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Presentació.

El procés d’impuls de la Universitat 
Jaume I que vam iniciar en 2018 té ara 
l’oportunitat de consolidar-se i d’enfor-
tir-se des de l’experiència que dona la 
gestió de govern, amb la dificultat afegi-
da de la pandèmia, i la incorporació de 
noves idees per a abordar nous reptes. 

Volem que a l’UJI se’ns reconega com 
una Universitat compromesa amb la 
cohesió social i amb el territori i dife-
renciada per la seua vocació de servei 
públic en totes les nostres missions: 
formació, investigació i transferència 
del coneixement i extensió de la cultura. 
Projectar-nos com a Universitat pública, 

“Un impuls  
renovat i compartit  
per l‘UJI”
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connectada amb la realitat que vivim i amb 
el que preocupa a la gent, innovadora i amb 
projecció internacional. Per a aconseguir-ho, 
hem de ser una Universitat amb l’autoexigèn-
cia necessària i amb una ambició responsable 
per a garantir la nostra funció social. 

El programa electoral de la Candidatura per 
l’UJI que trobareu a continuació recull aques-
ta voluntat, un programa elaborat sobre la 
base d’una escolta activa de les necessitats 
de la comunitat universitària, de les aportaci-
ons d’una candidatura plural i d’un procés 
participatiu obert. Aquesta suma de veus i 
mirades ens permet tenir una visió enriquida i 
ajustada a la realitat de l’UJI per a desplegar 
tot el nostre potencial com a institució d’edu-
cació superior i generadora de coneixement. 

El resultat és un document de partida amb 
144 mesures articulades en sis eixos es·
tratègics que suposen un impuls renovat i 
compartit per l’UJI. Aquesta proposta equi-
libra el desplegament de plans i programes ja 
aprovats amb noves iniciatives i objectius per 
a mantenir la intensitat de l’acció institucional. 

És un programa que es desenvoluparà en 
un context de molta exigència per a l’UJI i, 
en general, per al sistema universitari. D’una 
banda, per la responsabilitat que tenim com a 
institució de respondre als desafiaments so-
cials. D’altra, pels reptes d’adaptació interns 
derivats de les reformes legislatives com ara 
la Llei de Convivència Universitària, o les pre-
vistes com la LOSU o la Llei de la Ciència. I, 

La suma de veus i mirades ens 
permet tenir una visió enriquida 
i ajustada a la realitat de 
l’UJI per a desplegar tot el 
nostre potencial com a institució 
d’educació superior i generadora 
de coneixement.
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per últim, per la urgència de resoldre reivindicacions pendents, com 
el nou model autonòmic de finançament universitari, l’aplicació del 
conveni col·lectiu del personal laboral o l’eliminació de la taxa de re-
posició. 

Davant d’aquest escenari som ben conscients que necessitem forta·
lesa institucional i un compromís col·lectiu ferm per a poder fer de 
l’UJI una universitat amb més capacitat de resposta i de reivindicació 
i una universitat millor per a la comunitat universitària i per a la societat 
a la qual prestem servei públic. Per això, les persones ocupen un lloc 
prioritari d’aquest projecte institucional renovat, plural i compartit. 

Pel que fa a l’estudiantat, raó de ser de la Universitat, volem afavorir 
la seua formació integral i potenciar el seu paper com a agents de 
canvi. Per això, destinarem més recursos al programa propi de be-
ques, potenciarem la inserció laboral amb nous programes de pràc-
tiques retribuïdes i prestarem especial atenció a les competències 
transversals en innovació, llengües, emprenedoria, competències di-
gitals i responsabilitat social. 

Per al bon funcionament de la Universitat cal que continuem millorant 
les possibilitats professionals del personal d’administració i serveis 
i la capacitat organitzativa de la Universitat. Així, desplegarem el se-
gon pla d’estabilització i, progressivament, iniciarem el programa de 
teletreball, avaluant els seus resultats. A més, dissenyarem una relació 
de llocs de treball que definisca un horitzó pluriennal d’evolució de la 
plantilla.

El personal docent i investigador també ha estat sotmés a limita-
cions en la seua promoció. Per això, mantindrem la flexibilització de 
la carrera docent del professorat acreditat, activarem fórmules que 
compensen la taxa reposició fins a la seua eliminació i revisarem la 
càrrega docent per a homogeneïtzar-la amb la que s’aplica a altres 
universitats. 

A l’UJI també hem aprés dels dos anys llargs de pandèmia i, per això, 
elaborarem i executarem un pla de salut integral que comprenga tant 
la salut física com mental del personal de la Universitat. 

Si essencials són les persones per a la institució, també cal reconèixer 
la importància estratègica de l’oferta formativa. Referent de qua-
litat en la formació, l’UJI aposta per la revisió i actualització constant 
dels títols i per dissenyar una oferta integradora, basada en el con-
cepte de formació al llarg de la vida i que promoga la transversalitat, 
la flexibilitat i el creuament de sabers. 

L’UJI és i serà una universitat amb vocació investigadora i, sota aques-
ta premissa, impulsarem tot un conjunt d’accions per a promoure una 
recerca de qualitat, accessible i oberta i que connecte la Universitat 
amb la societat en totes les àrees de coneixement. 

Per una banda, avançarem en el desplegament de les actuacions del 
segell de qualitat “Excel·lència en Recursos Humans en Investigació 
(hrs4r)”. A més, implantarem el contracte d’activitats científico-tècni-
ques de caràcter indefinit, posarem en marxa el nou edifici d’investi-
gació i transferència i s’enfortiran els serveis generals de suport a la 
investigació. I, tenint present que no hi ha universitat sense doctorat 
i activitat investigadora, s’incrementarà la projecció institucional de 
l’Escola de Doctorat i es promocionaran les estades en empreses de 
personal investigador. 

Paral·lelament, consolidarem l’Espaitec com a ‘hub’ d’innovació 
ampliant els espais on els grups d’investigació puguen presentar 
les potencialitats d’innovació dels seus resultats. Aquesta estratègia 
d’apropar la recerca al teixit social i productiu també es plasmarà en 
una estratègia institucional de difusió de la ciència i una planificació 
anual d’activitats de divulgació científica. 

Aquest impuls es farà dins del marc de responsabilitat social uni·
versitària amb el qual estem compromesos i vinculat a la consecució 
dels objectius de desenvolupament sostenible. A més d’avançar 
en les accions del III Pla d’Igualtat i el Pla d’Inclusió de persones 
amb discapacitat, ens comprometem a definir un Model de Coope-
ració UJI en col·laboració amb el nostre entorn per a trobar solucions 
conjuntes als reptes que aquest segle XXI ens planteja. 
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Una altra senya d’identitat de l’UJI és el nostre compromís amb la 
cultura. Aprofundirem en el model cultural propi i, com a noves acci-
ons, elaborem un catàleg de bones pràctiques culturals i catalogarem 
el patrimoni i fons artístic i cultural de l’UJI. D’altra banda, hem de 
continuar avançant en les accions que garantisquen les competències 
lingüístiques de la nostra comunitat universitària. 

I en una societat hiperconnectada i cada vegada més global, l’UJI es 
compromet a avançar en una internacionalització transversal: mo-
bilitat, programes formatius, investigació i ocupabilitat. Aquests anys 
vinents suposaran el desenvolupament de tota l’estratègia institucio-
nal vinculada a l’adhesió de l’UJI al consorci europeu EDUC.

Pel que fa al campus, executarem les obres de reforma i adequació 
d’espais en la Facultat de Ciències Humanes i Socials i en l’edifici 
d’esports i serveis centrals. A més, s’executarà el Centre d’Innovació 
Educativa i Tecnologies Digitals, es buscaran fórmules de col·labora-
ció per a ampliar la capacitat del parc científic i tecnològic i s’avançarà 
decididament en la sostenibilitat ambiental. 

El conjunt de mesures recollides en el programa requerirà una ade-
quada governança i un finançament suficient i estable. L’exigència 
dels recursos necessaris per a garantir la sostenibilitat de la Universi-
tat va acompanyada del compromís institucional amb la rendició de 
comptes a la societat per tal de mostrar que es fa un ús responsable 
dels recursos invertits en l’UJI. 

Es tracta d’un programa realista, ajustat a les necessitats presents 
i de futur de l’UJI i amb vocació de millora constant que no seria 
possible sense el suport d’un grup de persones compromeses i amb 
voluntat de sumar. 

Vull agrair a totes les persones que s’han integrat en la Candidatura 
per l’UJI pel seu compromís institucional, la seua capacitat de treball i 
la seua generositat. Un equip de persones on es combina l’experièn-
cia i renovació i que representa la pluralitat i les diferents sensibilitats 
de la comunitat universitària. 

Amb el convenciment que les persones passen i les institucions que-
den, em compromet a treballar des del compromís institucional 
per a garantir el bé comú, que no és un altre que el benefici de la 
Universitat on treballem, investiguem i estudiem. També em compro-
met a escoltar de forma permanent a la comunitat universitària i a 
incentivar la participació i la cogovernança en la presa de decisions. 

No tinc cap dubte que la Universitat Jaume I assenta el seu avanç 
sobre uns fonaments sòlids, fruit de la suma de tots els projectes an-
teriors, però ara cal també mirar al futur. Un futur que volem sos·
tenible, inclusiu, igualitari i generador d’oportunitats per al conjunt 
de la societat.
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L’activitat de la universitat és possible 
gràcies a les persones que integren la 
Comunitat Universitària: L’estudiantat, 
que justifica l’existència de la universi-
tat, i a qui cal oferir activitats orientades 
cap a la seua formació integral, que al 
mateix temps li potencien la capacitat 
transformadora de la societat; el per·
sonal d’administració i serveis, que fa 
possible el funcionament de la universi-
tat, i que ha vist com les restriccions de 
massa salarial i taxa de reposició han 
afectat les seues possibilitats professi-
onals i també la capacitat organitzativa 
de la universitat; el personal docent i 
investigador, que permet desenvolupar 
l’activitat essencial de la universitat, és 
a dir, la formació, la generació i trans-

ferència del coneixement, així com la 
transferència de la cultura i dels valors. 
Aquest col·lectiu també ha estat sotmés 
a limitacions en la seua promoció, a 
conseqüència de les restriccions impo-
sades per la taxa de reposició, o no han 
pogut veure satisfetes millores salari-
als previstes en el preacord de conve-
ni col·lectiu del personal laboral de les 
universitats públiques valencianes pels 
impediments a la seua signatura.

