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exCM. SR. ReCTOR MAGnÍFIC de LA UnIVeRSITAT JAUMe I, FRAnCISCO TOLedO.

IL·LM. SR. dIReCTOR GeneRAL d’UnIVeRSITATS, JOSÉ CAPILLA.

exCM. SR. PReSIdenT deL COnSeLL SOCIAL de LA UnIVeRSITAT POLITÈCnICA de 
VALÈnCIA, RAFAeL FeRRAndO.

IL·LM. SR. SeCReTARI GeneRAL de LA UnIVeRSITAT POLITÈCnICA de VALÈnCIA, 
VICenT CASTeLLAnO.

dISTInGIdeS AUTORITATS, MeMBReS de LA COMUnITAT UnIVeRSITÀRIA, FAMILIARS, 
AMICS, SenYOReS I SenYORS.

Siguen les nostres primeres paraules d’agraïment a tots vostès per la vostra assistència a 
aquest acte i especialment al professor José duato per la seua lliçó inaugural sobre un tema 
de gran actualitat que pocs com ell dominen al nostre país. el professor duato és una verda-
dera autoritat en matèria de supercomputadors, els seus treballs d’investigació s’han utilitzat 
en el disseny dels supercomputadors Cray T3e i IBM BlueGene/L, i han merescut la més alta 
distinció que en matèria d’investigació atorga la Generalitat Valenciana, el Premi Jaume I de 
noves Tecnologies 2006. Guardó que per tercera vegada aconsegueix un membre d’aquesta 
Universitat, si bé aquesta vegada ha de destacar-se que és la primera vegada que el dit premi 
l’obté algú format a les seues aules. Fet que ens congratula especialment en la mesura que el 
converteix en tot un referent per als nostres estudiants.

També desitgem donar la benvinguda a aquells nous membres d’aquesta comunitat universitària, 
professorat, personal d’administració i serveis i alumnes, i desitjar-los que el seu treball en 
aquesta siga com més profitós i plaent millor. S’incorporen a una institució universitària oberta, 
emprenedora i moderna, que sap que la raó fonamental del reconeixement del que avui gaudeix, 

1.1. Discurs de l’Excm. Sr. Rector Mgfc.
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es basa en l’esforç i la dedicació de tots els que la formen. d’una manera anàloga, voldríem 
mostrar el nostre reconeixement a tots els que ens han deixat i d’una manera molt especial al 
nostre estimat professor Sr. José M. del Rivero de l’eTSe Agrònoms, que en va formar part del 
claustre de professors des de l’inici d’aquesta.

desitge així mateix felicitar el Sr. Antonio Adés, de Ford españa, pel guardó merescut amb què 
aquesta Universitat ha volgut destacar la seua col·laboració i la de l’empresa que dirigeix, i ator-
gar-li la medalla de la Universitat. Ford españa és una companyia que manté una estreta vin-
culació amb aquesta Universitat des de pràcticament la implantació a la Comunitat Valenciana, 
en què destaca el seu centre universitari adscrit on imparteix els ensenyaments d’enginyeria 
tècnica industrial mecànica, cosa pionera ja que mai fins a la data, en una indústria de l’automò-
bil al nostre país s’impartien ensenyaments universitaris, a més de multitud de convenis d’I+d+i 
que ha desenvolupat i desenvolupa amb investigadors d’aquesta Universitat. Per si això fóra 
poc, el Sr. Antonio Adés ha prestat una inestimable col·laboració en el desenvolupament d’un 
dels projectes recents més emblemàtics de la nostra Universitat: la Ciutat Politècnica de la 
Investigació.

de la mateixa manera, cal felicitar al professor José Soler, qui a més de la seua llarga trajectòria 
acadèmica en aquesta Universitat, hi ha servit durant diversos anys com a defensor Universita-
ri, tasca d’una gran rellevància en la vida d’una comunitat universitària com aquesta amb més 
de 40.000 membres i que la nostra institució ha volgut reconèixer en atorgar-li, merescudament 
també, la medalla de la Universitat.

Abans de finalitzar el capítol d’agraïments i felicitacions, no voldria oblidar-me de fer esment 
exprés del nostre agraïment col·lectiu al professor Francisco Cavallé, qui ha desenvolupat una 
important labor acadèmica durant molts anys en aquesta Universitat, ja que ha tingut durant un 
temps la responsabilitat de dirigir-la com a rector. Des de final del mes passat, el formalisme de 
la jubilació l’allunya administrativament, però ell sap que tots els seus companys i aquest rector 
sempre el considerarem un més, i li reconeixerem tot el que ha contribuït perquè la Universitat 
Politècnica de València siga la que és avui.
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en aquests actes, resulta obligat fer un breu repàs del que ha esdevingut en el curs acadèmic 
passat, tasca que el nostre secretari general ha sabut resumir suficientment. Per això ens 
agradaria parlar d’accions de futur que ens proposem emprendre, i aprofitar la presència de 
tan destacades autoritats del Consell, per a fer algunes reflexions en veu alta –sempre des del 
major respecte i lleialtat institucional– sobre el futur universitari, especialment en alguns temes 
de candent actualitat. 

