laboració entre B.I. Europa i la Universitat Jaume I de Castelló per a la realització
d'activitats de tipus formatiu en el camp de les tecnologies de la traducció i localització. (
18-10-2005)

Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I i l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat
i Acreditació (ANECA). (26-10-2005)

Conveni de col·laboració empresarial en activitats d'interès general entre el Club Voleibol l'Illa-Grau
i la Universitat Jaume I. (08-11-2005)

Addenda al Conveni entre la Generalitat Valenciana i la Universitat Jaume I de Castelló per a la
realització d'accions formatives dirigides al col·lectiu de persones majors de 55 anys. (18-11-2005)

Conveni de col·laboració entre el Col·legi d'Economistes de Castelló i la Universitat Jaume I de
Castelló. (21-11-2005)
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Conveni de col·laboració entre la Fundació Ruralcaja de Castelló i la Universitat Jaume I.
(24-11-2005)

Convenio entre la Universitat Jaume I i l'Agència Nacional d'Avaluación de la Qualitat i Acreditació
per a l'aplicació de l'enquesta d'inserció laboral del projecte REFLEX a Espanya. (29-7-2005)

Conveni de col.laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Federació de Germandats i
Associacions de Donants de Sang de la Comunitat Valenciana per al reconeixement de crèdits de
lliure configuració del programa de foment i promoció de la donació de sang. (21-9-2005)

Protocol per a subscriure entre la Generalitat i la Universitat Jaume I de Castelló per a la posada en
marxa del Pla d'Infraestructures Científiques i Tecnològiques. (14-10-2005)

Protocol per a subscriure entre la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència i la Universitat Jaume
I de Castelló per a la posada en marxa del Pla d'Infraestructures Docents. (14-10-2005)

Acord entre la Generalitat Valenciana i les universitats públiques de la Comunitat Valenciana sobre
finançament de les universitats públiques valencianes en el període 2006-2007. (14-10-2005)

Conveni marc de col·laboraió entre el Consorci Hospitalari Provincial de Castelló i la Universitat
Jaume I, per al desenvolupament de programes d'investigació, anàlisis i estudi de l'activitat física a
través de la Unitat de Medicina Esportiva de l'Hospital Provincial. (21-10-2005)

Protocol número 4. Annex al conveni de col·laboració entre la Universitat d'Oriente i la Universitat
Jaume I. (26-10-2005)

Conveni de cooperació entre la Universitat de València i la Universitat Jaume I de Castelló per al
reconeixement del grup de materials moleculars de l'UJI com Unitat Associada a l'Institut de Ciència
Molecular de la UVEG. (3-11-2005)

Acord entre la Universitat de Montreal i la Universitat Jaume I. (28-10-2005)

Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I i l'Empresa Promotora-Constructora GYC per
a realització de la identitat visual d'un nou producte i el seu campanya de llançament per part de
l'alumnat de la Universitat. (7-12-2005)

Conveni de Cooperació entre Universitat Jaume I i Universitat Mayor (Xile). (2-12-2005)

Conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació i Ciència i la Universitat Jaume I.
(14-12-2005)

Conveni de col.laboració entre la Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la Comunitat
Valenciana i la Universitat Jaume I de Castelló. (16-12-2005)

Conveni entre l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). (19-12-2005)

Conveni marc de col.laboració entre l'Ajuntament d'Onda i la Universitat Jaume I de Castelló.
(21-12-2005)

Conveni per a l'elaboració d'un estudi sobre la utilització de les tecnologies de la informació i la
comunicació en les administracions locals de la província de Castelló.(21-12-2005)

Conveni marc entre la Universitat Jaume I de Castelló, l'Institut d'Etnografia i Cultura Popular de
Castelló de la Plana i l'Associació Cultural Grup de Dansa Ramell. (22-12-2005). Protocol de
desenvolupament del projecte "Les Rondes a les comarques del nord del País Valencià".
(22-12-2005)

Protocol de desenvolupament per a l'any 2006 entre BP Oil Refineria de Castelló i la Universitat
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Jaume I. Annex VI. (18-1-2006)

Addenda al conveni de cooperació interinstitucional entre l'Institut Nacional de Cultura, la
Universitat Jaume I i el Grup d'Espeleologia d'Onda-Espanya.

Conveni de col·laboració per a la constitució de la Càtedra UJI. ASTRAZENECA d'investigació en
resultats de salut (IRS) subscrit entre l'UJI i la Fundació AstraZeneca. (02/02/2006)

Conveni de col·laboració entre la Universitat d'Alacant, la Universitat Jaume I, de Castelló de la
Plana i la Universitat de València-Estudi General per a la implantació i desenvolupament d'estudis
de Postgrau conduents a l'obtenció del Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària:
Aplicacions al Context Valencià. (30/11/2005)

Convenis entre l'Associació d'Investigació de les Industries Ceràmiques (AICE) i la Universitat
Jaume I sobre donacions per a l'ITC. (15/12/2005)

Conveni de col·laboració entre la Fundació Bancaixa i la Universitat Jaume i per a la realització de la
Setmana Intercultural. (15/12/2005)

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. (26/12/2005)

Conveni de col·laboració tecnològica entre la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la
Generalitat Valenciana i les universitats de València, Alacant i Jaume I de Castelló per a l'elaboració
de material curricular per a la impartició de Lliurex en les titulacions de Mestre de les universitats
públiques de la Comunitat Valenciana. (30/12/2005)

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i Universitat Internacional
per al Desenvolupament Sostenible (UNIDES). (19/01/2006)

Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I i Salcillo S.A. (20/01/2006)

Conveni entre la Universitat Jaume I i la Fundació Universitat Jaume I Empresa pel qual la primera
cedeix a la segona la utilització d'espais. (01/02/2006)

Conveni de cooperació interuniversitària per a la impartició del programa oficial de postgrau en
"Internacionalització econòmica: especialista en integració econòmica i tècnico en comerç
internacional". (08/02/2006)

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 per a la realització
d'un curs reconegut com a crèdit de lliure configuració. (28/02/2006)

Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i l'Associació d'Investigació de les
Indústries Ceràmiques per a la creació d'una càtedra de patrocini denominada "Càtedra "Agustín
Escardino" de Tecnologia Ceràmica" a la Universitat Jaume I. (07/03/2006)

Conveni de col·laboració entre el Centre de Documentació Europea-CDE i la Universitat Jaume I.
(25/04/2005)

Acord marc de cooperació entre la Universitat Jaume I i l'INSA de Lió. (30/07/2005)

Conveni de col·laboració cultural entre la Diputació de Castelló i la Universitat Jaume I.
(23/12/2005)

Addenda núm. 22 al Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I i la Universitat Oberta de
Catalunya. (01/01/2006)
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Conveni de Cooperació Interuniversitari per a la impartició d'un programa oficial de postgrau.
(09/01/2006)

Addenda al 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,
perquè els estudiants universitaris realitzen pràctiques formatives. (01/02/2006)

Addenda al Conveni entre la Universitat Jaume i de Castelló i la Fundació Ausiàs March per a la
promoció d'activitats culturals de caràcter acadèmic. (24/02/2006)

Conveni entre l'empresa Pipeline Software 2000 S.L. i la Universitat Jaume I per a la realització
d'activitats d'interès mutu en matèria d'utilització de les tecnologies de la societat de la informació.
(01/03/2006)

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i l'Associació Josep Climent.
(09/03/2006)

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i l'Associació per a la
Cooperació amb el Sud, ACSUD-Las Segovias. (16/03/2006)

Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I i l'Agencia Valenciana de Lloguer de l'Institut
Valencià de l'Habitatge S.A. (28/03/2006)

Framework collaboration agreement between Universitat Jaume I in Castelló and Western Illinois
University.

Implementing agreement between the board of trustees of western Illinois University College of Arts
& Sciences Macomb, Illinois, U.S.A. ang Universitat Jaume I Castelló, Spain. (6-1-2006)

Conveni de col.laboració interuniversitària per a la impartició del Màster en Química Orgànica
Experimental i Industrial. (24-1-2006)

Acord específic de col·laboració entre la Universitat de Cantàbria i la Universitat Jaume I de Castelló
per al desenvolupament del programa de doctorat de la Universitat de Cantàbria: "Metodologia i
línies d'investigació en comptabilitat i auditoria". (15-2-2006)

Conveni entre la Universitat Jaume I de Castelló i El Centre Universitari de Postgrau "Associació de
ciutadans i juristes per al suport a l'estat de dret (ASER) de Guatemala per a la gestió de cursos de
postgrau i formació superior. (1-3-2006)

Conveni marc de col·laboració entre l'organització Psicòlegs sense Fronteres i la Universitat Jaume I
de Castelló. (2-3-2006)

Conveni marc de col·laboració científica, tècnica i cultural entre la Universitat Jaume I de Castelló i
l'empresa de transformació agrària, S.A. (28-3-2006)

Protocol número 1 de desenvolupament del conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume
I de Castelló i la Universitat Mayor de Xile. (29-3-2006)

Conveni de col.laboració entre la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat Jaume I.
(30-3-2006)

Conveni marc entre la Universitat Nacional de Lanus (Argentina) i la Universitat Jaume I (Espanya).
(18-4-2006)

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Tecnològica del Chocó "Diego Lluïu Còrdova" i
la Universitat Jaume I de Castelló. (24-4-2006)
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Conveni de Cooperació entre el Consell Superior d'Investigacions Científiques i la Universitat
Jaume I per al reconeixement del Grup d'Història Social Comparada de la dita universitat, com a
Unitat Associada al CSIC a través del seu Institut d'Història. (28-4-2006)

Conveni de Cooperació entre el Consell Superior d'Investigacions Científiques i la Universitat
Jaume I per al reconeixement del Centre d'Investigacions d'Amèrica Llatina (CIAL) de la dita
universitat, com a Unitat Associada al CSIC a través de la seua Escola d'Estudis Hispanoamericans.
(28-4-2006)

Conveni de Cooperació entre el Consell Superior d'Investigacions Científiques i la Universitat
Jaume I per al reconeixement del Grup de Materials Orgànics avançats (Departament de Química
Inorgànica i Orgànica) de la dita universitat, com a Unitat Associada al CSIC a través de l'Institut de
Ciència de Materials d'Aragó. (28-4-2006)

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i el CREAF. (28-4-2006)

Conveni de col·laboració entre la Diputació de Castelló a través del Patronat Provincial de Turisme
Castelló-Costa dels Tarongers, l'Agència Valenciana de Turisme, la Universitat Jaume I de Castelló,
i la Fundació Universitat Jaume I-Empresa, per a la celebració del IX Congrés de Turisme
Universitat i Empresa. (9-5-2006)

Conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I i la Universitat Politècnica de València per al
desenvolupament del projecte "Investigació i desenvolupament d'imprimacions anticorrosives
ecològiques mitjançant la utilització de noves tècniques i procediments de formulació (EIS, DSC,
DMA). (11-5-06)

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i IVER Tecnologies de la
Informació S.A. (12-5-2006)

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i Quatre Prevenció, S.L.
(22-5-2006)

Conveni de col·laboració per a la realització d'una beca de doctorat "Pau, conflictes i democràcia".
2005/2006 (Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau) (30-5-2006)

Conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Traiguera i la Universitat Jaume I de Castelló.
(5-6-2006)

Acord de cooperació i intercanvi acadèmic, científic i cultural que celebren la Fundació Universitat
de Brasília i la Universitat Jaume I de Castelló.

Protocol número 1 de col·laboració acadèmica entre la Universidad Tecnològica Metropolitana de
Santiago de Xile (Xile), i la Universitat Jaume I de Castelló (Espanya).

Relacions internacionals
En l'apartat d'intercanvis d'estudiants, en aquest curs en total han participat 566 (un 6% més que l'any
anterior). Entre els 566 estudiants d'intercanvi, 363 són estudiants ixents de l'UJI i 203 entrants d'Europa
i d'Amèrica.

En magnituds relatives, la xifra d'estudiants de la nostra Universitat que han participat en programes
d'intercanvi ha representat el 24% dels titulats, 2 punts i mig més que en el curs 2004/2005. El nombre
d'estudiants ixents ha augmentat un 5% respecte a l'any anterior.

Quant a la mobilitat de professorat a l'estranger per estades docents i acadèmiques, s'han realitzat 28
missions docents Sòcrates a universitats sòcies europees.
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L'avaluació dels usuaris dels programes d'intercanvi ha sigut completada enguany amb l'enquesta
realitzada per primera vegada als estudiants entrants d'intercanvi. Els hem preguntat sobre el que pensen
de Castelló i l'UJI i el que més valoren són les possibilitats d'oci i temps lliure de què disposen, la
qualitat de l'allotjament i el cost de la vida. La ciutat i l'entorn i la relació amb estudiants espanyols és el
que menys han valorat. Els resultats de satisfacció dels estudiants entrants amb l'UJI, han sigut molt
positius i valoren l'UJI amb una nota de 4,27 sobre 5, bastant més positivament que la universitat
d'origen, amb 3,76 sobre 5. A més a més, el 84% recomanaria l'UJI als seus companys.

L'enquesta realitzada als estudiants UJI participants en programes d'intercanvi també dóna uns resultats
generals positius encara que la diferència entre universitat d'origen i universitat de destinació no és tan
gran. El 64% recomanaria la universitat de destinació als seus companys. Puntuen la seua satisfacció
amb l'UJI amb 3,99 sobre 5 i la universitat de destinació amb 3,96 sobre 5.

En el marc dels nous convenis signats per l'Àrea de Cooperació Interuniversitària cal destacar els
convenis signats amb dues universitats d'Amèrica Llatina, el Centre Universitari Positiu UNICENP de
Brasil i la Universitat Mayor de Xile, que han permès oferir quatre places més dins de la convocatòria
del programa d'intercanvi amb Amèrica Llatina, completant l'oferta de la UAEM de Mèxic. Així mateix,
s'han posat en marxa nous conveni amb la University of Texas Dallas, Western Illinois, la Université de
Montreal, als Estats Units i Canadà.

D'altra banda, pel que fa al programa SICUE, en la convocatòria d'enguany s'han pogut oferir fins a 168
places, resultat de la firma d'un total de 82 convenis, 33 dels quals són nous.

Amb la col·laboració del Servei d'Informàtica en el curs 2005/2006 s'ha finalitzat el projecte
d'implantació gradual de la gestió informàtica dels programes d'intercanvi per a estudiants entrants
mitjançant l'e-UJIer. Els estudiants entrants d'intercanvi poden realitzar la seua inscripció i conèixer el
seu tutor Erasmus abans d'arribar a l'UJI, de manera que la seua integració acadèmica és molt més ràpida
i la seua matrícula més efectiva.

Per tal de millorar la preparació lingüística dels estudiants d'intercanvi, s'han organitzat, amb la
col·laboració del Servei de Llengües i Terminologia, dos cursos d'anglès de nivell mijtà/alt destinats a
futurs estudiants dels programes Erasmus i Estats Units. La idea és que els estudiants es preparen amb
un any d'antelació a la seua estada i reforcen els aspectes comunicatius i culturals que necessitaran a
l'estranger.

En el curs 2005/2006 ha finalitzat la traducció i publicació dels temaris sintètics de la pràctica totalitat
de les titulacions de grau que ofereix l'UJI.

En col·laboració amb l'Àrea d'Inserció Professional de l'OCIE s'ha elaborat una normativa per a les
estades en pràctiques internacionals d'estudiants d'intercanvi per tal d'augmentar l'oferta de pràctiques a
l'estranger i regular les estades d'estudiants estrangers en empreses de Castelló.

Dins de les activitats de difusió de l'Àrea de Cooperació Interuniversitària hem organitzat juntament
amb l'àrea d'inserció Professional, la Primera jornada de difusió dels programes internacionals en
desembre 2005, per tal que els estudiants i titulats coneguen diverses possibilitats d'inserció laboral a
l'estranger o en entorns internacionals.

Estudiants ixents
Tenint en compte tots els programes inclosos en l'oferta de mobilitat per a l'estudiantat de l'UJI, els
resultats per al curs 2005/2006 apareixen en la taula 1. Del total dels estudiants ixents, un 95% participa
en els programes Erasmus i Beques UJI als Estats Units.

Taula 14.1. Participació d¿estudiants ixents en programes d¿intercanvi per
titulacions i programes
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Titulació Total
2004-200

5

Total
2005-200

6

Incremen
t

Erasmus
2005-200

6

EEUU
2005-200

6

SICUE
2005-200

6

Amèrica
Llatina

2005-200
6

Titulats
2005

Total
Ixents/
Titulats

Llicenciat
ura en
Filologia
Anglesa

35 31 -11,43% 26 5 0 0 34 91,18%

Llicenciat
ura en
Humanitat
s

14 8 -42,86% 7 1 0 0 40 20,00%

Diplomat
ura en
Mestre/a

3 5 66,67% 5 0 0 0 236 2,12%

Llicenciat
ura en
Psicologia

15 16 6,67% 13 0 2 1 88 18,18%

llicenciatu
ra en
Psicopeda
gogia

1 1 0,00% 0 0 0 1 21 4,76%

Llicenciat
ura en
Traducció
i
Interpreta
ció

66 75 13,64% 73 1 1 0 91 82,42%

Llicenciat
ura en
Publicitat
i
Relacions
Públiques

26 29 11,54% 24 3 2 0 56 51,79%

FCHS 160 165 3,13% 148 10 5 2 566 29,15%

Llicenciat
ura en
Administr
ació i
Direcció
d'Emprese
s

26 26 0,00% 22 3 1 0 116 22,41%

Diplomat
ura en
Ciències
Empresari
als

10 7 -30,00% 6 0 1 0 127 5,51%

Llicenciat
ura en
Dret

16 11 -31,25% 10 1 0 0 76 14,47%

Diplomat
ura en
Turisme

7 13 85,71% 12 0 0 1 34 38,24%
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Titulació Total
2004-200

5

Total
2005-200

6

Incremen
t

Erasmus
2005-200

6

EEUU
2005-200

6

SICUE
2005-200

6

Amèrica
Llatina

2005-200
6

Titulats
2005

Total
Ixents/
Titulats

Diplomat
ura en
Relacions
Laborals

0 2 100,00% 2 0 0 0 63 3,17%

FCJE 59 59 0,00% 52 4 2 1 416 14,18%

Enginyeri
a
Industrial

33 29 -12,12% 25 2 2 0 51 56,86%

Enginyeri
a
Informàtic
a

20 29 45,00% 26 2 1 0 42 69,05%

Enginyeri
a Química

12 12 0,00% 11 1 0 0 37 32,43%

Enginyeri
a Tècnica
en
Disseny
Industrial

15 20 33,33% 19 0 0 1 68 29,41%

Enginyeri
a Tècnica
en
Informàtic
a de
Gestió

6 1 -83,33% 1 0 0 0 61 1,64%

Enginyeri
a Tècnica
en
Informàtic
a de
Sistemes

6 4 -33,33% 4 0 0 0 7 57,14%

Enginyeri
a Tècnica
Mecànica

11 10 -9,09% 8 0 2 0 24 41,67%

Llicenciat
ura en
Química

18 27 50,00% 27 0 0 0 47 57,45%

Enginyeri
a Tècnica
Agrícola

6 7 16,67% 7 0 0 0 48 14,58%

ESTCE 127 139 9,45% 128 5 5 1 385 36,10%

TOTAL
titulacions

346 363 4,91% 328 19 12 4 1367 26,55%

Total
titulats

1441

Continua la tendència ascendent en el nombre d'estudiants ixents, que ha augmentat un 5% respecte a
l'any anterior.
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En el curs 2005-2006, la Universitat Jaume I ha enviat 363 estudiants en els diferents programes
d'intercanvi a l'estranger. La xifra d'estudiants de la nostra universitat que han participat en programes
d'intercanvi ha representat el 24% dels titulats, 1,92 punts més que en el curs 2004-2005.

A més a més, ni ha 7 titulacions que envien més del 50% dels titulats a estudiar en programes
d'intercanvi.

Taula 14.2. Realització per mesos dels programes d¿intercanvi per a estudiants
ixents

Titulació Total estudiants
2005-2006

Total mesos
2005-2006

Mitjana mesos
2005-2006

Increment total
mesos

Llicenciatura en
Filologia Anglesa

31 150 4,8

Llicenciatura en
Humanitats

8 53 6,6

Diplomatura en
Mestre/a

5 35 7,0

Llicenciatura en
Psicologia

16 99 6,2

Llicenciatura en
Psicopedagogia

1 12 12,0

Llicenciatura en
Traducció i
Interpretació

75 512 6,8

Llicenciatura en
Publicitat i Relacions
Públiques

29 212 7,3

FCHS 165 1073 6,5 2%

Llicenciatura en
Administració i
Direcció d'Empreses

26 181 7,0

Diplomatura en
Ciències Empresarials

7 45 6,4

Llicenciatura en Dret 11 82 7,5

Diplomatura en
Turisme

13 96 7,4

Diplomatura en
Relacions Laborals

2 18 9,0

FCJE 59 422 7,2 7%

Enginyeria Industrial 29 226 7,8

Enginyeria
Informàtica

29 198 6,8

Enginyeria Química 12 86 7,2

Enginyeria Tècnica
en Disseny Industrial

20 129 6,5

Enginyeria Tècnica
en Informàtica de
Gestió

1 5 5,0
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Titulació Total estudiants
2005-2006

Total mesos
2005-2006

Mitjana mesos
2005-2006

Increment total
mesos

Enginyeria Tècnica
en Informàtica de
Sistemes

4 30 7,5

Enginyeria Tècnica
Mecànica

10 80 8,0

Llicenciatura en
Química

27 217 8,0

Enginyeria Tècnica
Agrícola

7 64 9,1

ESTCE 139 1035 7,4 32%

TOTAL 363 2530 7,0 13%

És molt positiu que la durada mitjana de les estades dels estudiants a l'estranger continua creixent, i
passa dels 6,6 mesos del curs 2004-2005 als 7,0 del 2005-2006.

La dada de mesos d'estada és un indicador de la subvenció addicional de la Generalitat Valenciana
condicionada al compliment d'objectius.

Taula 14.3. Estudiants ixents per programes i centres

Erasmus EUA Amèrica
Llatina

SICUE-
Sèneca

TOTAL Increment
curs anterior

FCHS 148 10 2 5 165 3,13%

FCJE 52 4 1 2 59 0,00%

ESTCE 128 5 1 4 139 9,45%

TOTAL 328 19 4 11 363 4,91%

La FCHS continua sent el centre de major participació gràcies al creixement notable en el programa
Erasmus. La FCJE ha crescut en tots els programes, llevat del programa Erasmus, on ha perdut 7
estudiants. L'ESTCE ha incrementat notablement la seua participació en el programa Erasmus i per
contra hi ha hagut un descens en la resta de programes. No obstant això, és l'únic centre que creix per
damunt de la mitjana.

Programa Sòcrates-Erasmus

El curs 2005-2006 és la vuitena 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 2005/2006, l'oferta de places ha crescut un 6,8% respecte a l'any anterior.

Taula 14.4. Progressió dels convenis Sòcrates

Progressió dels
convenis
Sòcrates

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

Nre. de convenis 96 107 141 175 207
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Progressió dels
convenis
Sòcrates

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

Nre. d'universitats 71 82 95 117 135

Nre. de titulacions 19 21 23 23 23

Nre. de places
ofertades

234 269 336 426 455

Nre. de països 15 15 16 19 20

Creixement de
places

-4% 15% 25% 27% 6.8%

Creixement global en places oferides en 5 anys: 94,4%.

Els convenis nous signats són els següents:

Taula 14.5. Nous convenis

Universitat País Titulació

Università degli Studi di Genova Itàlia Llicenciatura en Filologia Anglesa

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

Arteveldehogeschool Bèlgica Llicenciatura en Publicitat i
Relacions Públiques

Hogeschool Gent Bèlgica Llicenciatura en Traducció i
Interpretació

Université Charles de Gaulle Lille III França Llicenciatura en Traducció i
Interpretació

Università di Catania Itàlia Diplomatura en Relacions Laborals

Università degli Studi di Genova Itàlia Diplomatura en Relacions Laborals

University of Business and
Commerce in Wroclaw

Polònia Diplomatura en Turisme

International Business School Hongria Llicenciatura en ADEM/ Ciències
Empresarials

University of West Bohemia República Txeca Llicenciatura en Dret

Fachhochschule Hildesheim/
Holzminden/ Göttingen

Alemanya Enginyeria Tècnica en Disseny
Industrial

École Nationale Supérieure des
Sciences Appliquées et de
Technilogie

França Enginyeries Informàtiques

University of Bremen Alemanya Enginyeries Informàtiques

University of Joensuu Finlàndia Enginyeries Informàtiques

Université de Bretagne Occidentale França Enginyeries Informàtiques

Justus-Liebig-Universität Giessen Alemanya Enginyeria Tècnica Agrícola

Aalborg University Dinamarca Enginyeria Tècnica Agrícola

University of Malta Malta Enginyeria Tècnica Agrícola
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Universitat País Titulació

Universitá Cattolica del Sacro Cuore Itàlia Llicenciatura en Química

Vsb Technical University of Ostrava República Txeca Llicenciatura en Química

Università degli Studi di Bologna Itàlia Llicenciatura en Química

University of Salford Regne Unit Enginyeria Tècnica Industrial
Mecànica

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 13 de desembre de 2004 i el 13 de
gener de 2005 per tal de seleccionar l'estudiantat amb antelació suficient. Es van oferir 455 places en 23
titulacions, un 6,8% més que l'any anterior, i hi van haver 541 sol·licitants aptes per a 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 havien superat el primer curs.

La selecció la va realitzar una comissió de professors coordinadors i tutors d'intercanvi en cada titulació.
Després de les renúncies, hi han participat, 328 estudiants, un 10% més que l'any anterior, que han
realitzat estades amb una mitjana de durada de 6 mesos per estudiant.

La participació en el programa Erasmus es consolida amb aquest significatiu i progressiu augment de
participants.

El finançament rebut per a les ajudes Erasmus ha sigut el següent:

Taula 14.6. Finançament de les ajudes Erasmus (dades en euros)

Curs 2005-2006 Curs 2004-2005 Increment
finançament

2004/2005

Finançament total

Agència Nacional
Erasmus

190.647,00 164.547,92 15,86% 32,45%

Fundació Caixa
Castelló - Bancaixa

75.126,00 75.126,00 0,00% 13,00%

Universitat Jaume I 213.000,00 150.000,00 42,00% 36,25%

Conselleria
d'Educació

40.849,72 39.351,73 3,80% 7,00%

*Ministeri d'Educació 60.572,74 56.503,97 20,00% 11,30%

TOTALS 580.196,00 485.530,00 21,00% 100,00%

L'aportació de la Universitat ha augmentat en el pressupost de 2005 el doble més de la mitjana general
d'increment. En total, els fons interns que s'han aconseguit des del Vicerectorat per al programa sumen
el 49% del total entre la Fundació Caixa Castelló i l'UJI. La resta és finançament d'altres organismes
públics.

Programa d'intercanvi amb els Estats Units

El curs 2005-2006 va ser la vuitena 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
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of New Orleans, Shawnee State University, Alfred University (New York State, Institute of Ceramics) i
New Mexico State University, Campus Las Cruces. Cal destacar la incorporació de tres noves,
University of Texas at Dallas, Western Illinois University i Brethren Colleges Abroad, la qual cosa ens
ha permès ampliar considerablement la participació de l'estudiantat.