Pel que fa a l’estudiantat es continuarà 
reforçant el programa propi de beques 
i s’augmentaran els recursos de mece-
natge dedicats a beques i ajudes per 
evitar, de forma complementària a altres 
beques públiques, que puga desaprofi-

PROGRAMA ELECTORAL  
ELECCIONS A RECTORAT I CLAUSTRE

14 //



2022_2026

16 // // 17

PROGRAMA ELECTORAL  
ELECCIONS A RECTORAT I CLAUSTRE

tant pel que fa a la càrrega docent, que s’homogeneïtzarà amb la que 
s’aplica en altres universitats, com també amb accions adreçades 
a millorar les condicions del professorat associat. Igualment, impul-
sarem  programes que milloren la formació, el suport i acollida al 
nou professorat. Finalment, s’impulsarà la captació de talent amb 
mesures específiques de renovació generacional i de consolidació 
en àrees amb necessitats. Aquestes accions es complementen amb 
altres adreçades a facilitar l’activitat docent o l’activitat investigadora, 
reflectides en altres apartats del programa. 

Pel que respecta al personal investigador, aprofitarem la modificació 
prevista de la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació per a 
continuar desplegant la implementació efectiva de la carrera investi-
gadora. Addicionalment, posarem en marxa el contracte d’activitats 
científico-tècniques de caràcter indefinit i aprovarem un nou re·
glament per a la contractació de personal tècnic de suport i gestió 
de la investigació, revisant els processos de selecció i tramitació 
de les convocatòries. Aquestes mesures es concreten en l’apartat 
del programa relatiu a la investigació i generació de coneixement. A 
més, al personal investigador se li aplicaran les mesures de caràcter 
general recollides en aquest apartat.

tar-se talent per circumstàncies econòmiques. També es potenciarà 
la participació de l’estudiantat en les diferents activitats università-
ries per aconseguir una experiència universitària més enriquidora en 
l’àmbit personal i formatiu, especialment amb noves activitats cen-
trades en la dinamització de la Casa de l’Estudiantat. En tercer lloc, 
s’impulsaran les competències transversals en innovació, llengües, 
emprenedoria, competències digitals, així com el compromís i res·
ponsabilitat social de l’estudiantat, mitjançant la formació específica 
o la participació en projectes i activitats. Igualment, es potenciaran les 
possibilitats d’inserció laboral dels titulats i titulades amb accions 
de foment de l’ocupació, la realització de nous programes de pràcti-
ques retribuïdes, iniciatives de suport a l’emprenedoria, o l’ampliació 
de la participació dels agents ocupadors. 

En l’àmbit del personal d’administració i serveis es farà una anàlisi 
de les necessitats organitzatives i es dissenyarà una relació de llocs 
de treball que definisca un horitzó pluriennal d’evolució de la plantilla. 
Es revisaran i milloraran les condicions de treball, amb aspectes 
com la possibilitat de mobilitat a través de permuta. Es continuarà 
apostant per la promoció professional, la promoció interna i la 
carrera vertical. I es desplegarà el segon pla d’estabilització que 
permetrà consolidar llocs estructurals que estaven ocupats de forma 
interina o temporal. També es revisarà el pla de formació, per afa-
vorir l’especialització i l’adquisició de competències ajustades a les 
necessitats dels llocs de treball. I es desplegarà progressivament el 
programa de teletreball, avaluant els seus resultats.

Quant al personal docent i investigador, es continuarà afavorint 
la consolidació, mantenint la flexibilització del document de carre-
ra docent per a la promoció de les persones acreditades als cossos 
docents universitaris, amb mesures per a pal·liar les restriccions de 
la taxa de reposició, al mateix temps que es reivindicarà la seua eli-
minació. També es revisaran i milloraran les condicions laborals, 
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ESTUDIANTAT

Reforçar i millorar la gestió del pro-
grama propi de beques i ajudes.

Reforçar la formació i certificació 
en competències transversals re-
lacionades amb la perspectiva de 
gènere, la innovació, l’ocupabilitat, 
l’esperit emprenedor, les llengües, 
les competències digitals i l’ètica i 
la responsabilitat social.

Elaborar un Pla d’Ocupabilitat de 
l’estudiantat i les persones titu-
lades UJI, que promoga accions 
de foment de l’ocupació i accions 
específiques adreçades a l’estudi-
antat inclòs en el pla d’atenció a la 
diversitat. 

Fer una anàlisi diagnòstica i desen-
volupar projectes pilot per a poder 
avançar en un model UJI d’apre-
nentatge-servei per a reforçar la 
responsabilitat social universitària i 
el compromís social de l’estudian-
tat, així com altres competències 
transversals.

Enfortir les iniciatives de suport a 
l’emprenedoria intensificant l’orien-
tació dels projectes cap a la soste-
nibilitat.

Impulsar la participació d’equips 
multidisciplinaris de l’estudiantat 
en projectes o competicions ori-
entats a la innovació, que afavoris-
quen l’adquisició de competències 
transversals.

Afavorir l’ocupabilitat a través de 
programes institucionals com els 
programes de pràctiques en l’àm-
bit rural o UJI World, que permeten 
realitzar pràctiques acadèmiques 
finançades de qualitat.

Millorar la informació sobre l’ocu-
pabilitat de les persones titulades 
reforçant les enquestes d’inserció 
professional i promovent la realitza-
ció d’un estudi conjunt amb la resta 
d’universitats sobre ocupadors/es 
de persones titulades universitàri-
es.

Ampliar la participació dels agents 
ocupadors en els processos de 
qualitat universitaris.

Rellançar el programa de pràcti-
ques solidàries.

Potenciar la participació de l’es-
tudiantat en les diverses activitats 
universitàries (acadèmiques, cultu-
rals, esportives, de promoció d’hà-
bits saludables…) revisant el seu 
contingut i millorant la seua difusió 
i possibilitats de participació.

Afavorir i millorar el reconeixement 
de l’activitat de representació de 
l’estudiantat comptant amb la par-
ticipació del Consell de l’Estudian-
tat.

Millorar els canals d’informació i 
comunicació adreçats a l’estudian-
tat (APP CRUE, xarxes socials…)

Crear un programa d’activitats per 
a la dinamització de la Casa de 
l’Estudiantat.

1. 7. 11.

3.

2.

8. 12.

9.

13.

14.

15.

10.

4.

5.

6.

MILLORAR LES 
POSSIBILITATS 
D’APRENENTATGE

IMPULSAR LES 
COMPETÈNCIES 
TRANSVERSALS  
I EL COMPROMÍS 
SOCIAL DE 
L’ESTUDIANTAT

MILLORAR 
L’OCUPABILITAT 
DE 
L’ESTUDIANTAT 
TITULAT

POTENCIAR LA 
PARTICIPACIÓ DE 
L’ESTUDIANTAT 

Augmentar els recursos destinats 
a beques i ajudes a través de fons 
propis o de recursos de mecenat-
ge.



PAS PDI

Elaborar una relació de llocs de 
treball de caràcter programàtic i 
de realització pluriennal, que anirà 
executant-se d’acord amb el marc 
econòmic i normatiu.

Crear una comissió tècnica que 
analitze en particular la situació 
actual dels perfils professionals del 
personal assignat als laboratoris, 
tant docents com d’investigació.

Continuar aplicant la flexibilització 
del document de carrera docent 
per a permetre la promoció al pro-
fessorat acreditat als cossos do-
cents universitaris sempre que es 
complisca amb els límits de la taxa 
de reposició. 

Revisar la càrrega docent de les 
diverses figures per alinear-la amb 
la de les universitats del nostre en-
torn.

Reivindicar la signatura del con-
veni col·lectiu i l’aprovació de les 
reformes normatives que permeten 
aplicar les millores retributives que 
comporta. Igualment, s’impulsaran 
millores en les condicions de treball 
del professorat associat.

Millorar el programa de suport i 
acollida del personal docent i in-
vestigador de nova incorporació i 
la seua formació.

Elaborar un estudi de necessitats 
estructurals i de renovació gene-
racional en les diferents àrees de 
coneixement i dur a terme mesures 
de consolidació en les àrees més 
necessitades. 

Continuar amb accions de millora 
de la difusió de l’oferta de places 
per a afavorir la captació de can-
didats i candidates amb les millors 
qualitats per a l’activitat que hauran 
de desenvolupar.

Reivindicar l’eliminació o la flexi-
bilització de la taxa de reposició i 
realitzar accions decidides que fa-
ciliten la promoció del professorat 
acreditat, com ara la cessió de la 
taxa de reposició d’altres universi-
tats. 

Establiment de mesures de conso-
lidació del professorat en aquells 
àmbits amb carències excepcio-
nals combinant el dret individual de 
promoció amb les necessitats de la 
Universitat.

16.

17.

24.

27.

28.

29.

30.

31.

25.

26.

REVISAR LA 
RELACIÓ DE 
LLOCS DE 
TREBALL I 
ELS PERFILS 
PROFESSIONALS

REVISAR I 
MILLORAR LES 
CONDICIONS 
LABORALS

MILLORAR LA 
FORMACIÓ I 
DESPLEGAR EL 
TELETREBALL

AFAVORIR LA 
PROMOCIÓ I 
ESTABILITZACIÓ

IMPULSAR LA 
CAPTACIÓ DE 
TALENT I 
REVISAR LES 
NECESSITATS  
DE PLANTILLA

REVISAR I 
MILLORAR LES 
CONDICIONS 
LABORALS

Aprovar un reglament propi per la 
mobilitat a través de la permuta.

Revisar el pla de formació per a 
afavorir l’especialització i l’adquisi-
ció de noves competències ajusta-
des a les necessitats dels llocs de 
treball.

Revisar les càrregues de treball i 
les necessitats formatives dels di-
ferents llocs de treball.