La Universitat Politècnica de València, per profund i assentat convenciment, ha volgut situar-se 
sempre a l’avantguarda de les diverses accions que constitueixen la seua activitat, però d’una 
manera destacada hem pretès estar, i així ho vam fer veure en el nostre programa de govern, al 
capdavant d’aquelles accions que subratllen la nostra dimensió social i solidària. Per això, ens 
congratula indicar-los que la posada en marxa del pla de pensions per a tots els treballadors és 
ja una realitat i que aquest es farà amb criteris d’equitat social, i es configurarà en tres quartes 
parts com a lineal; és a dir, igual per a tots els treballadors independentment de la seua massa 
salarial i en una quarta part, atenent exclusivament els anys de servei.

de la mateixa manera, durant aquest nou curs acadèmic es desenvoluparà un pla de prejubi-
lacions per a funcionaris i contractats en la línia de les institucions més avançades en aquest 
tema, que suposarà  atendre el legítim interès de companys que, després de molts anys de 
servei, desitgen acollir-se a aquesta proposta.

en aquest ordre de coses, cal assenyalar que aquesta Universitat en diversos fòrums com ara 
la Conferència de Rectors de l’estat i el seu equivalent autonòmic, han manifestat reiterada-
ment que la millora del sistema retributiu del professorat al nostre país és una verdadera assig-
natura pendent. Si de veritat desitgem convergir amb els sistemes universitaris més avançats 
és urgent atendre aquesta preocupant manca. Com s’ha posat de manifest en alguns estudis, 
un d’aquests realitzat per la fins fa uns mesos ministra d’Educació, s’assenyala que ens situem 
a  la cua dels països del nostre entorn. I en el cas de la comunitat autònoma, si parlem del com-
plement autonòmic, seguim estant en la franja inferior del conjunt de l’estat.
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Però és de justícia reconèixer, que per l’Administració central, sembla que hi ha la vocació 
d’atendre o almenys considerar, aquesta legítima sol·licitud i en aquest sentit la Conferència de 
Rectors ha constituït a aquest efecte un grup de treball, del qual formem part. També he d’es-
mentar que segons les nostres notícies i ací tenim el director general d’Universitats del Consell, 
a qui desitge agrair la seua bona disposició en tot moment sobre aquest tema, igualment hi ha 
la ferma voluntat d’incrementar la partida pressupostària a aquest fi.

no em resistisc a parlar-los de tres temes que han ocupat l’atenció de diversos mèdia:

1. La reforma de la Llei Orgànica d’Universitats i la implantació del nou mapa de títols.

2. El finançament de les universitats. 

3. el projecte d’Universitat Internacional Valenciana.

Quant a la reforma de la llei i el nou mapa de titulacions, només vull dir-los que subscrivim la que 
entenem que és l’opinió majoritària dels rectors expressada en els últims debats en la CRUe. 
Si bé ens sembla insuficient, reconeixem com a positiva les resposta que dóna a alguns proble-
mes que presenta l’actual llei, com la substitució del sistema d’habilitacions pel d’acreditacions 
per a l’accés als cossos docents, així com la voluntat d’atorgar una major quota d’autonomia a 
les universitats, cosa que es contradiu amb la proposta formulada per a la designació pel rector 
dels quinze membres en el Consell de Govern, clarament més restrictiva que l’actual.

Pel que fa al mapa de títols, cal assenyalar que abans que preocupats per la proposta que fi-
nalment sembla perfilar-se, ens inquieten els canvis continus que generen una certa confusió i 
ens desorienten quant al temps per a l’aplicació. Per això, reclamem tres coses, CALendARI, 
PReCISIÓ I COMPROMÍS FInAnCeR que ens permeten portar endavant exitosament els 
canvis a introduir.

Desitge comentar-los ara alguns aspectes del finançament de les universitats i dels seus resul-
tats. Ahir es presentà a Madrid l’informe de 2006 denominat La Universidad española en cifras, 
un estudi complet sobre l’activitat econòmica i productiva de la universitat espanyola, publicat 
per la CRUe.
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Doncs bé, considere del màxim interès traslladar-los ací –brevíssimament– algunes dades del 
dit informe:

Des del curs 1996-1997 fins al curs 2004-2005, les universitats públiques espanyoles han 
perdut globalment un 8,28% d’alumnes, en aquest mateix període el sistema universitari 
valencià ha perdut tan sols un 0,46% d’alumnes i la nostra Universitat ha crescut un 6%, 
que s’ha mantingut pràcticament estable en aquests dos últims cursos.

La relació d’alumnes per professor és de 14,49 en el sistema universitari espanyol, de 
15,24 en el sistema universitari valencià i de 14,29 a la nostra Universitat. en tots els casos 
encara lleugerament superior al valor de la mitjana europea.

Els indicadors de resultats d’investigació reflecteixen una captació de recursos per profes-
sor a temps complet de 9.823 euros en el sistema universitari espanyol, d’11.658 euros en 
el sistema universitari valencià i de 15.959 euros a la nostra Universitat.

de les dades anteriors podem concloure que les condicions de demanda i de productivitat del 
sistema universitari valencià són iguals en docència o millors en investigació que els del conjunt 
del sistema universitari espanyol. Els rànquings internacionals de major prestigi han ratificat 
aquesta bona posició relativa de les universitats valencianes recentment.

Tenim unes universitats valencianes molt ben posicionades en el context espanyol i fent els seus 
deures amb èxit en l’àrdua i dificilíssima tasca –tret que vulguem fer un exercici d’ignorància de 
la nostra història– d’assolir quotes d’excel·lència en el panorama universitari internacional. 

He d’assenyalar-los que la nostra Universitat apareix de nou en el rànquing de la Universitat 
de xangai, i en millora la posició any rere any, per a situar-se com la quarta espanyola en el 
2006.

