
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMÒRIA 
OFICINA VERDA CURS 2005-2006 

 
RESUM 

 
 Com en cursos anteriors l’Oficina Verda ha desenvolupat les seues actuacions 
emmarcades en quatre blocs, l’aplicació d’un Sistema de Gestió Ambiental a la 
Universitat validable, la formació transversal en medi ambient de la comunitat 
universitària a través de les Jornades de Compromís Universitari amb el Medi Ambient i 
el seminari d’ambientalització curricular, actuació com a oficina assessora, divulgadora 
i de informació en medi ambient, i per últim, com representant en tasques ambientals de 
la universitat. 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 1. APLICACIÓ SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL 
 2. JORNADES DE FORMACIÓ REGULARS: VIII COMPROMIS 
UNIVERSITARI AMB EL MEDI AMBIENT. 
 3. OFICINA ASSESSORA, DIVULGADORA I DE INFORMACIÓ EN MEDI 
AMBIENT. 
 4.ACTIVITATS DE REPRESENTACIÓ DE LA UNIVERSITAT EN FIRES, 
CONGRESOS I JORNADES RELACIONADES AMB EL MEDI AMBIENT. 
 5. SEMINARI SOBRE AMBIENTALITZACIÓ CURRICULAR. 
 6. PROJECTE CAMPUS FORESTAL. 
 7. PROJECTE OBSERVATORI AMBIENTAL DE LA UJI  I ITINERARI 
BOTÀNIC. 
 
 
  



1.  APLICACIÓ 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.  

 
Dpt. Enginyeria y Ciències de la Computació 
Dpt. de Llenguatges y Sistemes Informàtics 
Dpt. de Matemàtiques. 
Dret Públic. 
Dret Privat. 
Economia. 
Administració d’Empreses i Marketing. 
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 
d’Humanesm que optaràna  a la certificació el proper curs. 
 
  
2. VIII JORNADES DE FORMACIÓ REGULARS:  COMPROMÍS 
UNIVERSITARI AMB EL MEDI AMBIENT. 
 
 Com els anys anteriors al COMPROMÍS UNIVERSITARI AMB EL MEDI 
AMBIENT es consideren tres parts i diferents activitats que es relacionen a continuació. 
 
 
A. GESTIÓ AMBIENTAL-SOSTENIBILITAT 
 
9 NOVEMBRE 2005 
 
16  Presentació de les Jornades, informe i repartiment de la documentació. 
 
16’30 Urbanisme i medi ambient, Jose Vicente Cantavella, Injumed: advocats 

especialitzats en temes ambientals. 
 
17'30  Pausa café. 
 
18  Planificació territorial i medi ambient, José Luis Miralles, Profesor Titular 

d’Urbanisme, UPV. 
 
19 Taula Rodona: la planificació i el medi ambient, amb els conferenciants, Enric 

Amer president d’Acció Ecologista Agró i un representant de la administració. 
 
 
 
 
 



 
B. MEDI NATURAL 
 
8 MARÇ 2006 
 
16  Presentació de les Jornades, informe i repartiment de la documentació. 
 
16’30 Importància botànica i paisatgística del Desert de les Palmes, Jesús Albuixech 
Moliner, Professor de la Universitat Jaume I. 
 
17'30  Pausa cafè. 
 
18  Tortugues de terra i gripaus en la Península Ibèrica: el projecte de recuperació en 
el Desert de les Palmes, Marta Aguiló Gisbert, Biòloga, Conselleria de Territori i 
Habitatge. 
 
19 Taula Rodona: El Desert de les Palmes, amb els conferenciants, Maria Teresa 
Vicent Directora del Paratge Natural i un representant de La Colla Ecologista de 
Castelló. 
 
15 MARÇ 2005 
 
Visita a les instal·lacions ambientals de la Universitat Jaume I. 
 
C. MATERIALS I PROCESSOS 
 
10 MAIG 2006 
 
16  Presentació del seminari, informe y repartiment de la documentació. 
 
16’30 Hidrogen i piles de combustible, Dra. Loreto Daza, Unidad de Pilas de 

Combustible del CIEMAT, Centro de Investigaciones, Medioambientales y 
Tecnolológicas, CSIC, Madrid.  

 
17'30  Pausa cafè. 
 