Desplegar progressivament el pla 
de teletreball i avaluar els resultats.

Continuar apostant per la promoció 
professional del PAS mitjançant la 
promoció interna i la carrera verti-
cal.

Desplegar el segon pla d’estabilit-
zació del Personal d’Administració 
i Serveis.

18.

22.

19.

23.

20.

21.



Elaborar i executar un Pla de salut integral que comprenga 
tant la salut física com accions destinades a millorar l’estat 
emocional del personal de la Universitat que incorporarà 
estudis epidemiològics i estratègies d’intervenció en grups 
especialment vulnerables. 

Potenciar l’assistència psicològica a través del centre sani-
tari i elaborar un catàleg de recursos per afavorir la preven-
ció primària i secundària (avaluació, diagnòstic primerenc, 
filtrat i intervenció en salut mental i derivació de casos de-
tectats).

Potenciar el programa UJI Habitat Saludable amb jorna-
des de difusió i sensibilització i campanyes de prevenció al 
campus per a promoure la salut i estils de vida saludables i 
reforçar el programa Treball Saludable (estiraments de ca-
denes musculars): modalitat presencial, vídeos i en línia.

Realitzar campanyes sociosanitàries de caràcter informatiu 
i preventiu sensibles a les diferències entre dones i homes 
pel que fa a la salut i a la prevenció de les malalties.

Revisar, supervisar i millorar els menús en les cafeteries del 
campus prestant especial atenció als requisits nutricionals.

32.

33.

34.

35.

36.

MILLORAR LA 
SALUT DE LA 
COMUNITAT 
UNIVERSITÀRIA

COMUNES A TOTA LA  
COMUNITAT UNIVERSITÀRIA
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Formació i estudis.

Un dels eixos fonamentals que defineix 
el caràcter d’una universitat, com a part 
fonamental de la seua missió, és l’oferta 
formativa, entesa com el conjunt d’ac-
tivitat reglada i no reglada que pretén 
respondre als desafiaments socials. En 
aquest sentit, la Universitat Jaume I s’ha 
constituït com un referent de qualitat en 
la formació, sense perdre mai de vista 
les necessitats de l’entorn local i global. 

Tal com s’exposa en el nostre model 
educatiu, som conscients que l’edu-
cació universitària no pot ser aliena als 
canvis, i hem de ser capaços de dis-
senyar una oferta formativa integrado-
ra, basada en el concepte de formació 
al llarg de la vida, compromesa amb la 

cohesió social i territorial amb projectes 
com ara la Universitat per a Majors. Al 
mateix temps, caldrà mantenir un fort 
component internacional, que fomente 
el desenvolupament integral del nostre 
estudiantat i els seus valors, cultive la 
vocació investigadora i impulse l’ocu-
pabilitat i l’esperit emprenedor respon-
sable.

Per a aconseguir aquest objectiu, és 
necessària una revisió i actualització 
constant dels títols i de l’oferta for·
mativa, que promoga la transversalitat, 
la flexibilitat i el creuament de sabers. En 
aquest sentit, s’impulsaran els dobles tí-
tols tant en el nivell de grau com en el 
nivell de màster, sense perdre de vista 

PROGRAMA ELECTORAL  
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la necessària projecció internacional dels nostres estudis; s’activaran 
programes i certificacions complementaris als estudis per a fomentar 
els valors o les anomenades “soft skills”, o es promouran iniciatives 
de reciclatge professional mitjançant la proposta de microcredencials, 
entre altres propostes. 

També cal que la innovació es constituisca com a un factor clau en 
el disseny de les iniciatives formatives, amb noves formes d’ensenya-
ment que promoguen la creativitat i motiven, tant el personal docent 
com l’estudiantat, per aconseguir integrar coneixements, habilitats i 
valors. En aquest sentit, serà fonamental continuar enfortint els pro·
grames de formació del professorat i de suport a la creació de re-
cursos docents 

Juntament amb el disseny de l’oferta, cal implementar millores en 
tots els processos de gestió acadèmica, per tal d’assolir una gestió 
responsable i eficient, millorant la usabilitat de totes les eines, actua-
litzant els Reglaments, facilitant l’accés a la informació rellevant i po-
sant a disposició dels títols i de la comunitat acadèmica els recursos 
necessaris.

Finalment, i també en consonància amb el nostre model educatiu, 
hem d’enfortir i millorar les nostres relacions amb l’ensenyament 
secundari per tal d’aconseguir l’eliminació de la bretxa que de ve-
gades s’estableix entre els dos nivells i anar preparant el trànsit cap 
a la universitat de manera pautada. I, en aquest mateix sentit, s’am-
pliarà i diversificarà la difusió de la nostra oferta formativa, per tal 
d’ampliar el focus d’influència i apropar-nos a les noves maneres de 
comunicar que el context demanda.
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FORMACIÓ I ESTUDIS

Finalitzar el procés ja encetat de 
modificació dels títols de FCJE i 
de la FCHS i revisar i actualitzar la 
resta de l’oferta d’estudis de grau 
i màster per fer-la més atractiva i 
ajustada a les necessitats.

Implantar nous programes de do-
ble titulació de grau i màster que 
afavoreixen la formació de qualitat, 
l’ocupabilitat i la internacionalitza-
ció.

Desplegar l’acreditació institucio-
nal en tots els centres i en l’Escola 
de Doctorat de la Universitat.

Dissenyar un Projecte institucional 
de l’avaluació de l’impacte de la in-
novació educativa als títols.

Completar l’adaptació dels Regla-
ments i Directrius relacionats amb 
processos docents al nou decret 
d’ensenyaments i adaptar tots els 
títols de Grau i Màster als nous re-
queriments normatius. 

Revisar la convocatòria de projec-
tes d’innovació educativa tenint en 
compte les necessitats, i finalitzar 
la implementació dels sistemes de 
gestió electrònica, i impulsar l’in-
tercanvi d’experiències de manera 
interdisciplinar.

Coordinar les accions d’orientació 
adreçades a estudiantat preuniver-
sitari amb les accions de captació i 
difusió de l’oferta. 

Aprovar un nou Reglament d’Es-
tudis Propis i implantar i desplegar 
el Sistema d’Assegurament de la 
Qualitat d’aquests estudis.

Avaluar i revisar el programa de for-
mació del professorat per ajustar-lo 
a les necessitats de la seua carrera 
acadèmica, i impulsant el desenvo-
lupament professional docent. 

Fomentar les relacions amb secun-
dària en especial en aquelles titula-
cions en què es produeixen biaixos 
en l’accés. 

Impulsar la generació de materials 
docents i recursos educatius en 
obert per a la formació digital mit-
jançant el programa ProDigital dels 
fons UniDigital.

37. 42.

45.

49.

38.

39.

40.

41.

43.

46.

50.

44.

47.

48.

REVISAR I 
ACTUALITZAR 
L’OFERTA 
FORMATIVA

DISSENYAR I 
IMPLEMENTAR 
MILLORES EN 
ELS PROCESSOS 
DE QUALITAT 
I GESTIÓ 
ACADÈMICA

REVISAR I 
MILLORAR LA 
INNOVACIÓ 
EDUCATIVA I 
LA FORMACIÓ 
DOCENT DEL 
PROFESSORAT

MILLORAR LA 
RELACIÓ AMB 
SECUNDÀRIA 
I LA DIFUSIÓ 
DE L’OFERTA 
FORMATIVA

Activar la Formació dual en títols 
de grau i màster (oficials i propis) 
buscant aliances i complementa-
rietat amb altres nivells educatius 
com per exemple la formació pro-
fessional.

Dissenyar i activar noves tipologies 
d’ensenyaments propis, com ara 
les microcredencials, i fomentar la 
col·laboració amb entitats exter-
nes, nacionals i internacionals, per 
tal d’augmentar l’oferta.

Consolidar l’oferta de l’Escola de 
Formació Esportiva (ESFE) amb el 
disseny d’una oferta que potencie 
diferents tipus d’activitats que co-
brisquen tots els àmbits d’interés.
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Generació de 
coneixement, 
transferència  
i innovació.

Les actuacions en aquest àmbit esta-
ran guiades per dos objectius: promou-
re una recerca de qualitat, accessible i 
oberta, i connectar la Universitat amb la 
societat. Amb aquesta finalitat, avança-
rem en el desplegament de les diferents 
accions del pla d’actuació del segell de 
qualitat “Excel·lència en Recursos Hu·
mans en Investigació (hrs4r)”. 

Per a millorar la recerca, realitzarem una 
anàlisi de les estructures d’investigació 
i s’afavorirà la multidisciplinarietat i 
complementarietat assegurant que 
acrediten suficient massa crítica. 
Aquests entorns col·laboratius de ca-
ràcter multidisciplinari propicien la rea-
lització d’una recerca basada en la curi-

ositat i per a contribuir a la solució dels 
grans reptes d’interés científic, social, 
econòmic, cultural, tècnic i pedagògic 
del territori. Aquesta característica su-
posa un clar avantatge i una posició 
privilegiada per a la participació i lide·
ratge en grans projectes de recerca 
d’àmbit internacional i en convocatòries 
de grans equipaments científics.

Pel que fa a la captació del futur per·
sonal docent i investigador de la Uni-
versitat, cal tenir present que no hi ha 
universitat sense doctorat i activitat 
investigadora. L’activitat investigadora 
més intensiva i productiva es du a terme 
en la fase de doctorat, almenys pel que 
fa a publicacions i innovació. En aquest 
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sentit, treballarem per incrementar el protagonisme institucional de 
l’Escola de Doctorat, i afavorirem la incorporació del personal inves-
tigador al món professional de la recerca mitjançant la formació en un 
ambient científic de qualitat, amb projecció internacional i amb con-
dicions laborals saludables. Addicionalment, treballarem per diversi·
ficar la carrera investigadora, recolzant la incorporació de doctors 
i doctores en empreses i organismes a través del doctorat industrial.