Cal reconèixer que el finançament de les universitats valencianes ha millorat molt en els 
últims deu anys i hem de reconèixer –i ho fem amb orgull– que el Consell ha apostat per les 
seues universitats en aquesta última dècada amb major energia que la majoria dels governs 
autonòmics.

•

•

•
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No obstant això, és també evident, que portem ja tres anys sense perspectives financeres a 
mitjà termini i que l’aplicació pactada s’ha realitzat en els últims dos anys i en el que estem, 
amb retards en el lliurament de fons. És un aspecte que no podem acceptar com a part de lans. És un aspecte que no podem acceptar com a part de la 
normalitat institucional i que estem obligats a demandar major atenció.

Ací desitge, igual que va fer el rector de la Jaume I, el Sr. Francisco Toledo, agrair el gest del 
nostre president de la Generalitat de desblocar l’acord de finançament de les infraestructures 
que tant necessitem les universitats valencianes.

Sentim últimament amb insistència que la disminució d’alumnes no es conjuga bé amb 
l’increment dels recursos universitaris. Hem vist que aquesta reducció ha sigut molt moderada 
per al conjunt del sistema valencià, quasi inexistent. Però, en tot cas, vull emfasitzar amb cla-
redat dos aspectes:

Qui argumenta en aquesta direcció vol ignorar la inexcusable necessitat d’oferir al nostre 
alumnat una docència més activa d’acord amb el compromís de Bolonya.

I –sobretot– desitja obviar que la investigació, la transferència tecnològica i la innovació 
són també funcions essencials d’una universitat. 

I que en aquest camp, la situació d’Espanya en general –i la Comunitat �alenciana molt enEspanya en general –i la Comunitat �alenciana molt en 
particular– és manifestament millorable.

I això no ho diu un rector, l’escrivia aquesta setmana passada el director general de la Fundació 
COTeC (un organisme de potent arrel empresarial) en un reputat diari econòmic.

doncs bé, d’acord amb les últimes dades disponibles (OCde.2006), el sistema universitari 
espanyol tenia el 2003 una despesa per estudiant de 8.943 euros pps, mentre la mitjana de laer estudiant de 8.943 euros pps, mentre la mitjana de la 
Ue-15 era d’11.254 euros pps. És a dir, que a pesar de la millora registrada:

el sistema universitari espanyol —i el valencià— continuen en una posició endarrerida 
en el context europeu, amb un 25% menys de despesa per estudiant i lògicament, menor 
finançament que la mitjana dels països de l’Europa dels 15.

•

•

•
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Que la major diferència es produeix en la dimensió de les despeses i el finançament, en 
serveis d’I+d+i prestats per les universitats, en què la despesa en el sistema universitari 
espanyol és un 37% inferior a la mitjana Ue-15. 

Tant el president Camps, com el president del Govern d’espanya, han sostingut explícitament 
en els últims anys, la necessitat i la voluntat d’ampliar la suficiència financera dels sistemes 
universitaris valencià i espanyol, fins a arribar a l’1,5% del PIB. És un objectiu que necessitem 
assolir en un termini molt curt, perquè –encara que permetria corregir la major part de la dis-
tància que ens separa de la mitjana de la UE-15–, mantindríem la llunyania respecte als països 
amb major penetració i capacitat competitiva en els mercats emergents de productes i serveis 
tecnològics, amb més valor afegit (estats Units, Corea, Suècia, Finlàndia, etc.) i en què la des-
pesa en institucions universitàries se situa en valors molt pròxims o superiors al 2% del PIB.

Respecte al projecte d’Universitat Internacional Valenciana, cal assenyalar com ja indicàrem 
al nostre Consell de Govern, que és un tema que no qüestionem en si mateix, ja que igual que 
s’ha fet en altres comunitats autònomes, pot significar l’oportunitat de disposar d’una plataforma 
per a una millor internacionalització de les activitats universitàries valencianes, màximament en 
una comunitat com la nostra amb una clara vocació exportadora i d’obertura a l’exterior. no 
obstant això, d’una banda, no estem convençuts de l’oportunitat del moment, en plena reforma 
de la LOU, de desenvolupament del nou mapa curricular, obert el debat sobre finançament, en 
definitiva, amb massa incerteses planant sobre els nostres caps. De l’altra, considerem espe-
cialment convenient la presència i participació activa de tots els rectors valencians en aquesta 
iniciativa. estem convençuts que el projecte eixiria reforçat i amb això guanyaria el nostre siste-
ma universitari valencià. Per això, brindem una vegada més la nostra sincera col·laboració per 
al futur desenvolupament d’aquesta meritòria aposta. 

Ja per a finalitzar, cal anunciar-los que segons ens vam comprometre abans d’acabar el pre-
sent any, és el nostre desig presentar al Claustre Universitari l’esborrany del Pla estratègic, en 
què a més dels membres de la comissió nomenada per a l’elaboració pel Consell de Govern, 
estan col·laborant més d’un centenar de membres d’aquesta Universitat, a què des d’ací vull 
agrair l’esforç i dedicació en un treball sens dubte de capital importància per al nostre devenir. 

•
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Com bé deia l’insigne economista americà Keneth Galbraith, “si no penses en el teu avenir, no 
el tindràs”.

La Universitat Politècnica de �alència afronta amb optimisme i confiança el futur. Som cons-
cients dels importants desafiaments i canvis que s’acosten, hi veiem l’oportunitat de seguir 
millorant. Per a esta Universitat, emprenedora i orgullosa de la seua trajectòria, el futur és un 
projecte col·lectiu que ha de créixer  des del seu compromís amb la societat.