En la convocatòria 2005-2006, el termini per a la presentació de sol·licituds va quedar fixat entre el 13
de desembre de 2004 i el 13 de gener de 2005. Aquest programa s'ofereix a tots els estudiants de l'UJI
dels últims cursos de la carrera.

Els requisits de participació són:

• Haver superat 50/60 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 van haver 73 sol·licitants, dels quals 39 van ser aptes en
l'anglès.

Van obtindre plaça 21 estudiants, però en van realitzar l'estada 19. La inundació a Nova Orleans va
afectar dos estudiants d'intercanvi nostres, que es va posar fora de perill feliçment a temps. La
University of Oklahoma el va admetre immediatament i l'estudiant no va perdre el semestre
acadèmicament. L'altre estudiant afectat del segon semestre va preferir canviar al programa Erasmus.
També hi va haver una renúncia més tard.

Els 19 participants de nou titulacions han rebut les següents quantitats d'ajuda econòmica:

2.000 euros per semestre i 1.600 euros per trimestre.

El total de la despesa arriba a 36.400 euros.

Taula 14.7. Ajudes UJI als Estats Units (curs 2005-2006)

Total

Universitat Jaume I 14.600

BP Oil 13.800

Bancaixa 12.000

L'aportació de la Universitat representa el 36% del total.

Universitat Autònoma de l'Estat de Mèxic (UAEM)

En el curs 2005/2006, a l'abril de 2005 s'ha publicat la convocatòria anual d'ajudes per a realitzar estades
d'intercanvi a la Universitat Autònoma de l'Estat de Mèxic, oberta a tots els estudiants de primer i segon
cicle de la Universitat. Es van presentar 12 estudiants. Hi han participat quatre estudiants, hi va haver
una renúncia d'última hora, de titulacions dels 3 centres. Cal destacar la participació per primera vegada
en un programa d'intercanvi d'un estudiant de la titulació de Llicenciatura en Psicopedagogia.

Estudiantat entrant
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Estudiantat entrant d'intercanvi

Continua un creixement anual alt en el nombre d'estudiantat entrant, que enguany és d'un 18% respecte
de l'any anterior. Enguany també hem arribat a una xifra redona, els 200 estudiants entrants, gràcies
especialment al creixement sostingut en la FCHS i en l'augment recent en la titulació de Dret. Les
titulacions que més estudiants reben són Traducció i Interpretació, Humanitats i ADEM. La durada de
l'estada dels estudiants entrants també ha crescut i per tant la mitjana supera els 6 mesos d'estada per
estudiant.

Taula 14.8. Estudiantat entrant per titulacions

Titulació Total
estudiants
2004-2005

Total mesos
2004-2005

Mitjana
mesos

2004-2005

Total
estudiants
2005-2006

Total mesos
2005-2006

Mitjana
mesos

2005-2006

Increment
total mesos

Llicenciatura
en Filologia
Anglesa

11 67 6,09 13 85 6,54

Llicenciatura
en
Humanitats

21 125 5,95 27 155 5,74

Diplomatura
en Mestre/a

5 25 5,00 1 9 9,00

Llicenciatura
en Psicologia

6 30 5,00 4 20 5,00

Llicenciatura
en Traducció
i
Interpretació

52 340 6,54 59 363 6,15

Llicenciatura
en Publicitat
i Relacions
Públiques

12 76 6,33 6 50 8,33

Llicenciatura
en
Comunicació
Audiovisual

0 0 0,00 1 5 5,00

FCHS 107 663 6,20 111 687 6,19 3,62%

Llicenciatura
en
Administraci
ó i Direcció
d'Empreses

32 180 5,63 27 167 6,19

Diplomatura
en Ciències
Empresarials

15 79 5,27 2 10 5,00

Llicenciatura
en Dret

4 20 5,00 13 85 6,54

Diplomatura
en Turisme

0 0 0,00 8 44 5,50

Diplomatura 0 0 0,00 0 0 0,00
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Titulació Total
estudiants
2004-2005

Total mesos
2004-2005

Mitjana
mesos

2004-2005

Total
estudiants
2005-2006

Total mesos
2005-2006

Mitjana
mesos

2005-2006

Increment
total mesos

en Relacions
Laborals

FCJE 51 279 5,47 50 306 6,12 9,68%

Enginyeria
Industrial

4 20 5,00 9 57 6,33

Enginyeria
Informàtica

8 48 6,00 6 34 5,67

Enginyeria
Química

10 50 5,00 11 67 6,09

Enginyeria
Tècnica en
Disseny
Industrial

5 25 5,00 5 25 5,00

Enginyeria
Tècnica en
Informàtica
de Gestió

1 5 5,00 1 5 5,00

Enginyeria
Tècnica en
Informàtica
de Sistemes

0 0 0,00 1 9 9,00

Enginyeria
Tècnica
Mecànica

0 0 0,00 8 40 5,00

Llicenciatura
en Química

6 30 5,00 1 5 5,00

Enginyeria
Tècnica
Agrícola

2 18 9,00 0 0 0,00

ESTCE 36 196 5,44 42 242 5,76 23,47%

TOTAL
Titulacions

194 1.138 5,87 203 1.235 6,08 8,52%

Taula 14.9. Estudiantat entrant per programes i centres

Erasmus EUA UAEM SICUE-
Sèneca

Visitants TOTAL

Total 163 15 11 4 7 200

FCHS 92 12 1 0 6 111

FCJE 42 1 6 0 1 50

ESTCE 29 2 4 4 0 39

Del total d'estudiants entrants, un 81% correspon al programa Erasmus, com es desprèn de la taula 9.

Estudiantat visitant
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Estudiantat visitant

Es tracta d'estudiants que volen estudiar a la nostra universitat però que procedeixen d'universitats amb
les quals no hi ha conveni d'intercanvi. Enguany han vingut 7 estudiants, 2 de la Universitat de
Heidelberg, 2 de la Universitat de Colònia, 1 de la Universitat Lliure de Berlín i 1 de Monterey
Peninsula College, Estats Units. 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 14.10. Comparativa oferta/demanda/participació

2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001

Convocatòria 6a 5a 4a 3a 2a 1a

Oferta 99 85 72 63 53 38

Sol·licitants 34 29 22 14 30 17

Places
adjudicades

32 24 20 12 22 17

Opció a beca 11 15

Becaris Sèneca 4 3 8 5 7 16

Estudiants
sense beca

7 7 1 2 5 1

Renúncies 21 14 11 5 10 3

Total
participants

11 10 9 7 12 14

Total
estudiants
entrants

4 6 0 1 0 0

L'increment en la participació ha sigut aproximadament equiparable a l'increment en l'oferta de places.
Cal destacar el nombre de renúncies, a causa, segurament, de l'escàs nombre de beques Sèneca
adjudicades a l'UJI.

En tot cas, el nombre d'estudiantat entrant no inclouen els pertanyents a Magisteri, que no s'havien
registrat segons el procediment establit.

Total d'estudiantat ixent i entrant
Total d'estudiantat ixent i entrant

Taula 14.11. Comparació d'estudiantat ixent i entrant

Ixent Ixent Mitjana Entrant Entrant Mitjana Relació

Estudiantat Mesos Mesos Estudiantat Mesos Mesos ixent

Titulació 2005-2006 2005-2006 2005-2006 2005-2006 2005-2006 2005-2006 entrant

Llicenciatura 31 150 4,8 13 85 6,54 2,4
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en Filologia
Anglesa

Llicenciatura
en
Humanitats

8 53 6,6 27 155 5,74 0,3

Diplomatura
en Mestre/a

5 35 7,0 1 9 9,00 5,0

Llicenciatura
en Psicologia

16 99 6,2 4 20 5,00 4,0

Llicenciatura
en
Psicopedago
gia

1 12 12,0 59 363 6,15 0,0

Llicenciatura
en Traducció
i
Interpretació

75 512 6,8 6 50 8,33 12,5

Llicenciatura
en Publicitat
i Relacions
Públiques

29 212 7,3 1 5 5,00 29,0

FCHS 165 1.073 6,5 111 687 6,19 1,5

Llicenciatura
en
Administraci
ó i Direcció
d'Empreses

26 181 7,0 27 167 6,19 1,0

Diplomatura
en Ciències
Empresarials

7 45 6,4 2 10 5,00 3.5

Llicenciatura
en Dret

11 82 7,5 13 85 6,54 0,8

Diplomatura
en Turisme

13 96 7,4 8 44 5,50 1,6

Diplomatura
en Relacions
Laborals

2 18 9,0 0 0 0,00 0,0

FJCE 59 422 7,2 50 306 6,12 1,2

Enginyeria
Industrial

29 226 7,8 9 57 6,33 3,2

Enginyeria
Informàtica

29 198 6,8 6 34 5,67 4,8

Enginyeria
Química

12 86 7,2 11 67 6,09 1,1

Enginyeria
Tècnica en
Disseny
Industrial

20 129 6,5 5 25 5,00 4,0

Enginyeria
Tècnica en
Informàtica

1 5 5,0 1 1 5,00 1,0
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de Gestió

Enginyeria
Tècnica en
Informàtica
de Sistemes

4 30 7,5 1 9 9,00 4,0

Enginyeria
Tècnica
Mecànica

10 80 8,0 8 40 5,00 1,3

Llicenciatura
en Química

27 217 8,0 1 5 5,00 27,0

Enginyeria
Tècnica
Agrícola

7 64 9,1 0 0 0,00 0,0

ESTCE 139 1.035 7,4 42 242 5,76 3,3

TOTAL 363 2.530 7,0 203 1.235 6,08 1,8

Vénen menys estudiants que ixen en una proporció d'1,8. És a dir, per cada estudiant entrant enviem 1,8
estudiants. El centre que presenta major desequilibri és l'ESTCE, d'on ixen tres vegades més estudiants
que hi entren. La FCJE és el centre que té un major equilibri entre estudiants entrants i ixents.

Estudiants d'intercanvi per països

Per països, destaquen els següents: Alemanya, França, Regne Unit i Itàlia com a principals socis de
l'UJI. Com a novetat enguany s'han incorporat Xipre i Suïssa.

Projectes propis curriculars amb universitats
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estrangeres
Projectes curriculars propis amb universitats estrangeres

EURUJI 2005

És el cinquè 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 tercer any de funcionament del conveni LATINSA,
conveni amb l'INSA de Tolosa (França) per a la participació d'estudiants d'Amèrica Llatina.

Entre primer i segon d'EURUJI s'han matriculat:

4 estudiants de l'INSA de Lió, França

1 estudiant de l'INSA de Tolosa, França

1 estudiant LATINSA (Bolívia)

1 estudiant de Transilvània de Brasov, Romania

Ha minvat el nombre de matriculats d'intercanvi entrants respecte a l'any anterior.

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 150 euros/mes als estudiants de l'INSA.

EURINSA 2005

En el curs 2005-2006 s'han matriculat en primer curs d'Enginyeria Industrial cinc estudiants de primer
any i dos de segon any que realitzen estudis a l'INSA de Lió , dins del Programa EURINSA, mitjançant
el conveni de cooperació signat amb l'INSA amb aquesta finalitat.

EURUJI 2004

EURINSA 2004

Mobilitat de professorat a l'estranger per estades
docents i acadèmiques

Realització de missions docents Sòcrates (TS) a Europa

S'han realitzat 28/29 missions docents Sòcrates, nou més 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. L'increment en la participació es deu a l'ampliació en part a la major
difusió del programa durant el curs amb tres convocatòries publicades.

Taula 14.12. Distribució de les missions docents dels curs 2005-2006
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Nom i cognoms CENTRE Departament DESTINACIÓ

Michael Gould Carlson ESTCE Departament de
Llenguatges i Sistemes
Informàtics

D MUNSTER01

Eliseo Monfort Gimeno ESTCE Departament d'Enginyeria
Química

D KOBLENZ01

Césareo Fernández
Fernández

FCHS Departament de Filosofia,
Sociologia i Comunicació
Audiovisual i Publicitat

B GENT39

Juan Carlos Oliver
Rodríguez

FCHS Departament de Psicologia
Evolutiva, Educativa,
Social i Metodologia

D LEIPZIcG01

Joan Manuel Verdegal
Cerezo

FCHS Departament de Traducció i
Comunicació

F AMIENS01

Emilio Agulleiro Moreno FCHS Departament de Traducció i
Comunicació

F DUNKERQ09

Andreu Beltrán Zaragozá FCHS Departament de Traducció i
Comunicació

F GRENOBL03

Pilar Civera García FCHS Departament de Traducció i
Comunicació

F LILLE03

María Dolores Burdeus
Pérez

FCHS Departament de Traducció i
Comunicació

F LYON02

Federico Chaume Varela FCHS Departament de Traducció i
Comunicació

UK LONDON093

Ana Cristina García De
Toro

FCHS Departament de Traducció i
Comunicació

UK LONDON093

José Luis Palacios Garoz FCHS Departament d'Educació LT VILNIUS05

Isabel Maria Ríos García FCHS Departament d'Educació P BRAGA01

Francisco Marco Viciano FCHS Departament d'Educació P BRAGA01

Ester Usó Juan FCHS Departament d'Estudis
Anglesos

CZ BRNO05

Ignasi Navarro Ferrando FCHS Departament d'Estudis
Anglesos

D BREMEN01

Alicia Martínez Flor FCHS Departament d'Estudis
Anglesos

PL TORUN01

Alicia Martínez Flor FCHS Departament d'Estudis
Anglesos

PL TORUN01

Patricia Salazar CampilloQ FCHS Departament d'Estudis
Anglesos

UK LONDON142

José Ramón Prado Pérez FCHS Departament d'Estudis
Anglesos

UK LONDON142

Juan José Ferrer Maestro FCHS Departament d'Història,
Geografia i Art

D POTSDAM01

María Ivana Frasquet
Miguel

FCHS Departament d'Història,
Geografia i Art

F TOULOUS02

Manuel Chust Calero FCHS Departament d'Història,
Geografia i Art

F TOULOUS02

Joan Feliu Franch FCHS Departament d'Història,
Geografia i Art

I BOLOGNA01
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Nom i cognoms CENTRE Departament DESTINACIÓ

Andreu Blesa Pérez FCJE Departament
d'Administració d'Empreses
i Màrqueting

NL ARNHEM27

Juan Luis Gómez Colomer FCJE Departament de Dret Públic CH FRIBOURG01

Cristina Pauner Chulvi FCJE Departament de Dret Públic F ANGERS01

Andrea Planchadell
Gargallo

FCJE Departament de Dret Públic UK COVENTR02

María José Masanet Llodrá FCJE Departament de Finances i
Comptabilitat

CH OLTEN01

Juan Angel Lafuente
Luengo

FCJE Departament de Finances i
Comptabilitat

F LYON02

La beca atorgada és de 850 euros per cada una de les missions realitzades. La Universitat ha augmentat
el cofinançament fins a 7.550 euros, la qual cosa ha permès incrementar el nombre de missions docents.

Taula 14.13. Missions docents Sòcrates (TS) per centre

2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003

Total 29 20 29 24

FCHS 21 16 19 17

FCJE 6 3 7 5

ESTCE 2 1 3 2

Programa de Cooperació Interuniversitària (PCI) amb Amèrica
Llatina 2004

L'Agència Espanyola de Cooperació Internacional va convocar per Resolució de 22 de juliol de 2005,
BOE de 5 d'agost de 2005, ajudes per a projectes conjunts en investigació, docència i cooperació
acadèmica dins del marc del Programa de Cooperació Interuniversitària PCI 2005 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 que 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 tercera convocatòria del PCI reformat va tindre un gran èxit de sol·licitants.

Es van presentar 6 sol·licituds d'ajudes per a projectes conjunts d'investigació i una sol·licituds per a
accions complementàries per part de 7 departaments de l'UJI. Malauradament no va ser aprovada cap
per qüestions de qualitat de la proposta, per no ser un projecte vinculat amb la cooperació espanyola o
per defecte de forma.

Gestió dels intercanvis
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Xarxa de coordinació i tutorització

Pel que fa a la gestió dels intercanvis, en el curs 2005-2006 ha finalitzat la darrera fase d'implantació de
l'aplicació informàtica i el procediment de gestió d'intercanvi mitjançant el web s'ha ampliat per tal que
siga utilitzat pels estudiants entrants. Aquesta eina permet que l'estudiant, abans de la seua arribada a
l'UJI, es preinscriga i seleccione les assignatures que té previst cursar. Això ho pot fer des de qualsevol
punt d'accés a la xarxa (des de casa, la seua universitat d'origen...) i, a més a més, en fer-ho,
automàticament l'estudiant rep el nom del seu tutor a l'UJI i les seues dades de contacte. En les tasques
de gestió acadèmica intervé, com en els darrers anys, la xarxa de professors tutors i coordinadors
d'intercanvi. Els fons consignats en el pressupost de l'any 2006 per a la remuneració d'aquests professors
han ascendit a 112.200 euros.

Finançament Sòcrates

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 14.14. Finançament del contracte institucional Sòcrates (dades en euros)

Finançament concedit 2005-2006 2004-2005 2003-2004

Total

OM (gestió mobilitat) 44.382,33 40.175 31.910

TS (missions docents) 19.293,70 12.335 14.845

La descentralització del programa Sòcrates-Eramus 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. L'increment del finançament ha sigut del 21%.

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

Cofinançament dels cursos d'espanyol

Reunions informatives i trobades dels seleccionats

Publicació de la International Student Guide

Suport a l'associació d'estudiants AEGEE

Avaluació de la satisfacció dels usuaris
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Beques per a ampliació d'estudis

Beques MAE, curs 2005-2006

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 en
universitats espanyoles.

Per al curs 2005/2006, l'AECI ha concedit tres noves ajudes i dues de renovació. Finalment, sols s'hi han
incorporat quatre estudiants:

Taula 14.15. Becaris MAE

COGNOMS,
NOM

ESTUDIS ORIGEN DADES
D'ESTADA

BECA Pagament
matrícula OCIE

Mohamed Habib,
Mamia

Curs
d'especialització
en ajuda
humanitària

Algèria/ Sarahuí 1 oct. 2005 - 30
setembre 2006

Nova 500 euros

Cserháti, Eva
Zsofia

Treball
d'investigació en
biblioteca

Hongria 1 octubre 2005 -
30 setembre 2006

Nova 0 euros

Chirinos Chávez,
Berty Carolina

Màster en
Logopèdia

Hondures 1 oct. 2005 - 31
juliol 2006

Renovació 1200 euros

Bernal Ruiz,
Graciela

Doctorat:
Construcció de
l'Estat Nacional

Mèxic 1 oct. 2005- 30
setembre 2006

Renovació 443,47 euros

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

Integració d'estudiantat estranger
Amb la col·laboració del Servei d'Informàtica en el curs 2005-2006 s'ha finalitzat el projecte
d'implantació gradual de la gestió informàtica dels programes d'intercanvi per a estudiants entrants
mitjançant l'e-UJIer. Els estudiants entrants d'intercanvi poden realitzar la seua inscripció i conèixer el
seu tutor Erasmus abans d'arribar a l'UJI de manera que la seua integració acadèmica és molt més ràpida
i la seua matrícula més efectiva.

També s'ha actualitzat el disseny de la International Student Guide amb fotos actuals i una nova portada
i contraportada.

L'OCIE ha cofinançat els cursos d'espanyol per a estrangers, per la qual cosa els estudiants entrants
d'intercanvi sols paguen 35 euros per curs. Això respon a una demanda d'alguna de les nostres
universitats sòcies.
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S'ha realitzat per primera vegada un qüestionari als estudiants entrants estrangers.

Els hem preguntat sobre el que pensen de Castelló i l'UJI i el que més valoren són les possibilitats d'oci i
temps lliure de què disposen, la qualitat de l'allotjament i el cost de la vida. La ciutat i l'entorn i la
relació amb estudiants espanyols és el que menys s'ha valorat. Els resultats de satisfacció dels estudiants
entrants amb l'UJI, han sigut molt positius i valoren l'UJI amb una nota de 4,27 sobre 5, bastant més
positivament que la universitat d'origen, amb 3,76 sobre 5. A més a més, el 84% recomanaria l'UJI als
seus companys.

En el curs 2005/2006 ha finalitzat la traducció i publicació dels temaris sintètics de la pràctica totalitat
de les titulacions de grau que ofereix l'UJI.

Dins de les activitats informatives de l'Àrea de Cooperació Interuniversitària de l'OCIE cal destacar la
celebració al Casino Antic de Castelló de dues trobades d'estudiants Erasmus al maig i a l'octubre de
2005

S'han sol·licitat i obtingut dues ajudes del SERVEF per a Administratius International Student Assistant
que estaran contractats des del 19 de juny fins al 18 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 20
estudiants d'intercanvi, davant la Subdelegació del Govern i la Policia.

Evolució dels programes d'intercanvi

Evolució total de l'intercanvi d'estudiantat ixent i entrant

Altres activitats
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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 XII Assemblea General a Poznan (Brussel·les, 7 i 8 setembre de 2006), on es va
presentar el primer capítol del programa Compostela Media Universitas. S'ha assistit també a les
reunions de la Comissió Executiva a:

• Londres (17 de febrer de 2006).

Santiago de Compostel·la (18 de juny de 2006)

CEURI

Assistència a les reunions convocades pel CEURI, que van tindre lloc a Almeria, plenari del CEURI (21
d'octubre de 2005), i Múrcia, plenari del CEURI (5 de maig de 2006).

A més, l'UJI ha assistit a les reunions de la Comissió de Cooperació del CEURI, que 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.

En el Programa d'ajuts a l'organització de jornades i seminaris dins del marc del conveni signat amb BP
Oil Refineria de Castelló S.A., es van obrir dues convocatòries i, dins dels projectes presentats, es van
rebre les ajudes següents:

Taula 14.16. AJUDES PER AORGANITZAR JORNADES, SEMINARIS I
CONFERÈNCIES, EN EL MARC DEL CONVENI DE COL¿LABORACIÓ
ENTRE BP OIL REFINERIA DE CASTELLÓ S.A. I LA UNIVERSITAT
JAUME I DE CASTELLÓ

Sol·licitant Departament Activitat Data de realització

Asunción Ventura Franch Fundació Isonomia Seminari de Crítica
Feminista

6 d'octubre

Asunción Ventura Franch Fundació Isonomiaoment
actual de la llei integral
contra la violencia de
gènere

Seminari sobre el Moment
actual de la llei integral
contra la violència de
gènere

25 de novembre

Asunción Ventura Franch Departament de Dret Públic Seminari sobre programari
lliure i dret

20-21 d'octubre

Anna Soler Vilar Departament de Dret Públic Jornada sobre la reforma de
la legislació urbanística
valenciana

Segon semestre

Isabel Ríos García Departament d'Educació X Jornades de caràcter
científic

Segon semestre

José Luis Blasco Díaz Dret Administratiu I Jornades sobre la
utilització de les
tecnologies de la

16-17 novembre
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Sol·licitant Departament Activitat Data de realització

informació i la comunicació
en l'Administració local

M. Luisa Cuerda Arnau Dret Públic Jornades sobre el terrorisme
en el segle XXI: qüestions i
respostes

4-5 d'octubre

Amparo Montañana Casaní Dret Públic Seminaris sobre la capacitat
jurídica i econòmica de la
dona: des del món antic fins
a l'actualitat

Els divendres a partir del 18
de novembre

Javier Soriano Martí Departament d'Història,
Geografia i Art

X Jornades Culturals a la
Plana de l'Arc

14-15-16 d'octubre

Odet Moliner García Departament d'Educació Seminari permanent sobre
Pràctiques inclusives a les
escoles de Castelló

Juliol, setembre, octubre,
novembre, desembre

M. Juncal Caballero/Ana
Giménez

Filosofia, Sociologia i
Comunicació Audiovisual

Lacho Drom: educació i
interculturalitat

4-8 de juliol

Alicia Martínez Flor/Eva
Alcón

Estudis Anglesos V Jornades de metodologia
de la llengua anglesa i
International Seminar on
Applied Linguistics

10-11 de novembre

Joan Feliu Franch Història, Geografia i Art Conferències d'ula
Americana

Juliol-desembre

Vicent Sanz Rozalén Història, Geografia i Art; i
Traducció i Comunicació

Taller d'Història
Contemporània

Setembre-desembre 2005

Juan Bisquert Ciències Experimentals Primera reunió sobre
dispositius orgànics
fotovoltaics, electroòptics i
electrònics

15-16 de setembre

EADE-CONSULTING
JUNIOR EMPRESA UJI
(President: Hazem Hayani
Al-Nisr

EADE-CoG JUNIOR
EMPRESA UJI (President:
Hazem Hayani Al-
Nisrnsulting

IV Curs de Lideratge i
Coaching

24 al 27 d'octubre

EADE-CONSULTING
JUNIOR EMPRESA UJI
(President: Hazem Hayani
Al-Nisr)

EADE-Consulting J.E. X Jornades de Borsa 1-2 de desembre

Taula 14.17. AJUDES PER A ORGANITZAR JORNADES, SEMINARIS I
CONFERÈNCIES EN EL MARC DEL CONVENI DE COL¿LABORACIÓ
ENTRE BP OIL REFINERIA DE CASTELLÓ S.A. I LA UNIVERSITAT
JAUME I DE CASTELLÓ

Sol·licitant Departament Activitat Data de realització

Juan Luis Gómez Colomer Dret Públic Jornada sobre Violència de
Gènere

abril

Jorge Cardona Dret Públic Jornades 20-21-22 d'abril

Andrés Recalde Castells Dret Públic Jornades Argentino-
Espanyoles de Dret
Mercantil

1-2-3 de juny
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Sol·licitant Departament Activitat Data de realització

Asunción Ventura Franch Fundació Isonomia Setmana del 8 de març per
a la igualtat de les dones

Del 6 al 10 de març

Joan Feliu Franch Història, Geografia i Art Conferències Aula
Americana

Mes de maig

Vicent Sanz Rozalén Història, Geografia i Art Taller d'Història
Contemporània

De gener a juny

Rosa Monlleó Peris Història, Geografia i Art Jornades sobre la memòria
històrica. República i
Guerra Civil a Castelló

3, 4,10/4

Rosa Monlleó Peris Història, Geografia i Art X Jornades del Seminari
d'Investigació Feminista.
Espais de Bohemia.
Actrius, cupletistes i
ballarines.

3-4-11-18 i 25 de maig

Reina Ferrández Berrueco Educació II Seminari Europeu per al
desenvolupament
d'elements de garantia de
qualitat en l'educació
superior

27-28 de abril

José Luis González Cussac Dret Públic Jornades sobre 2-4-8-10-12/5

Teresa Vallet Bellmunt ADEM Grup d'Investigació
AERT

Jornada sobre la
investigació acadèmica en
Supply Chain Management

26 d'abril

Miguel F. Ruiz Garrido Estudis Anglesos Seminari de Llengua
Anglesa amb fins
acadèmics i professionals

31/3, 7/4, 12 i 19/5

EADE-CONSULTING
JUNIOR EMPRESA

I Curs d'Imatge
Corporativa: Disseny i
Màrqueting

8-9-10/5

EADE-CONSULTING
JUNIOR EMPRESA

I Curs de Fotografia 28/2

EADE-CONSULTING
JUNIOR EMPRESA

I Curs de Necessitats
Educatives Especials

9-10-11/5

EADE-CONSULTING
JUNIOR EMPRESA

VI Curs de Protocol 6-7-8-9-10/3

Programa DRAC

• 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: 16 estudiants de doctorat.

Drac-PDI: 8 professors.

Drac-hivern-estades llargues: 3 estudiants.

Drac-hivern-estades curtes: 5 estudiants.