La connexió entre la universitat i la societat es reforçarà fomentant el 
coneixement mutu de necessitats i capacitats. En aquest sentit, es 
facilitaran trobades periòdiques amb representants del món em·
presarial, personal directiu/càrrecs directius i agents emprene·
dors d’èxit, que faciliten un apropament entre la universitat i l’entorn. 
També es posaran en marxa accions d’acompanyament als grups 
d’investigació en la detecció d’oportunitats de col·laboració amb 
els sectors econòmics més importants de la província (ceràmic, 
agroalimentari, logístic, sanitari, turístic…), aprofundint en la utilització 
de les estades en empreses de personal investigador com a eina 
de transferència del coneixement i d’impuls dels doctorats industrials.

L’apropament entre la universitat i la societat es produirà en totes les 
àrees de coneixement, potenciant aquelles que fins aleshores han tin-
gut una menor interacció o una menor visibilitat de la interacció amb 
l’entorn. I en clau interna, s’establirà un programa de reunions periò·
diques amb els responsables dels grups d’investigació amb l’objectiu 
d’identificar sinèrgies i possibilitats de col·laboració amb la societat. 
En tot aquest àmbit de relació amb l’entorn socioeconòmic de la Uni-
versitat, el parc científic tindrà un paper clau, com a concentrador 
d’innovació referent en les comarques de Castelló.

Un element clau en l’engranatge universitat-societat és l’àrea de di-
vulgació científica. En aquest àmbit s’enfortirà la planificació anual 
d’activitats de divulgació, amb el suport a les activitats ja incloses i el 
disseny i programació d’altres activitats puntuals, especialment aque-
lles que fomenten el diàleg entre la ciutadania i la ciència. Tam-
bé es promouran noves accions de ciència ciutadana, aprofitant la 
iniciativa social i el compromís públic del personal investigador, i es 
reforçaran aquelles que ja estan marxa. Igualment, s’acompanyarà 
el personal investigador en les iniciatives de divulgació de la cièn·
cia, i en les convocatòries per a aconseguir suport extern, afavorint 
la formació en les tasques de divulgació i compromís públic de la 
investigació.
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GENERACIÓ DE CONEIXEMENT,  
TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ

Consolidar el segell de qualitat 
“d’Excel·lència en Recursos Hu-
mans en Investigació (hrs4r)” des-
plegant el seu pla d’actuació.

Consensuar un nou model de fun-
cionament dels instituts universita-
ris d’investigació afavorint la multi-
disciplinarietat i complementarietat 
entre les diferents línies d’investi-
gació i àrees de coneixement.

Avançar en els procediments 
d’avaluació de la investigació, 
propiciant el seu alineament amb 
els principis i recomanacions de 
l’Agència Estatal d’Investigació i la 
Comissió Europea.

Aprovar un nou reglament que re-
gule el procediment per a la incor-
poració de personal investigador i 
personal tècnic de suport i revisar 
els processos de selecció i tramita-
ció de les convocatòries de perso-
nal investigador.

Enfortir els serveis generals de su-
port a la investigació, integrant els 
àmbits d’equipament, experimen-
tació animal i suport de tecnologies 
de la informació per a la investiga-
ció en una mateixa estructura.

Implementar la contractació de 
personal tècnic de suport i gestió 
de la investigació a través de la 
figura del contracte indefinit de la 
Llei de la Ciència.

Continuar impulsant la incorpora-
ció de personal d’alt nivell amb la 
participació de programes externs 
i amb programes propis.

Convertir l’Escola de Doctorat en 
un espai de captació de futur per-
sonal investigador i referent per 
desplegar el Pla de formació en 
competències investigadores.

Impulsar el coneixement de les di-
ferents etapes de la carrera investi-
gadora reconeguda en la Llei de la 
Ciència i afavorir la diversificació de 
la carrera investigadora.

Afavorir la coordinació entre els 
màsters de perfil investigador i els 
diferents programes de doctorat a 
fi de generar un espai comú, així 
com establir accions específiques 
de formació predoctoral, especial-
ment en els àmbits en què resulta 
més dificultosa la incorporació de 
nous doctorands i doctorandes.

Instrumentar accions de suport per 
al personal investigador en forma-
ció vinculat al pla propi de promo-
ció de la investigació amb contrac-
te predoctoral de 3 anys de durada.

51. 56.

58.

52.

53.

54.

55.

57.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

POTENCIAR  
LA INVESTIGACIÓ 
DE QUALITAT

ENFORTIR  
ELS RECURSOS 
HUMANS 
DEDICATS A LA 
INVESTIGACIÓ 
I LA SEUA 
FORMACIÓ

Impulsar la creació de nous ins-
tituts, comunitats estratègiques 
d’investigació i unitats mixtes o 
associades en àmbits estratègics 
com ara el sector turístic o les tec-
nologies educatives.

Adaptar els diferents programes i 
accions del Pla de promoció de la 
investigació, intensificant les acci-
ons adreçades al personal investi-
gador novell, a la transferència del 
coneixement i a la difusió de resul-
tats d’investigació.

Aprovar un codi de bones pràcti-
ques en investigació i un nou sis-
tema de revisió ètica de projectes.
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GENERACIÓ DE CONEIXEMENT,  
TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ

Agilitzar els processos interns de 
gestió de la investigació, la trans-
ferència i el doctorat amb noves 
eines informàtiques desenvolupa-
des sota la premissa d’usabilitat.

Impulsar la redacció i desenvolupa-
ment d’una estratègia institucional 
de comunicació i difusió de la cièn-
cia per als anys que venen.

Enfortir l’àmbit de la cultura científi-
ca, la ciència ciutadana i la innova-
ció i realitzar una planificació anual 
d’activitats de divulgació científica. 

Vertebrar les accions de comunica-
ció de la ciència en tot el territori, 
també en l’espai rural, amb el fo-
ment de les Seus de la Universitat 
com a canals difusors de les activi-
tats de divulgació científica.

Impulsar el treball, en l’àmbit de 
la comunicació de la ciència, amb 
organitzacions socials, i desenvo-
lupar noves accions de divulgació 
inclusiva, per a arribar a públics no 
habituals fomentant la diversitat i 
superant l’exclusió social.

Intensificar l’acompanyament al 
personal investigador en el cicle de 
vida dels projectes (entre d’altres, 
Horitzó 2030 i Erasmus+ KA2), des 
de la identificació de convocatò-
ries, la preparació de sol·licituds, 
l’execució i la rendició de comptes. 

Promoure la protecció industrial 
i intel·lectual dels resultats d’in-
vestigació i actualitzar i millorar la 
difusió del catàleg de capacitats i 
oferta de coneixement.

Potenciar la transferència de co-
neixement en les àrees de ciències 
humanes, socials i jurídiques.

Reforçar el programa UJI Emprén 
OnSocial amb una nova orientació 
que incorpore un itinerari intensiu, 
addicional, dissenyat específica-
ment per a la creació d’empreses 
basades en el coneixement.

65.

76.

77.

79.

80.

69.

Vertebrar les activitats de trans-
ferència de coneixement d’acord 
amb les directrius de la nova estra-
tègia d’especialització intel·ligent 
de la Comunitat (S3), potenciant 
la relació amb agents i institucions 
clau del sistema valencià d’innova-
ció (Conselleries, AVI, IVACE, Inn-
dromeda, Districte Digital…).

71.

66.

67.

68.

70.

74.

FACILITAR 
L’ACTIVITAT 
DEL PERSONAL 
INVESTIGADOR

APROPAR EL 
CONEIXEMENT 
GENERAT EN LA 
UNIVERSITAT A 
LA SOCIETAT

PROMOCIONAR 
L’EMPRENEDORIA, 
LA 
TRANSFERÈNCIA 
DE CONEIXEMENT 
I LA INNOVACIÓ 
ENTRE EL 
PERSONAL 
INVESTIGADOR

Consolidar les accions bandera de 
difusió de la ciència, com Firujici-
ència i la Nit Europea de la Investi-
gació, per a apropar la ciència a la 
resta de la societat.

78.Impulsar, amb el suport de l’Espai-
tec i la Fundació Universitat Jau-
me I-Empresa, la participació dels 
grups d’investigació de l’UJI en 
convocatòries de projectes orien-
tats a la innovació.

72.

Posicionar al parc científic com a 
concentrador d’innovació possibi-
litant l’apropament a la Universitat 
d’empreses innovadores, ampliant 
els espais i facilitant entorns on els 
grups d’investigació puguen, mit-
jançant demostradors, presentar 
les potencialitats d’innovació dels 
seus resultats.

73.

Consolidar el Programa de Mece-
natge i Patrocini, impulsant les cà-
tedres i aules de la Universitat Jau-
me I com a estructures estables per 
a la col·laboració amb institucions i 
empreses.

75.

Fomentar la formació continuada 
del personal dels serveis de suport 
a la investigació, la transferència i 
el doctorat afavorint l’intercanvi de 
bones pràctiques amb centres de 
referència

Incentivar la publicació dels resul-
tats d’investigació en accés obert 
enfortint instruments com el repo-
sitori o els acords transformatius 
i afavorir la formació del personal 
investigador a través de Bibliote-
ca, en ciència oberta.
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Igualtat, 
responsabilitat 
social  
i compromís 
cultural i 
lingüístic.

La Universitat Jaume I fa una aposta de-
cidida per a generar un impacte positiu 
a la societat a través de la seua funció 
social: la docència, la investigació i l’ex-
tensió de la cultura. D’aquesta manera 
vol continuar avançant en la seua res·
ponsabilitat social universitària vincu-
lada als seus valors i a la consecució 
dels objectius del desenvolupament 
sostenible.

El desplegament del III Pla d’Igualtat 
UJI permetrà visualitzar i consolidar el 
compromís de la Universitat per la igual·

tat efectiva de dones i homes. Així 
com conscienciar i formar perquè els 
estudis i la investigació a la Universitat 
incloga la perspectiva de gènere i di·
versitat afectivosexual. Aquest impuls 
requerirà un seguiment i una avaluació 
continua que haurem de compartir per 
tal de millorar. D’aquesta manera esta-
rem impulsant una ciència i unes com-
petències transversals que puguen tin-
dre impacte en els nostres entorns, com 
també en els reptes i problemes socials 
que estan requerint d’una Universitat 
amb altura de mires i inclusiva.
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L’avanç en la responsabilitat social universitària requereix l’acció col-
lectiva i aconseguir que aquesta siga mobilitzadora. També demana la 
generació d’aliances amb tots els actors socials i la cooperació amb 
ells per a dissenyar i definir les millors respostes. L’UJI es compromet 
a definir un Pla de cooperació UJI amb el seu entorn per a trobar 
respostes conjuntes als reptes que aquest segle XXI ens planteja. 