Moltes gràcies a tots 
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exCM. I MGFC. SR. ReCTOR

exCM. I MGFC. SR. ReCTOR de LA UnIVeRSITAT JAUMe I

IL·LM. SR. dIReCTOR GeneRAL d’UnIVeRSITAT I FORMACIÓ SUPeRIOR

exCM. SR. PReSIdenT deL COnSeLL SOCIAL

dIGnÍSSIMeS AUTORITATS

PAS,  PdI I ALUMneS 

SReS. I SenYORS

La Memòria del Curs 2005/2006 reflecteix la intensa activitat que la nostra universitat ha dut 
a terme en les funcions que li són pròpies, ja que ofereix a la societat valenciana una àmplia 
docència de qualitat adaptada a les seues necessitats i demandes, una participació activa en 
el desenvolupament de l’entorn socioeconòmic a través de la investigació, així com el foment i 
l’expansió de la cultura i del coneixement per mitjà de programes d’extensió universitària.

Aquesta activitat s’ha fet en un curs en el qual hem finalitzat el procés de desplegament de la 
Llei Orgànica d’Universitats. Hem realitzat eleccions i constituït el nou Claustre i el Consell de 
Govern definitiu i han estat també designats els membres de la Junta Consultiva. 

De tota manera, la recent aprovació del projecte de llei de modificació de la Llei Orgànica 
d’Universitats suposarà que  s’hagen d’adaptar els nostres Estatuts al que definitivament dis-
pose aquesta reforma legislativa.

el Claustre va acordar al mes de febrer el nomenament del Sr. Manuel López Pellicer nou de-
fensor Universitari, en substitució del Sr. José Soler Sanz, que ha desenvolupat aquest càrrec 
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durant catorze anys. el  Consell de Govern, en reconeixença de la bona tasca del Prof. Soler, 
li ha concedit la Medalla de la Universitat.

el Consell de Govern va acordar al mes de juliol la concessió de la Medalla de la Universitat 
Politècnica de València, a títol pòstum, al gran compositor alcoià Amando Blanquer.

el Consell Social premia, des de fa anys, l’excel·lència en matèria d’estudis, docència i co-
operació universitat-societat. Cal destacar de l’edició d’enguany el premi a les empreses GH 
electrotermia i Ford españa, a l’Institut Tecnològic Tèxtil -AITex i al Conseller delegat d’Air 
nostrum, Carlos Bertomeu.

durant el curs passat s’ha creat a la nostra universitat un nou guardó: la Medalla xxV Anys, 
destinada als membres de la comunitat universitària que compleixen 25 anys de servei i que 
serà lliurada anyalment.

en reconeixença del seu suport a la Ciutat Politècnica de la Innovació i a aquesta universitat, el 
Consell de Govern va acordar concedir la medalla de la Universitat Politècnica de València al 
Sr. Antonio Adés, director General de la factoria Ford d’Almussafes.

el professor José duato ha obtingut el premi “Rei Jaume I” a les noves Tecnologies en l’edició 
de 2006. Per a la Universitat Politènica de València aquest premi és un orgull i una satisfacció. 
Felicitats i moltes gràcies Prof. duato.

El nou escenari europeu i les modificacions en curs dels ensenyaments de grau i postgrau 
fan necessària l’elaboració d’un pla estratègic. Amb el suport decidit del rector, s’ha iniciat 
l’elaboració del Pla estratègic de la UPV per al període 2007-2014.

des del començament del treball, més de 1.000 qüestions referents al funcionament de la uni-
versitat han estat tractades pels 25 membres de la Comissió, amb la participació de més de 100 
persones representants de les diferents estructures i col·lectius de la nostra universitat.
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A hores d’ara, els treballs es troben a la fase més imaginativa i compromesa: la del planteja-
ment de les accions i les solucions que ens permeten mantenir les nostres fortaleses, corregir 
les debilitats, enfrontar-nos a les amenaces i explotar les oportunitats.

durant el curs 2005/2006 s’han incorporat per primera vegada a la nostra universitat al voltant 
de cinc mil alumnes dels 35.730 que han cursat alguna de les 47 titulacions de primer i segon 
cicle que s’imparteixen en 15 centres i amb la implicació de 44 departaments.

en l’àmbit de l’espai europeu d’educació Superior i en el marc legislatiu dels estudis de post-
grau oficial, la nostra universitat ha vist aprovats per la Generalitat els 37 títols de Màster que 
va presentar, dins del marc de 20 programes de postgrau, cadascun amb un doctorat. A la fase 
de preinscripció per al curs que ara comença, s’han presentat més de 2.500 alumnes.

els estudis de doctorat han estat seguits per 1.843 alumnes. S’han defensat 151 tesis docto-
rals i s’han obtingut 148 diplomes d’estudis avançats.

dels programes internacionals d’intercanvi en els quals participa la nostra universitat, desta-
ca el Programa Erasmus. enguany, 1.106 alumnes de totes les escoles han participat en el 
programa en un total de 306 universitats europees de 27 països diferents. L’estada ha estat 
superior a 9 mesos en més de la meitat dels alumnes. Mentrestant, hem rebut 1.664 alumnes, 
bàsicament d’Alemanya, França i Itàlia.