18 Energia Fotovoltaica, D. Mariano López, Energia Solar Aplicada, ESA.  
 
19 Visita guiada a la planta fotovoltaica de l’edifici de experimentals de la Universitat 
Jaume I.  
 
3. OFCINA ASSESSORA, DIVULGADORA I DE INFORMACIÓ EN MEDI 
AMBIENT. 
 
 En aquest sentit l’Oficina assessora, indica centres de documentació i contesta 
quan pot les qüestions relacionades amb el medi ambient. Recordem els números del 
curs passat: 
 
 Temes de Consulta durant el curs 2004-2005: 
 Toxicitat de substàncies     10 
 Informació sobre adreces de institucions i experts  15 



 Petició de bibliografia ambiental    18 
 Consultes sobre sistemes de gestió ambiental.  4 
 Col·laboracions amb mitjans de comunicació.  5 
 
 
 Procedència de les consultes: 
 Institucions i ajuntaments     9 
 Comunitat UJI       16 
 Altra comunitat universitaria.     6 
 Particulars       9 
 Altres        1 
  
4. ACTIVITATS DE REPRESENTACIÓ DE LA UNIVERSITAT EN FIRES, 
CONGRESOS I JORNADES RELACIONADES AMB EL MEDI AMBIENT. 
 
 L’Oficina Verda participa en: 
 
 1. Comissió interuniversitaria sobre medi ambient de la xarxa Lluis Vives. 
 
 3. Representació de la Universitat en el Consell Assessor i de Participació en 
Medi Ambient CAPMA de la Comunitat Valenciana i a la Junta Rectora del Desert de 
les Palmes. 
   
 4.  Representació de la Universitat en el Consell Forestal de la Comunitat 
Valenciana. 
 
5. SEMINARI SOBRE AMBIENTALITZACIÓ CURRICULAR. 
 
 Dins del procés global d’ambientalització curricular inclòs en el procés 
d’implementació del sistema ambiental de la UJI s´’ha desenvolupat la segona part del 
projecte d’ambientalització curricular amb les següents característiques: 
 
OBJECTIUS 
 
Encetar el procés d’ambientalització curricular en la Universitat Jaume I a través 
d’un projecte pilot que puga permetre la seua generalització al curs 2005-06 en els 
departaments que estan dins del procés de certificació ISO14001. 
 
PRODUCTES 
 
Produir documentació, metodologia i sistemes adients per a generar els processos 
d’ambientalització curricular en els departaments de la Universitat Jaume I. 
 
RESULTATS 
 
Obtindre experiències i sistemes vehiculars adaptats a la Universitat Jaume I per 
desenvolupar d’una manera eficient i realista un procés d’ambientalització curricular 
dins del SGA adaptat a norma ISO14001. 
 



 Aquest projecte s’ha cofinanciat amb una petició a l’USE d’un projecte 
educatiu en el que 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 2005-06. 
Elaboració d’una fitxa de canvis programats en l’assignatura o element de 

l’ensenyament que pot agrupar varies assignatures que puguen involucrar: 
 - canvis en la estructura o presentació del programa corresponent: nivell de 
programa. 
 - canvis de redacció en documents docents de programació: nivell de 
programació.. 
 - 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, posibles canvis introduits sobre 

el propi decurs del procés d’ensenyament. 
Elaboració d’una fitxa de seguiment a mitat semestre i una de resultat al 

acabar el semestre. 
 
S’ha iniciat la fase IV d’Elaboració de resultats que finalitzarà en els primers 

mesos del curs 2006-07 amb les següents accions: 
- Elaboració de resultats i avaluació del procés y dels resultats. 
- Seminari d’avaluació i discussió conjunta. 
- Generació d’una guia d’ambientalització per a utilitzar als departaments per 

aplicar aspectes d’ambientalització curricular en el marc de la norma ISO 14001 en 
base als resultats i documentació generada. 
 
6. PROJECTE CAMPUS FORESTAL. 
 
 S´han continuat les gestions per al desenvolupament del projecte de campus 
forestal de la UJI o espai forestal acotat on amb les limitacions legals i d’altre tipus que 
es pugueren 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. 
 
 
7. PROJECTE OBSERVATORI AMBIENTAL DE LA UJI  I ITINERARI 
BOTÀNIC. 
 
 A LA web de l’Oficina Verda (http://www.uji.es/serveis/ofiverda/observa/) es 
pot consultar el resultat del Observatori Ambiental de la UJI, així mateix es treballa en 
l’actualització de la visita verda al campus (itinerari botànic) en la mateixa web en 
col·laboració amb el servei de normalització lingüística.  
 



  
 
 Castelló Juny 2006. 
 
 G. Monrós. 
 Director de l’Oficina Verda  