Drac-estiu: 39 estudiants.
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Beques LIDER

Marta Aparicio Vicente, llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques en el 2006 per la Universitat
Jaume I, va estar seleccionada com un dels 10 millors llicenciats en el darrer curs entre les universitats
espanyoles, i va gaudir d'una beca LIDER.

Les beques LIDER estan convocades per la Fundación Carolina i pel Banco Santander Central Hispano.
Aquest programa de beques, que l'any 2006 va complir la cinquena edició, busca els 10 millors
llicenciats espanyols, i els 50 millors d'Amèrica Llatina i Portugal i els proporciona durant 3 setmanes
una formació intensiva en lideratge humà i professional mitjançant entrevistes amb rellevants empresaris
i importants personalitats del món polítics d'Espanya a més d'enfortir les relacions personals entre joves
d'Iberoamèrica i Espanya i Portugal amb un gran potencial de futur professional.
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Capítol 15. COMPROMÍS SOCIAL
Resum

El Racó de la Solidaritat és el punt de informació de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i
Solidaritat que s'encarrega de la gestió dels programes.

Àrea de Voluntariat i Solidaritat

La promoció del voluntariat i l'allotjament solidari són las accions bàsiques d'aquesta àrea, juntament
amb la informació i difusió de les activitats.

• Aquest curs han estat guardonats els dos programes d'allotjament solidari de la UJI. L'Associació de
Veïns del Barri Sant Llorenç ha guardonat el programa "Pisos solidaris". La regidoria de Joventut de
l'Ajuntament de Castelló ha guardonat els estudiants que viuen amb gent gran del programa "Viure i
conviure".

Entrega del premi als estudiants del programa "Pisos solidaris"

• Ja hem finalitzat la XII edició del Programa de formació del voluntariat universitari amb prop de 200
participants. Dins del curs de Voluntariat en ecologia i medi ambient, amb la col·laboració de
l'Oficina Verda, enguany s'ha aconseguit finançament propi per a desenvolupar una activitat de
reforestació de la serra d'Espadà, en el qual han partipat més de 60 membres de la comunitat

245



universitària.

Alumnat del curs en la reforestació de la serra d'Espadà

• També s'ha consolidat el programa de Voluntariat Europeu amb participants a Alemanya i Finlàndia.

• Però, a més a més, des del Racó de la Solidaritat s'ha elaborat el Protocol de voluntariat de l'UJI per
a acollir voluntaris en programes propis. També s'ha aprovat el carnet de voluntari UJI.

COMPROMÍS SOCIAL
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Carnet de Voluntari de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat

Àrea de Cooperació al Desenvolupament

• La iniciativa i col·laboració de la comunitat universitària és fonamental en aquesta àrea per això es
poden desenvolupar les iniciatives del 0,7%. L'estudiantat, amb les aportacions de la matrícula, han
contribuït a realitzar un projecte de rehabilitació ala Universitat d'Oriente (Cuba). En aquesta edició
s'ha duplicat el nombre de projectes finançats per les aportacions de la nòmina del PAS i PDI. S'ha
passat d'11 a 22 projectes de cooperació al desenvolupament que es portaran a terme en diferents
països com ara Kenya, Senegal, Perú, Salvador, Índia, Cuba, Burkina Faso, Equador, Argentina o
Colòmbia, entre altres.
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Visita del rector a la Universitat d'Oriente (Cuba)

• En aquest curs s'ha consolidat el programa, iniciat en 2004, de beques completes per a estudiants de
països en vies de desenvolupament: "beques UJI de codesenvolupament". Juntament amb el
programa de beques de Bancaixa tenim a 4 estudiants becats.

També continuem col·laborant en diferents projectes interuniversitaris, com ara el projecte TELDE,
on s'ha dinamitzat l'enregistrament de la producció pròpia de l'UJI, i s'han ampliat els continguts a
cursos de postgrau impartits des de l'OCDS, com ara el Curs d'ajuda humanitària internacional o el
Curs d'agents de desenvolupament local.

La Xarxa de l'IJLV també ha començat un nou projecte de cooperació al desenvolupament amb la
xarxa d'universitats al nord d'Algèria.

• L'UJI ha estat la seu d'una trobada universitària amb l'Agència Espanyola de Cooperació
Internacional per a presentar propostes de nous instruments de la cooperació univesitària al
desenvolupament.
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• L'UJI allotja la seu del CUVRIC (Comitè Universitari Valencià de Relacions Internacionals i
Cooperació), i des de gener de 2006 en té la presidència.
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La formació de professionals especialitzats en les diferents àrees de solidaritat, ONG, cooperació, ajuda
humanitària, emergències i exclusió social, ha estat la clau d'aquest darrer curs (FOTO ONG).
L'increment del nombre de persones formades en aquests àmbits, quasi 250 participants en els cursos de
formació reglada, demostra l'interès per aquests temes i l'oportunitat de treball que ofereixen aquests
àmbits als nous titulats.

Alumnat del curs Gestió d'entitats no lucratives

Cal destacar la realització del Curs de formació especialitzada d'ajuda humanitària internacional
organitzat amb la Creu Roja. Aquest curs compleix l'objectiu d'internacionalització dels nostres titulats.
La projecció a organismes internacionals dels estudiants suposa un repte i també l'augment de recursos
destinats a la formació i la pràctica. Aquest any s'ha implementat una "pràctica de simulació".
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Pràctiques amb una potabilitzadora
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Pràctica de simulació sobre el terreny

Observatori Permanent de la Immigració de l'UJI (OPI-UJI)

• Presentació del primer llibre sobre migracions.

Constitució de la Xarxa MEDIMIGRA (mediterrània migrant) d'investigadors de diverses
universitats i centres del mediterrani.

Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre (OPSIDE).

• Organització de 4 cursos especialitzats en la matèria i d'un espai de recursos específic al Centre de
Documentació.

Estudi del dol des de la perspectiva transcultural. És un projecte innovador que facilitarà l'atenció a
les persones de diferents cultures en una situació de crisi.

Projecte Europeu EQUAL-COMPASS

• Es va iniciar en 2005. Les accions clau de la Universitat són: la sensibilització i impuls de l'ocupació
social i la creació de xarxes de cooperació, amb les quals es pretén la consolidació d'una estructura
d'acció social per a treballar contra l'exclusió social.
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Col·lecció Cooperació i Solidaritat (FOTO)

La col·lecció ja és una realitat, han aparegut 4 títols:

"Amartya Sen y la globalización"

"La pobreza en el Tercer Mundo"

"Mediterrània migrant"

"Migración e interculturalidad: de lo global a lo local"
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Objectius
Els principals objectius de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat són els següents:

• PROMOCIÓ del voluntariat social i de 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.

SENSIBILITZAR 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 (OCDS)

Programa d'informació i atenció al públic
El Racó de la Solidaritat és un punt de trobada de tots els membres de la Universitat que necessiten
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 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 l'UJI.
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.

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 de què disposa la Universitat
Jaume I, entre altres:

• Els espais web:

www.uji.es/CA/serveis/ocds www.uji.es/CA/serveis/raco

Són webs on es pot trobar informació relacionada amb la cooperació internacional, la solidaritat i el
voluntariat. S'actualitzen constantment amb totes les novetats que es produeixen en aquests temes.

Ràdio Vox UJI

Periòdic Vox UJI
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Accions de voluntariat

Programa de formació del voluntariat

Programa de formació gratuït que es desenvolupa des del curs 1994-1995. El curs 2005-2006 es porta a
terme 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 és 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'àmbit 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: curs bàsic "Participació ciutadana i voluntariat" (10 hores).

Formació específica: la duració d'aquests cursos és de 15 hores cada un (10 hores teòriques i 5
pràctiques).

Els estudiants poden 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

Taula 15.1. Taula

CURSOS DE VOLUNTARIAT INSCRIPCIONS PERCENTATGE
D'ASSISTÈNCIA

Immigració i racisme 52 23%

Drogodependències 28 71,42%

Mediació en la resolució de
conflictes

61 32,78%

Menors en situació de risc 62 40,32%

Voluntariat i discapacitat 16 31,25%
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CURSOS DE VOLUNTARIAT INSCRIPCIONS PERCENTATGE
D'ASSISTÈNCIA

Prevenció i tractament de la sida 15 86,6%

Ecologia i medi ambient 20 60%

Desenvolupament i cooperació 45 35%

Promoció de la dona 28 46,4%

Formació bàsica 80 76,25%

TOTAL 407

Cal destacar dins del curs de voluntariat "Ecologia i medi ambient" les pràctiques de reforestació que
van fer a la serra d'Espadà els alumnes del curs, els dies 4 i 11 de febrer de 2006.

En total hi van participar 85 alumnes. L'objectiu d'aquesta pràctica va ser possibilitar i estimular la
participació activa dels universitaris i persones relacionades amb l'UJI en la conservació i millora del
patrimoni natural a través del voluntariat mediambiental. Per aconseguir aquest objectiu es van plantar
300 arbres i arbustos.

En aquesta activitat va participar l'Oficina Verda de l'UJI.

Reforestació de la serra d'Espadà

Borsa de voluntariat

Base de dades on s'inscriuen els estudiants de forma voluntària. S'accedeix a través del formulari
d'inscripció que es troba a la següent adreça:
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http://www.uji.es/CA/serveis/raco/particip/borsa.thtml

L'objectiu de la borsa és posar en contacte els seus components i les distintes organitzacions que
requereixen la seua col·laboració.

Les dades d'aquesta borsa s'actualitzen cada dos anys.

L'OCDS s'encarrega també de la formació genèrica i específica dels voluntaris i de la supervisió en les
tasques que desenvolupen.

Les persones interessades poden elegir entre distintes àrees:

Taula 15.2. BORSA DE VOLUNTARIAT

Àrees Nombre de persones interessades

Integració de persones discapacitades 43

Acollida d'estudiants estrangers 45

Solidaritat internacional 85

Voluntariat mediambiental 53

Voluntariat social ciutadà 71

OPSIDE 11

OPI-UJI 4

Protocol de gestió del voluntariat

Durant el curs 2005-2006 s'ha elaborat un Protocol de Gestió del Voluntariat on s'inclouen diversos
models de documents per a la incorporació dels voluntaris a qualsevol activitat de l'OCDS: model de
petició del voluntari, model de contracte del voluntari, assegurança i model de carnet de voluntari.
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Model de carnet de voluntari

Servei de Voluntariat Europeu

Aquest programa permet que joves entre 18 i 25 anys realitzen una activitat de voluntariat en un país de
la Unió Europea distint al seu durant un període que pot oscil·lar entre els sis i els 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.

Nombrosos estudiants han acudit al Racó de la Solidaritat per a demanar informació sobre aquest
programa.

Voluntariat

"Viu la Universitat" és una trobada informativa i lúdica en la qual es pretén apropar i donar a conèixer la
Universitat Jaume I a la societat castellonenca. En aquesta trobada s'ensenyen les instal·lacions i es
mostren les activitats que s'hi realitzen.

En la trobada es porten a terme diverses activitats com ara xarrades, visites als edificis i distintes
activitats lúdiques i esportives adreçades a la societat en general.

En aquest curs, "Viu la Universitat" es va celebrar el 6 de maig de 2006 i el Racó de la Solidaritat va
participar formant el personal voluntari (10 hores de formació) que va voler participar en la realització
de les activitats d'aquesta trobada, i donant suport al protocol de gestió del voluntariat per a la
incorporació de voluntaris.

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 al primer Congrés Estatal de Voluntariat realitzat a València.
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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"

Aquest Programa 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 2005-2006 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.

Per aquest programa s'ha desenvolupat un protocol de gestió amb una sèrie de documents: Contracte,
document amb les normes de convivència del barri, disseny del programa i protocols d'actuació en el
barri.

Atès l'interès mostrat en el programa "Pisos solidaris", durant el curs 2005-2006 s'ha transferit la
informació del programa a la Universitat de Saragossa i aquesta ha començat a treballar en un programa
semblant aquest curs.

• Nombre de preinscripcions en el curs 2005-2006: 25

Nombre d'admesos en el curs 2005-2006: 14

En aquesta setena edició, cal destacar el reconeixement que l'Associació de Veïns del Barri Sant Llorenç
de Castelló va fer al programa "Pisos solidaris". A l'acte de reconeixement es va invitar tots els
estudiants participants en el programa i nombroses autoritats, com ara l'alcalde de Castelló, la
vicerectora de Cooperació Internacional i Solidaritat i el rector de l'UJI.

En aquest acte, que va tindre lloc el 8 d'octubre de 2005, es va fer entrega a la Universitat Jaume I d'una
placa commemorativa en la qual s'agraeix la col·laboració i ajuda dels estudiants participants en el
programa "Pisos solidaris" als veïns i associacions del Grup Sant Llorenç.
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Estudiants del programa

Programa "Viure i conviure"

Aquest programa potencia la convivència entre l'estudiantat universitari i les persones majors.

Està patrocinat per Caixa Catalunya en col·laboració amb l'Ajuntament de Castelló, a més de l'UJI.

Els estudiants s'allotgen 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 15.3. Programa

Sol·licituds noves d'estudiants 13

Estudiants en espera 1

Sol·licituds noves de persones majors 9

Parelles realitzades 13

Parelles que continuen del curs anterior 3

Abandons 0

Total parelles 6

En aquest curs 2005-2006, la Regidoria de la Joventut de l'Ajuntament de Castelló ha atorgat el premi
Solidaritat a la joventut als estudiants del Programa "Viure i conviure".
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L'entrega d'aquest premi va tenir lloc el 8 de juny a l'Auditori de Castelló.

Día mundial 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 la prevenció.

Les activitats que es van desenvolupar dins la campanya Dia mundial de lluita contra la sida 2005 van
ser les següents:

• Concurs de cartells "Dia de lluita contra la sida" (62 participants).

Dies 16, 23, 24 de novembre i 1 de desembre de 2005.

• Curs de voluntariat sobre prevenció i tractament de la sida.

• Dia 1 de desembre.

• "Món d'animació". Animació a les cafeteries de les facultats i de l'Escola amb l'acció "El gran joc de
la teua VIHDA".

Lliurament dels premis de l'edició 2004-2005.

Taules informatives a les dues facultats i a l'Escola.

Coneix UNISEXSIDA, al vestíbul de la Facultat de Ciències Humanes I Socials.

• De l'1 al 15 de desembre

• Exposició de pòsters al vestíbul de la Facultat de Ciències Humanes.
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Guanyadors 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 2000-2001 la contribució dels estudiants amb un 0,7% addicional
de la seua matrícula (aquesta quantitat es destina al Projecte Cooperació al Desenvolupament que es du a
terme a la Universitat d'Oriente de Cuba i a la de Camagüey de Cuba), 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.

En aquest curs 2005-2006 s'ha portat a terme la sisena convocatòria d'ajudes per a projectes de
cooperació al desenvolupament. L'objectiu d'aquesta convocatòria és finançar o cofinançar activitats
relacionades amb projectes de desenvolupament promogudes per membres de la comunitat universitària
de l'UJI.

Els criteris de selecció dels projectes són:

• Implicació de la Universitat en el projecte

Viabilitat del projecte
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Persones a les quals beneficia

Projectes que no poden ser finançats per altres organismes

En aquest curs, les ajudes han quedat distribuïdes de la següent manera:

Taula 15.4. Resolució d'ajudes per a projectes de desenvolupament

ONG/Organismes que hi col·laboren Projecte

Universitat d'Oriente (Cuba) Cooperació entre els departaments de matemàtiques

Sakya Kunga Shedup Ling School (Índia) Ajuda per al manteniment d'una escola de xiquets orfes

Universitat d'Oriente (Cuba) Automatització de l'activitat econòmica de la Universitat
d'Oriente

Universitat Nacional del Salvador Enfortiment d'un espai d'investigació sobre salut sexual i
reproductiva

Campaments solidaris Desenvolupament sostenible a Badian (Senegal Sud)

Universidad Intercultural de las Nacionalidades y
Pueblos Indígenas de Ecuador

Proposta de reforçament de les activitats acadèmiques de
la Universitat Interculatural Amawtay Wasi

El Sueño de Ricardo Atzeneta-Safané Construcció de tres cases per a mestres per a l'escola de
Lah (Safané)

Associació d'Investigadors per al Codesenvolupament Seminari sobre Veritat, justícia i reparació a les víctimes

Universitat de l'Havana (Cuba) Redimensionament de la gestió dels serveis de traducció
i interpretació de la Universitat de l'Havana

Universitat d'Antioquia (Colòmbia) Possibilitats de cooperació internacional

Frater Intercontinental Promoció dels drets humans de persones amb
discapacitat

Intermon-Oxfam Maleta de jocs interculturals

Care Highway Internacional Finançament de medicaments per a l'expedició sanitaria
a Kenya

Fundació Isonomia per la Igualtat d'Oportunitats III Congrés Isosnomia

Universitat de l'Havana Enfortiment de l'Oficina de Cooperació Internacional de
la Universitat de l'Havana

Sodepau Recuperació de territoris tradicionals. Suport jurídic a les
comunitats maputxes

Fundación Fuente de Vida Testimonis de xiquets que es van quedar orfes com a
conseqüència del Mitch

Universitat d' Oriente (Cuba) Manteniment i recuperació del patrimoni racionalista de
Santiago de Cuba

Formació

IX JORNADES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL I SOLIDARITAT: ÀFRICA

Aquestes jornades es van dur a terme mitjançant conferències, taules redones i seminaris, en els quals
van participar nombrosos experts en el tema central de les Jornades: Àfrica.

Les jornades es van desenvolupar durant els dies 17, 18 i 19 d'octubre de 2005 a l'aula magna de la
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Facultat de Ciències Humanes de l'UJI i eren convalidables per un crèdit de lliure configuració a les
persones que assistien al 80% de les sessions.

Nombre d'assistents:

110 persones el primer dia, 127 el segon dia i 50 l'últim matí.
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I SEMINARI SOBRE LA POLÍTICA DE COOPERACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA I LES SEUES
LÍNIES DE FINANÇAMENT
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Aquest seminari, organitzat per la Direcció General de Cooperació i Relacions Externes de la
Generalitat Valenciana i l'OCDS, es va desenvolupar durant el dia 15 de desembre de 2005 a la Facultat
de Ciències Jurídiques i Econòmiques de l'UJI.

L'objectiu del seminari era presentar, davant dels diferents agents de cooperació valencians, els òrgans
de la Unió Europea vinculats al món de la cooperació, les línies de finançament i fomentar el diàleg
sobre el paper de la societat civil en la cooperació al desenvolupament.

La metodologia del seminari va consistir en una sessió introductòria sobre la política de cooperació de la
Unió Europea i tres tallers participatius sobre diferents temes de l'àmbit de la cooperació.

Nombre d'inscripcions: 104.

Intervenció de M. Noel Vaeza, experta del PNUD (Programa de Nacions Unides per al
Desenvolupament)

TALLER D'IDEES: LA COOPERACIÓ UNIVERSITÀRIA AL SERVEI DEL
DESENVOLUPAMENT

Aquest taller es va desenvolupar durant els dies 20 i 21 d'abril de 2006 a la sala de juntes del Rectorat de
l'UJI.

Els 63 experts participants van reflexionar sobre nous instruments en la cooperació al desenvolupament
de les universitats i van proposar noves estratègies i instruments de cooperació al desenvolupament
universitari.

El taller va ser organitzat per l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECI), pel Comitè
Espanyol Universitari de Relacions Internacionals i per l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i
Solidaritat de l'UJI.
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MÀSTER EN COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I AJUDA HUMANITÀRIA

Per a obtindre aquest títol els alumnes han de dur a terme aquests dos cursos: Curs Interuniversitari de
Postgrau en Cooperació Internacional, i el Curs de Postgrau d'Especialització en Ajuda Humanitària.

Aquest màster consta de 62 crèdits (620 h) i pretén aprofundir en les estratègies operatives sobre la
qualitat i l'eficàcia del concepte de cooperació al desenvolupament, i capacitar els participants perquè
desenvolupen funcions de coordinadors de logística i auxili en emergències i catàstrofes.

VI 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 es desenvolupa 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 garanties.

El curs té una durada de 300 hores, d'octubre de 2005 a setembre de 2006.

Consta de 9 mòduls teòrics i 3 jornades intensives: un del mòduls teòrics del curs i una jornada intensiva
es van realitzar a l'UJI, durant els dies 7 i 8 d'abril de 2006.

És requisit d'accés és tindre titulació universitària.

Nombre d'inscripcions: 50.

CURS DE POSTGRAU D'ESPECIALITZACIÓ EN AJUDA HUMANITÀRIA (2a edició)

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 i hi col·laboren l'Ajuntament de Castelló i la Diputació de Castelló.

Els destinataris d'aquest curs són titulats universitaris, membres d'ONG, personal de l'Administració
pública, personal de Protecció Civil i en general tots els interessats a especialitzar-se en 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 de setembre de 2005 a juliol de 2006 i els alumnes que han superat el
curs formen part de la borsa de treball de Creu Roja per a delegats internacionals.

Nombre d'inscripcions: 26.
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Els alumnes del Curs d'Ajuda Humanitària van fer pràctiques amb una planta potabilitzadora mòbil
d'emergència de la Creu Roja

II 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 està patrocinat per la Fundació Rural Caja, 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 21, 23, 28, 29 i
30 de novembre i 12, 13 i 14 de desembre 2005 .

Aquest curs és convalidable per 1,5 crèdits de lliure configuració.

Nombre d'inscripcions: 25 persones. Llista d'espera de més de 65 persones.

CURS AVANÇAT DE PSICOLOGIA I DESASTRES

L'objectiu d'aquest curs és dotar l'alumnat d'instruments específics sobre aspectes clínics relatius a la
situació de desastre i proporcionar eines relacionades amb les habilitats dels cooperants i amb la
formació davant el desastre.

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 i llicenciats en Psicologia
que tinguen coneixements bàsics de psicologia i desastres.

El curs té una durada de 30 hores teoricopràctiques, amb una part presencial i 8 hores no presencials.

Aquest curs és convalidable per 1,5 crèdits de lliure configuració.

Nombre d'inscripcions: 41.

CURS D'ESTIU DESASTRES, EMERGÈNCIES I CATÀSTROFES. QUINES SÓN LES
COMPLICACIONS QUE GENEREN AQUESTES SITUACIONS?

Aquest curs va dirigit a estudiants i professionals de la psicologia, cossos d'intervenció en emergències,
voluntaris d'ONG i públic en general interessat en el tema.

L'objectiu és presentar l'impacte psicosocial que produeix un desastre en les víctimes i les accions que es
poden dur a terme per afrontar-lo.

El curs es desenvolupa a la Universitat Internacional de Mallorca Illa del Rei els dies 11, 12 i 13 de
setembre en sessions presencials i el 14 i 15 en sessions no presencials.

CURS DE GESTIÓ BÀSICA D'ENTITATS NO LUCRATIVES

Aquest curs té per objectiu l'estudi de les entitats no lucratives, i desenvolupa els aspectes legals,
comptables, fiscals, financers i de gestió del patrimoni, així com la col·laboració empresarial i la gestió
del voluntariat.

El curs té una durada de 30 hores teoricopràctiques i es va desenvolupar al Centre Social del Barri
Toledo de la Vall d'Uixó durant el mes de maig de 2006.

Els destinataris del curs són professionals i estudiants interessats en la gestió de les entitats sense
finalitat lucrativa.
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Aquest curs és convalidable per 1,5 crèdits de lliure configuració.

Nombre de matriculats: 18.

ASSIGNATURA D'ESTIL GLOBALITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT. LES POSSIBILITATS DE
LA COOPERACIÓ AL SEGLE XXI

Durant el curs 2003-2004 es va afegir a l'oferta anual de la Universitat Jaume I l'assignatura d'estil:
Globalització i Desenvolupament. Les Possibilitats de la Cooperació al Segle XXI.

S'hi poden matricular 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. En el curs 2005-2006 s'hi
han matriculat 55 alumnes.

Seminari de Codesenvolupament

Aquest Seminari es va iniciar en el curs 2000-2001 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 l'UJI 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 agents de desenvolupament en els seus països a partir 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 el curs 2004-2005 es va constituir 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

Projecte de teleeducació a distància orientat a la formació superior en universitats d'Amèrica Llatina,
centrat en l'àrea de cooperació al desenvolupament.

Alguns dels 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 desenvolupament
d'activitats de formació ajustades a les necessitats.
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D'aquest projecte formen part les cinc universitats públiques de la Comunitat Valenciana i cadascuna
d'aquestes universitats ha formalitzat acords de cooperació amb dues universitats contraparts d'Amèrica
Llatina.

Les contraparts de l'UJI són: la Universitat Politècnica de Nicaragua i la Universitat d'Oriente de
Santiago de Cuba.

L'OCDS ha coordinat els aspectes pedagògics del projecte i per a això ha tingut 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, tècnics pertanyents a les
universitats contraparts de l'UJI.

Per complir els objectius del Projecte Telde, durant el curs 2005/2006 s'han enregistrat diferents
intervencions al plató de televisió de l'UJI sobre diverses temàtiques. Han participat en aquestes
intervencions 15 experts en diferents temes, i les seues intervencions s'han agrupat al voltant dels
següents cursos:

• Curs d'Agents de Desenvolupament Local

Curs de Cooperació al Desenvolupament

Curs d'Ajuda Humanitària

Aquestes intervencions es poden veure per via satèl·lit en els països d'Amèrica Llatina que formen part
del projecte TELDE.

CONGRÉS INTERNACIONAL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT: COOPERACIÓ I
GRUPS VULNERABLES (CONCUVRIC)

Les cinc universitats públiques valencianes mitjançant el Comité Universitari Valencià de Relacions
Internacionals i Cooperació (CUVRIC)i la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de
Cooperació i Participació, organitzen i convoquen aquest congrés, que va tindre lloc els dies 17, 18 i 19
de novembre de 2005 a València.

L'UJI va col·laborar amb la codirecció, comissió organitzadora i comitè científic.

Projectes europeus. Iniciativa europea

PROJECTE COMPASS

El Projecte Compass, dins la iniciativa comunitària EQUAL, s'ascriu 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 a integrar-se o reintegrar-se).

El període total del projecte inclou des de gener de 2005 fins 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.
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L'UJI actúa com a entitat col·laboradora

Línia d'Actuació 3 "Creació de xarxes de cooperació"

L'UJI coordina aquesta línia juntament amb la Diputació,on es pretén promocionar una cultura de
complementarietat i consolidació d'estructures.

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 2005-2006 l'UJI ha tingut una participació molt activa en el projecte. S'han realitzat en
aquesta institució o amb la seua col·laboració, les següents activitats relatives al projecte Compass:

• Disseny i elaboració de l'Observatori Castelló Social. La Universitat Jaume I de forma conjunta amb
la Diputació de Castelló i Creu Roja de Castelló han realitzat el disseny de l'Observatori Castelló
Social (OCS). L'OCS és una aposta per optimitzar els recursos a nivell provincial mitjançant la
coordinació dels diferents agents implicats (agents socials, empresariat, administració pública i
professionals) a través d'una estructura estable la finalitat de la qual siga, d'una banda, donar suport i
assistència tècnica per fomentar el treball en xarxa i, d'altra, facilitar la presa de decisions a distints
nivells basant-se en informació sòlida, tècnica i contrastada. Al setembre de 2006 es realitzarà la
presentació al públic en suport informàtic (portal web) de l'Observatori.