La nostra és una universitat orientada cap a l’ocupació dels nostres titulats. Per això, fomenta i 
gestiona la realització de pràctiques i projectes de fi de carrera en empreses i entitats, propor-
ciona al nostre alumnat orientació professional i formació per a l’ocupació, desenvolupa políti-
ques actives d’intermediació laboral i segueix la inserció laboral i la trajectòria professional dels 
nostres titulats a través de l’Observatori d’Ocupació i Formació. 

durant el curs passat els nostres alumnes han realitzat un total de 8.495 pràctiques en empre-
ses i entitats, un 6 % més que el curs anterior, en prop de 3.000 empreses i entitats diferents, 
amb què la nostra universitat manté un conveni de col·laboració educativa.
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La mitjana de les pràctiques és de 474 hores en 4 mesos i mig, amb una bossa econòmica de 
704 € per mes en el 84 % del total de les pràctiques. La bossa econòmica total que han rebut 
els nostres alumnes passa dels 10 milions i mig d’euros. Les pràctiques han estat tutoritzades 
per 1.110 professors.

Al curs passat, s’han gestionat 1.388 llocs de treball per als quals s’han enviat des del Servei 
Integrat d’Ocupació prop d’onze mil candidats.

A més de la formació reglada, la nostra universitat, ha apostat des de fa molt anys per la forma-
ció permanent. durant el curs passat, s’han incrementat de manera considerable el nombre 
d’alumnes i de cursos amb relació al curs anterior. S’han impartit més de 59 mil hores de forma-
ció a més de 38 mil alumnes. Això ha suposat uns ingressos de més de 7 milions d’euros. 

enguany s’ha posat en funcionament una nova estructura pròpia, el Centre de Llengües, 
amb l’objectiu bàsic de crear una estructura academicoadministrativa àgil dins de la nostra 
universitat que puga respondre a les demandes i necessitats en el coneixement de llengües 
estrangeres.

Les activitats d’I+D+i han experimentat durant 2005, en termes generals, un creixement del 
9.5 %, cosa que situa en prop de 42 milions d’euros el conjunt de les activitats amb finançament 
extern.

La investigació competitiva, la qual inclou els projectes sotmesos a avaluació i selecció externa 
finançats mitjançant subvencions, suposa al voltant de 14 milions d’euros, dels quals el 59 % 
provenen de l’Administració de l’estat, el 22 % de la Unió europea i el 14 % de la Generalitat, 
en un total de 579 accions. 

La I+D contractada, la qual inclou projectes sota demanda d’empreses públiques i privades, 
suposa prop de 23 milions d’euros, dels quals el 58 % prové d’empreses, mentre que el 24 % 
prové de l’Administració. 
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durant 2005 la nostra universitat ha col·laborat, en matèria d’investigació, amb un total de 
1.307 empreses, que suposen el 57 % del total d’entitats. dues terceres parts d’aquestes tenen 
el seu origen a la Comunitat Valenciana.

en matèria d’infraestructures d’investigació, s’ha licitat aquest any la tercera i darrera fase de 
l’edifici principal de la Ciutat Politècnica de la Innovació, de més de 32 mil metres quadrats. 

en la línia de consolidació dels instituts i estructures pròpies d’investigació, el pressupost de 
2006 ha previst nou personal de suport a la investigació i personal administratiu per a la gestió 
economicoadministrativa.

el pressupost aprovat pel Consell Social per a l’exercici de 2006, de més de 320 milions 
d’euros, es deriva de l’acord de 14 d’octubre de 2005, entre la Generalitat i les universitats pú-
bliques valencianes sobre el finançament d’aquestes en el període 2006/2007.

en aquesta data es va formalitzar amb el president de la Generalitat el protocol per a la posada 
en marxa del Pla d’infraestructures docents i d’infraestructures cientificotecnològiques, per un 
import total de més de 46 milions d’euros,

durant aquest curs, s’han tret a licitació, entre altres obres d’infraestructures docents, les de la 
nova Facultat de Belles Arts, la segona fase d’Arquitectura, la biblioteca de Gandia i la urbanit-
zació de l’escola d’Alcoi.

La nostra universitat desenvolupa des de fa més de 12 anys nombroses accions acadèmiques 
i de cooperació internacional, especialment a l’Amèrica Central i del Sud. durant aquest curs, 
s’han obert noves vies en l’acció internacional, com ara les referents  als estats Units, xile i la 
xina. 

La Universitat Politècnica de València és l’única universitat espanyola que té, des de l’any 2002, 
un sistema de gestió ambiental certificat. El passat mes de maig i amb el suport personal del 
rector, s’ha posat en funcionament el projecte d’implantació global a la nostra universitat d’un 
sistema de gestió ambiental d’acord amb el reglament europeu 761/2001 (eMAS).
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en l’àmbit de la cultura, s’ha mantingut una programació estable amb la realització de nom-
broses activitats, com ara exposicions, cinema, aules d’audiovisual, poesia, taules redones, 
conferències,  cursos, teatre i música. Cal destacar la bona acollida que han tingut la majoria de 
les activitats, especialment les referents a exposicions i música, on el Cor Politècnic compleix 
aquest curs els seus primers cinc anys i s’ha posat en marxa la banda de música del campus 
d’Alcoi.

L’aposta d’aquesta universitat per l’esport ve de lluny. La millora de les instal·lacions ha pos-
sibilitat una oferta àmplia d’activitats, des de la promoció de la salut, l’esport federat, el club 
esportiu o la formació esportiva.