Igualment, l’UJI vol ser reconeguda per ser una universitat inclusiva, 
treballant per no deixar a ningú enrere dels estudis, la investigació i 
la cultura universitària. El desplegament del Pla d’inclusió de les per·
sones amb discapacitat serà la ferramenta idònia. D’aquesta manera 
es vol impulsar l’accessibilitat al campus, afavorint la inclusió plena de 
les persones amb discapacitat a les diferents activitats que tenen lloc 
al campus i facilitant la participació plena en l’UJI. 

A més a més, la Universitat Jaume I ratifica el seu compromís amb 
la cultura i es compromet a continuar treballant perquè aquesta siga 
un bé comú i un dret efectiu i universal de tota la societat. La Uni-
versitat ha consolidat una forma de fer cultura, un model propi, amb 
uns continguts que no entren en competència amb l’oferta de les ins-
titucions públiques i privades que comparteixen la responsabilitat de 
“fer cultura” al territori, sinó que més aviat, conviuen en clau de com-
plementarietat. 

L’UJI, des del respecte a la diferència, es compromet a treballar col·
laborativament amb els col·lectius que lideren els processos al 
territori, vertebrant-lo a partir de les aliances amb altres institucions 
i a partir del Projecte d’Extensió Universitària. Cal continuar fent de la 
cultura una eina de transformació social, que ha de construir-se bus-
cant la implicació de l’estudiantat amb les propostes culturals UJI.

El model cultural UJI ens fa singulars en el context de les universitats 
de l’Estat, pel treball en xarxa, la transversalitat, la suma de liderat-
ges, i pel fet de situar la cultura en el centre de les polítiques locals. 
La nostra voluntat de continuar avançant recomana la sistematització 
d’aquest model amb la definició d’un catàleg de bones pràctiques 
culturals, així com encetar un procés per a la catalogació i ordena·
ció del patrimoni i del fons artístic i cultural de l’UJI. Després de 

trenta-un anys com a universitat, i més de mig segle com a col·legi 
universitari, el patrimoni artístic i cultural de la Universitat és un ac-
tiu que cal fer valdre, al mateix temps que es consolide el sentiment 
de pertinença a través dels programes alumni-SAUJI i Sènior UJI.

Pel que fa al compromís lingüístic, l’Estratègia de Convivència i Pro-
moció Lingüística (ECOPOL) de la Universitat Jaume I confirma la 
voluntat ferma per a dotar la comunitat universitària dels recursos 
lingüístics necessaris en el desenvolupament de la carrera adminis-
trativa, acadèmica i investigadora. La seua consolidació mitjançant 
l’activació de noves accions és necessària en els àmbits dels estudis, 
el professorat i la investigació. 

Així doncs, en l’àmbit lingüístic és fonamental la consolidació de la 
formació en llengües de forma que donen resposta a les necessitats 
de la comunitat universitària d’una forma sostenible a la vegada que 
eficient. L’adquisició de competències lingüístiques per part de la 
comunitat universitària és una eina indispensable per tal de complir 
els Objectius de Desenvolupament Sostenible, l’UJI no pot defugir 
aquest compromís. 

Al mateix temps, el balanç entre l’assoliment de competències lin·
güístiques en idiomes estrangers ha de ser harmònic amb les acci-
ons de promoció de la llengua pròpia de l’UJI per tal de ser una uni-
versitat connectada amb el seu entorn i context lingüístic i, al mateix 
temps, amb vocació internacional promovent per exemple, lectorats 
en català en altres països i valorant el nostre repertori lingüístic.

En aquest sentit, treballarem per tal que l’ús del valencià com a llen·
gua de la ciència i de la docència ha de veure’s com a una oportu-
nitat que enriqueix acadèmicament la nostra comunitat universitària.
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IGUALTAT, RESPONSABILITAT SOCIAL  
I COMPROMÍS CULTURAL I LINGÜÍSTIC

Donar a conèixer a la comunitat 
universitària el III Pla d’Igualtat de 
l’UJI mitjançant activitats formati-
ves i de divulgació.

Oferir formació en matèria de co-
municació i llenguatge inclusiu i 
comunicar els resultats de la in-
vestigació universitària en matèria 
d’igualtat a través dels mitjans de 
comunicació.

Desenvolupar campanyes especí-
fiques de sensibilització contra les 
microviolències (comentaris, acu-
dits…) que pateixen les persones 
LGTBIQ+, implicant a tota la comu-
nitat universitària.

Definir el Model de cooperació per 
a afavorir l’impacte positiu de l’UJI 
al seu entorn social i potenciar  les 
activitats de solidaritat i voluntariat.

Enfortir les accions que promo-
uen la igualtat de gènere en cièn-
cia i proporcionar també l’impuls 
d’aquelles que la treballen de ma-
nera transversal.

Potenciar les accions de sensibilit-
zació i formació respecte als ODS 
entre la comunitat universitària i 
col·laborar amb altres entitats en 
aquest àmbit. 

Desplegar el pla d’inclusió de les 
persones amb discapacitat i mi-
llorar l’accessibilitat del campus 
mitjançant accions que possibili-
ten l’obtenció de segells de bones 
pràctiques en aquest àmbit.

Millorar el caràcter inclusiu de la 
Universitat fomentant l’associacio-
nisme de persones amb discapa-
citat, i necessitats especials de su-
port educatiu, i la seua participació 
en els òrgans de govern.

Unir tota la formació que s’ofereix 
en matèria de llengües (FUE, SLT, 
SAUJI, etc.) en un programa global 
de formació lingüística que dote de 
major entitat l’oferta formativa en 
aquest àmbit i reforçar el CAL vir-
tual  amb recursos, cursos virtuals 
de llengües o grups de conversa en 
línia.

Augmentar les accions de formació 
en anglès en línia i els recursos de 
traducció d’anglés per incrementar 
la seua utilització i afavorir la inter-
nacionalització.

Potenciar l’acreditació en espanyol 
a través del programa SICELE per 
permetre que el nostre estudiantat 
que puga impartir docència a l’es-
tranger. 

Potenciar la formació en altres llen-
gües estrangeres a partir de les 
necessitats en els diferents àmbits 
acadèmics, tenint en compte les 
necessitats de formació lingüística 
complementaria a la que ja existeix 
als graus en els diferents centres.

81.

87.

89.

82.

83.

84.

85.

86.

88.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

IMPULSAR  
LA IGUALTAT  
I EL RESPECTE  
A LA  
DIVERSITAT

MILLORAR EL 
REPERTORI 
LINGÜÍSTIC DE 
LA COMUNITAT 
UNIVERSITÀRIA

FOMENTAR  
LA 
RESPONSABILITAT 
SOCIAL 

Fer formació i capacitació en lide-
ratge amb perspectiva de gènere i 
diversitat per al personal de l’UJI.

Elaborar informes d’impacte de 
gènere en els processos de selec-
ció, accés i promoció de personal 
de l’UJI.

Alinear els diferents programes i 
accions del Pla de promoció de la 
investigació amb les directrius del 
Pla d’igualtat de la universitat.

Visibilitzar i apropar a la comunitat 
universitària la Unitat d’igualtat i el 
Punt Violeta-Rainbow.
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IGUALTAT, RESPONSABILITAT SOCIAL  
I COMPROMÍS CULTURAL I LINGÜÍSTIC

Fomentar la formació en català per 
l’estudiantat no catalanoparlant i 
en espanyol per l’estudiantat es-
tranger amb programes específics 
de formació per a garantir el segui-
ment dels estudis de grau i post-
grau, i poder acreditar-ne el nivell.

Reactivar lectorats de català en 
universitats estrangeres que oferei-
xen la possibilitat de gaudir d’es-
tades docents en altres països per 
fomentar el coneixement de la llen-
gua pròpia.

Fomentar la implicació de l’estudi-
antat UJI en l’àmbit de la cultura i 
el territori, amb la implementació 
d’un programa de reconeixement 
de competències transversals cul-
turals a l’estudiantat.

Consolidar el model cultural propi 
de l’UJI elaborant un catàleg de 
bones pràctiques culturals que el 
sistematitze al si de la universitat, i 
que permeta el reforç del diàleg i la 
col·laboració amb institucions del 
nostre entorn i internacionals.

Reforçar el Programa d’Extensió 
Universitària PEU-UJI obrint-lo a la 
col·laboració amb altres instituci-
ons per tal que l’UJI continue sent 
agent transformador del territori. 
També es potenciaran les accions 
adreçades al  desenvolupament lo-
cal  i a la sostenibilitat social. 

Encetar un procés per a la catalo-
gació i ordenació del patrimoni i del 
fons artístic i cultural de l’UJI per tal 
de visibilitzar el compromís amb la 
cultura com a valor, obrint la possi-
bilitat de crear col·leccions pròpies 
de l’UJI.

Enfortir la relació amb el titulats 
de l’UJI i incorporar estudiant UJI 
d’èxit professional a la xarxa alum-
ni-SAUJI per a potenciar el senti-
ment de pertinença i compromís 
amb UJI.

Consolidar el programa Sènior-UJI 
amb accions que afavorisquen la 
continuïtat del sentiment de per-
tinença i la valoració del coneixe-
ment de les persones que han for-
mat part del personal UJI.

97.

103.98.

99.

100.

101.

102.

104.

105.

106.

107.

MILLORAR EL 
REPERTORI 
LINGÜÍSTIC DE 
LA COMUNITAT 
UNIVERSITÀRIA

POTENCIAR  
EL PAPER 
CULTURAL DE 
L’UJI I LA 
SEUA PROJECCIÓ 
TERRITORIAL

Consolidar i avançar en el suport a 
la docència en valencià amb me-
sures com la formació lingüística 
i l’assessorament a la producció i 
traducció de materials docents.