Jornada tècnica: revisió de l'estructura de l'Observatori Castelló Social. El 19 de desembre de 2005
es va desenvolupar una jornada tècnica a la Universitat Jaume I els objectius de la qual eren: (1)
Donar a conèixer el disseny de l'estructura de l'Observatori Compass elaborada pel Grup de Treball 3
del Projecte Compass (Diputació, Creu Roja i Universitat Jaume I) i (2) Recollir propostes de
millora, suggeriments, etc.

Curs de Formació de Formadors: Consolidació d'Ocupació. El curs de formació contínua, gestionat
des de l'OCDS i el Centre de Postgrau i Formació Continuada i amb una durada total de 63 hores
(març-maig 2006) estava dirigit a personal especialitzat que treballa en l'àmbit de la formació,
l'ocupació i/o els serveis socials, amb l'objectiu d'ampliar i complementar els seus coneixements
sobre empreses, ocupació, responsabilitat social i economia solidària i així desenvolupar de forma
més adequada les seues funcions. Hi van assistir 21 persones.

Participació del Projecte Compass en les III Jornades d'Ocupació de la Universitat Jaume I. El
Projecte Compass va participar el 5 de maig de 2006 en una de les taules redones programades dins
les III Jornades d'Ocupació de la Universitat Jaume I, com una forma d'apropar l'ocupació i
l'economia social a l'alumnat de la universitat així com informar sobre un nou camp d'ocupació per a
titulats universitaris.

Difusió Guardó Accord a l'Acció Social de les Empreses. Des de l'OCDS s'ha realitzat en el context
universitari la difusió del Guardó Accord a l'Acció Social de les Empreses (acció gestionada pel
Projecte Compass i la Cambra de Comerç de Castelló), aportant tota la informació sobre aquells
serveis universitaris que tenen contactes amb empreses: FUE, OCIT (Àrea d'Inserció Laboral i
Pràctiques en Empresa), etc. A més a més, la Universitat Jaume I participa com a jurat d'aquest
guardó.

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 estudiants 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; el curs 2005-2006 és la quarta edició del programa.

• Nombre d'estudiants de doctorat provinents de països en vies de desenvolupament que han rebut
ajudes d'estudi per al curs 2005-2006: 16

Nombre d'estudiants d'ensenyament superior de països en vies de desenvolupament que han rebut
ajudes d'estudi per al curs 2005-2006: 2

Nombre d'estudiants de doctorat provinents de Cuba que han rebut ajudes d'estudi per al curs
2005/2006: 4

BEQUES BANCAIXA DE CODESENVOLUPAMENT (4a Edició)

Aquesta beca consisteix en el pagament de la matrícula i d'un import mensual per allotjament,
manutenció i assegurança.

Els estudiants becats col·laboren en tasques de l'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 2005-2006 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.

BEQUES CODESENVOLUPAMENT UJI (1a Edició)

Aquestes bequest són una novetat d'aquest curs.

Les beques de codesenvolupament UJI consisteixen en ajudes mensuals per allotjament, manutenció i
matrícula, i s'adrecen a estudiants UJI precedents de països en vies de desnvolupament amb especials
dificultats econòmiques per a continuar els seus estudis. Els becaris de codesenvolupament de l'UJI
reben formació específica en els àmbits de les migracions, el desenvolupament i el codesenvolupament, i
col·laboren en la difusió i organització d'activitats relacionades amb aquests temes.

Aquestes beques s'han atorgat a dos estudiants, un provinent de Veneçuela i l'altre de Romania.

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.
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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 2005-2006 són:

• Organització de la I Trobada Interuniversitària sobre Immigració que va tindre lloc el 7 d'octubre de
2005 i va comptar amb l'assistència de professionals i investigadors de l'àmbit universitari
mediterrani. Aquesta Trobada va concloure amb la constitució de la "Xarxa Medimigra" per a
l'estudi, formació i sensibilització al voltant de la immigració a la mediterrània.

Continuïtat en el treball d'investigació pròpia sobre la població immigrant a Castelló.

Organització de la "II Setmana Intercultural BANCAIXA-UJI", celebrada del 12 al 16 de desembre
de 2005, per a donar a conèixer la diversitat cultural de les persones immigrades a Castelló i
sensibilitzar la comunitat universitària i la societat castellonenca en general sobre el tema de la
immigració:

La major part de les activitats es van desenvolupar a l'UJI per mitjà de diferents activitats:
conferències, taules rodones, tallers, exposicions...

A l'Edifici Hucha i al Museu de Belles Arts van tindre lloc el cicle de cinema brasiler i el concert,
respectivament.

Es va presentar la primera publicació Medimigra i el CD Interculturalidad

Les activitats van tindre el patrocini de Bancaixa i hi van col·laborar diferents institucions com ara el
CEIM, Associació Romanesa de Castelló i el Ministeri de Treball i Afers Socials.

La mitjana d'assistents per dia va ser de 105 persones.
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Setmana Intercultural
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Setmana Intercultural
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Setmana Intercultural

• Organització del taller "Problemes i solucions en la integració universitària dels estrangers", amb la
col·laboració d'Economistes sense Fronteres:

En aquest taller van participar membres d'associacions d'immigrants, alumnat i docents. Després de
la presentació de la tasca que desenvolupa ESF es van tractar els inconvenients i necessitats dels
estudiants no espanyols per a ingressar a l'UJI i per a continuar estudis posteriors.

Presentació de dos llibres:

"Mediterrània Migrant. Les migracions al País Valencià" (Llibreria Babel de Castelló, 24 de gener
de 2006).

"Migración e interculturalidad. De lo global a lo local" (Fira del Llibre de Castelló, 3 de maig de
2006).

Creació d'un web propi vinculat a la pàgina institucional de l'UJI, amb enllaços a diferents
observatoris, centres d'investigació, estadístiques, a més dels objectius de l'OPI, notícies I activitats.

Contractació de dos tècnics mitjans a temps parcial per a gestió i suport.

Incorporació d'una estudiant del Màster de Desenvolupament al Mediterrani de l'Institut per al
Desenvolupament Econòmic de Nàpols. La seua tasca consistirà a fer una anàlisi dels fluxos
migratoris a l'Estat espanyol, al País Valencià i a Castelló, atenent especialment l'aspecte jurídic;
també farà una recopilació dels serveis adreçats a la població estudiant immigrant a l'UJI:

OBSERVATORI PSICOSOCIAL DE RECURSOS EN SITUACIONS DE DESASTRE (OPSIDE)
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Entitat que ofereix als diferents sectors de la població eines i recursos per a enfrontar-se amb situacions
traumàtiques i afrontar-les de manera eficaç (desastres, catàstrofes i emergències complexes).

Les activitats més rellevants que s'han portat a terme en el curs 2005-2006 han sigut les següents:

• Organització de diversos cursos de formació: II Curs Bàsic de Psicologia i Desastres i Curs Avançat
de Psicologia i Desastres.

Col·laboració en la segona edició del Curs de Postgrau d'Especialització en Ajuda Humanitària
Internacional, amb el mòdul Aspectes psicosocials de l'ajuda humanitària.

Disseny d'un glossari de termes especialitzats sobre emergències i desastres, que es traduirà a
diferents idiomes.

Disseny i posada en marxa d'un web especialitzat en aspects psicosocials relacionats amb els
desastres i emergències: www.opside.uji.es.

Adquisició de material per a l'espai de recursos de l'OPSIDE.

Realització de dues investigacions: una sobre les reaccions dels escolars de la ciutat de Castelló a
l'atemptat de l'11 de març i una altra sobre el dol transcultural.

Posada en marxa i gestió d'un grup de voluntariat per a la col·laboració en diferents tasques de
l'OPSIDE.

Signatura del conveni de col·laboració amb Psicòlegs sense Fronteres.

Reunions amb la responsable del Centre de Coordinació d'Emergències de la Comunitat Valenciana
(112) i amb el degà del Col·legi Oficial de Psicòlegs (COP) de la Comunitat Valenciana.

Elaboració del llibre: "Psicología y desastres: aspectos psicosociales y profesionales de la psicología
ante el desastre".

Altres activitats
ESPAI DE RECURSOS

És el resultat d'aglutinar tots els recursos bibliogràfics, webs, recursos humans, recursos materials,
estudis, etc., 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 és una eina de referència de les diverses activitats formatives i informatives de l'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.

Creació d'un espai de recursos bibliogràfics de l'OCDS, OPI-UJI i OPSIDE en la biblioteca de l'UJI.
S'ha instal·lat a la segona planta de la biblioteca de l'UJI una prestatgeria dividida en tres espais
(OCDS, OPI-UJI i "Psicologia de desastres i emergències") on es col·loca la bibliografia que es rep
referent a aquests àmbits.

Aquesta bibliografia està disponible per a tota la comunitat universitària i per a les persones interessades

COMPROMÍS SOCIAL

279



en aquests temes.

COL·LECCIÓ COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

En aquest curs 2005-2006 s'han publicat els següents títols dins de la col·lecció "Cooperació i
Solidaritat":

• Sèrie Projectes: "Mediterrània Migrant: les migracions al País Valencià" 2005

"La causas de la pobreza en el tercer mundo" 2005

Sèrie Estudis: "Amartya Sen y la globalización" 2006

"Migración e interculturalidad: de lo global a lo local" 2006

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 hi ha troba l'UJI.

La direcció de "Risolidaria" és:

www.risolidaria.org.es/canales/canal-universidad

COMISSIONS I XARXES UNIVERSITÀRIES

• COMISSIÓ DE COOPERACIÓ DEL CEURI

La Universitat Jaume I és membre de la Comissió de Cooperació al Desenvolupament del Comitè
delegat per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles per a les Relacions
Internacionals (CEURI).

Des de maig de 2005, la directora de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de
l'UJI assumeix les funcions de la Secretaria del CEURI.

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.
Durant aquest curs 2005-2006 la Presidència del CUVRIC l'ha assumida la vicerectora de
Cooperació Internacional i Solidaritat de l'UJI.

CUVRIC coordinarà els projectes Telde, el Curs Interuniversitari de Cooperació al
Desenvolupament, el I Congrés de Cooperació al Desenvolupament: Cooperació i Grups
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Vulnerables, i tots els temes que les universitats membres estimen adients.

Cal destacar, en aquest curs 2005-2006, l'organització per CUVRIC d'un cicle de conferències en
honor a Muhammad Yunus, pròxim doctor honoris causa de les universitats públiques valencianes;
aquest cicle anomenat "Cap a un món sense pobresa", comprèn una sèrie de conferències i una taula
redona que es desenvolupa durant maig de 2006, on diversos experts analitzen iniciatives concretes
per a combatre la pobresa en l'àmbit mundial, estatal i local. El cicle finalitza el 26 de juny amb la
conferència que el professor Yunus imparteix al Jardí Botànic de la Universitat de València.

• INSTITUT JOAN LLUÍS VIVES (PROJECTE ALGÈRIA)

L'UJI pertany a la Xarxa d'Universitats Institut Joan Lluís Vives, amb altres 19 universitats de l'arc
mediterrani.

Aquesta xarxa du a terme diversos programes, i en destaca el Programa de Solidaritat i Cooperació
Internacional, que impulsa la col·laboració i la intercomunicació entre els responsables dels
programes de cooperació internacional de les universitats que pertanyen a la xarxa, i potencia
l'elaboració de projectes conjunts de cooperació a fi d'aprofitar recursos i establir sinergies.

Cal destacar, durant el curs 2005-2006, el suport i difusió que l'OCDS a fet del Projecte de
Cooperació Universitària al Desenvolupament: Institut Joan Lluís Vives - Conferència Regional de
les Universitats de l'Oest d'Algèria, que té com a objectiu aconseguir la integració i el reconeixement
del sistema universitari algerià dins l'arc mediterrani, mitjançant la creació d'una xarxa entre
ambdues xarxes d'universitats.

CAMPANYA DE RECOLLIDA D'ALIMENTS

L'ONG SMARA i el Racó de la Solidaritat van organitzar la campanya de recollida d'aliments
"Alimenta una esperança", per pal·liar els danys que les pluges torrencials van causar als campaments
sahrauís.

Totes les persones que volien contribuir podien portar arròs, sucre i oli al local que es va habilitar a
l'Àgora de la Universitat.

DIA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIAT
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El 3 de desembre de 2005 es va celebrar a la Comunitat Valenciana el Dia Internacional del Voluntariat.

A Castelló, el Racó de la Solidaritat va participar en l'organització de l'acte per a commemorar aquest
dia, que va tindre lloc a l'aula magna de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de l'UJI.

APLEC DEL VOLUNTARIAT

Aquest Aplec va tindre lloc del 29 de març al 2 d'abril de 2006 a València. La participacio del Racó de
la Solidaritat va consistir a exposar i donar informació en l'estand assignat de tots els cursos, projectes,
etc., que es duen a terme.

VIDEOFÒRUM

Projeccions:

• 4 d'abril de 2006: "El Jardinero Fiel" (Facultat de Ciències Humanes UJI).

4 de maig de 2006: "El último tren" (Escola Superior de Tecnologia UJI)

Aquests videofòrums van ser organitzats per Mans Unides, amb la col·laboració de l'Oficina de
Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de l'UJI.

JORNADA COMERÇ MUNDIAL I DESENVOLUPAMENT HUMÀ SOSTENIBLE

El Racó de la Solidaritat va col·laborar amb Solidaritat Internacional en l'organització d'aquesta jornada
que va tindre lloc el 17 de maig de 2006 a l'Escola Superior de Tecnologia de l'UJI.

La Jornada va consistir en una taula redona on diversos experts van analitzar les diferències entre un
comerç sostenible i un comerç desequilibrat i insostenible.
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Capítol 16. ORGANITZACIÓ I NOVES
TECNOLOGIES
Pla de sistemes

Recursos informàtics
Cal remarcar, entre les fites assolides:

• La nova versió del servei de missatgeria instantània miUJI. Aquest servei de missatgeria instantània
(MI) està dotat d'algunes funcionalitats que els programes convencionals no disposen, com ara la
possibilitat d'enviar missatges SMS, i l'agrupació automàtica amb usuaris [corporatius] predefinits
segons el lloc de treball.

El nou control d'accés als ordinadors de la mediateca (Centre de Documentació) que usa el clauer-
UJI com a via d'autenticació i registra tots el accessos (Clablock), a més de comprovar la reserva
prèvia que l'usuari ha fet de l'equip via l'e-UJIer@ i el control del temps d'ús.

L'entrada en producció del sistema de televisió de l'UJI per circuit tancat (CATV). Aquest té 14
pantalles de plasma de 50", distribuïdes pel campus universitari. Basat en la tecnologia XML,
s'alimenta del mateix sistema informàtic que el portal de la Universitat (mpUJI 1.0).

L'entrada en producció de la fonoteca digital de l'UJI (http://www.fonoteca.uji.es).

L'actualització del servei IMAP/POP de correu electrònic del servidor corporatiu de docència
'anubis' (estudiants / socis SAUJI) a Carnegie Mellon Cyrus Electronic Mail Project, com es va fer
el 2 de març / 05 amb 'nuvol'. Aquest ha estat el pas necessari per a unificar el servei de correu-e
corporatiu en el servidor 'anubis'.

6.Seguint amb l'apropament de les pràctiques del SI al marc de treball ITIL (Information Technology
Infrastructure Library), s'ha encetat el projecte d'implantació del Nagios (nagios.org). L'objectiu és
disposar, en el marc d'un sistema de gestió (monitoratge i control) de les TIC corporatives, d'una
plataforma de supervisió de la qualitat dels productes i serveis oferts, ja que la vella plataforma de
monitoratge dels indicadors del SI estava orientada a l'equipament i no al que realment importa, els
serveis.

La millora de la seguretat perimetral de la UJInet, amb l'entrada en servei de dos Unified Threat
Management (UTM) Security Appliances Fortinet Fortigate 3600 (SU/50/05). Noteu que aquests
equips integren moltes funcionalitats (v.g. traffic shaping, filtrat de continguts, antivirus, detecció i
prevenció d'intrusisme, antispam, VPN, etc.).

Com en els altres cursos, els indicadors de productivitat del SI han continuat millorant.

Fets més significatius.

Fites assolides en el curs 2005-2006

Serveis
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1.1 Serveis

• El dia 14 de setembre de 2005 es va repartir al personal del SI les noves targetes de control d'accés
de l'empresa Salto Systems ja personalitzades a través de l'aplicació e-UJIer@Persona, que ha de
gestionar els nous panys basats en targeta intel·ligent. S'inicia així el projecte pilot previ a l'extensió
d'aquests panys a tota l'UJI.

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 16 de setembre de 2005 es van superar els 34 milions. El dia 22 de
setembre de 2005, final del curs acadèmic 2004-2005, es va arribar a 34.995.336 transaccions (per al
curs 2003-2004 el total absolut va quedar en 23.833.641).

El dia 16 de setembre de 2005 es van superar els deu milions de transaccions a l'e-UJIer@ per al
curs acadèmic 2004-2005.

El dia 22 de setembre de 2005, dia de publicació de les notes de la selectivitat de setembre, a les
13.45 h s'havien enviat totes les notes via el servei e-UJI@SMS; la taxa de penetració d'aquest servei
ha estat del 83,11% (315 sobre 379). Cal notar que aquesta taxa ha estat la mateixa que al juny.

El dia 22 de setembre de 2005, dia de finalització del curs 2004-2005, les transaccions a l'e-UJIer@
van quedar en 10.976.371. Per al curs 2003-2004 van quedar en 10.204.011 (per al curs 2002-2003
van quedar en 7.480.606 i per al 2001-2002 4.996.203).

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 2005 es van superar els 35 milions; el dia 29 de
setembre de 2005 es van superar els 36 milions; el dia 11 d'octubre de 2005 es van superar els 37
milions; el dia 30 d'octubre de 2005 es van superar els 38 milions; el dia 22 de novembre de 2005 es
van superar els 39 milions; el dia 13 de desembre de 2005 es van superar els 40 milions; el dia 9 de
gener de 2006 es van superar els 41 milions; el dia 28 de gener de 2006 es van superar els 42
milions; el dia 13 de febrer de 2006 es van superar els 43 milions; el dia 4 de març de 2006 es van
superar els 44 milions; el dia 1 d'abril de 2006 es van superar els 45 milions; el dia 6 de maig de
2006 es van superar els 46 milions; el dia 27 de maig de 2006 es van superar els 47 milions; el dia 13
de juny de 2006 es van superar els 48 milions; el dia 30 de juny de 2006 es van superar els 49
milions; el dia 24 de juliol de 2006 es van superar els 50 milions; el dia 24 d'agost de 2006 es van
superar els 51 milions.

El dia 25 de setembre de 2005, dia anterior al començament de les classes del curs acadèmic
2005-2006, es va arribar a 11.151.304 transaccions a l'e-UJIer@ per al curs 2004/05. Noteu que el
canvi efectiu de curs a l'e-UJIer@ es va fer el 26 de setembre.

El dia 26 de setembre de 2005, coincidint amb la matrícula, l'e-UJIer@ va registrar un nou rècord
diari amb 249.800 transaccions. L'endemà es va tornar a batre i es va arribar a 260.344. Durant el
mes de setembre de 2005 es va batre el rècord mensual de transaccions amb 3.288.204.

El 28 de setembre de 2005, per a millorar el temps d'entrega del correu electrònic destinat als
membres de l'UJI, s'ha posat en marxa un mecanisme pel qual només es processarà el correu entrant
amb adreça de destí vàlida (existent en les nostres bústies de correu). La resta de correus,
corresponents a destinataris no vàlids, seran rebutjades automàticament sense consumir cap tipus de
recurs de les nostres màquines.

El Servei d'Informàtica ha col·laborat amb el Servei d'Esports en la preparació del campionat de
futbol sala, organitzat per l'entitat Special Olympics, que es va celebrar a l'UJI del 29 de setembre de
2005 al 2 de octubre de 2005, aportant equipament de comunicacions i servidors.

El dia 30 de setembre de 2005 es va superar el milió de transaccions a l'e-UJIer@ per al curs
acadèmic 2005-2006.

El Servei d'Informàtica ha col·laborat amb Aditel en l'organització de l'iParty 7, celebrada del 30 de
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setembre de 2005 al 2 d'octubre de 2005, aportant equipament de comunicacions i servidors, com ja
va fer els anys 2004 amb l'iParty 6 (15-18 d'abril), 2003 amb l'iParty 5 (11-13 d'abril), i 2002 amb
l'iParty 4.0 (19-21 d'abril).

El 4 d'octubre de 2005 ha entrat en producció la nova versió de l'Aula Virtual (basada en el
programari lliure anomenat Moodle), que incorpora noves funcionalitats com a conseqüència de la
integració que s'ha fet de les dades de POD amb les que utilitza l'Aula Virtual. La sincronització de
les dades permetrà que els professors sol·liciten la creació de cursos d'Aula Virtual, corresponents a
les seues assignatures de primer i segon cicle, per mitjà d'un assistent a l'e-UJIer@.

Resultat de la divisió del Departament de Tecnologia, s'ha sobrepassat les 2.000 ubicacions lògiques
en l'UJI. Així, se supera el màxim nombre de centres de cost que admet la central telefònica
(0-1.999) i, com aquesta 'ignora' els números superiors al límit, les extensions associades a aquests
no tenen centre de cost i, per tant, no poden efectuar telefonades amb cost. El 4 d'octubre de 2005
s'ha corregit el problema [dins del mòdul de Telefonia de l'e-UJIer@Persona] creant un nou codi de
centre de cost 'de telefonia', que funciona com una inadreça al real que no supera el límit (noteu que
centres de cost 'real' no hi ha tants).

El dia 14 d'octubre de 2005 va entrar en producció, dins de l'e-UJIer@GRH, el mòdul d'avaluació de
la docència. S'ha automatitzat el procés per tal que s'incorporen els resultats de la lectora òptica
directament a la base de dades corporativa, i es realitzen el càlcul dels estadístics en un procediment
de la base de dades. S'han importat les avaluacions dels anys anterior, que es poden consultar via
l'e-UJIer@. Com a resultat addicional de la consolidació, s'ha eliminat una base de dades pròpia de
l'USE, la qual cosa permet la millora de la seguretat d'unes dades confidencials.

El dia 14 d'octubre de 2005 es van superar els dos milions de transaccions a l'e-UJIer@ per al curs
acadèmic 2005-2006.

A les 12.21 h del 14 d'octubre de 2004 es va finalitzar l'enviament, via el servei e-UJI@SMS, els
206 SMS amb el resultat de la preinscripció d'octubre (171 admesos UJI, 30 altres universitats i 5 no
admesos).

Durant la setmana del 17 d'octubre de 2005 es van posar en proves noves comprovacions a les
estafetes de correu-e [d'entrada]. Són recomanacions de RedIRIS, que consisteixen, bàsicament, que
tant la màquina remota, com el domini del remitent tinguen una correcta resolució en el DNS del
proveïdor corresponent. Les proves inicials indiquen que ens estalviem més de 20.000 correus/dia,
suposadament il·legítims. Va entrar en producció el 2 de novembre.

El dia 1 de novembre de 2005 es van superar els tres milions de transaccions a l'e-UJIer@ per al curs
acadèmic 2005-2006.

El dimecres 9 de novembre de 2005, resultat de la posada en marxa de la nova versió del programari
d'autenticació que implementa el single sign-on (SSO) del portal mpUJI 1.0, no es va poder accedir
als recursos web privats (portal, e-UJIer@, webs departamentals i de titulació, WebFòrum, WebMail
i totes aquelles URL que demanen nom d'usuari i clau d'accés), des de les 11 h fins a les 16 h. El més
destacable són les noves funcionalitats que incorpora com ara veure l'estat del compte i desblocar-lo,
derivades del segon mecanisme d'autenticació basat en el certificat digital (projecte Clauer). Cal
remarcar que el SSO segueix fent ús també del mecanisme d'autenticació basat en la parella usuari/
clau d'accés (libauu). L'autorització és potestat de les aplicacions que en fan ús.

El 17 de novembre de 2005, en el marc del projecte Clauer, es va posar en servei, en proves en tres
ordinadors de la Mediateca (Centre de Documentació), un programa que fa ús del clauer-UJI com a
via d'autenticació i registra tots el accessos (Clablock), complint d'aquesta forma amb l'obligació
legal d'identificar i guardar registre de qui és el que accedeix a Internet des de cada ordinador. El
procés es completarà, de forma gradual, per a tot l'equipament d'aquesta. Així, es podrà eliminar el
programari de pagament ICafe, que estava donant problemes i era poc usable.
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El 24 de novembre de 2005 es va presentar al Consell de Direcció el mòdul de gestió de l'OCIE de
l'e-UJIer@GRS. Els usuaris finals (alumnes entrants i ixents, professors tutors i coordinadors i
direcció dels centres) disposen d'un servei web (e-UJIer@: Informació i Gestió). El PAS de l'OCIE
ho fa via el navegador de l'e-UJIer@.

El dia 24 de novembre de 2005 es van superar els quatre milions de transaccions a l'e-UJIer@ per al
curs acadèmic 2005-2006.

L'1 de desembre de 2005, dins del projecte "Calorització" de la subxarxa acadèmica [de la UJInet],
es van fer efectives les mesures de protecció anunciades en el missatge de correu enviat el 29 d'abril
de 2005.

El dia 14 de desembre de 2005 es va superar els cinc milions de transaccions a l'e-UJIer@ per al curs
acadèmic 2005-2006.

El dia 21 de desembre de 2005 va quedar enllestit, en proves (http://www.uji.es/search), el nou
buscador per al portal de l'UJI (mpUJI 1.0) basat en Apache Lucene. Aquest és una biblioteca, de
codi obert, per a motor de cerca escrita en Java. Va entrar en producció el 22 de desembre de 2005.

El dia 9 de gener de 2006 es va superar els sis milions de transaccions a l'e-UJIer@ per al curs
acadèmic 2005-2006.

L'oferta d'ítems al [servei de] subscriptor del portal de la UJI (mpUJI 1.0) no deixa de créixer. El 9
de gener / 06 es va afegir la nova àrea temàtica d'habitatge, on es pot seleccionar el rang de preus de
l'habitatge i si es vol llogar o compartir [amb altres el lloguer].

El 20 de gener de 2006, atenent una petició del professorat per a facilitar la realització per part dels
alumnes de pràctiques [en condicions reals de producció] en la disciplina HCI (Human-Computer
Interaction), s'ha posat en servei una llibreria que permet l'enviament autenticat de SMS i el
decrement de la quota de l'alumne usuari (als quals se'ls afegeixen 20 SMS).

El 23 de gener de 2006 es va anunciar a la comunitat universitària la entrada en servei de l'aplicació
'rodadors', la qual conté totes les convocatòries de beques, premis, congressos, cursos... rebudes per
l'USE i classificades per temàtiques. Noteu que 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 sèries temàtiques dels 'rodadors' que hi ha
en InfoCampus].

El divendres 27 de gener de 2006, al llarg del matí, l'ERP universitari e-UJIer@ va sofrir una
degradació en el servei que va acabar en la pèrdua d'aquest cap a les 13 h. Açò és degut a diversos
problemes amb bloquejos en la taula xpfs_enviaments que finalment va afectar els usuaris interactius
(client/servidor).

El dia 31 de gener de 2006 es va superar els set milions de transaccions a l'e-UJIer@ per al curs
acadèmic 2005-2006.

Durant el mes de febrer de 2006 es va encetar el projecte d'implantació del Nagios (nagios.org) al SI
(SPI 23693). L'objectiu és disposar, en el marc d'un sistema de gestió/administració (monitoratge i
control) de les TIC corporatives, d'una plataforma de supervisió de la qualitat dels productes i
serveis oferts, ja que la vella plataforma de monitoratge dels indicadors del SI, basada en remstats
(stats.uji.es), estava orientada al equipament i no al que realment importa, els serveis.