Si el fet que el 65 % dels membres de la nostra universitat fera esport semblava, no fa molt, 
un rècord insuperable, la veritat és que al curs passat s’ha batut en participar prop de 31.000 
persones en alguna activitat esportiva. Això vol dir que el 73 % dels membres de la nostra co-
munitat universitària fa esport a la universitat.

de manera inevitablement esquemàtica i resumida, aquestes han estat algunes de les dades 
més rellevants del passat curs. Avui encetem un altre de nou que desitge que siga profitós per 
a tots els membres de la comunitat universitària. 

Moltes gràcies.
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Rector
Juan Juliá Igual

Vicerector de Coordinació i Planificació Econòmica
Francisco José Mora Más

Vicerector de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions  
Miguel Ferrando Bataller

Vicerector d’Infraestructura i Manteniment
Arturo Martínez Boquera

Vicerector dels Campus
Juan Manuel Gisbert Blanquer

Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat
José Luis Berné Valero

Vicerector d’Estudis i Convergència Europea
Vicent esteban Chapapría

Vicerector d’Alumnat i Intercanvi
Juan Miguel Martínez Rubio

Vicerectora de Postgrau i Formació Permanent
Amparo Chiralt Boix

Vicerector d’Investigació, Desenvolupament i Innovació  
eduardo Vicens Salort

Vicerector de Cultura
Juan Bautista Peiró López

2.1. Equip de govern del curs acadèmic 2005-2006
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Vicerector de Cooperació i Projectes de Desenvolupament
Francisco Morant Anglada

Vicerector d’Esports
Ángel Francisco Benito Beorlegui

Directora de Relacions Institucionals i Assumptes Socials
María Pilar Santamarina Siurana

Director d’Acció Internacional
Gumersindo Verdú Martín

Director de Comunicació i Imatge
Antonio Hervás Jorge

Director de Polítiques d’Ocupació
José Carlos Ayats Salt

Secretari general
Vicent Castellano i Cervera

Gerent
José Antonio Pérez García

ÒRGANS DE GOVERN
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Rector
Juan Juliá Igual

Secretari general
Vicent Castellano i Cervera

Gerent
José Antonio Pérez García

Vicerectors
Ángel Benito Beorlegui
Arturo Martínez Boquera
Juan Miguel Martínez Rubio
Francisco Morant Anglada

Directors de centre
José Aguilar Herrando
enrique Ballester Sarriás
Ignacio Bosch Reig
Juan Jaime Cano Hurtado
Rafael Capuz Lladró
elías de los Reyes davó
nemesio Fernández Martínez
Manuela Fernández Méndez
Francisco García García
Santiago Guillem Picó
enrique Juan Masiá Buades
Ismael Moya Clemente
elías Miguel Pérez García

2.2. Claustre Universitari

ÒRGANS DE GOVERN

Antonio Robles Martínez
emilio Sanchis Arnal

Delegat d’alumnes
Marcelino Pelayo Valero

Professorat funcionari doctor
Javier Alcaraz Soria
Joaquín Aldas Ruiz
Ana Belén Anquela Julián
Pablo Aragonés Beltrán
Fernando Aranda navarro
José Manuel Barat Baviera
Vicente Barón Linares
Inmaculada Bautista Carrascosa
Francisco Belmar Ibáñez
Javier Benlloch Marco
José Luis Berné Valero
José Antonio Bonet Solves
Federico Jesús Bonet Zapater
Vicente Juan Botti navarro
Rafael Bru García
Fernando Brusola Simón
Juan Manuel Buitrago Vera
enrique Cabrera Marcet
Luis Javier Cañada Ribera
Salvador Fernando Capuz Rizo
M. desamparados Carbonell Tatay
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José Carles Genovés

Andrés Carrión García

Francisco Javier Cases Iborra

Matilde Celma Giménez

M. Amparo Chiralt Boix

Francisco Javier Claramunt Buso

María dolores Climent Morató

José Vicente Colomer Ferrándiz

Vicente Conejero Tomás

Rafael Cortés Gimeno

Julio delgado Gomis

José María desantes Fernández

M. Teresa doménech Carbó

Ismael Vicente escriva Piqueras

Vicent Josep esteban Chapapría

Carmen Femenía Ribera

Miguel Ferrando Bataller

José Vicente Ferrando Corell

Alberto José Ferrer Riquelme

emilio Figueres Amorós

Pedro Fito Maupoey

Mariano Fos Causera

Francisco Javier Fuenmayor Fernández

Vicente Galvañ Llopis

Gabriel Garcerá Sanfeliu

Ángela García Codoñer

M. desamparados García Luis

Hermenegildo Gil Gómez

Miguel Ángel Gil Saurí

ÒRGANS DE GOVERN

Claustre Universitari

Pedro Joaquín Gil Vicente

eduardo José Gilabert Pérez

Ana M. Gimeno Sanz

damián Ginestar Peiró

Juan Manuel Gisbert Blanquer

Carmen Gómez Benito

José Luis Gómez Ribelles

eliseo Gómez-Senent Martínez

Alberto González Salvador

Francisco Gozálvez Benavente

Carlos Gracia López

José Luis Gutiérrez Montes

Francisco Ángel Izquierdo Silvestre

Lucas Antonio Jodar Sánchez

María Concepción Jordá Gutiérrez

Miguel Jover Cerdá

Manuel Ramón Lecuona López

Vicente León Martínez

Juan Llavería Arasa

Jaime Llinares Galiana

Jorge Llopis Verdú

M. Carmen Lloret Ferrándiz

María nuria Lloret Romero

Salvador Vicente López Galarza

Jaime Lora García

José María Lozano Velasco

Vicente Macián Martínez

José Antonio Madrid García

Juan Bautista Marco Segura
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Albert Marín Sanchis