Afavorir la publicació en obert en el 
repositori digital de l’UJI des d’una 
perspectiva multilingüe.

Millorar la difusió de les accions de 
promoció de llengües mitjançant 
un pla de comunicació i difusió 
que consciencie sobre la impor-
tància d’adquirir i fer servir tant les 
llengües oficials com les estrange-
res. 
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Internacionalització.

La Universitat Jaume I ha fet grans es-
forços en els últims anys en l’àmbit de 
la internacionalització. Aquests esfor-
ços s’han traduït en un increment de 
la mobilitat del nostre estudiantat, així 
com del PAS i PDI, amb la creació de 
nous programes de mobilitat i l’extensió 
del programa Erasmus a destinacions 
extra-Europees. Malgrat els esforços 
per ampliar les possibilitats de mobilitat 
internacional per a la nostra comunitat 
universitària, la pandèmia de la CO-
VID19, amb una crisi econòmica sense 
precedents i un entorn internacional in-
cert, ha afectat i està afectant l’activitat 
acadèmica a escala internacional, així 
com la mobilitat tal com la coneixem 
fins ara.

En aquest entorn la Universitat ha de 
trobar noves estratègies per a adap-
tar-se als canvis en l’àmbit internacio-
nal i aprofitar les oportunitats que ens 
ofereixen les noves tecnologies. És per 
això que hem d’adoptar un concepte 
d’internacionalització ampli, més enllà 
de la mera mobilitat de les persones de 
la comunitat universitària i la signatura 
d’acords internacionals de col·laboració 
amb altres institucions. Dins d’aquesta 
estratègia d’internacionalització hem 
d’integrar, a més de la mobilitat, aspec-
tes com la internacionalització dels pro-
grames formatius, assegurant la seua 
qualitat, la internacionalització de la 
recerca i la innovació, com també de la 
cultura i la cooperació.  Aquesta estratè-
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gia permetrà millorar el posicionament de la Universitat a Universitats 
espanyoles i al seu posicionament en el marc de l’excel·lència i de la 
qualitat internacional. 

Pel que fa a la mobilitat de les persones que integren la nostra comu-
nitat universitària es consolidaran els nous programes de mobilitat 
del nostre estudiantat creats en els darrers anys i s’implementaran 
nous formats de mobilitat dins de l’estratègia d’internacionalització 
a casa, introduint les mobilitats virtuals i les mobilitats combina·
des. A més, conscients de la importància de la mobilitat del PAS i 
PDI, un dels nostres objectius serà la recuperació de la mobilitat del 
personal 

Un dels nostres reptes com a Universitat de referència en el nostre 
territori és la formació de les futures generacions de forma que siguen 
competitives en un món cada vegada més internacional i internaci-
onalitzat. Per aquest motiu és inqüestionable la necessitat de dotar 
al nostre estudiantat de la formació adequada a les necessitats en el 
món laboral. En aquest sentit, un dels nostres objectius és avançar en 
la internacionalització dels programes formatius i de la projecció 
de l’ocupabilitat internacional, desenvolupant polítiques d’internaci-
onalització que permeten la integració de la mobilitat en els progra·
mes d’estudi aprofitant les noves formes de mobilitat i la promoció 
de diferents programes conjunts internacionals. 

En l’àmbit de la recerca i la innovació és important no tan sols 
l’atracció del talent internacional i/o altament internacionalitzat, sinó 
que és fonamental que els nostres investigadors i investigadores pu-
guen gaudir dels avantatges de l’exposició a un entorn internacional 
des del començament de la seua formació com a joves doctors i 
doctores. Per això s’afavoriran programes com la cotutela i el segell 
de doctorat internacional. A més, es facilitarà que els investigador i 
les investigadores estiguen en contacte amb investigadors i investiga-
dores capdavanters facilitant la seua integració en la nostra Universi-
tat amb un programa d’acollida per al personal investigador con·
vidat. La participació de l’UJI en el consorci d’Universitats Europees 
EDUC afavorirà sense dubte les oportunitats d’internacionalització de 

la recerca i la innovació en el marc de nova generació de programes 
fonamentals per a la cooperació internacional Erasmus + 2021-2027 
i Horitzó Europa.

En l’àmbit de la internacionalització de la cultura i la cooperació, 
l’objectiu és ampliar la dimensió internacional del nostre model cultural 
i elaborar una estratègia institucional de cooperació internacional, 
ampliant els països considerats estratègics i elaborant programes de 
cooperació en el marc de la mobilitat del PDI en matèria de coopera-
ció, i amb la col·laboració amb la Generalitat Valenciana.

Totes aquestes accions d’internacionalització aniran acompanyades 
d’un pla de promoció exterior, tenint en compte les àrees geogrà-
fiques prioritàries com Europa, Àsia i Amèrica Llatina, i considerant 
les sinergies amb les universitats sòcies d’EDUC. Tot això es porta 
a terme, també, comptant amb actius importants per a la projecció 
internacional de la Universitat com el programa Ambaixadors Inter·
nacionals i els Club Alumni Internacional.
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Adoptar nous formats de mobilitat 
de l’estudiantat ajudats per la digi-
talització que combinen la mobilitat 
virtual amb estades breus presen-
cials, així com formats virtuals en el 
marc de les estratègies d’internaci-
onalització a casa.

108.MILLORAR ELS 
PROGRAMES  
DE MOBILITAT

Afavorir la internacionalització de la 
investigació a través de les oportu-
nitats que genera la participació de 
la Universitat Jaume I en el consor-
ci d’universitats europees EDUC.

118.PROMOURE 
LA INTERNA-
CIONALITZACIÓ 
DE LA RECERCA  
I LA INNOVACIÓ

Dissenyar el programa d’acollida 
per al personal investigador convi-
dat.

119.

115. Desenvolupar el pla d’actuacions 
del projecte presentat pel consorci 
EDUC (European Digital UniverCity) 
en la convocatòria d’universitats 
europees.

Renovar el Programa Ambaixadors 
Internacionals i consolidar els Club 
Alumni Internacional.

Consolidar un Pla de promoció 
exterior de la Universitat definint 
àrees geogràfiques prioritàries com 
Europa, Àsia (Xina, Japó i Corea del 
Sud) i Amèrica Llatina i considerar 
les sinergies amb altres membres 
d’EDUC.

Augmentar els projectes instituci-
onals de cooperació internacional 
(KA2 Strategic Alliances).

114.

116.

117.

MILLORAR EL 
POSICIONAMENT 
ESTRATÈGIC 
EN L’ÀMBIT 
INTERNACIONAL

Afavorir programes (cotuteles, doc-
torat internacional) i espais d’inter-
canvi de personal investigador en 
formació i joves doctors i doctores 
en l’àmbit internacional.

120.

Elaborar una estratègia UJI de co-
operació internacional i ampliació 
dels països amb els quals s’esta-
bleixen programes de cooperació.

Desenvolupar programes de mobi-
litat del PDI en matèria de coope-
ració i programes de consolidació 
institucional amb altres països en 
col·laboració amb la Generalitat 
Valenciana.

Encetar un procés d’internaciona-
lització del model cultural propi, 
UJI-encultura, i de l’Extensió Uni-
versitària, que incorpore les dinà-
miques internacionals a les accions 
i propostes culturals desenrotlla-
des a l’UJI seguint els principis de 
l’Agenda 2030.

121.

122.

123.

PROMOURE LA 
INTERNACIONA- 
LITZACIÓ DE LA 
CULTURA I LA 
COOPERACIÓ

Potenciar la mobilitat del PAS i PDI 
amb la recuperació i la creació de 
nous programes. 

109.

110.

111.

Potenciar la mobilitat amb les uni-
versitats sòcies del consorci EDUC 
(European Digital UniverCity).

Millorar el sistema de gestió de 
mobilitat i la seua digitalització 
amb el projecte Erasmus Without 
Papers-EWP, entre altres. 

112.IMPULSAR 
LA DIMENSIÓ 
INTERNACIONAL 
DELS ESTUDIS

Avançar en la internacionalització 
dels programes formatius amb 
formats que permeten integrar la 
mobilitat de l’estudiantat en els 
programes d’estudi: dobles titu-
lacions internacionals, COIL (Co-
llaborative on-line International 
Learning) i programes de mobilitat 
combinada (mobilitat virtual com-
binada amb estades breus), així 
com impulsant la docència en an-
glès per a facilitar la internaciona-
lització.

113. Establiment de mesures de pro-
moció de programes conjunts in-
ternacionals (Erasmus Mundus o 
altres en l’àmbit d’estudis de grau).

INTERNACIONALITZACIÓ
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Governança, 
recursos i 
sostenibilitat.

Una adequada governança i uns recur-
sos adequats i suficients són essencials 
per a poder portar a terme el conjunt 
d’accions descrites en els apartats an-
teriors. En aquest sentit, s’executaran 
un conjunt d’accions que tenen tres fi-
nalitats bàsiques: avançar en un model 
de govern obert, comptar amb un mo-
del que asegure la nostra sostenibilitat 
econòmica i disposar d’infraestructu·
res adequades i sostenibles mediam-
bientalment.

Pel que fa a la governança es consolida-
rà i avaluarà el funcionament del marc 
d’integritat institucional, fent formació 
i donant difusió als diversos instruments 

de responsabilitat social universitària 
(codi ètic, línia ètica, CERSU...). També, 
es desplegarà la Llei de convivència, 
i es fomentarà la transparència amb 
diverses iniciatives per publicar dades 
i indicadors de gestió, i s’incentivarà la 
participació i la cogovernança en la 
presa de decisions.

A més a més, es continuarà amb el pro·
cés de desplegament estatutari, alho-
ra que s’adapta el marc normatiu intern 
a les importants reformes legislatives 
previstes en l’entorn universitari (Llei de 
la Ciència, LOSU…). Al mateix temps, 
es continuarà impulsant la digitalització 
en materia de gestió, posant l’èmfasi 
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en la usabilitat d’aplicacions d’administració electrònica i els sistemes 
d’intercanvi automatitzat. Igualment, s’elaborarà un pla de comuni·
cació que, amb la participació de la comunitat universitària, planifique 
les accions comunicatives, els destinataris, els canals més adequats i 
fomente el sentit de pertinença entre la comunitat universitària. 