La matinada del 7 de febrer de 2006, un problema a la base de dades (MySQL) utilitzada per les
aplicacions web del SI va impedir l'ús tant de serveis bàsics, com ara l'autenticació, com
d'aplicacions com l'Aula Virtual. A les 9 h s'havia restablert l'autenticació i a les 13 h tots el serveis.
El problema en qüestió es va originar en omplir-se un disc, la qual cosa va provocar la corrupció de
les taules. El 9 de febrer de 2006 a les 16 h es va tornar a reproduir, i es va recuperar a les 17.30 h;
va tornar a omplir-se el disc el 10 de febrer de 2006 a les 4 h, i es va recuperar a les 9 h.
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El dia 14 de febrer de 2006 es van superar els vuit milions de transaccions a l'e-UJIer@ per al curs
acadèmic 2005-2006.

El dia 16 de febrer de 2006 des de les 11.30 h fins a les 12.20 hi va haver una caiguda en la instància
alma1 (jaumei01) de la BD corporativa. Per a restablir el servei va ser necessari reinicialitzar
jaumei01 i la resta d'instàncies.

El dia 17 de febrer de 2006 es va procedir a actualitzar la nova versió de firmware (Beta) del
terminals de control de presència Digitek per a adaptar-los al nou carnet universitari basat en la
targeta EMV (continua sent backward compatible amb els vells TIBC). Els terminals de control
d'accés [a les aules de l'ESTCE] es van actualitzar més tard, el 22 de febrer de 2006 de les 7.30 h a
les 9 h i des de les 18 h [acabant els últims el 23], atès que estaven en observació des del dimecres
15 de febrer de 2006, quan se'ls havia configurat les llistes blanques (PDI, neteja i targetes mestres)
que els permet funcionar fora de línia, com en el cas de caiguda de l'e-UJIer@ o la UJInet. El dia 7
de març de 2006 es va informar la comunitat universitària de l'operativitat dels nous carnets EMV.

L'actualització del servei IMAP/POP de correu electrònic del servidor corporatiu de docència
'anubis' a Cyrus i la seua corresponent integració en el nou servei d'estadístiques de correu
electrònic, ha permès aflorar, el 20 de febrer de 2006, l'espectacular increment d'alumnes que usen el
correu-e. Gairebé 6.000 estudiants en fan ús, la qual cosa s'explica per la demanda indirecta
generada per l'Aula Virtual i pel mecanisme d'autenticació del SSO que, per defecte, obri una sessió
de WebMail. Noteu que el correu-e és la via bàsica de comunicació alumne/professor. Es podria
afirmar que l'Aula Virtual és [per als alumnes] la killer application del correu-e.

El 2 de març de 2006 es va posar en marxa, en proves, la gestió de contactes corporatius en miUJI.
Això significa que podem tindre part de la llista de contactes predefinida, sense necessitat d'afegir
manualment la gent, ja que el servei ens ofereix tots els grups amb els quals tenim alguna vinculació
(unitat organitzativa, esports, assignatures, tercer cicle, etc.).

El dia 6 de març de 2006 es van superar els nou milions de transaccions a l'e-UJIer@ per al curs
acadèmic 2005-2006.

El dia 9 de març de 2006, en ple procés d'ampliació de matrícula, a primera hora (8.30 h) hi ha hagut
problemes en els ordinadors de matrícula perquè no connectaven amb pàgines segures (https://).
Sembla que el problema ha estat a causa d'una actualització del programari del projecte Clauer que
es va fer ahir a tots els MS Windows del domini SG. A les 9.30 h s'ha procedit a desinstal·lar-la i, en
rearrancar, ja funciona tot.

El dia 9 de març de 2006, en ple procés d'ampliació de matrícula, des de les 11.20 h fins a les 11.40
h, hi va haver un problema (esgotament d'espai) en un tablespace temporal de la BD corporativa, la
qual cosa va provocar la pèrdua de servei a l'e-UJIer@. Per a restablir el servei va ser necessari
reinicialitzar totes les instàncies de la BD i els IAS.

Des de les 22 del dia 22 de març de 2006 fins a les 13.15 h del 23 de març, el servei de correu-e no
va estar disponible per al col·lectiu PAS/PDI/Guest/Senior per motius de manteniment; parada
programada, aprofitant la baixa activitat de la setmana de la Magdalena, per a unificar [de forma
transparent als usuaris] el servei de correu-e corporatiu en el servidor 'anubis'.

El dia 23 de març de 2006 des de les 0.5 h fins a les 8.15 h hi va haver una caiguda en la instància
alma1 (jaumei01) de la BD corporativa, i va tornar a caure a les 9.10 h i i es va recuperar a les 9.20
h. Per a restablir el servei va ser necessari reiniciar jaumei01 i la resta d'instàncies.

El dimecres 29 de març de 2006, des de les 17 h fins a les 19.40 h, un problema en un dels servidors
del single sign-on (SSO) va impedir l'accés als serveis que en fan ús, v.g. el e-UJIer@: Informació i
Gestió, Aula Virtual, etc. Açò es va deure a un canvi de versió del kernel, ja que després del
consegüent reinici, l'Apache no s'alçà automàticament.

El dia 4 d'abril de 2006 es van superar els deu milions de transaccions a l'e-UJIer@ per al curs
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acadèmic 2005-2006.

El dia 6 d'abril, a les 9.30 h, es va posar en producció un refinament del mecanisme d'autenticació
del single sign-on (SSO) que evita obrir, per defecte, una sessió de WebMail. Abans, una vegada
autenticat, l'obria i ara sols l'obri en el moment en què es demana el servei.

El dia 7 d'abril es va donar accés als equips de la subxarxa del SI a la fonoteca digital de l'UJI
(http://www.fonoteca.uji.es), ara en proves. El dia 25 d'abril, Dia del Llibre a l'UJI, es va presentar i
l'entrada en producció va ser el 5 de maig de 2006. Aquest projecte de la Biblioteca-Centre de
Documentació i el SI conté uns 100.000 títols digitalitzats en mp3.

El Servei d'Informàtica ha col·laborat amb Aditel en l'organització de l'iParty 8, celebrada del 21 al
23 d'abril de 2006, aportant equipament de comunicacions i servidors, com ja va fer els anys 2005
amb l'iParty 7 (30 de setembre2 d'octubre), 2004 amb l'Iparty 6 (15-18 d'abril), 2003 amb l'iParty 5
(11-13 d'abril), i 2002 amb l'iParty 4.0 (19-21 d'abril).

El 3 de maig / 06 es va anunciar l'entrada en producció d'un nou procediment (SPI) a l'e-UJIer@ per
a sol·licitud d'equipament informàtic nou o substitució d'antic. S'ha d'usar en noves incorporacions
de personal o necessitat de més potència o capacitat de l'ordinador assignat motivada per l'ús d'una
eina de treball amb més requeriments.

El dia 8 de maig de 2006 es va superar els onze milions de transaccions a l'e-UJIer@ per al curs
acadèmic 2005-2006.

El dia 9 de maig de 2006, entre les 15 h i les 15.30 h, l'Aula Virtual, http://aulavirtual.uji.es, no va
estar disponible per motius de manteniment; parada programada per a l'actualització del programari
de base de dades.

El 12 de maig de 2006 es va donar per finalitzat el desenvolupament de la nova aplicació de gestió
del manteniment de l'OTOP, que inclou des de la gestió de revisions de l'equipament a la de
projectes d'obra. Cal remarcar l'esforç en el mòdul de relació amb el client (usuari final), on s'ha
passat del procediment (SPI) a usar una senzilla petició d'intervenció (tipus GPI), que s'autocompleta
tot el possible. Entre altres millores, permet a l'usuari reobrir la petició si no està conforme amb la
reparació, alhora que valorar el seu grau de satisfacció pel que fa al treball realitzat. Ara passa a fase
de proves. Entra en producció l'1 de juny de 2006.

El dia 15 de maig de 2006, el Vicerectorat de Promoció Cientificotecnològica va informar que la
Generalitat Valenciana havia acceptat el projecte presentat al Programa Operatiu d'Infraestructures
de la Comunitat Valenciana (POICV) 2000-2006 per ser cofinançat amb fons FEDER. Es tracta de
'Millora i actualització [de la facilitat corporativa de càlcul científic] del Servei d'Informàtica' amb
un pressupost de 300.000 euros.

El dia 17 de maig / 06, entre les 16h30' i les 18h20', l'Aula Virtual, http://aulavirtual.uji.es, no va
estar disponible per motius de manteniment; parada programada per ampliar la capacitat
d'emmagatzemament

El dia 29 de maig / 06 es va superar els dotze milions de transaccions a l'e-UJIer@ per al curs
acadèmic 2005/06.

L'1 de juny / 06 es va donar per acabat el desenvolupament del programa, a instal·lar als ordinadors
de la Mediateca (Centre de Documentació) com a substitut del ICafe, que fa ús del clauer-UJI
(projecte Clauer) com a via d'autenticació i registra tots el accessos (Clablock), a més de comprovar
la reserva que l'usuari ha fet de l'equip via l'e-UJIer@ i el control del temps d'ús.

El 8 de juny / 06 es va anunciar la posada en producció del servei de missatgeria instantània miUJI,
completament refet. Aquest servei de missatgeria instantània (MI) està basat en el programari de
codi obert Jabber. Se l'ha dotat d'algunes funcionalitats que els programes convencionals de MI no
disposen com ara l'autenticació automàtica amb l'usuari de l'UJI, la possibilitat d'enviar missatges
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SMS, i l'agrupació automàtica amb usuaris [corporatius] predefinits segons el lloc de treball. També
permet fer transferència de fitxers d'un usuari a una altre sense límit de grandària.

El dia 14 de juny de 2006 es va superar els tretze milions de transaccions a l'e-UJIer@ per al curs
acadèmic 2005/06.

Del 13 al 15 de juny de 2006 van tindre lloc les Proves d'Accés a la Universitat (selectivitat) del curs
2005-2006. Com des de l'any 2003, el 22 de juny de 2006, també es va enviar el resultat de
selectivitat (i el 19 de juliol el resultat de la preinscripció i dia i hora de matrícula) via el servei e-
UJI@SMS; la taxa de penetració d'aquest servei ha estat del 86,89 % (1.484 sobre 1.708). A l'any
2005 va estar el 83,11% (1.324 sobre 1.593), enfront del 63,41% (1.014 sobre 1.599) del 2004 i al
28% de juny i al 40% de setembre de 2003.

El 27 de juny de 2006 va entrar en producció un nou formulari a l'e-UJIer@ per a sol·licitud
d'adquisicions bibliogràfiques de la Biblioteca. En breu es completarà enllaçant-lo amb l'aplicació e-
UJIer@GRE (i.e., amb el pressupost).

El dia 2 de juliol de 2006 es va superar els catorze milions de transaccions a l'e-UJIer@ per al curs
acadèmic 2005/06.

Del 24 al 28 de juliol de 2006 va tindre lloc la matrícula de primer del curs 2006/07.

Del dia 24 de juliol de 2006 al 7 d'agost de 2006, l'Aula Virtual, http://aulavirtual.uji.es, va estar en
manteniment per a l'actualització del programari. El període de manteniment és llarg degut a la
complexitat dels canvis previstos. Això també difulta concretar un horari d'aturada més exacte. Per
tant, poden haver parades intermitents d'algunes hores en el servei durant aquestes dues setmanes.

El dia 25 de juliol de 2006 es van superar els quinze milions de transaccions a l'e-UJIer@ per al curs
acadèmic 2005-2006.

El dia 27 d'agost de 2006 es va superar els setze milions de transaccions a l'e-UJIer@ per al curs
acadèmic 2005-2006.

Equipament

Equipament

• El 21 de març de 2005 es va iniciar el SU/4/05 "Contractació mitjançant concurs públic del
subministrament d'equipament microinformàtic per a la Universitat Jaume I". Es van instal·lar 499
PC durant el juliol i l'agost de 2005, i va finalitzar els últims al setembre.

El dimarts 13 de setembre de 2005 a les 8 h es va desconnectar l'equip de comunicacions, en proves
d'avaluació, Fortinet Fortigate, una vegada acabades, satisfactòriament, aquestes.

Resultat de la renovació de la facilitat corporativa de càlcul científic (SU/7/04; cluster Linux Api),
des de l'estiu de 2004, el vell servidor de càlcul Nut es troba fora de manteniment, encara que el SI
es va comprometre a mantenir-lo en funcionament tant de temps com fóra possible. El passat 14 de
setembre de 2005 es va haver de desactivar un dels mòduls del servidor, de manera que ara està
funcionant amb un 25% menys de memòria i processadors (ara disposa de 6 GB de memòria i 24
processadors).

El dimarts 20 de setembre de 2005 es va anunciar al PDI l'entrada en producció, coincidint amb
l'inici del curs, de la nova versió de Linux d'Aules bassada en CentOS 4 (kernel 2.6, Gnome 2.8 i
KDE 3.3.). També es recordà que aquest curs no es podrà accedir a Anubis de forma interactiva, sinó
que caldrà usar lynx.uji.es.
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El dissabte 1 d'octubre de 2005, cap a les 16.20 h, es va produir un error en un dels processadors del
servidor de càlcul Altix, que va ocasionar la seua caiguda; es va tornar a alçar el dilluns 3 a les 10.25
h El dimarts 4 d'octubre de 2005, de 12 h a 14 h, es va programar una parada per canviar la CPU
avariada.

El 5 d'octubre de 2005, cap a les 6.05 h, el servidor de càlcul Altix va caure de nou. El dijous 6 es va
programar una parada per canviar un mòdul de memòria que sembla causar-la.

El divendres 14 d'octubre de 2005, des de les 16 h a les 17 h, la base de dades corporativa Oracle no
va estar disponible per motius de manteniment; parada programada per actualització a la versió
9.2.0.7 (des de la 9.2.0.6).

El 14 de març de 2005 es va encetar el període de sol·licitud de la VI campanya de renovació de
microordinadors personals obsolets del PDI, el qual acabà l'1 de maig. El dia 9 de maig de 2005 es
va enviar al PDI el resultat de la primera avaluació de les peticions (de les 120 sol·licituds
presentades s'han concedit 120). El [30 de maig es va preparar les cartes i el] 8 de juny es comunica
el resultat als departaments i el 31 d'agost se'ls dóna les instruccions per a fer el canvi d'equip. Es va
adjudicar el 28 de juny de 2005. Es va subministrar els 31 equips de l'aula del 23 al 29 de setembre
de 2005. La distribució al PDI es va finalitzar el 19 d'octubre de 2005.

Aprofitant la celebració de la declaració a Espanya del 25 d'octubre de 2005 com Dia d'Internet, es
va posar en producció el sistema de televisió de l'UJI per circuit tancat (CATV). Aquest compta amb
14 pantalles de plasma de 50", distribuïdes pel campus universitari. Basat en la tecnologia XML,
s'alimenta del mateix sistema informàtic que el portal de la Universitat (mpUJI 1.0). En aquest
projecte han treballat durant més d'un any l'Oficina Tècnica d'Obres i Projectes, el Servei de
Comunicació i Publicacions i el Servei d'Informàtica.

El dilluns 14 de novembre de 2005, des de les 14.12 h fins les 14.30 h, el PABX corporatiu (Alcatel
OmniPCX 4400) va estar fora de servei degut a una avaria en l'escomesa d'eixida del SAI del local
del PABX (AC0002CI). Un cable mal connectat es calfava en excés, i hi havia risc d'incendi.

El 21 de novembre de 2005 a les 22.10 h un problema, aparentment, en el Nortel Networks Passport
8600 del TD0 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 parcialment a les 7.55 h del dimarts 22 de novembre. A les
8.15 h va tornar a caure; es va recuperar parcialment a les 8.50 h i es va corregir totalment a les 9.30
h, en reiniciar tots els Passport 8600 del dorsal de la xarxa.

El dia 21 de desembre de 2005 s'acaben d'instal·lar les quatre impressores HP LaserJet 4350dtnsl per
a docència. Aquestes impressores estan destinades als tres centres (ESTCE, FCHS, i FCJE) i
Mediateca del Centre de Documentació, de forma que hi haja dues impressores (la vella Lexmark
Optra W810, en servei des de 2001, en el marc del SU/20/00- i la nova) funcionant en doble actiu,
millorant així la garantia de servei. A més, l'ESTCE disposa de dues impressores noves (suma la
adquirida al juliol de 2005 per a fer proves, que entrà en servei el 30 novembre de 2005), ja que és el
centre amb més volum d'impressió.

El 23 de desembre de 2005, des de les 13.30 h fins a les 18 h, hi va haver un incident de seguretat
que va deixar fora de servei bona part de la UJInet, ja que va permetre un atac de denegació de
servei (DOS). L'origen està en un espai cedit compromès després d'un atac simple, com és passar
com a paràmetre [d'una cridada PHP] una URL amb codi maliciós, amb el resultat del col·lapse de
xarxa i DNS inaccessible. Detectat el problema, es va decidir inhabilitar temporalment el pas de
paràmetres i l'espai cedit, i es va solucionar el dilluns 26.

El 30 de desembre de 2005, des de les 7.30 h fins a les 9.35 h, degut a una avaria en la xarxa de
transport de Telefónica o en un dels equips gestionats per Telefònica Data, va caure l'eixida a
RedIRIS/Internet (línia d'accés a la XTUPV a 155 Mbps, # administratiu 12100001011317). Va
tornar a caure a les 11 h i es va recuperar a les 11.05 h.
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El dia 10 de gener de 2006 es va portar a terme la reubicació del alvèol del campus de Borriol de la
central telefònica corporativa (Alcatel OmniPCX 4400) al nou edifici d'investigació (NA1). Va
començar a funcionar amb una placa analògica Z24 (24 usuaris) el 13 de gener de 2006. Està previst
que també done servei a la resta d'edificis d'investigació que es projecta construir en la mateixa
parcel·la 22 i, possiblement, als de la 26.

El 16 de gener de 2006 a les 2.50 h un problema, aparentment, en el Nortel Networks Passport 8600
del RR0 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 parcialment a les 8.15 h en reiniciar l'esmentat equip. A les 9.40 h
va tornar a caure, corregint-se totalment a les 10.25 h, en reiniciar tots els Passport 8600 del dorsal
de la xarxa.

El dimarts 24 de gener de 2006, de 7.30 h a 8 h, Núvol i Anubis no van estar disponibles per motius
de manteniment; parada programada per actualització del kernel del Red Hat EL AS 3 update 6.

El dissabte 28 de gener de 2006, a les 19.15 h, un problema, aparentment, en el Nortel Networks
Passport 8600 del RR0 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 parcialment el diumenge 29 de gener de 2006
a les 15h30' en reiniciar l'esmentat equip. El 30 de gener de 2006 a les 0.15 h va tornar a caure,
corregint-se parcialment a les 8h i totalment a les 9.30 h, en reiniciar tots els Passport 8600 del
dorsal de la xarxa. Va ser necessari resetejar els balancejadors de càrrega (Cisco Content Services
Switch CSS11503). Es va tornar a reproduir a les 10h50' i es va tornar a resetejar, simultàniament, el
conjunt de Passport 8600 a les 11h45', corregint-se el problema. El dilluns 30 de gener de 2006, a les
17h39', va tornar a caure provocant la pèrdua de servei a la UJInet, una vegada resetejat en diverses
ocasions es va recuperar a les 21h, però a les 2.20 h del 31 de gener de 2006 es va tornar a perdre.
Després de múltiples comprovacions, es va descartar problemes en els equips del TD0 i AC0 i es va
concentrar les sospites en el RR0. Com que aquest equip disposa d'una segona controladora, es va
decidir usar-la i, després de carregar-li la configuració, a les 9.35 h es va aconseguir recuperar el
servei.

El dimarts 31 de gener de 2006 a les 16h35' l'encaminador corporatiu [de la xarxa UJInet a RedIRIS/
Internet (Cisco 7206VXR (NPE400))] va assolir un rècord de tràfic, en arribar a un pic (de deu
minuts) d'eixida de 139 Mbps i un d'entrada de 135 Mbps, sobre una capacitat teòrica de 155 Mbps.
Noteu que la cèl·lula ATM conté 53 bytes, dels quals 5 són la capçalera i 48 la informació de
l'usuari; això vol dir que la capacitat real són 140 Mbps.

El dia 2 de febrer de 2006 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 Núvol
Aquest, anomenat lepus.uji.es, i de forma semblant al Lynx amb Anubis, ha d'alliberar Núvol 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, Home, BBDD ...). V.g., un ús
interactiu incorrecte pot provocar la caiguda o, almenys alentiment, del servidor i el corresponent
deteriori del servei bàsic ['càrrega de servidor']. En separar-lo, s'evita aquest problema i es pot
escalar la infraestructura per afrontar un possible l'augment de demanda. El 3 de març es va anunciar
a la comunitat universitària aquesta fase de proves, que arribarà fins el 20 de març de 2006; a partir
d'aquesta data, Lepus serà l'únic servidor interactiu disponible per al PAS, PDI i convidats.

El dia 6 de febrer de 2006 Telefónica/NextiraOne, en el marc del AS/12/04, ens va fer arribar el
xassís i una CPU per encetar les proves d'integració e-UJIer@/versió 6 del SW del PABX corporatiu
[Alcatel OmniPCX 4400] (des de la versió 3 actual).

El dia 6 de febrer de 2006 a les 12h15' es va produir un tall, de 5' de durada, en la eixida de la xarxa
UJInet a RedIRIS/Internet. Aquest no va estar notificat per Telefónica. El dia 7 de febrer de 2006 a
les 9h40' es va tornar a reproduir el tall de 5'.

El dia 8 de febrer de 2006 es va activar el terminal de control de presència al edifici de investigació
NA1.
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Des de les 15h del dijous 16 de febrer de 2006 fins a les 14h del 18 de febrer de 2006, es va procedir
a l'actualització del servei IMAP/POP de correu electrònic del servidor corporatiu de docència
'anubis' (estudiants / socis SAUJI). Es va passar de UW-IMAP (University of Washington IMAP) a
Carnegie Mellon Cyrus Electronic Mail Project, com es va fer el 2 de març de 2005 amb 'nuvol'.
L'objectiu d'aquesta acció és seguir avançant en la millora del servei de correu electrònic; en concret
s'ampliarà [de 12MB] a 100MB les bústies de correu i augmentarà significativament el rendiment
del servei.

El dimecres 1 de març de 2006, des de les 16h a les 18h15', l'Aula Virtual i el BSCW (espai de
treball cooperatiu) no van estar disponibles per motius de manteniment; parada programada per a
reparticionar el disc del servidor que els suporta (sofora03).

El divendres 10 de març de 2006 a les 9h5', un funcionament incorrecte d'uns equips, Fortinet
Fortigate adquirits dins del SU/50/05, en procés d'instal·lació va provocar problemes a la UJInet,
restablint-se el servei a les 9h10'. Cal remarcar que seguint el codi de bones pràctiques, les proves
van començar a les 7h40'. Durant el procés d'instal·lació, el dilluns 13 de març de 2006, van ser
precises unes parades programades que van interrompre el servei durant 8' a les 13.30 h, 3' a les
15h15', 5' a les 15h35', 2' a les 16h5' i 5' a les 18h30'. El dia 14 es va produir una interrupció no
programada a les 10h30', a les 11h45' i a les 12h10'; va haver parades informades a les 17h15' i a les
18h15'; en aquesta es va restablir el vell equipament, una vegada es va desistir de fer més proves al
donar-se el nou equipament per no conforme (potser degut a una configuració inadequada o bé a una
avaria).

El dimarts 28 de març de 2006, de 8 h a 8.30 h, Lepus i Lynx no van estar disponibles per motius de
manteniment; parada programada per actualització del kernel del CentOS 4.3 a 2.6.9-34.ELsmp.

El divendres 31 de març de 2006, de 7h30' a 7h50', Nuvol i Anubis no van estar disponibles per
motius de manteniment; parada programada per actualització a RHEL AS 3 U7.

El Dijous Sant, 13 d'abril de 2006, cap a les 12h va caure el servidor de càlcul Altix, recuperant-se el
servei el dimarts 18 d'abril de 2006 a les 11 h (primer dia laborable). Aquesta ha estat causada (error)
per una pujada de tensió en un dels subsistemes de processadors, que, automàticament [per a evitar
avaries permanents], va desencadenar la parada del subsistema. Es desconeix la fallada que ha
provocat la pujada de tensió.

El dimecres 26 d'abril de 2006, el servidor de càlcul Altix no va estar disponible de 12 h a 16 h. El
motiu d'aquesta parada programada és dur a terme una sèrie de canvis de maquinari (tres reguladors
de voltatge) i la retirada d'una CPU, responsables de la caiguda que aquest servidor va sofrir el 13
d'abril de 2006. Tot i això, el sistema requereix una nova parada per poder canviar més components.

El dimecres 3 de maig de 2006, de 7h 40' a 7h 45', la UJInet no va estar disponible per motius de
manteniment; parada programada per a la instal·lació d'equips Fortinet Fortigate, adquirits dins del
SU/50/05, una vegada corregits els problemes software del mateix. Recordeu que al mes de març es
va desistir en la seua instal·lació al donar-se el nou equipament per no conforme. Després de la
instal·lació s'ha detectat un xicotet problema de tall d'encaminament en alguns servidors (dual
homed) que s'ha solucionat a les 8h10'.

El dimecres 10 de maig de 2006, de 8h a 18h, el servidor de càlcul Altix no va estar disponible. El
motiu d'aquesta parada programada és dur a terme el canvi de la resta dels components hardware
responsables de la caiguda que aquest servidor va sofrir el 13 d'abril de 2006.

El dimarts 16 de maig de 2006, NextiraOne, en el marc del AS/12/04, va instal·lar, al xassís de la
PABX prestat per a desenvolupament, la versió software R6.1 (f2.502) [del Alcatel OmniPCX
4400], el OmniVista 4760 R3.2 i XML Web Services R2.2 per encetar les proves d'integració e-
UJIer@/PABX corporatiu. Noteu que amb l'adopció dels Web Services i SOA no caldrà interactuar
directament amb l'ACAPI (4.4.14f1), facilitant [i augmentant la productivitat en] el
desenvolupament. El desenvolupament va finalitzar satisfactòriament el 8 de juny de 2006, passant a

ORGANITZACIÓ I NOVES
TECNOLOGIES

292



la fase de proves fins al 14 de juny de 2006 (data d'expiració de la llicència temporal de
desenvolupament).

El dimecres 17 de maig de 2006, de 7h45' a 8h25', la UJInet no va estar disponible per motius de
manteniment; parada programada per al transvasament de serveis [prestats per vell equipament] als
nous equips Fortinet Fortigate, adquirits dins del SU/50/05. Així el control del tràfic amb Internet es
va transferir a aquests equips; a les sèries temporals de tràfic s'observa clarament el descens, que cal
atribuir al millor control sobre el tràfic no desitjat (v.g., P2P).

El divendres 19 de maig de 2006, de 10h10' a 13h10', el servidor de càlcul Altix no va estar
disponible. El motiu d'aquesta parada programada és dur a terme el canvi d'un disc del sistema
d'arxius /scratch1 que està donant errors puntuals.