Miguel Martín Monerris

emilio José Martínez Arroyo

Miguel Andrés Martínez Iranzo

Ana Martínez Pastor

Vicente Mas Llorens

Vicente Mata Amela

José María Meseguer dueñas

Maria Blanca de Miguel Molina

Pedro Miguel Sosa

M. del Carmen Millán González

María Pilar Molina Pons

José Juan Monfort Lleonart

Amparo Violeta Montoliu Soler

Rafael Montoya Villena

José M. Monzó Balbuena

Francisco José Mora Más

Adolfo Muñoz García

Pablo José navarro esteve

Juan Francisco noguera Giménez

Fernando nuez Viñals

M. dolores Ortolá Ortolá

enric Palau Martín-Portugués

Bernardo Pascual españa

Óscar Pastor López

Jorge Juan Payá Bernabeu

Francisco Payri González

Juan Bautista Peiró López

M. Cristina Pérez Guillot

Claustre Universitari

Valentín Pérez Herranz

Alfredo Peris Manguillot

Vicent Josep Pla Boscà

Marcial Pla Torres

Carlos Plasencia Climent

Ana Pont Sanjuán

Manuel Jesús Ramírez Blanco

Miguel Jorge Reig Pérez

Vicent Miquel Rodrigo Peñarrocha

José Roger Folch

Luis Antonio Roig Picazo

M. Pilar Roig Picazo

Fernando Romero Saura

José Luis Ros Andreu

Juan Antonio Rovira Soler

Julián José Salt Llobregat

Antonio José Samo Lumbreras

Ángel Sebastiá Cortés

encarnación Segarra Soriano

Baldomero Segura García del Río

Luis Segura Gomis

Juan José Serrano Martín

Ricardo José Server Izquierdo

Manuel Silvestre Visa

Víctor Manuel Soto Francés

Andrés Martín Terrasa Barrena

Silvia María Terrasa Barrena

Luisa María Tolosa Robledo

Luis María José Val Manterola

ÒRGANS DE GOVERN
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José Joaquín Vallés Prada

eduardo Vendrell Vidal

Gumersindo Jesús Verdú Martín

eduardo Vicens Salort

Frances Irene Watts Hooge

Resta de professorat

Lucía Agud Albesa

Miguel Ardid Ramírez

José Carlos Ayats Salt

Marilda Azulay Tapiero

Sergio Baselga Moreno

Sara Blanc Clavero

José Salvador Blanes doménech

Teodomiro Boronat Vitoria

Juan Antonio Canales Hidalgo

Roberto Capilla Lladró

Maria Luisa Collado López

José Alberto Conejero Casares

Josefa Contreras Fernández

Antonio Cucala Félix

ernesto Fenollosa Forner

Antonia Ferrer Sapena

Gabriel García Martínez

Vicent Giner Bosch

Juan Francisco Giner Gonzálbez

Luis Gómez Moya

Pablo González Altozano

Francisco Hidalgo delgado

ÒRGANS DE GOVERN

Claustre Universitari

david Jornet Casanova

Andrés Lapuebla Ferri

José Vicente Lidón Roger

José Ramón López Yeste

Víctor david Martínez Gómez

M. del Rosario de Miguel Molina

Cristóbal Javier Miralles Insa

Ignacio Miró Orozco

Ricardo José Pérez Herrerías

José Luis Poza Luján

J. enrique Priego de los Santos

eduardo Rojas Briales

Juan Ángel Saiz Jiménez

Almanzor Sapena Piera

Vicente de Vicente Valiente

Ajudants i personal d’investigació

Ignacio Bosch Roig

Luis Antonio Burdalo Rapa

Jaime Cebolla Cornejo

Abel García Bernabé

Montserrat García Gabaldón

Jaime Gimeno García

xandra Marcelle Margot

Jaime Martín díaz

Ana María navarro Bosch

Ana María Pérez de Castro

Miguel Ángel Salido Gregorio

María Asunción Santafé Moros
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Paula Santiago Martín de Madrid
José María Seguí Simarro
Macarena Trujillo Guillén

Alumnat

Robert Albero Gallego
Sergio Aleixandre Somoza
Gemma Alfonso Sánchez
Arianne Altabella Montes
Jordi Arjona Aroca
Pablo Ayats Pérez
José esteban Calabuig Castro
Salvador Jesús Capella Gutiérrez
Joaquín Catalá Lloret
José Vicente Caurin Ruiz
Andrés Felipe Collazos Saavedra
Tomas diande da Costa Lopes
diego Javier delgado Yelul
Alfonso enrique Ponz
Patricia espejo Merchán
María nieves Galán Moreno
Francisco Javier Ganau Martínez
Alberto García Arlandis
Marta García Contreras
Miriam García Ibáñez
María Teresa Gilabert Montero
Vanessa Giménez Pérez 
Beatriz Gisbert Guillem
Bárbara Gómez Pons
Juan Carlos González López