En matèria de sostenibilitat econòmica, resulta essencial la signatura i 
el desplegament d’un model de finançament plurianual del sistema 
universitari públic valencià que assegure els ingressos necessaris per 
a poder continuar prestant un servei públic de qualitat. Continuarem 
reivindicant la seua aprovació i, una vegada aprovat, caldrà ajustar 
els sistemes interns d’assignació de recursos (econòmics, do·
cents…) a les directius corresponents. Així mateix, mantindrem una 
posició proactiva en la captació de recursos externs participant insti-
tucionalment, o incentivant la participació en convocatòries competi-
tives, i prestant atenció a les que puguen desplegar-se en l’execució 
del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència. 

Cal exigir el finançament necessari, al mateix temps, però, cal rendir 
comptes per tal de mostrar a la societat que dels recursos invertits en 
l’UJI se’n fa un bon ús. En aquest sentit, es milloraran els sistemes 
d’anàlisi de costos i de rendició de comptes en matèria econòmica. 
I s’incorporarà la informació relativa als ODS en el cicle pressupos·
tari (tant en l’elaboració del pressupost com en la seua liquidació) per 
tal de mesurar la contribució de l’UJI a l’Agenda 2030.

Es finalitzaran les infraestructures del campus, imprescindibles per 
a donar resposta a les necessitats en els pròxims anys. La finalització 
de la segona fase de la Facultat de Ciències de la Salut permetrà 
executar les obres de reforma i adequació d’espais en la Facultat 
de Ciències Humanes i Socials i en l’edifici d’esports i serveis 
centrals, per a resoldre les dificultats d’espais dels últims anys. En el 
mateix sentit, la construcció del nou edifici d’investigació permetrà 
resoldre les mancances d’espai per a grups d’investigació, que han 
afectat les seues possibilitats de creixement en infraestructures i en 
captació de talent. En aquest sentit, s’elaboraran uns criteris d’assig·
nació d’espais per al PDI en atenció a les necessitats en els àmbits 
docents i investigadors. 

També es finalitzarà el centre d’innovació educativa i tecnologies 
digitals i es buscaran recursos a través de fórmules de cofinançament 
o col·laboració per ampliar la capacitat del parc científic i tecnolò·
gic, i per dotar a la universitat d’altres infraestructures investigado·
res necessàries. 

No només es consolidarà el campus sinó també s’avançarà decidi-
dament en la seua sostenibilitat ambiental. Immersos en un estat 
d’emergència climàtica, l’UJI ha de tenir una actuació ferma en la 
descarbonització i, en aquest sentit, es dotaran els sostres dels edi-
ficis lliures, d’instal·lacions fotovoltaiques, i s’accomplirà una actua-
ció singular en les pistes esportives, per a cobrir una part amb sostres 
dotats d’una instal·lació solar que permeta l’autosuficiència. Tam-
bé es definirà i s’executarà un pla de rehabilitació i millora energè·
tica per a la millora de l’eficiència energètica dels edificis del campus. 
Igualment, s’automatizarà el procés de captura, anàlisi i visualització 
de dades energètiques, per a permetre calcular la petjada de carboni 
i planificar mesures d’estalvi. Finalment, es planificaran i s’executaran 
accions de promoció i sensibilització en matèria de consum i mo·
bilitat sostenible.
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Actualitzar, automatitzar i millorar la 
usabilitat del portal de transparèn-
cia i afavorir la difusió de l’activitat 
executada pels diferents serveis i 
òrgans de la universitat. 

124.MILLORAR LA 
TRANSPARÈNCIA, 
LA INTEGRITAT 
INSTITUCIONAL 
I LA 
PARTICIPACIÓ 

ASSEGURAR LA 
SOSTENIBILITAT 
ECONÒMICA 
I MILLORAR 
LA RENDICIÓ 
DE COMPTES 
EN MATÈRIA 
ECONÒMICA

Reivindicar l’aprovació i aplica-
ció per part de la Generalitat d’un 
sistema de finançament plurianual 
equitatiu i sostenible que permeta 
mantenir la prestació d’un servei 
públic de qualitat.

131.Culminar l’adaptació de la norma-
tiva pròpia al nou marc estatutari i 
dictar les disposicions necessàries 
per al desenvolupament i aplicació 
dels canvis en la legislació estatal 
universitària.

128.MILLORAR  
LA NORMATIVA, 
LA GESTIÓ 
I LA 
COMUNICACIÓ

129. Millorar l’administració electrò-
nica amb la revisió i usabilitat de 
les aplicacions, revisió dels perfils 
d’usuaris i de tasques a realitzar 
per cadascú, i el perfeccionament 
de la interoperabilitat (intercanvi 
d’informació) amb altres adminis-
tracions.

Consensuar un Pla de comunica-
ció amb la finalitat de planificar les 
accions comunicatives tant inter-
nes com externes, i afavorir que la 
comunitat universitària s’identifique 
amb la Universitat Jaume I com a 
imatge de marca.

130.

Revisar i adaptar els sistemes d’as-
signació de recursos al nou pla de 
finançament, una vegada s’aprove i 
resulte d’aplicació.

132.

Impulsar la captació de recursos 
addicionals en convocatòries com-
petitives de finançament o a través 
de convenis de subvencions nomi-
natives, prestant especial atenció 
als fons europeus Next Generation. 

133.

Millorar els sistemes d’anàlisi de 
costos i de rendició de comptes en 
matèria econòmica. 

134.

Incorporar la dimensió dels ODS en 
el cicle pressupostari (elaboració i 
liquidació dels pressupostos). 

135.

Consolidar el marc d’integritat 
institucional (codi ètic, línia ètica, 
CERSU, pla antifrau…) amb difu-
sió, formació i avaluació del seu 
funcionament. Desplegar la llei de 
convivència de forma alineada amb 
aquest marc. 

125.

126. Reforçar el compromís per a moti-
var i implicar els col·lectius de l’UJI 
en l’organització institucional i en 
els procediments de presa de de-
cisions i millorar els incentius per 
a la implicació institucional en la 
gestió. 

127. Automatitzar la recollida d’infor-
mació i indicadors de gestió i pu-
blicar-la en un portal de dades  i 
en quadres de comandaments 
específics per a càrrecs directius. 
Elaborar i executar un Pla de pu-
blicació de dades anonimitzades 
en format obert per a facilitar la 
realització d’estudis independents 
d’investigació i/o millora de la Uni-
versitat.

GOVERNANÇA, RECURSOS I SOSTENIBILITAT
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Concloure la construcció d’infraestructures 
en execució (edifici d’investigació, centre 
d’innovació educativa i tecnologies digi-
tals…).

136.MILLORAR LES 
INFRAESTRUCTURES 
I LA UTILITZACIÓ 
D’EQUIPAMENTS  
DEL CAMPUS

Ampliar les instal·lacions fotovoltaiques dels 
edificis disponibles i realitzar una instal·lació 
singular, cobrint part de les pistes esportives 
a l’aire lliure amb sostres amb una instal·lació 
solar que permeta l’autosuficiència energèti-
ca.

140.MILLORAR LA 
SOSTENIBILITAT 
I HABITABILITAT 
DEL CAMPUS

141. Definir i executar un pla de rehabilitació i mi-
llora energètica (aïllament, substitució de llu-
minàries i sistemes de climatització…) en els 
edificis del campus amb una menor eficiència 
a causa de l’antiguitat. 

Automatitzar la captura, anàlisi, visualització 
de dades energètiques i mediambientals que 
permeta, entre altres, l’obtenció de la petjada 
de carboni i planificar mesures de sostenibili-
tat d’estalvi energètic.

142.

Realitzar accions de promoció i sensibilitza-
ció en matèria d’estalvi energètic, consum 
sostenible i de mobilitat sostenible i saluda-
ble, així com continuar augmentant la segu-
retat viària i la biodiversitat al campus.

143.

Inclusió de clàusules de responsabilitat social 
en els àmbits social, ambiental i ètic, als plecs 
de contractació. 

144.

Elaborar i executar un nou pla d’inversions 
amb les infraestructures pendents per a con-
solidar el campus (Remodelació de la FCHS, 
Edifici d’Esports i Serveis Centrals, substi-
tució del paviment de les pistes esportives, 
ampliació de la capacitat del parc científic…).

137.

138. Incrementar la disponibilitat de nous espais 
per a realitzar projectes i activitats d’inves-
tigació amb la posada en marxa del nou 
edifici d’investigació i transferència de co-
neixement i elaborar uns nous criteris d’as-
signació d’espais per a PDI tant per a neces-
sitats investigadores com docents.

139. Planificar i executar un pla de millora de ser-
veis informàtics que millore la seguretat, la 
usabilitat d’aplicacions, les mateixes aplica-
cions i els serveis d’escriptori remot, entre 
altres.

GOVERNANÇA, RECURSOS I SOSTENIBILITAT
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Candidatura per l’UJI representa la pluralitat i les 
diferents sensibilitats de la comunitat universitària i 
combina de manera equilibrada experiència i renova-
ció. Aquesta suma de veus i mirades ens permet tenir 
una visió enriquida i ajustada a la realitat de l’UJI per 
a desplegar tot el nostre potencial com a institució 
d’educació superior i generadora de coneixement. 
Som un equip de persones amb moltes ganes de 
treballar per donar un impuls renovat i compartit per 
l’UJI i compromeses amb el projecte institucional de 
la universitat pública de Castelló.

La candidatura al Claustre del 
PDI permanent està formada per  
71 titulars (36 dones i 35 homes) 
i 102 suplents i la de PDI no 
permanent inclou 15 titulars  
(7 dones i 8 homes)  
i 26 suplents.