El dilluns 22 de maig de 2006, cap a les 13h15' va caure el servidor de càlcul Altix, recuperant-se el
servei a les 16h45'. Aquesta ha estat causada (error) per una baixada de tensió en un dels subsistemes
de processadors, que, automàticament [per a evitar avaries permanents], va desencadenar la parada
del subsistema. Es desconeix el fallo que ha provocat la baixada de tensió.

El dijous 1 de juny de 2006, des de les 16h20' fins les 16h45', un problema de configuració dels
access list a l'encaminador corporatiu (Cisco 7206VXR (NPE400)) va impedir l'accés remot a la
UJInet.

El 5 de juny de 2006 va entrar en servei 24 punts d'accés sense fils a la xarxa UJInet que cobreixen
els departaments QIO, QUI i EXP, dins del projecte FREEnet-UJInet, usant tecnologia Wi-Fi
(802.11b/g).

El dimecres 28 de juny de 2006, de 15h a 17h30', la PABX corporativa [Alcatel OmniPCX 4400] no
va estar disponible per motius de manteniment; parada programada per actualització de la versió
software R6.1 (f2.502), el OmniVista 4760 R3.2 i XML Web Services R2.2.

El dijous 29 de juny de 2006, de 6h a 8h, l'eixida a Internet [des de l'UJInet] no va estar disponible
(talls de curta durada) per motius de manteniment; parada programada per RedIRIS per tractar de
solucionar els problemes detectats en l'equipament d'aquesta xarxa.

El dissabte 8 de juliol de 2006, de 8h a 10h, el servei de correu-e no va estar disponible, així com
l'autenticació i l'accés interactiu a Lynx, per al col·lectiu Alumnes/SAUJI/cursos, degut a motius de
manteniment; parada programada del servidor 'anubis' per instal·lar una nova cabina de discs que
augmentarà el rendiment del servei de correu electrònic.

El diumenge 9 de juliol de 2006, cap a les 23h5' va caure el servidor de càlcul Altix, recuperant-se el
servei a les 11h45' del dilluns 10. Aquesta ha estat causada (error) per un problema en la placa base
del primer node de CPUs.

El dijous 13 de juliol de 2006, de 9h10' a 12h10', el servidor de càlcul Altix no va estar disponible.
El motiu d'aquesta parada programada és dur a terme el canvi de la placa base del primer node de
CPUs que va ocasionar la caiguda el diumenge 9 de juliol de 2006.

El divendres 21 de juliol de 2006, cap a les 10h15' va caure el servidor de càlcul Altix, recuperant-se
el servei a les 12h35'. Aquesta ha estat causada (error) per un problema en la power bay del segon
bastidor. En arrancar el servidor, un dels r-brick ha donat problemes i ha segut necessari apagar-lo,
per tant, l'ample de banda disponible per accedir a part dels c-brick s'ha vist reduït.

El dimecres 26 de juliol de 2006, de 8h30' a 11h30', el servidor de càlcul Altix no va estar
disponible. El motiu d'aquesta parada programada és dur a terme el canvi dels components que van
ocasionar la caiguda el divendres 21 de juliol de 2006. Al final sembla que el problema estava en un
component de l'alimentació del r-brick que propagava l'error aigües amunt.

El dilluns 28 d'agost de 2006, de 11h a 13h, el servei de lectura del correu-e no va estar disponible,
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degut a motius de manteniment; migració dels volums d'emmagatzematge del correu-e a la nova
cabina de discs instal·lada el 8 de juliol de 2006 al servidor 'anubis'.

Les TIC en xifres

Les TIC corporatives en xifres. Dades quantitatives significatives en el curs 2005-2006

Taula 16.1. Les TIC corporatives en xifres

Activitats Curs 2002-2003 Curs 2003-2004 Curs 2004-2005 Curs 2005-2006

Nodes de la UJInet 4658 4969 5836 6031

Ample d banda accés
a RedIRIS

34 Mbps 34 Mbps 155 Mbps 155 Mbps

Equipament
microinformàtic
docència

1480 1777 1995 2085

PC 1447 1725 1963 2053

Mac 33 52 32 32

Aules d'informàtica 29 29 29 30

Equipament aules
docència

814 814 814 800

Equipament aules
lliures

230 230 230 279

Aules de formació
PAS

1 1 1 2

Equipament 54 54 54 83

Equipament docent
centre ACT

737 816 804 1016

Equipament docent
centre AJE

337 323 486 457

Equipament docent
centre AHS

337 336 411 465

Obsolets 176 156

Equipament
audiovisual

68 164 165 172

Equips amb SO lliure
i obert

1375

Pàgines impreses pel
servei d'impressió
d'aules

1462204 1675661 1639074 1751432

Pàgines impressora
matricial

68254 71541 23850 13142

Pàgines impressora
làser

1393950 1604120 1615224 1738290

Equipament
microinformàtic PAS/
PDI

2627 2559 2832 3315
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Activitats Curs 2002-2003 Curs 2003-2004 Curs 2004-2005 Curs 2005-2006

PC 2476 2288 2080 2631

Mac 102 247 71 77

Estacions de treball 49 24 14 19

Obsolets 667 588

Punts d'accés WLAN
(802.11b/g)

12 52 110

Connexions servidor
túnels (VPN)

36000 90811

Usuaris distints de
VPN

2344

Peticions
d'intervenció al SI
(GPI)

7946 13336 13715 13262

Avaries equipament
microinformátic

800 1014 1071 1353

Peticions a
l'e-UJIer@SPI

6714 9260 9985

Comptes servidors
PAS/PDI

1754 1719 1830

Comptes servidor
convidats

335 395 491

Comptes servidor
docència: Alumnes

16698 18318 16911 17457

Comptes servidor
docència: PAS/PDI

111 119 119

Comptes servidor
docència: SAUJI

1107 1836 2898

Comptes màquines
càlcul

187 75 161 170

Potènciade 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)

14,4 [57 Xeon 3,6
GHz) (47 Itanium2

1,5 GHz)

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) 87,61[26,78] (81,43)

Nombre de hits al
SIC (5 setmanes juny)
[mitja diària]

7432928 [212369] 8734841 [249567]

Nombre de
sol.licituds al portal
mpUJI 1.0 (juny)
[mitja diària]

24641980
[821399,33]

22.067.793
[735.593,1]

Eficiència del Proxy-
cache (% encerts)

57% 57% 56% n/a

E-learning :usuaris
durant el curs

10276 11433
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Activitats Curs 2002-2003 Curs 2003-2004 Curs 2004-2005 Curs 2005-2006

Nombre de correu-e
processat

10892105 20390001 28231703 43070542

Nombre de correu-e
intern

994008 4440485 13226600

Nombre de spam
detectat

1265008 3213643 12709611

Nombre de virus
detectat al correu-e

56930 1716164 2715527 1330427

Nombre de llistes de
correu-e

275 311 338 353

Nombre d'espais
WWW cedits

196 240 292 343

Pàgines servides per
l'e-UJIer@IGLU

5045179 8317635 8142875 15.077.926

Informació a la BD
de producció

31 GB 44,5 GB 58 GB 85,3 GB

Capacitat línies
telefòniques en PBX

2144 2144 2368 2488

Línies telefòniques en
alta en PBX

1900 1965 2201 2294

Línies telefòniques en
alta en XTCP

2000 2200 2300 2400

Telèfons mòbils
corporatius

79 96 103 115

SMS enviats 2545 84678 184241 383425

Personal al SI 39 40 40 41

Alumnes matriculats 15166 15554 16048 15961

PAS 469 538 542 558

PDI 968 991 1027 1068

Becaris 53 211 128 121

Ràtio ordinadors/
personal al SI

119,4 124,2 145,9 147,1

Ràtio ordinadors/
alumnes matriculats

0,307 0,319 0,364 0,378

Ràtio ordinadors/
(PAS+PDI)

3,241 3,250 3,720 3,709

Ràtio personal SI/
(PAS+PDI)

0,027 0,026 0,025 0,025

Ràtio personal SI/
PAS

0,083 0,074 0,074 0,073

Pressupost de
despeses (2n any
curs)

1275185,73 1854912,86 1413928,04 2.100.254,60

Pressupost de
despeses 422.D

1275185,73 1404912,86 1413928,04 1.413.928,04

Pressupost despeses
Programa 541.A

0,00 450000,00 0,00 686.326,56
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Activitats Curs 2002-2003 Curs 2003-2004 Curs 2004-2005 Curs 2005-2006

Pressupost de
despeses generals UJI

87476000,00 71885000,00 77791000,00 91857000,00

Ràtio pressupost SI/
UJI

0,0146 0,0258 0,0182 0,0229

Detalls

Taula 16.2. Ocupació de l'enllaç RedIRIS/UJInet (mesurades des de RedIRIS).
Dades recollides 26 de juliol de 2006 (155Mbps)

Línia Entrada
màxima

Entrada
mitjana

Entrada
actual

Eixida
màxima

Eixida
mitjana

Eixida actual

UJI-1 48,3 Mb/s
(4,8%)

24,8 Mb/s
(2,5%)

18,7 Mb/s
(1,9%)

34,7 Mb/s
(3,5%)

14,9 Mb/s
(1,5%)

10,4 Mb/s
(1,0%)

Gràfic anual (mitjana diaria)

Servei d'impressió d'aules

Període processat: 1 d'agost de 2005 al 27 de juliol de 2006 (Mensual)

Taula 16.3. Pàgines impreses

Mes ACT-
Matricial

ACT-Làser AJE-
Matricial

AJE-Làser AHS-
Matricial

AHS-Làser CD-Làser

Total 3551 1214

08/05 20 3396 0 0 2 746 13.230

09/05 543 13.666 577 13.884 6 74.526 30.130

10/05 744 37.310 2.597 68.602 169 74.526 57.146

11/05 322 50.700 3.050 58.212 256 59.344 29.216

12/05 110 18.690 651 22.328 75 34.022 15.130

01/06 262 24.178 385 17.828 293 17.564 31.112

02/06 234 55.026 312 45.382 104 34.518 29.356

03/06 71 53.418 217 35.850 26 65.790 26.862

04/06 76 41.756 151 27.566 56 39.740 24.862

05/06 819 87.040 292 82.308 141 83.902 77.066
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Mes ACT-
Matricial

ACT-Làser AJE-
Matricial

AJE-Làser AHS-
Matricial

AHS-Làser CD-Làser

Total 3551 1214

06/06 320 49.576 58 30.220 70 42.768 68.004

07/06 30 11.870 69 4.172 16 3.242 9.436

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; i.e., es
compten els missatges amb origen extern i destí intern (entrant), aquells amb origen intern i destí extern
(eixint), els que tenen origen i destí extern (relay autenticat) i, aquest curs, es comptabilitzarà també els
missatges amb origen i destí intern. Aquests missatges interns han sumat 13.226.600.

Des de l'1 de juliol de 2005 al 30 de juny de 2006, les estafetes han rebut en total 11.020.196 missatges
lícits i han interceptat 1.318.334 virus. El correu filtrat com spam puja a 12.709.611 missatges; si
comparem amb l'any anterior, s'ha multiplicat per 4 el correu filtrat, la qual cosa significa una major
efectivitat en la detecció, descomptant l'increment del spam a nivell mundial.

Els servidors corporatius han rebut en total 18.010.308 missatges lícits (interns i externs) i han
interceptat 12.093 virus. Noteu que la majoria de virus que acompanyen al correu electrònic són
eliminats per les estafetes.

Cal mencionar que a partir del 23 de març de 2006 es va produir una fusió entre els servidors 'nuvol' i
'anubis', motiu pel qual el correu es processa per el servidor 'anubis' des d'aquesta data.

Estafeta primària 'sofora01'

Missatges lícits processats a sofora01.uji.es: 5.078.355

Virus trobats a sofora01.uji.es: 599.641

Spam trobats a sofora01.uji.es: 5.995.207

Estafeta secundària 'sofora02'

Missatges lícits processats a sofora02.uji.es: 5.088.052

Virus trobats a sofora02.uji.es: 599.601

Spam trobats a sofora02.uji.es: 5.860.615

Estafeta secundària 'sofora03'

Missatges lícits processats a sofora03.uji.es: 1.567.559

Virus trobats a sofora03.uji.es: 119.092

Spam trobats a sofora03.uji.es: 853.789

Servidor corporatiu 'nuvol'

Missatges lícits processats a nuvol.uji.es: 4.854.030

Virus trobats a nuvol.uji.es: 4.276

Servidor corporatiu 'anubis'

Missatges lícits processats a anubis.uji.es: 13.156.278
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Virus trobats a anubis.uji.es: 7.817

Nombre de peticions d'intervenció al SI (25/07/06)

Taula 16.4. Nombre de peticions d'intervenció assignades a Operació

Àrea 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

Total

Campus de
Borriol

1.349 1.225 1.723

AJE 1.756 1.294 1.009 937 2.174 2.480 1.980

ACT 1.510 2.346 2.290 3.521 5.516 4.865 4.083

Rectorat i
Serveis
Centrals

467 1.395 1.622 884 1.667 1.673 2.019

AHS 1.679 3.306 2.697 2.956

Taula 16.5. Nombre de peticions d'intervenció assignades a altres àrees

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 04/05 05/06

Total 585 673 2000 2224

Aplicacions 42 50 1099 1255

Comunicacio
ns

25 51 57 145

Sistemes 45 46 152 202

Telefonia 473 526 692 560

Sistemes
d'Informació

38

Webs
departamenta
ls i de
titulació

24

Nombre de sol·licituds (hits) al portal mpUJI 1.0

Cal remarcar que des de 2005 les dades ja són del portal mpUJI 1.0, el qual, enfront 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 2006. El 49,91% de les sol·licituds són internes a la UJInet.

Taula 16.6. Resum del tràfic al portal mpUJI. Període mostrat: mes de juny de
2006

Tràfic Visitants dist Nombre de
visites

Pàgines Sol·licituds Tràfic

Vist 123.037 383.789 (3,11
visites/visitant)

1.903.554 (4,95
pàgines/visita)

22.067.793
(sol·licituds/visita

306,81GB
(838,24 KB/
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Tràfic Visitants dist Nombre de
visites

Pàgines Sol·licituds Tràfic

) visita)

Mitja 12.792,97 63.451,10 735.593,10 10,23 GB

No vist 1.079.994 1.146.787 95,58 GB

El tràfic 'no vist' és tràfic generat per robots, 'cucs' o respostes de codi especial d'estat HTTP.

Taula 16.7. Tràfic per domini al portal mpUJI

Domini d'origen Pàgines Sol·licituds Tràfic

es 1.339.483 14.639.914 218,67 GB

uji.es 1.083.485 11.013.846 177,18 GB

Estadístiques d'accés a altres servidors Web corporatius

Taula 16.8. Resum tràfic webforum.uji.es. Període mostrat: mes de juny de 2006

Visitants distints Nombre de visites Pàgines Sol·licituds Tràfic

Tràfic vist 13.283 29.620 (2,22
visites/visitants)

59.560 (2,01
pàgines/visita)

117.015 (9,95
sol.licituds/visita)

4,26 GB (150,88
KB/visita)

Taula 16.9. Resum tràfic webmail.uji.es. Període mostrat: mes de juny de 2006

Visitants distints Nombre de visites Pàgines Sol.·icituds Tràfic

Tràfic vist 50.255 194.627 (3,87
visites/visitants)

2.910.156 (14,95
pàgines/visita)

21.706.534
(111,52
sol.licituds/visita)

118,7 GB (639,53
KB/visita)

Taula 16.10. Resum tràfic bscw.uji.es. Període mostrat: mes de juny de 2006

Visitants distints Nombre de visites Pàgines Sol·licituds Tráfic

Tràfic vist 1.585 1.922 (1.21
visites/visitant)

5.929 (3,08
pàgines/visita)

3.3061 (17,2
sol.licituds/visita)

706,18 MB
(376,23 KB/
visita)

Taula 16.11. Resum tràfic svideo.uji.es. Període mostrat: mes de juny de 2006

Visitants distints Nombre de visites Pàgines Sol·licituds Tràfic

Tràfic vist 117 151 (1,29 visites/
visitant)

1.053 (6,97
pàgines/visita)

2.270 (15,03
sol.licituds/visita)

69,24 MB (469,55
KB/visita)
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Taula 16.12. Resum tràfic www.radio.uji.es. Període mostrat: mes de juny de
2006

Visitants distints Nombre de visites Pàgines Sol·licituds Tràfic

Tràfic vist 862 1.124 (1,3 visites/
visitant)

3.074 (2,73
pàgines/visita)

13.913 (12,37
sol.licituds/visita)

11,83 GB
(11034,67 KB/
visita)

Taula 16.13. Resum tràfic fonoteca.uji.es. Període mostrat: mes de juny de 2006

Visitants distints Nombre de visites Pàgines Sol·licituds Tràfic

Tràfic vist 59 143 (2,42 visites/
visitant)

9301 (65,04
pàgines/visita)

17.104 (119,6
sol.licituds/visita)

11,35 GB
(83232,25 KB/
visita)

Taula 16.14. Resum tràfic mewwtoo.uji.es. Període mostrat: mes de juny de 2006

Visitants distints Nombre de visites Pàgines Sol·licituds Tràfic

Tràfic vist 234.140 337.918 (1,44
visites/visitants)

1.791.618 (5,3
pàgines/visita)

4.418.852 (13,07
sol.licituds/visita)

221,15 GB
(686,21 KB/
visita)

Taula 16.15. Resum tràfic aulavirtual.uji.es. Període mostrat:mes de juny de 2006

Visitants distints Nombre de visites Pàgines Sol.licituds Tràfic

Tràfic vist 46.321 154.727 (3,34
visites/visitants)

2.718.271 (17,56
pàgines/visita)

6.519.469 (42,13
sol.licituds/visita)

113,36 GB
(768,21 KB/
visita)

Taula 16.16. Resum tràfic tenda.uji.es. Període mostrat: mes de juny de 2006

Visitants distints Nombre de visites Pàgines Sol.licituds Tràfic

Tràfic vist 2.084 2.540 (1,21
visites/visitants)

3.4623 (13,63
pàgines/visita)

48.071 (18,92
sol.licituds/visita)

868,60 MB
(350,17 KB/
visita)

Personal del Servei d'Informàtica

Taula 16.17. RLT del SI

Denominació Nivell Observacions Quantitat

Total 41

Cap de servei A26E049 1
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Denominació Nivell Observacions Quantitat

Total 41

Director de projectes
informàtics

A24E045 Àrea Sistemes 1

Directora de projectes
informàtics

A24E045 Àrea Comunicacions 1

Tècnic de desenvolupament A22E045 Àrea d'Aplicacions 1

Analista A22E043 6

Analista-programador/a B20E033 3 no estan incloses en la
RLT

14

Cap d'operació C22E031 1

Coordinador de
microinformàtica

C20E031 1

Tècnic especialista gestió
d'instal.lacions

C18E022 1

Operador/a C18E022 6

Oficial/Auxiliar
d'informàtica

C/D16E019 1 aux. no està inclòs en la
RLT

7

Adminstratiu/Auxiliar
adminstratiu

C/D16E009 1

Informació i Gestió en Línia Universitària (IGLÚ)

Curs 2005-2006. Dades recollides el dia 16/07/06 a les 12.05 h.

Taula 16.18. Total accessos

Accessos

Any 9.356.116

Curs acadèmic 15.077.926

Total 50.089.458

Taula 16.19. Accessos

Any Mes Total Màxim/dia Mitjana/dia Màxim/hora Mitjana/hora

2005 juliol 934.848 102.391 30.156 10.026 1257

2005 agost 709.266 46.988 22.880 5.116 953

2005 setembre 3.288.204 260.344 109.607 30.549 4567

2005 octubre 1.925.253 133.114 62.105 13.556 2588

2005 novembre 1.290.906 89.253 43.030 8.931 1793

2005 desembre 1.449.664 84.366 46.763 7.713 1948

2006 gener 1.339.920 105.180 43.223 7.782 1801

2006 febrer 1.704.406 125.219 60.872 17.925 2536

2006 març 1.159.793 92.528 37.413 10.548 1559
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Any Mes Total Màxim/dia Mitjana/dia Màxim/hora Mitjana/hora

2006 abril 766.576 53.964 25.553 4.748 1065

2006 maig 1.490.759 87.239 48.089 6.318 2004

2006 juny 1.769.181 86.902 58.973 7.815 2457

2006 juliol 1.207.677 96.676 44.729 12.177 1864

Taula 16.20. Alumnat matriculat

Curs 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

Total

Alumnat
matriculat
(1r i 2n
semestre)

12.465 12.800 12.997 13.376 13.348 13.208 12.941

Alumnat
matriculat
(3r cicle)

434 396 396 423 453 435 415

Alumnat
matriculats
Erasmus

96 83 128 165 165

Universitat
per a Majors

95 150 206 338 443 522 598

Postgrau 864 1.145 1.883 2.007

Taula 16.21. Ensenyament virtual (e-learning)

2004-2005 2005-2006

Nombre de cursos 162 403

Alumnat 4.710 10.907

Professorat 271 526

Assignatures presencials que en fan
ús

251 601

Uptime

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 l'UJI
no es veja afectada per les aturades no programades. Dades de juliol de 2006.
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http availability (year)

imap availability (year)

ip-services avalibility (year)

proxy availability (year)

ORGANITZACIÓ I NOVES
TECNOLOGIES

304



routers availability (year)

uji-servers availability (year)

e-UJIer@ availability (year)

Centre d'Educació i Noves Tecnologies
1. Avaluació

La ràpida consolidació de l'Aula Virtual fruit d'un estudi previ d'avaluació amb 12.778 usuaris registrats
al juny del 2006, ha centrat gran part dels esforços del CENT durant el curs 2005-2006. S'ha portat un
seguiment de control sobre referències externes pel que a les decisions i eleccions preses. D'altra banda,
el CENT ha encetat els passos inicials d'un nou projecte d'avaluació sobre coneixement lliure i
repositoris de materials docents i de recerca.

Amb relació al projecte Aula Virtual, les decisions de l'Open University (novembre 2005) i de la
Universitat d'Athabasca (març 2006) d'adoptar el programari Moodle com a base, han avalat la validesa
de les conclusions del nostre projecte d'avaluació. L'Open University del Regne Unit és la universitat a
distància de referència arreu del món, amb més de 180.000 estudiants, uns 150.000 de grau i uns 30.000
de postgrau, mentre que Athabasca University és la major institució canadenca d'ensenyament a
distància. Entre moltes altres institucions, aquestes són dues referències de pes. D'altra banda, un article
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al suplement de noves tecnologies del diari El País (Vg. CiberPaís del 13 d'abril de 2006, "Institutos y
universidades apuestan por la plataforma libre de 'e-learning' Moodle") esmenta que l'UJI va
experimentar amb Moodle des de 2002 i que va ser, amb la ULPGC, una de les dues primeres
universitats de l'Estat que adoptaren Moodle oficialment.

El divendres 21 d'octubre del 2005, el CENT va organitzar, amb el grup d'investigació "Programari
lliure i Dret" de l'UJI, la Jornada Universitat i Coneixement Lliure. L'objectiu d'aquesta jornada era
reflexionar sobre les implicacions legals, culturals, econòmiques i acadèmiques de l'accés lliure al
coneixement generat per la Universitat, així com analitzar experiències i projectes rellevants d'altres
institucions. Es va estructurar en dos blocs temàtics: 1) tendències i experiències en coneixement lliure
el primer i 2) propietat intel·lectual, propietat industrial i coneixement lliure. Les conclusions de la
jornada inclouen la proposta que una comissió analitze els processos actuals de creació i difusió de
coneixement en l'UJI i plantege a l'Equip de Govern les mesures adients per tal de promoure el lliure
accés al coneixement.

2. Suport

Durant el curs 2005-2006 el CENT ha organitzat diverses activitats de formació destinades al PDI,
centrades en la creació de materials docents, l'ús de programari lliure i, de manera especial, en la difusió
de l'Aula Virtual.

Cursos

-Cursos sobre l'Aula Virtual:

-Iniciació a Aula Virtual -junt amb l'USE- (7 edicions). Gener, març i juny 2006.

-Recursos multimèdia per a l'Aula Virtual (2 edicions). Gener 2006.

-Del Web departmental a l'Aula Virtual (2 edicions). Gener 2006.

-Cursos sobre creació de materials:

-Multimèdia bàsic: formats, tècniques i conceptes. Setembre 2005.

-Creació de pàgines web amb programari lliure. Setembre 2005.

-Vídeo Digital. Setembre 2005.

-Tractament i creació d'imatges amb GIMP. Gener-febrer 2006

-Video Digital avançat. Gener-febrer 2006

Taula 16.22. Taula d'assistència a les activitats de formació

Iniciació a
Aula Virtual
(7 edicions)

Recursos
multimèdia
per a l'Aula
Virtual (2
edicions)

De la Web
departmental
a l'Aula
Virtual (2
edicions)

Multimèdia
bàsic:
formats,
tècniques i
conceptes

Creació de
pàgines amb
programari
lliure

Vídeo
Digital

Tractament i
creació
d'imatges
amb GIMP

Vídeo
Digital
avançat
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147 47 43 15 21 11 15 10

La ràpida consolidació de l'Aula Virtual, amb 12.778 usuaris registrats al juny de 2006, ha centrat no
sols els esforços de les accions formatives sinó també l'atenció personalitzada. El CENT s'ocupa del
suport pedagògic d'aquest servei i ha dut a terme 355 accions de suport personalitzades (entrevistes
personals d'assessorament, consultes telefòniques o per correu electrònic, fòrums...) Així mateix, ha
mantingut activa una comunitat virtual de suport en línia de manera continuada amb més de 400
professors inscrits.

També cal esmentar en aquest apartat les beques de col·laboració oferides als estudiants de primer i
segon cicle de l'UJI, que al llarg del curs han rebut formació sobre aplicació, anàlisi i avaluació d'eines
tecnològiques als processos d'ensenyament/aprenentatge (dues beques) i organització d'actes acadèmics
(dues beques).

Finalment, les instal·lacions del CENT han acollit nombroses activitats. Tant el Laboratori com la Sala
Multimèdia han donat suport a prop de dos centenars d'activitats acadèmiques diverses, incloent-hi 15
videoconferències.

3. Difusió

Octeto, el canal digital de tecnologia educativa que s'elabora des del CENT, continua sent el més difós
en l'àmbit hispanoparlant amb 88 notícies publicades durant aquest curs, una mitjana mensual de
connexions al servidor web de 216.748 i amb 988 subscriptors per correu electrònic.

El CENT va organitzar les III Jornades Escola i TIC del Fòrum Novadors els dies 3 i 4 de juliol del 2006
a la Universitat Jaume I. Novadors és un fòrum que reuneix professorat d'educació primària, educació
secundària i universitat, així com coordinadors d'informàtica, assessors dels Cefire, tècnics d'informàtica
i altres persones interessades en la innovació educativa. L'objectiu d'aquestes jornades era dinamitzar el
debat i la reflexió sobre l'articulació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a l'aula.
Es van tractar temes com l'ús d'Internet en les diverses assignatures i àrees d'aprenentatge, la creació de
multimèdia, la migració a programari lliure, el desenvolupament de projectes col·laboratius intercentres,
etc. Hi van assistir quasi 200 persones.

Per últim, el CENT ha representat l'UJI en diverses jornades i reunions relacionades amb l'aplicació de
les noves tecnologies a l'educació i amb la societat de la informació, entre les quals cal destacar les
següents:

-MoodleMoot Spain 2005, segunda reunión anual de usuarios de Moodle de España. Las Palmas de
Gran Canaria. Desembre 2005

-Jornadas Universitarias de Tecnologia Educativa. JUTE 2006. Santiago de Compostela.