Candidatura  
i equip.
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Eva Alcón Soler

Catedràtica de Filologia 
Anglesa en el Departament 
d’Estudis Anglesos de la 
Universitat Jaume I. Direc-
tora del grup d’investigació 
LAELA (Applied Linguistics to 
the Teaching of the English 
Language). Ha realitzat 
diverses estades docents i 
d’investigació, dirigit diferents 
projectes de recerca i tesis 
doctorals, i publicat en nom-
broses editorials i revistes 
internacionals. Pel que fa a la 
gestió universitària, ha estat 
directora de titulació, vicerec-
tora d’Ordenació Acadèmica 
i Estudiants, vicerectora de 
Relacions Internacionals, 
col·laboradora de la Cáte-
dra UNESCO de Gestión y 
Política Universitaria, així com 
avaluadora de l’ANEP, l’AVAP 
i ANECA. Des de 2018 és 
rectora de l’UJI.

Jesús Lancis Sáez

Catedràtic d’Òptica en el Departament de Física 
de la Universitat Jaume I. La seua labor investi-
gadora està centrada en el camp de la fotònica. 
Investigador del grup de recerca en Òptica, és 
coautor de més de 150 articles científics en 
revistes internacionals, i ha dirigit nombrosos 
projectes d’investigació finançats per organis-
mes públics. Pel que fa a la gestió́́ universitària, 
ha estat director de Departament, membre del 
Claustre i va liderar el projecte de creació́ de 
l’Escola de Doctorat, de la qual va ser director. 
En l’actualitat és vicerector d’Investigació i 
Transferència.

Vicerector d’Investigació.

Isabel García Izquierdo

Catedràtica de Lingüística Aplicada a la Tra-
ducció al Departament de Traducció i Co-
municació i directora del grup d’investigació 
GENTT (Gèneres textuals per a la traducció), 
que investiga en la millora de la comunicació 
especialitzada multilingüe, àmbit fonamental de 
la seua producció científica. Ha dirigit i participat 
en projectes d’I+D i xarxes europeus i nacionals 
sobre aquestes matèries. Ha impartit cursos, 
seminaris i conferències a universitats nacionals 
i estrangeres i ha participat com a professora 
externa a màsters i programes de doctorat d’al-
tres universitats. Té una extensa trajectòria en 
gestió universitària i en l’actualitat és vicerectora 
d’Estudis i Docència.

Vicerectora d’Estudis i Formació Permanent.

Rectora.
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Eva Camacho Cuena

Professora Titular d’Universitat en el Depar-
tament d’Economia de la Universitat Jaume I. 
Investigadora en el grup de recerca en Econo-
mia Experimental i Computacional, dirigeix la 
Càtedra de Nova Transició Verda a l’UJI. Ha pu-
blicat nombrosos articles en revistes de prestigi 
internacional, i ha dirigit diferents projectes de 
recerca finançats per organismes públics nacio-
nals i internacionals. Ha treballat en institucions 
de prestigi com la Universitat de Kiel (Alemanya) 
(2002-2005) i la Universitat Autónoma de Madrid 
(2006-2009), a més de realitzar nombroses esta-
des en institucions internacionals com a la Uni-
versitat de Bamberg (Alemanya) com Von-Spix 
professor. Ha estat coordinadora de Mobilitat 
i vicerrectora adjunta de Mobilitat i Pràctiques 
Internacionals.

Vicerectora de Relacions Internacionals.

David Cabedo Semper

Professor Titular d’Universitat en el Departament 
de Finances y Comptabilitat de la Universitat 
Jaume I. És autor de diversos articles científics 
publicats en revistes d’àmbit nacional e inter-
nacional. Compta amb experiència professio-
nal fora de l’àmbit universitari, on ha treballat 
d’auditor de comptes a una empresa multinaci-
onal i de director general a l’Instituto de Crédito 
Oficial. Pel que fa a la gestió universitària ha 
tingut diverses responsabilitats, entre d’altres,  
la direcció acadèmica de l’àrea de cooperació 
interuniversitària de l’UJI i la direcció acadè-
mica del Parc Científic de la Universitat.  En 
l’actualitat és vicerector adjunt de Transferència, 
Innovació i Emprenedoria.

Vicerector d’Innovació, Transferència i Divulgació Científica.

Mamen Pastor Verchili

Professora Titular del Departament de Psicologia 
Bàsica, Clínica i Psicobiologia de la Universitat 
Jaume I. La seua labor investigadora se centra 
en les emocions i la seua relació amb el benes-
tar psicològic, des d’una perspectiva de gènere. 
Coordinadora del grup de recerca MPAGER, 
és coautora de nombrosos articles científics, 
avaluadora de projectes de l’àrea de Salut, i ha 
dirigit tesis doctorals i projectes d’investigació 
finançats per organismes públics. Pel que fa 
a la gestió universitària, ha estat secretària de 
Departament, coordinadora de Pràctiques Ex-
ternes Internacionals, vicedegana d’Ordenació 
Acadèmica i coordinadora de Qualitat de la FCS, 
membre de la CANOE i del Claustre.

Vicerectora d’Estudiantant i Vida Saludable.

Joaquin Beltran Arandes

Catedràtic de Química Analítica en el De-
partament de Química Física i Analítica de la 
Universitat Jaume I. La seua labor investigadora 
està centrada en el camp de la espectrometria 
de masses, especialment acoblada a cromato-
grafia i en l’àmbit de la metabolòmica en salut 
pública. Investigador del Grup Q-AMS - Química 
Analítica en Salut Pública i Medi Ambient, és 
coautor de més de 80 articles científics en revis-
tes internacionals, i ha dirigit diferents projectes 
d’investigació finançats per organismes públics. 
En l’aspecte acadèmic ha impartit docència, 
fonamentalment, al Grau en Química i al màster 
universitari en Tècniques Cromatogràfiques Apli-
cades, del qual va ser coordinador, i ha dirigit 
diverses tesis doctorals. Pel que fa a la gestió 
universitària, ha estat vicedirector de l’ESTCE i 
vicerector adjunt d’Estudis i Docència.

Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat.
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Vicent Cervera Mateu

Professor Titular d’Universitat de l’àrea de 
Geometria i Topologia en el Departament 
de Matemàtiques. La seua investigació està 
centrada en la Topología Diferencial aplicada a 
l’anàlisi d’imatges biomèdiques tridimensionals. 
Membre de l’institut d’investigació INIT. Pel 
que fa a la gestió universitària, ha estat director 
del Departament de Matemàtiques, vicerector 
d’Infraestructures, Gestió Econòmica i PAS en 
diferents equips rectorals i president de la Mesa 
Negociadora i del Comité de Salut i Seguretat de 
l’UJI. Actualment és comissionat per a l’Adapta-
ció a la Nova Normalitat.

Vicerector d’Infraestructures i Sostenibilitat.

Modesto Fabra Valls

Professor Titular de Dret Financer i Tributari. Va 
ser secretari general i vicerector d’Assumptes 
Econòmics i Serveis en xarxa de l’UJI. També 
ha sigut director del Projecte per a l’impuls de 
l’administració electrònica. Autor de diverses 
publicacions en matèries relatives als proce-
diments tributaris i la fiscalitat empresarial. La 
seua activitat docent es distribueix en diverses 
titulacions tant jurídiques com a econòmiques i 
en màsters oficials de l’UJI. També ha participat 
com a professor extern en diversos màsters i 
programes de doctorat d’altres universitats. En 
l’actualitat és vicerector de Planificació, Coordi-
nació i Comunicació.

Vicerector de Planificació Econòmica i Estratègica.

Carmen Lázaro Guillamón

Professora Titular de Dret Romà en el Depar-
tament de Dret Públic. La seua línia de recerca 
fonamental és l’anàlisi històrico-crítica de les 
institucions jurídiques romanes, de la tradició 
romanística i dels fonaments del Dret actual. Pel 
que fa a la gestió universitària, ha estat membre 
de la Junta de Facultat i del Claustre en diverses 
legislatures i, directora acadèmica de l’Oficina 
de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat 
(OCDS). En l’actualitat és vicerectora de Cultura 
i Relacions Institucionals.

Vicerectora de Cultura, Llengües i Societat.

Elsa González Esteban

Professora Titular de Filosofia Moral en el Depar-
tament de Filosofia i Sociologia. La seua labor 
investigadora se centra en el camp de l’ètica 
aplicada i els sistemes de governança i gestió 
ètica a les organitzacions. Investigadora del 
grup de recerca en Ètica Pràctica i Democràcia, 
és autora de més de 50 treballs especialitzats 
publicats en articles o llibres nacionals e inter-
nacionals, i ha participat sempre de projectes 
nacionals e internacionals finançats per orga-
nismes públiques sent investigadora principal 
actualment. Pel que fa a la gestió universitària ha 
participat de diferents Comissions Assessores, 
membre del Claustre i des de l’any 2015 directo-
ra acadèmica de la Universitat per a Majors.

Vicerectora de Responsabilitat Social, Polítiques Inclusives i Igualtat.
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Cristina Pauner Chulvi

Professora Titular de Dret Constitucional en 
el Departament de Dret Públic de la Universi-
tat Jaume I. La seua investigació i producció 
científica se centra en l’estudi de les llibertats 
d’expressió i informació, transparència, priva-
citat i protecció de dades. Ha dirigit i participat 
en projectes d’I+D europeus i nacionals sobre 
aquestes matèries. Pel que fa a la gestió univer-
sitària, va ser degana de la Facultat de Ciències 
Jurídiques i Econòmiques (FCJE) de la Universi-
tat Jaume I. En l’actualitat és secretària general.

Secretària General.

Francesc Esteve Mon

Professor Contractat Doctor de l’àrea de Didàc-
tica i Organització Escolar al Departament de 
Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la 
Llengua i la Literatura de la Universitat Jaume I. 
Coordinador del grup de recerca GREAT (Ense-
nyament, Aprenentatge i Tecnologia), centra la 
seua investigació en l’anàlisi de la competència 
digital i la formació docent. Dirigeix i participa 
en diferents projectes d’innovació educativa i 
d’investigació en el camp de la tecnologia edu-
cativa. Actualment és comissionat de la rectora 
per a la coordinació del Gabinet del Rectorat i 
l’Impuls Digital.

Delegat de la rectora per a la Transformació Docent,  
la Comunicació i la Direcció del Gabinet.

EQUIP DE GOVERN
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