-Reunió de la Comissió TIC-CRUE. Tarragona. Juny 2006.

-Diverses reunions sobre el projecte Lliurex de la Direcció General d'Arxius i innovació Tecnológica de
la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana.

-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.

-Organització i participació en diversos cursos d'estiu sobre noves tecnologies i educació.
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4. Infraestructura tecnològica

Quant a les novetats en equipament tecnològic cal destacar la renovació de l'equipament de l'Àrea de
Formació del Laboratori de Noves Tecnologies, amb onze nou ordinadors (processador PowerPC790,
512 MB de RAM i 160 Gb de disc dur). Tots disposen d'interfície Firewire per a vídeo digital i
enregistrador de DVD. A més a més tenen instal·lada una selecció d'eines de programari lliure per a
creació de continguts multimèdia.

Web i publicacions electròniques
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Capítol 17. POLÍTICA LINGÜÍSTICA
La política lingüística a la Universitat Jaume I
durant el curs 2004-2005

Activitats de formació lingüística

Cursos de llengua Nombre de cursos oferts Nombre d'inscripcions

valencià 14 467

Espanyol per a estrangers16 234

Anglès 8 125

Altres llengües (francès, Alemany, Italia i romanès)3 72

Usuaris del CAL 1764

Dinamització lingüística

Dins de les activitats de promoció del valencià, s'han realitzat diverses campanyes per incentivar l'ús del
valencià a la comunitat universitària:

- Campanya "Matricula't en valencià" adreçada a l'estudiantat perquè en el moment de la matrícula trie la
docència impartida en valencià.

- Campanya "Universitat en valencià", amb dues parts, una adreçada al personal de la Universitat per
incentivar el seu treball en valencià("Jo treballe en valencià , i tu?) i una altra adreçada al futur
estudiantat de la universitat durant les jornades de Portes Obertes "Coneix la Universitat".

- Campanya "I a tu, com et diuen? ", campanya pel canvi del nom al valencià realitzada a la comunitat
universitària coincidint amb la presentació del "Vocabulari de noms de persona" editat per l'Acadèmia
Valenciana de la Llengua.

- Posada en marxa de l'activitat de Voluntariat lingüístic, que consisteix en l'emparellament de persones
per a l'intercanvi lingüístic, perquè la persona castellanoparlant tinga l'ocasió de conversar envalencià i
assistisquen juntes a activitats en valencià (teatre, cinema, conferències, etc.)

- També s'han organitzat diferents conferències i taules redones per incentivar un ús públic normal del
valencià en l'activitat científica.

- S'han convocat beques per a la realització de treballs d'investigació en valencià i ajudes per a
l'assistència o l'organització d'activitats amb el valencià com a llengua vehicular.

- S'ha realitat una campanya de difusió de material terminològic al professorat, amb la difusió de
diversos vocabularis terminològics (dret, història de l'art, etc.).
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- S'ha organitzat el III Concurs universitari de Narrativa en Valencià Sambori.

- S'ha col·laborat amb diverses entitats que realitzen activitats de promoció del valencià, com ara la
realització de la "Festa per la Llengua" a les comarques de Castelló.

A més a més, s'ha organitzat, conjuntament amb la resta d'universitats valencianes, un cicle de cinema
en valencià. Concretament, la Universitat Jaume I ha projectat sis pel·lícules a un cinema del Grau de
Castelló:

- Charlie i la fàbrica de xocolata

- La vida secreta de les paraules

- King Kong

- Harry Potter i el calze de foc

- Oliver Twist

- Wallace i Gromit.La maledicció de les verdures

- Tirant lo Blanch

Recollida de dades sociolingüístiques

Entre les activitats habituals del Server de Llengües i Terminologia es troba la recollida i difusió de
dades sociolingüístiques i dades d'ús del valencià a la Universitat que serveixen als òrgans de govern per
a planificar la política lingüística.

Dades d'ús del valencià:

Percentatge de crèdits impartits de docència en valencià: 19%

Percentatge de documents en valencià que han eixit de la Universitat a través del Registre: 76%

Dades de l'opció lingüística de l'estudiantat:

Opció lingüística Percentatge Nombre d'estudiants

1. Valencià 29,70 3.842

2. Castellà 54,12 7.001

3. Indiferent 15,85 2.051

4. No ho sap 0,06 9

POLÍTICA LINGÜÍSTICA
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5. No contesta 0,06 31

6. No gravat 2,00 264

TOTALS 13.198

Totals sense no gravat 12.934
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Capítol 18. PLANIFICACIÓ I QUALITAT
Planificació

Sistema de direcció estratègica

Qualitat
L'Oficina de la Promoció i Avaluació de la Qualitat és la unitat que s'encarrega de promoure la millora
contínua tant dels processos com en el serveis que es presten a la Universitat Jaume des de l'enfocament
de la qualitat. 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, porta 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) Formació i difusió en matèria de qualitat.

IV) Altres projectes de recollida i anàlisi de resultats.

V) Avaluació de la Universitat a partir del model EFQM.

VI) Formació de directius.

VII) LARP.

VIII) 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, en la implantació d'uns nous sistemes.

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 quart any consecutiu, el procés de mesurament de la satisfacció de la informació prèvia a la
selecció de la titulació, 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, adaptacions i reconeixement de crèdits de lliure configuració i manteniment
d'instal·lacions.
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El nombre de respostes recollides aquest curs ha sigut de 1.474 estudiants que representen el 94,43% de
la població d'aquestes titulacions (Enginyeria Informàtica, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
i Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes). De l'anàlisi de resultats es pot concloure que els
estudiants presenten una satisfacció mitjana-alta amb la universitat (mitjana = 3,42 en una escala de 5
punts), i el estudiants de nou ingrés mostren una satisfacció lleugerament mes alta (mitjana = 3,64 en
una escala de 5).

Quant a la satisfacció amb els processos, els millor valorats han sigut la preinscripció, la formalització
de matrícula i la informació consultada al LLEU; per contra, les valoracions més baixes feien referència
a la convalidació d'assignatures i reconeixement de crèdits de lliure configuració i a la consulta i
recepció de les notes oficials. Per això, una de les accions que cal impulsar, extretes d'aquest procés és
revisar els processos de reconeixement d'assignatures i convalidació de crèdits de lliure configuració.

En aquest sistema, l'OPAQ també avalua la satisfacció dels serveis implicats amb els proveïdors, tant
interns com externs. Aquest curs s'ha elaborat l'informe dels resultats del curs anterior, diferenciant
l'anàlisi segons el tipus de proveïdor. Pel que respecta als proveïdors interns hem mesurat la satisfacció a
nivell general i en diferents dimensions de la qualitat del servei (elements tangibles, fiabilitat, capacitat
de resposta, seguretat i empatia) en una escala tipus Likert de 7 punts. Els resultats indiquen que la
mitjana de satisfacció general amb els proveïdors interns és mitjana-alta (5,56), les dimensions millor
valorades són la seguretat (mitjana=6,04) i l'empatia (mitjana=5,94). En l'avaluació dels proveïdors
externs es mesura la satisfacció general amb el servei i la satisfacció amb les dimensions: costos,
qualitat, temps d'entrega i flexibilitat. Els resultats mostren que la satisfacció general amb aquestes
empreses és mitjana-alta (5,88), les dimensions millor valorades són flexibilitat (5,5) i costos (5,49).

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 l'auditoria de manteniment. L'execució en aquest darrer any de 15 accions de
millora identificades en les auditories i/o el tancament de les observacions i desviacions sorgides
respecte de la norma de referència ha sigut fruït de la col·laboració entre l'oficina de la Qualitat i aquests
serveis. Això ha permès un resultat ben positiu en un doble vessant; d'una banda, que el sistema de
gestió minve el nombre de no conformitats emeses per l'organisme certificador i d'una altra, que els
resultats dels indicadors de sistema desprenen l'assoliment dels objectius.

L'OPAQ ha portat a terme el procés d'avaluació de la qualitat del servei de la Biblioteca durant aquest
curs. S'han mesurat la satisfacció general dels usuaris amb el servei en cinc dimensions de qualitat de
servei (elements tangibles, fiabilitat, capacitat de resposta, seguretat i empatia) així com els serveis
específics que ofereix. El nombre de respostes recollides ha sigut de 609, de les quals 269 són professors
i 294 corresponen a estudiants. La mitjana de satisfacció és mitjana-alta per a ambdós col·lectius
(mitjana=3.89) encara que els professors qualifiquen més positivament el servei. Les dimensió més
valorades són elements tangibles, en concret, l'horari, el mobiliari i confort, i com a serveis específics
han valorat la importància del servei del web de la biblioteca, el servei de préstec i fotocòpies. Per
contra, els menys valorats són la localització dels documents, disponibilitat de material (audiovisual i
revistes) i l'atenció i tracte rebut per part dels estudiants.

Per a aquests tres sistemes certificats s'ha portat a terme el procés de mesurament de l'eficàcia de la
formació en el pla de formació del PAS de l'any 2005. Per a aquest procés de mesurament es va utilitzar
un instrument amb dues versions paral·leles dirigides, d'una banda, als caps dels serveis implicats en els
processos de certificació (onze serveis de la Universitat) i, d'altra banda, al personal d'aquests mateixos
serveis que havia sigut partícip d'aquesta formació. Avaluem la satisfacció amb la formació,
l'organització dels cursos i l'aplicació posterior dels coneixements al treball. De l'anàlisi de resultats es
conclou que tant el personal com el cap de serveis estan satisfets amb la formació (mitjana de 5,37 i
5,24, respectivament, en una escala de 7 punts). Quant a la influència de la formació al lloc de treball,
els caps de servei mostren major grau d'acord (mitjana=6,03) que el personal de servei, encara que
també tenen una mitjana elevada (5,18). La dimensió menys valorada és l'organització dels cursos, en
concret la durada i l'horari de vesprada (amb mitjanes de 4,52 i 4,91, respectivament).

Per últim, s'ha continuat treballant en el procés d'implantació del sistema de gestió de la qualitat de
l'Oficina de Cooperació Internacional i Educativa i hem iniciat el disseny per a l'Oficina Tècnica d'Obres
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i Projectes.

II) Quant al projecte de cartes de serveis, durant aquest curs hem finalitzat la publicació de les cartes en
castellà, valencià i angles i hem anant actualizant i difonent a través del web de la Universitat els
resultats dels indicadors inclosos.

III) L'OPAQ ha participat tant en accions de formació com de difusió en matèria de qualitat. Pel que fa a
les accions de formació, cal dir que el personal de l'OPAQ ha participat en jornades, fòrums i cursos tant
a l'UJI com a altres organismes. Respecte a la difusió en matèria de qualitat, s'ha organitzat la VI
Jornada sobre la Qualitat a l'UJI 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, així com s'ha impartit el curs Curs intensiu ISO 9001:2000.
També vam ser convidats a participar en la Jornada sobre Unitats Tècniques de Qualitat organitzada per
la Universitat Politècnica de Madrid.

IV) Entre els diversos processos de recollida i anàlisi de resultats realitzats durant el curs 2005/2006, a
més dels citats en l'apartat II que es troben dins de sistemes de gestió de la qualitat segons la Norma ISO
9000, caldria destacar el treball realitzat amb la gestió acadèmica de les titulacions, l'elaboració de
l'informe de satisfacció laboral, col·laboració amb l'Oficina per a la Cooperació en Investigació i
Desenvolupament Tecnològic (OCIT) per al disseny de l'enquesta dels seus clientes externs i l'avaluació
de la satisfacció de la Bústia-UJI.

En la gestió acadèmica de les titulacions mesurem la satisfacció dels estudiants 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, entre altres. Aquest curs
s'han avaluat totes les titulacions que s'imparteixen en la nostra universitat (32 títols oficials i 2 títols
propis) recollint 12.309 respostes dels estudiants que representen el 96,33% de la població universitària.
L'enquesta és distinta per als estudiants de nou accés i per als estudiants de segona i posteriors
matricules. Es presenta en format electrònic coincidint amb el procés de matrícula i requereix respostes
en una escala tipus Likert de 5 punts. Dels resultats es conclou que la satisfacció general dels estudiants
amb la universitat és mitjana-alta (3,42 de mitjana), els estudiants de nou ingrés estan lleugerament més
satisfets així com els de la Facultat de Ciències Humanes i Socials en comparació amb els estudiants
dels altres centres. Els estudiants més satisfets amb la universitat, per centres, són Arquitectura Tècnica
en l'ESTCE, Relacions Laborals (pla 2002) en la FCJE i Magisteri Educació Infantil en la FCHS. Els
processos millor valorats han sigut la informació consultada al LLEU, la formalització de matrícula i la
preinscripció; per contra, les valoracions més baixes fan referència a la consulta i recepció de les notes
oficials i al reconeixement de crèdits de lliure configuració. Per això, una de les accions que cal impulsar
serà augmentar el coneixement per part dels alumnes dels processos burocràtics i agilitzar-los. Aquests
resultat van ser presentats al Consell de Direcció.

L'informe de satisfacció laboral del personal de l'UJI analitza els resultats del procés dut a terme en el
curs anterior. En aquest s'analitza la satisfacció laboral segons 4 factors de les condicions de treball
(condicions de supervisió, d'ambient físic, d'organització i condicions intrínseques i socials), segons el
tipus de personal (PAS I PDI), segons el centre on treballen (FCHS, FCJE, ESTCE) i segons el sexe. De
l'anàlisi de resultats es conclou amb un índex de confiança del 96%, que la satisfacció laboral general
del personal de la nostra universitat és alta i estable (mitjana de 5,8 en una escala de 7 punts). En relació
als factors, el millor valorat és les condicions intrínseques i socials (mitjana = 5,56) i el que produeix
menor satisfacció és les condicions organitzatives (mitjana = 4,61).

També hem col·laborat amb l'OCIT en l'elaboració d'una enquesta amb motiu de millorar la qualitat del
servei prestat per la universitat a les empreses que contracten activitats de I+D+i amb la universitat. En
aquest moment, l'enquesta ja s'ha enviada a les empreses que han finalitzat el contracte al llarg d'aquest
any, algunes de les quals ens l'han tramesa. Estem treballant en la seua validació i funcionament, en la
recollida màxima de dades per garantir la fiabilitat dels resultats que analitzarem posteriorment.

Al llarg del curs també hem treballat, com a membres del grup de millora del funcionament de la Bústia-
UJI en el disseny del procés per a l'avaluació de la satisfacció del usuaris que s'implantarà en el proper
curs.
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V) Al llarg del curs hem continuat treballant en l'avaluació de la universitat segons el model EFQM, fent
l'autoavaluació per la direcció de la Universitat.

VI) Dins del programa de formació de directius de la Universitat, des de l'OPAQ es van organitzar 2
tallers de treball: Captació de recursos privats a les universitats(Fundraising) i Concepte, mesurament i
resultats de la satisfacció laboral.

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 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 al BOE i ha subscrit amb el
Ministeri un encàrrec de gestió (resolució del Consell de Ministres del 09 de juny de 2006) per 4 anys
per a la realització d'estudis de residus.

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 30 estudis encarregats al laboratori per
promotors externs a la Universitat, amb l'objecte que es realitzen de conformitat amb els principis de les
BPL. Addicionalment, personal tècnic de l'OPAQ ha participat en la realització de les tasques
administratives necessàries per a gestionar correctament aquests estudis, des del seu inici amb la
signatura dels protocols corresponents fins al seu acabament (en el cas dels estudis ja finalitzats) amb
l'enviament de l'informe final al promotor.

Totes les instal·lacions del LARP es van traslladar a principis d'any a l'actual edifici d'investigació de la
Universitat. Aquest trasllat va ser supervisat en el seu moment pel tècnic de l'OPAQ assignat al LARP
amb l'objecte de garantir el compliment de les BPL.

Addicionalment, durant el període especificat s'ha realitzat una inspecció completa de les noves
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.

D'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
2005, a partir de les quals s'han revisat els aspectes claus del sistema de qualitat implantat i les noves
activitats que s'han de 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.

VIII) S'han realitzat nombrosos canvis en el 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

Avaluació institucional
Pel que fa al III programa d'avaluació institucional de l'ANECA, durant el curs 2005-2006 s'ha participat
amb l'avaluació de dues titulacions de la nostra universitat: la Diplomatura en Turisme i l'Enginyeria
Tècnica Industrial Mecànica.
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La tasca va començar a partir del mes d'octubre de 2005 amb el treball intern entre l'OPAQ, el Servei
d'informàtica i diferents serveis, amb vista a poder proporcionar a les unitats participants les dades
necessàries per a poder desenvolupar l'avaluació correctament. Així, a partir de gener, amb la realització
d'una sessió informativa als comitès d'autoavaluació, va començar la fase d'autoavaluació que va durar
fins a maig, data en què els informes interns es van enviar a l'ANECA.

La fase d'avaluació externa es realitzarà durant el mes d'octubre de 2006 i està previst que durant els
primers mesos de 2007 s'elabore el pla de millores per a aquestes titulacions.

En aquest moment, per tant, el procés d'autoavaluació no està totalment finalitzat perquè queda pendent
la visita del comitè extern d'avaluació, l'elaboració de l'informe extern i del pla de millores d'ambdues
titulacions.

Així mateix, durant aquest curs s'ha continuat treballant amb les titulacions que van ser avaluades el curs
2004-2005 (Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses i Llicenciatura en Humanitats) que
han redefinit el pla de millores de la unitat, adaptant-los a les disponibilitats de la nostra universitat.
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Capítol 20. ENTITATS DEPENDENTS
Àgora Universitària, S.L.

Fundació Universitat Jaume I-Empresa
Fins i objectius

La Fundació Universitat Jaume I-Empresa, per a donar contingut al compromís de col·laboració amb la
Universitat Jaume I en el foment i la promoció de les activitats vinculades a la formació permanent, a la
transferència de resultats d'investigació, a la inserció laboral dels titulats i a la millora del potencial de
les empreses i dels sectors econòmics i socials de Castelló, té com a objectius, entre altres:

• Fer prospecció de l'entorn socioeconòmic en els seus àmbits de competència.

Potenciar i promoure la realització de convenis i contractes d'investigació.

Incrementar l'oferta universitària de formació de postgrau no reglada i de qualitat: cursos de
postgrau, d'especialització i de formació continuada.

Promoure la realització d'activitats d'extensió universitària.

Ampliar la realització de pràctiques en empreses, impulsant la participació en programes nacionals i
internacionals.

Posar en marxa plans d'orientació i d'inserció professional i laboral.

Crear premis, beques i ajudes a la investigació i a la formació.

Qualsevol altre objectiu que puga establir-se per al compliment dels fins de la Fundació.

Òrgans de govern

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. El seu president
és Rafael Benavent Adrián. Els òrgans de govern i la composició del Patronat 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, i ocupa
aquest càrrec el Sr. Rafael Benavent Adrián.
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La Gerència és l'òrgan encarregat d'executar les directrius i acords que el Patronat decideix i està
assumida actualment i des de la seua constitució pel Sr. Cipriano de Mesa Díaz.

Composició del ple del Patronat

President Sr. Rafael Benavent Adrián (Consell Social de l'UJI)

Vicepresident Sr. Luis Batalla Romero (LUBASA)

Vicepresident Sr. Rafael Montero Gomis (Consell Social de l'UJI)

Vicepresident Sr. Vicente Orts Ríos (vicerector de l'UJI)

Vicepresident Sr. Francisco Toledo Lobo (rector de l'UJI)

Representació d'empreses/entitats

Sr. Maximiano Aparici Miralles (Cerámicas Aparici, S.A.)

Sr. José Arcusa Balaguer (Colorificio Cerámico Bonet, S.A.)

Sr. Joaquín Ayza Miralles (Gestora Laboral Mediterránea ETT, S.A.)

Sr. Juan Antonio Baigorri García (Esmalglass, S.A.)

Sr. Conrado Balaguer Escrig (Ruralcaja)

Sr. Juan José Benavent Estrems (Keraben, S.A.)

Sr. Juan Enrique Blasco Sanchiz (Unión de Mutuas)

Sr. Carlos Cabrera Ahís (Ceracasa)

Sr. José Ramon Calpe Saera (Ajuntament de Borriana)

Sr. Carlos Camahort Carmona (Taulell, S.A.)

Sr. Pablo Cruz Orozco (Ube Chemical Europe, S.A.)

Sra. Pilar Chiva Jordá (Visualis Ibérica, S.A.)

Sr. Fernando Diago de la Presentación (ASCER)

Sr. Rafael Doménech Hidalgo (Apecc)

Sr. Carlos Fabra Carreras (Diputació Provincial de Castelló)

Sr. Ignacio Ferrer Ros de Ursinos (Caixa Rural Castelló)

Sra. Lourdes Frías Llorens (AFS Notarios)

Sr. Fidel García-Guzmán Mañez (Guzmán, S.A.)

Sr. Alfredo García Ropa (Edycon, S.A)

Sr. Jesús Ger García (Marina d'Or-Loger, S.A.)
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Sr. Enrique Gimeno Escrig (Facsa)

Sr. Pedro J. Hausdorff (Ferro Spain, S.A.)

Sr. Manuel Llorca Sellés (Ajuntament de Benicàssim)

Sr. Fernando Maeso Pallarés (Azuliber 1, S.L.)

Sr. Miguel Ángel Mallasén Quiles (La Caixa)

Sr. Salvador Martí Huguet (Cambra de Comerç de Castelló)

Sr. Jorge Martínez Cabanillas (Record Rent a Car, S.A.)

Sr. Federico Michavila Pallarés (Torrecid, S.A.)

Sr. Manuel Monfort Tena (Transportes Monfort, S.A.)

Sr. Vicente Monsonís Boix (Grupo G y C)

Sr. Juan José Monzonis Martínez (Autoritatd Portuària de Castelló)

Sr. Miguel Ángel Mulet Taló (Ajuntament de Castelló)

Sr. Luis Prada González (BP Oil Refinería de Castellón, S.A.)

Sr. José Roca Vallés (CEC)

Sr. Fernando Roig Alfonso (Pamesa, S.L.)

Sr. Juan Roig Alfonso (Mercadona, S.A.)

Sr. Jorge Tejedo Orts (Ecocat, S.L.)

Sr. Antonio Tirado Jiménez (Fundació Caixa Castelló-Bancaixa)

Sr. Josep Tur Moya (Ajuntament de la Vall d'Uixó)

Sr. Fernando Vázquez Albert (Iberdrola, S.A.)

Sr. José Miguel Viciano Roca (Quimicer, S.A.)

Sr. Manuel Vilanova Goterris (Ajuntament de Vila-real)

Representació de la Universitat Jaume I

Sr. Frederic Chaume Varela

Sr. Carlos Feliu Mingarro

Sra. M. Ángeles Fernández Izquierdo

Sra. Ana M. Fuertes Eugenio

Sr. Juan Luis Gómez Colomer

Sr. Rafael López Lita
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Sr. German Orón Moratal

Sra. Pilar Orús Báguena

Sr. Miguel Salvador Bauzá

Sr. Juan Saura Barreda

Representació del Consell Social

Sr. Pablo Baigorri García

Sra. Encarna Barragan Brito

Sr. Juan Barreda Miralles

Sr. José Luis Breva Ferrer

Sr. Alberto Fabra Part

Sr. Modesto Fabra Valls

Sr. Carlos Fernández Bielsa

Sr. Alfonso Ferrada Gómez

Sr. Manuel González Cudilleiro

Sr. Daniel Gozalbo Bellés

Sra. Rosa Grau Gumbau

Sr. Víctor Llorente Illera

Sr. Vicente Mira i Franch

Sr. Antonio Montañana Riera

Sra. M. José Morte Ruiz

Sr. Sebastián Pla Colomina

Sr. Luis Prades Perona

Sr. José Sos García

Sra. Consol M. Valls Gregori

Sr. Enrique Vicedo Madrona

Secretari

Sr. Cipriano de Mesa Diaz (director de la Fundació)

Patrons de la Fundació Universitat Jaume I-Empresa
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Amb les adhesions produïdes aquest curs, s'ha elevat a 44 el nombre total de patrons.

• AFS Notarios

ASCER

Asociación Provincial de Empresas de la Construcción en Castellón

Autoritat Portuària de Castelló

Ajuntament de Benicàssim

Ajuntament de Borriana

Ajuntament de Castelló de la Plana

Ajuntament de la Vall d'Uixó

Ajuntament de Vila-real

Azuliber, S.A.

BP Oil Refinería de Castellón

Caja Rural Castellón

Cambra de Comerç de Castelló

Ceracasa, S.A.

Cerámicas Aparici, S.A.

Colorificio Cerámico Bonet, S.A.

Confederación de Empresarios de Castellón

Diputació Provincial de Castelló

Ecocat, S.A.

Edycon

Esmalglass, S.A.

Facsa

Ferro Spain, S.A.

Fundació Caixa Castelló-Bancaixa

Gestora Laboral Mediterránea ETT

Grupo G y C

Grupo Guzmán, S.A.

Iberdrola, S.A.

Keraben, S.A.
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La Caixa

Lubasa

Marina d'Or-Loger

Mercadona, S.A.

Pamesa Cerámica, S.L.

Quimicer, S.A.

Record Rent a Car, S.A.

Ruralcaja

Taulell, S.A.

Torrecid, S.A.

Transportes Monfort, S.A.

UBE Chemical Europe, S.A.

Universitat Jaume I

Unión de Mutuas

Visualis Ibérica, S.L.

Estructura organitzativa de la Fundació

L'Àrea de Promoció i Gestió de Convenis i Contractes d'Investigació procura la signatura d'aquests entre
els diferents departaments de la Universitat i les entitats públiques i privades.

L'Àrea de Formació, Jornades, Seminaris i Congressos promou i executa totes les matèries relacionades
amb els cursos de formació de postgrau/continuada i de totes les activitats que s'organitzen amb el
format de jornades, seminaris, congressos, tallers, etc.

L'Àrea de Pràctiques Lliures Formatives promou i afavoreix la formació dels estudiants a través d'un
període d'estades laborals en pràctiques en empreses i institucions relacionades amb la seua formació
acadèmica i professional.

El Fòrum Jovellanos és el marc institucional creat per a realitzar activitats encaminades a despertar i
impulsar l'esperit emprenedor dels joves.

Centre Associat del SERVEF. La Fundació Universitat Jaume I-Empresa és, des de novembre de 2003,
Centre Associat del Servei Valencià per a l'Ocupació i la Formació (SERVEF). Amb l'homologació, la
FUE-UJI reforça el seu paper com nexe d'unió entre l'entorn empresarial de la província de Castelló i la
Universitat Jaume I.

L'objectiu principal del Centre Associat SERVEF de la FUE-UJI és el de facilitar l'accés a una ocupació
per part dels titulats. En aquest sentit, les funcions bàsiques del centre associat són les d'informació i
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orientació als demandants d'ocupació, el tractament de les corresponents demandes i la captació i el
seguiment de les ofertes de treball. Des del centre associat es pot oferir qualsevol lloc de treball en
qualsevol punt de la Comunitat Valenciana, si el demandant compta amb el perfil del lloc oferit.

L'Àrea d'Administració és un departament funcional que dóna suport administratiu a tot el grup
d'activitats de la Fundació, tant pròpies com derivades de convenis.

El Departament d'Informàtica i Tecnologies de la Informació i Comunicació té com objectiu mantenir
l'adequat i actualitzat sistema informàtic per al servei de gestió de l'entitat. Assumeix tasques en matèria
de formació en noves tecnologies i aplicacions informàtiques d'interès per a l'empresa. Així mateix,
gestiona tècnicament servidors de projectes propis de la Fundació i promou la realització de nous
projectes d'interès. Se li assigna la comunicació de les activitats generals de l'entitat i de les seues àrees
tècniques de treball. Actua com a enllaç entre les empreses/entitats i els diferents departaments de la
Fundació i analitza i inicia les gestions per a les possibles col·laboracions amb l'entorn econòmic i
social.

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 duplicat en un any el
nombre de socis i ja la formen més de 2.000 associats.

Més de 2.000 persones que han volgut mantenir o establir un vincle amb la Universitat Jaume I a través
de l'associació. Més de 2.000 socis que han trobat en la SAUJI una via per a augmentar la seua
formació, per a comptar amb informació àmplia i àgil del món universitari, per a millorar l'ocupació o
trobar feina per primer cop i per a poder gaudir d'un temps d'oci on es prioritza l'esport i la cultura.

Objectius

• La vida de l'associació durant l'any 2005 s'ha vist marcada per l'elecció de la nova Junta Directiva,
en assemblea general extraordinària, i per l'elaboració i execució del Plan d'actuació i Pla de
comunicació que permeten a l'associació donar compliment als seus fins estatutaris i, en concret,
aconseguir els següents objectius:

- 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.

- Increment i millora de les relacions amb altres entitats per a ampliació, consolidació i millora dels
serveis i activitats que s'ofereixen als associats.

Nova Junta Directiva

Un dels fets destacats del 2005 va ser l'elecció de la nova Junta Directiva per assemblea general de socis
que va tenir lloc el 18 d'octubre de 2005. Els membres i càrrecs de la Junta Directiva es poden consultar
en la web de l'associació:

http://www.sauji.uji.es/info/quisom.thtml
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Des de l'any 2005, el personal jubilat de la Universitat Jaume I passa a ser membre de la SAUJI amb la
denominació de "soci sènior". Gràcies a un acord de col·laboració entre l'UJI i la SAUJI, el personal
jubilat de l'UJI, tant PAS com PDI, gaudeix de la condició de soci durant temps indefinit i gratuïtament,
i manté així el vincle amb la Universitat Jaume I.

L'UJI va retre homenatge als seus jubilats en un acte que va tenir lloc el 21 de febrer de 2005, on va
participar activament la SAUJI.

Comunicació amb els socis i Projecte Clauer

La millora de la pàgina web (www.sauji.uji.es) ha sigut 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. Així, s'ha aconseguit un
tracte més personalitzat en l'enviament de la informació, principalment per correu electrònic.

Els socis també gaudeixen d'una clau d'accés que els permet identificar-se electrònicament i fer gestions
en línia amb la Universitat Jaume I, així com del Projecte Clauer, amb el qual l'UJI els lliura un
certificat digital d'usuari expedit per l'Autoritat de Certificació de la Generalitat Valenciana.

Atenció als socis

La secretaria tècnica de la SAUJI ha atès més de 2.500 socis des d'abril a desembre de 2005. D'aquests,
el 40% ha elegit el correu electrònic com a via de contacte i el 30% l'atenció personal.

Els motius principals d'atenció són la sol·licitd d'inscripció a l'associació, informacions prèvies a les
inscripcions i informació sobre els serveis de la SAUJI i l'UJI.

Els socis reben una mitjana de 30 informacions al mes, incloent-hi informació d'activitats de la SAUJI,
informacions d'interès de l'UJI, d'activitats socioculturals i d'ofertes de treball.

Inserció laboral

La millora dels serveis per a la inserció laboral i millora de l'ocupació continua sent un dels principals
objectius de l'associació.

Els socis de SAUJI reben setmanalment ofertes de treball que ens 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 o Roig & Roig Psicólogos Industriales.

La SAUJI també pertany al Consell d'Inserció Professional de l'UJI i ha col·laborat activament amb
l'Àrea d'Inserció Professional de l'OCIE.

Formació

Durant el curs 2004-2005, la SAUJI ha realitzat diversos cursos per a millorar la qualificació
professional dels seus socis. Aquests han sigut un curs d'angles de nivell Intermediate,

un curs de grau mitjà de coneixements de valencià i un curs d'ofimàtica.
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Els cursos han tingut la col·laboració i suport del Servei de Llengües i Terminologia i del Centre de
Postgrau i Formació Continuada de l'UJI.

La SAUJI ha fet difusió de tots els cursos organitzats per l'UJI, com són els cursos de postgrau, màsters,
cursos de formació superior, d'extensió universitària, cursos d'estiu, etc., així com de 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 Fotografia, Aula de Teatre, etc.).

Així mateix, la SAUJI difon entre els socis informació de totes aquelles activitats socioculturals que ens
arriben i que es porten a terme a la província de Castelló pensant que puguen ser del seu interès.

Com a activitat pròpia, l'associació va dur terme l'exposició fotogràfica "El Grau. Esbós d'un port" de
Xavier del Señor, del 22 de juliol al 15 d'agost de 2005 al Casal Jove del Grau de Castelló.

A més, ha organitzat la visita a l'UJI i l'acte acadèmic de diverses promocions de titulats de l'UJI, ha
col·laborat amb el programa "Perifèrics 2005", organitzat pel Serveis d'Activitats Sociocultural de l'UJI,
i ha col·laborat i participat activament en la Jornada de Portes Obertes "Viu la Universitat".

• Activitats esportives

Els socis han participat en quasi tota l'oferta d'activitats esportives del Servei d'Esports de l'UJI amb
un total de 861 inscripcions a activitats. D'aquestes, 391 han sigut a activitats amb monitor, 49 a la
lliga interna, 267 per a fer ús de la zona lliure de raquetes i 154 són socis de la SAUJI que s'han fet
socis del Servei d'Esports.

L'interès dels socis en determinades activitats esportives ha portat a la SAUJI a finançar l'ampliació
de nous grups i horaris en les següents activitats: Ioga, Aeròbic i Spinning.

Així mateix, la SAUJI ha patrocinat el I Obert de Pàdel Universitat Jaume I que va tenir lloc del 4 al
9 de juliol de 2005 a la zona de raquetes de l'UJI i que va ser un èxit de participació amb 120 inscrits
i esportistes d'alt nivell de la Comunitat Valenciana i nacionals.

Extensió SAUJI

La SAUJI ha assistit a les Trobades Nacionals 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 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.

Evolució i perfil dels socis

Fundació Germà Colón Domènech de la
Comunitat Valenciana
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Activitats del curs:

Conferència de Joan Manel Soldevilla (18 de novembre de 2005): "Els còmics: la revolució permanent.
Actualitat d'un mitjà en transformació".

- Jornades sobre el Modernisme: art i literatura (7-8 de març de 2006), a cura dels professors doctors
Fernando Checa (Universitat Complutense de Madrid) i Ramon Pla (Universitat de Barcelona).

- Seminari del professor Dr. Andrea Zinato (Universitat de Verona)(11-12 de maig de 2006): "Jueus
d'Espanya. Sefardites: història, llengua i cultura".

- Curs d'Estiu 2006 (12-13-14 de juliol de 2006): ecologia lingüística i desaparició de llengües", dirigit
per G. Colón i L. Gimeno. Amb ponències dels professors: M. Barrieras, J. Quer, A. Bosch, C. Junyent,
J. Peytaví, A. Cano, J. A. Frago, G. Aurrekoetxea i B. Schmid.

Publicacions de la Fundació Germà Colón:

G. Colón-L. Gimeno (eds.), Els noms i els conceptes, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 2006.

L. Gimeno, Aproximació lingüística als inicis de la llengua catalana, Castelló de la Plana, Universitat
Jaume I, 2005.

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/o susceptibles de
sofrir discriminació.

Els objectius

La Fundació Isonomia desenvolupa projectes i activitats des de l'àmbit provincial i autonòmic, estenent
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.
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- 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, en tant que 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 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.

Secretaria: Carmen Rosa Olaria Puyoles.

Vocals: Rosa Ana Clemente Estevan

Rosario Rodríguez Montesinos, Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià.

Joaquín Arnau Vallina, secretari d'Acció Institucional i Social de la Unió General de Treballadors.

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 de la Universitat Jaume
I de Castelló i director del Centre de Noves Tecnologies de l'UJI.

- Consol Aguilar Ródenas. Catedràtica de Didàctica de la Llengua i de Literatura de l'escola
universitària de l'UJI.

- Mercedes Alcañiz Moscardó. Professora titular de Sociologia de l'UJI.

- Amador Antón Antón. Professor titular de Lògica i Filosofia de la Ciència de l'UJI.

- Enric Cervera Mateu. Professor titular de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial de l'UJI.

- Mary Farell Kane. Professora titular de Filologia Anglesa de l'UJI.
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- Adela Gonell Galindo. Professora associada de Didàctica de la Llengua i de la Literatura de l'UJI.

- Ana Martín Gual. Professora titular de Sociologia de l'UJI.

- Rosa Monlleó Peris. Catedràtica d'Història Contemporània de l'escola universitària de l'UJI.

- Dora Sales Salvador. Departament de Traducció i Comunicació de l'UJI.

Seu social

Fundació Isonomia

Universitat Jaume I. ESTCE. Planta baixa.

12071 Castelló de la Plana (Espanya)

Telèfon: 964 729 134

Fax: 964 729 135

isonomia@isonomia.uji.es

Les xarxes externes

Xarxa d'ajuntaments de la província de Castelló

Aín, Albocàsser, l'Alcúdia de Veo, Algímia d'Almonesir, Almassora, Almenara, Alquerías del Niño
Perdido, Altura, Ares del Maestrat, Argeleta, Aiòder, Assuévar, Benafigos, Benicàssim, Canet lo Roig,
Castellfort, Castelló de la Plana, Catí, Cervera del Maestrat, Cinctorres, Cortes d'Arenós, les Coves de
Vinromà, Culla, Eslida, Espadella, Fanzara, Fondeguilla, el Forcall, Fonts d'Aiòder, Herbers, la Jana,
Llucena, Moncofa, Montanejos, Morella, Nules, Onda, Peníscola, la Pobla Tornesa, la Pobla d'Arenós,
Ribesalbes, Rossell, Salzadella, Sant Rafel del Maestrat, Sant Joan de Moró, Sant Mateu, Santa
Magdalena de Polpís, la Serratella, Suera, Tales, Tírig, la Todolella, Toga, Torralba del Pinar,
Torreblanca, Torre-xiva, Torre d'En Besora, Traiguera, Vallat, la Vall d'Uixó, Vilafamés, Vilafranca,
Villamalur, Vinaròs, Viver, Xert, Xóvar.

Xarxa associativa

Afanias, Afdem, Asociación de Alzheimer de Castellón, Frater, ONCE Castellón, Asociación Síndrome
de Down de Castellón, Asociación El Cau, Causas Unidas, Asociación Cultural La Gavilla Verde,
Asociación Colectivo de Discapacitados de Burriana, Ampa CP Francisco Mondragón de Eslida,
Asociación Araca, Acsovitra, Asociación Rumana Castellonense, Cocemfe Vinaròs, Ampa CP Dean
Martí de Oropesa, Acvipaer, Asociación Phoenix y Águila, Unión de Consumidores de Castellón,
Asociación para la Cooperación con el Sur-Acsur las Segovias, Cocemfe Castellón, Asociación de
Padres de Niños Autistas de Castellón, Asociación de Párkinson de la Provincia de Castellón,
Asociación de amas de casa "SAS" de Azuébar, Asociación de mujeres de Navajas, Asociación de
pensionistas y jubilados "SAS" de Azuébar, Associació professional d'educadors socials del País
Valencià, Asociación Quisqueya, AFAMMER, ATIS, Instituto de Biomecánica de Valencia, Associació
de dones de Catí, Asociación de esclerodermia de Castellón, Associació de dones progressistes d'Onda,
Asociación Marcela, Asociación Aspace de Valencia, AIMPEI Comunitat Valenciana, AIMPEI
Extremadura, Associació de Dones per la Diversitat i la Pau, Joves d'Esquerra Unida de la Vall D'Uixó,
AMUC (Asociación de minusválidos universitarios de Castellón), ADEMUR.
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Xarxa d'interlocutors socials

CCOO Secretaría de la Mujer de Castellón, UGT Castellón, Federación de Mujeres Empresarias de
Castellón, Mancomunidad Espadán-Mijares, Asociación para el Desarrollo Empresarial - ADE, Colegio
Oficial de Diplomad@s en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Castellón, GEIC- asociación de
trabajadores.

Memòria descriptiva de les activitats del curs 2005-2006

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 2004-2007).

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.

El projecte Igualdader està promogut per l'agrupació de desenvolupament geogràfic denominada "Xarxa
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. L'UJI és l'entitat representant.

La Universitat i la Fundació Isonomia col·laboren per al desenvolupament del projecte i els seus
objectius.

2. Activitats de formació

2.1 Formació de postgrau per línia

2.1.1 III Edició del curs de Postgrau "Tractament no sexista de la informació: claus y 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/res de
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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.

Duració: 240 hores

2.1.2 II i III edició del curs de postgrau/màster "Mediació per la igualtat d'oportunitats en la participació
social i en l'ocupació"

Objectius: capacitar en mediació social per a la igualtat d'oportunitats i l'ocupabilitat graduades i
graduats universitaris, 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)

2.1.3 II Edició del curs de postgrau "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: 220 hores

2.2 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:

La sexualitat de les dones

Menjar o no menjar: la dura realitat de l'anorèxia i la bulímia
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Mobbing

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 amb la defensa
dels drets de les persones discapacitades, institucions involucrades en el tema de la discapacitat,
autoritats polítiques, serveis d'atenció i treball social, mitjans de comunicació i persones afectades
directament.

Publicació: "La vida autònoma en 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.

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 relacionades amb la violència: institucions involucrades amb la defensa dels
drets de les dones, institucions involucrades amb el tema de la violència, polítiques, serveis d'atenció i
treball social, mitjans de comunicació i persones afectades directament.

Publicació: Grup d'Indagació, Anàlisi i Treball al voltant de la violència 2005.

5. Programes d'interlocució i participació social

5.1 Seminari sobre dones immigrants: Marxa Mundial de les Dones

5.2 Seminari: la informació com a impuls de la igualtat d'oportunitats: cicles de conferències sobre
igualtat d'oportunitats.
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Conferència-taller "Les dones i la presa de decisions".

Conferència "La vida de xiqueta soldat a Uganda i la situació de les xiquetes i xiquets en l'actualitat".

5.3 Seminari: la formació, eina per a la igualtat

Tallers "Trau nota en igualtat"

Cursos de capacitació en gènere i polítiques d'igualtat

5.4 IV 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.

5.5 VI 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.

5.6 I Seminari Estatal FIIO sobre violència de gènere "Moment actual de la Llei integral sobre la
violència de gènere".

Fòrum per a analitzar els primers moments de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures
de protecció integral contra la violència de gènere.

5.8 II Congrés estatal FIIO sobre igualtat entre dones i homes. "Dones joves: nous feminismes?"

6. Altres programes

6.1 Plataforma ciutadana de participació i control sobre la igualtat d'oportunitats

6.3 "Dinar-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 polítiques i, d'una altra, periodistes dels mitjans de comunicació
de Castelló.

7. Serveis
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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/o col·lectius que, per la seua situació social, educativa o geogràfica, no compten amb
els recursos propis per accedir-hi, i facilitar un espai formatiu i d'oci on l'alumnat pot descobrir les noves
possibilitats comunicatives i d'accés a la informació que ofereix Internet.

8. Projectes de promoció cultural

8.1. Exposició fotogràfica dones i discapacitat

Exposició que pretén visibilitzar la doble discriminació que pateixen les dones amb discapacitat, per la
seua condició de dones i de persones que tenen una diversitat funcional.

8.2. Concurs de cartells per al 8 de març: Dia Internacional de les Dones

Fundació Càtedra Enric Soler i Godes

Amb la intenció de donar a conèixer la figura i tasca del mestre Enric Soler i Godes, així com d'implicar
tots els nivells educatius, l'any 2005/06 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.
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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. Entre d'altres, s'ha exposat a:

- Gandia. Dins de l'exposició "Valencià a l'escola. Memòria i testimoni", del 20 d'octubre al 20 de
novembre de 2005. En col·laboració amb el Centre d'Estudis Intercomarcals Alfons el Vell i la
Universitat de València.

- Borriana. Dins d'una exposició dedicada a la pedagogia a l'escola, del 10 d'abril al 2 de maig.

- C.P. Carles Salvador. Dins dels actes commemoratius dels 25 anys del centre i on es va muntar una
exposició al voltant de la tasca de mestres com ara Carles Salvador, Enric Soler i Godes i d'altres de la
seua època. Al llarg de la primera quinzena de juny.

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 Messeguer i Santiago Cortés, i
editat amb la Universitat Jaume I.

- CD Mestres de la paraula. Difusió del CD i actuació dels seus autors 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.

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 2005/06 s'ha posat a disposició de qui ho ha sol·licitat. Entre d'altres, s'ha
portat a la Universitat Jaume I, en la Jornada de Portes Obertes, 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 a treballar per l'Escola
Valenciana.
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6. 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.

7. Celebració de la IV Setmana Soler i Godes del 21 al 25 de novembre de 2005, a les instal·lacions de
l'Espai d'Art Contemporani de Castelló amb:

- Comunicacions dels Projectes d'innovació educativa Soler i Godes.

- Conferència de Consol Aguilar, de la Universitat de Jaume I, titulada "L'educació de la dona a Castelló
en la II República".

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, se n'han elegit els següents:

- "Interculturalitat en anglès a través de les imatges II"; CP Errando Vilar d'Almassora; Nuria Portalés
Mañanós; 300 euros.

- "Una Odissea musical"; IES Joan Baptista Porcar de Castelló; Mercedes García Ferrer; 900 euros.

- XVI Setmana d'Animació Lectora; CP Mestre Enric Soler i Godes de Castelló; Carmen Adsuara; 900
euros.

- "Rondineta i llaugera. Una pàgina web..."; CP Joan Carles I d'Almenara; Mario Viché; 600 euros.

- "Hola, esta és la nostra escola"; CRA Trescaire de Vilanova d'Alcolea; Vicent Rocher; 600 euros.

- "Fabricants de meravelles"; IES Politècnic; M. Ángeles Sos Rochera; 300 euros.

Al llarg del període 2004-2005, 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 a 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 l'Alcora. Aquests col·lectius utilitzen habitualment les
instal·lacions de la Fundació.
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- 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 XXVI Escola d'Estiu de Castelló. Concretament, hem donat suport a la difusió i
promoció de l'activitat. Aquests col·lectius utilitzen habitualment les instal·lacions de la Fundació i
constitueixen, a més a més, tres seminaris: Seminari d'Informàtica, Seminari d'Educació Infantil sobre
Matemàtiques i 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.

- Universitat Jaume I de Castelló: la Fundació col·labora amb alumnes de Magisteri interessats en la
renovació pedagògica i Freinet.

- Organització de cursos, conferències i altres activitats: a més a més, 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:

VI 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, i celebrades a l'IES Vicent Sos Baynat, del 4
al 6 d'abril de 2006 (20 hores de duració).

S'hi ha contribuït, entre d'altres, cobrint les despeses d'una conferència de Maria José del Río, "Ensenyar
llengua oral a l'escola".

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 l'UJI entre gener i març de
2006.

Projecte sobre Freinet: en col·laboració amb el Departament de Didàctica de la Universitat de València,
s'organitza un curs de formació per a mestres, en tècniques Freinet.

• 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 2004-2005 adscrits a la Fundació han estat:

- Grup "XIP": grup de mestres de diversos nivells, interessats per les aplicacions de la tecnologia de
la informàtica.

- Grup "Educació Infantil": grup de mestres d'educació infantil interessats en la renovació
pedagògica.

- Grup "Didàctica de les Matemàtiques a l'ESO".

- Grup de Treball sobre Interculturalitat i Diversitat.
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- Grup de Treball sobre FP.

Aquest any s'ha adjudicat el VI 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, considerades mereixedores d'aquesta distinció, han estat Hermini Segarra i el
col·legi públic Penyagolosa de Borriana.

El lliurament dels premis es va fer el dia 25 de novembre en un sopar celebrat als salons de l'hotel Intur
de Castelló.

- 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.

Aquesta és 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.

Així, es va inaugurar la nova seu amb un vi d'honor el dia 9 de novembre de 2005, a la seu de la
Fundació, on van assistir membres del Patronat, Consell, Universitat, representants de sindicats, partits
polítics, premiats anteriors, etc.

- Manteniment dels equips informàtics, que ja mostren molts problemes i estan pràcticament obsolets.

- Adquisició d'un nou equip informàtic.

- Dinamització dels fons de documentació propi.

Per tal d'oferir un servei de qualitat a la comunitat educativa en general, s'han realitzat accions per a
millorar el servei de préstec i intercanvi de documents i materials, recollits arran de les experiències
dutes a terme per la Fundació.

Càtedra d'Innovació, Creativitat i Aprenentatge
Les activitats desenvolupades per la Càtedra d'Innovació i Creativitat (INCREA) al llarg del curs
2005/06 són les següents:

1. Modificacions del personal.

1.1. Baixes de personal:

- Emilio Tortosa, director.
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- Mercedes Ventura, becària.

1.2. Incorporacions de personal:

- Francesc Michavila, com a director.

- Rosario Vidal, com a subdirectora.

- M. Luisa Gasch, com a personal administratiu, amb una jornada laboral de 20 hores a la setmana.

- Becaris. S'han establert els objectius de les beques, que en total seran tres. S'han portat endavant i s'ha
publicat la convocatòria.

2. Definició de les línies d'investigació. Aquestes seran portades a terme pels tres becaris que formaran
part de la Càtedra INCREA.

2.1. Línia 1.

- Objectius:

Obtindre formació investigadora i col·laborar en la línia d'investigació. Anàlisi de la situació actual de la
formació i les demandes de l'entorn per a potenciar la innovació.

2.2. Línia 2.

- Objectius:

Obtindre formació investigadora i col·laborar en la línia d'investigació. Diagnòstic del finançament del
sector privat i innovació.

2.3. Línia 3.

- Objectius:

Obtindre formació investigadora i col·laborar en la línia d'investigació. La creativitat traslladada a
l'ensenyament.

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 de correu electrònic,
premsa i web, del V 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 la Càtedra s'ofereix informació i orientació a l'estudiantat sobre com ha de fer la
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memòria per a la presentació al V Premi a les Millors Pràctiques Creatives.

3.4 Modificació dels espais i equipament de la Càtedra INCREA.

- S'han annexat els despatxos RR0311SD i RR0313SD i s'ha suprimit la paret de dins que els separava.
Ara, el despatx de la Càtedra té el doble de superfície per a poder treballar 5 persones.

- Mobiliari i material informàtic. La Càtedra s'ha equipat amb noves taules, cadires i ordinadors per a
poder treballar tots els que formarem part de la Càtedra INCREA.

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 només l'estudiant o estudianta, sinó també el tutor o tutora i el
supervisor o supervisora.

4.1. Decisió del Premi a les Millors Pràctiques Creatives. Curs 2005/06.

El lliurament dels premis es va realitzar, en un acte públic, el dia 20 de desembre de 2005, a les 12.30
hores, a la sala de premsa de l'edifici de Rectorat.

El jurat del IV Premi a les Millors Pràctiques Creatives ha decidit, per unanimitat, atorgar els següents
premis:

1. Primer premi, de 1.500 euros per a l'estudiant, 750 euros per al tutor i 750 euros per al supervisor.

Lema: ASSAIG PER UNA MUDANÇA.

Nom de l'alumna: Mònica Isabel Gozalbo Felip

Nom del tutor: Salvador Cabedo Manuel

Nom del supervisor: Francisco Villegas Belmonte

Empresa: Ellago Ediciones, S.L.

Motius: Les pràctiques es poden resumir en la imatge típica de la transició: caminar sobre un pont que
comunica dos llocs diferents. En aquest cas, i a grans trets, un pont entre la Universitat i el mercat
laboral. I aquesta imatge de la transició es pot detallar per descriure-la a través d'un xicotet relat, escrit
en tercera persona, que il·lustra aquest pas d'una manera suggeridora. En el treball no només es descriu
l'aprenentatge de les tasques i el desenvolupament d'habilitats dins de l'editorial per part de l'estudiants,
sinó que s'intenta dibuixar un passeig per l'estat mental i l'ambient de l'escena que embolcalla aquest
aprenentatge, que es concep en un sentit molt ampli (aprenentatge d'u mateix, dels referents propis de
l'entorn, etc.). Es tracta de comunicar l'experiència qualitativa de les pràctiques, i la progressió
psicològica (de vegades desordenada i contradictòria) que experimenta l'estudianta dins de l'editorial, en
el moment concret del final del seu procés formatiu a la Universitat.

Un treball senzill, escrit amb un llenguatge preciós que, a més, manifesta una gran intel·ligència i parla
de l'amor als llibres.

2. Segon premi de 1.000 euros per a l'estudiant, 500 euros per a la tutora i 500 euros per al supervisor.

Lema: IMPULSANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS... EN EL SECTOR AZULEJERO.
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Nom de l'alumna: Rosanna París Gómez.

Nom del tutor: Carlos Vila Pastor.

Nom del supervisor: José Javier Salcedo Hidalgo

Empresa: CapGemini.

Motius: fins no fa massa temps, les empreses dirigien els esforços de millora únicament en determinades
àrees, com pot ser la productiva. Això era suficient quan el sector del taulell era el sector en auge i cada
empresa tenia la pròpia quota de mercat. Però el sector ceràmic ha patit canvis des dels inicis, i s'ha
convertit, en l'actualitat, en un sector que opera en un mercat dinàmic i altament competitiu. És per això
que les empreses, per a mantindre la competitivitat i lideratges actuals, tenen la necessitat de trobar
noves fórmules per a operar eficaçment en el mercat, tant nacional com internacional.

En aquest sentit, les pràctiques realitzades consisteixen en el disseny i la implantació de un entorn
d'enginyeria col·laborativa en la cadena de subministrament ceràmic i la creació d'una empresa estesa.
Es tracta d'un bon treball d'innovació en la gestió, de contingut tècnic amb aplicació de les noves
tecnologies de la informació i compromès a millorar el nivell de la zona industrial de la ceràmica, amb
visió a mitjà i llarg termini.

3. Tercer premi de 500 euros per a l'estudianta, 250 euros per a la tutora i 250 euros per al supervisor.

Lema: LA LEY DE ANGY

Nom de l'alumna: Ángela Capitán Díaz.

Nom de la tutora: Lorena López Font.

Nom del supervisor: Eduard Farran Teixidó.

Empresa: McCann Erickson

Motius: amb el títol, "La ley de Angy", es presenten unes pràctiques documentades en un llibre,
pràcticament editat i editable, que constitueix un manual per a creatius publicitaris.

El llibre està ben escrit, amb un llenguatge divertit, bromista, directe i sarcàstic, on es descriuen, amb
gran sentit de l'humor, les aventures viscudes al llarg de la formació, però també amb gran realisme.

4.2. Convocatòria del V Premi a les Millors Pràctiques Creatives. Curs 2005/06.

Aquesta convocatòria està en la pàgina del web de la Càtedra INCREA. A més, s'ha fet difusió d'aquest
premi amb tríptics i cartells, enviats a tota la comunitat universitària, i amb informació en la pàgina
principal de l'UJI, entre altres mitjans.

Aquest premi obria el termini d'inscripció el 6 de maig i finalitzava el dia 30 de setembre de 2005. S'han
rebut 27 memòries.
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