Claustre Universitari

María Alexandra Hermosilla Semikina

Carlos Lerma elvira

Manuel Llupart Sancho

Pedro Ramón López García

Javier Lorente Pérez-Sauquillo

María del Pilar Lucena Rodríguez

Aitor Madoz Sánchez

Luis Manuel Martín Guerra

Pascual Martínez Gómez

Vanessa Martínez Pedrón

Ignacio Martínez Soler

david Muñoz Andrés

Juan Francisco Muñoz Martos

Armando Muria de la Cruz

Luis david Murillo Valero 

Juan Pablo navarro Batet

Javier navarro Gallardo

Juan noguera Cámara

Marcelino Pelayo Valero

María Luisa Pérez Vergara

José Luís Pinar Arenas

Federico Plá escudero

Verónica Ramón Galarza

Mario Redón Luz

Lucía Rodríguez Condes 

Janire Lourdes Roldán Arberas 

Juan Rubio Mañez

Francisco Javier Salar Sotillos

Rubén Satorre Picó 

ÒRGANS DE GOVERN
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Ignacio Solanes Rueda
Marta Subh López
eva Terrones Carratalá
Claudia Tierno Ros
Ana Tortosa Molina
Rubén Vicente Pesado 
Iván Vidal Vicent
Carolina Vigueras Sempere

Personal d’administració i serveis

Alberto Adalid Huerta
Antonio Aparisi Miralles
M. Cristina Blasco Solsona
Josep Lluís Bustos i Mateo
José Ricardo Canet Aranda
Jesús Cano Calvo

ÒRGANS DE GOVERN

Claustre Universitari

Isabel Chiner Signes

F. Rafael domínguez Gómez

R. Fernando ejarque Terrádez

Amparo escribá Casa

Sergio Fernández Burguete

Vicente Gómez Sabater

Jerónimo Illueca Cuesta

Juana Oliver Talens

Vicente Javier Ortiz Gallart

Alonso Pérez Tebar

Julia Sánchez Córdoba

José Segovia Rueda

Bartolomé Soler Arnau

Antonio Terrones Server

Consuelo Vallés Prima
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President
Rafael Ferrando Giner

Vocals acadèmics
Juan Juliá Igual (Rector magnífic – membre nat)
Vicent Castellano i Cervera (Secretari general – membre nat)

José Antonio Pérez García (Gerent – membre nat)

Vicente Más Llorens (Representant del Consell de Govern)

Jesús Cano Calvo (Representant del Consell de Govern)

Jordi Arjona Aroca (Representant del Consell de Govern) 

Vocals socials

damián Frontera Roig (designat per associacions empresarials)
Juan Cámara Gil (designat per associacions empresarials)
Vicente Lafuente Martínez (designat per associacions empresarials)
Albert Taberner Ferrer (designat per associacions sindicals)
Guillermo Martí Peris (designat per associacions sindicals)
Josep Manuel Picó Tormo (designat per associacions sindicals)
emilio del Toro Gálvez (designat per l’Ajuntament de València)
Fernando Zárraga Quintana (designat per les cambres oficials)
Francisco Garzón Cuevas (designat pels col·legis professionals)
Alfredo Quesada Ibáñez (designat pel conseller d’Educació)
Juan Vicente Lladró Roig (designat pel conseller d’Educació)
Rafael Aznar Garrigues (designat pel conseller d’Educació)
Florentino Pérez Juste (designat pel conseller d’Empresa)
Purificación Martí Fenollosa (designada per la Diputació de València)
F. Javier Zabaleta Merí (designat pel president del Consell Social)

2.3. Consell Social

ÒRGANS DE GOVERN
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Silvino navarro Casanova (designat pel president del Consell Social)
Vicente Alapont Raga (designat per les Corts Valencianes)
Ricard Pérez i Casado (designat per les Corts Valencianes)

Secretària 
débora Salom Ciscar

2.3.1. Activitats del Consell Social el 2006

2.3.1.1. Trobada Tècnica de Secretaris de Consells Socials de les Universitats 
Públiques Espanyoles

data: 3 de març de 2006

Lloc de realització: Centre de Formació de Postgrau de la Universitat Politècnica de València

Organitza: Consell Social de la Universitat Politècnica de València

Temes que s’hi tractaren:

La modernització de les universitats en l’estratègia de Lisboa

exercici pràctic: Factors crítics d’èxit i dubtes raonables sobre la posada en marxa del pro-
cés de Bolonya des de la perspectiva dels consells socials

2.3.1.2. Jornades de Presidents i Secretaris de Consells Socials de les Universitats 
Públiques Espanyoles

data: 11,12 i 13 de maig de 2006

Lloc de realització: Universitat de Vigo

Organitza: Consell Social de la Universitat de Vigo

Les jornades van ser inaugurades per l’excm. Sr. emilio Atrio Abad, president del Consell So-
cial de la Universitat de Vigo; el Sr. José Luis Baltar Pumar, president de la diputació Provincial 
d’Orense; el Sr. José María Fluxá Ceva, president de l’Associació Conferència de Consells 

•
•
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Socials; l’excm. i Mgfc. Sr. domingo docampo Amadeo, rector de la Universitat de Vigo, i el Sr. 
José Ramón Leis Hidalgo, director general d’Ordenació del Sistema Universitari de Galícia.

Temes que s’hi tractaren:

nous títols de grau i postgrau. Adaptació a europa

La misió de la societat i la supervisió de l’activitat universitària

2.3.1.3. Jornades de Presidents i Secretaris de Consells Socials de les Universitats 
Públiques Espanyoles

data: 16 i 17 de novembre de 2006

Lloc de realització: Universitat de Vigo

Organitza: Consell Social de la Universitat de Vigo.

Les jornades van ser inaugurades per:

Sra. María del Mar Moreno Ruiz. Presidenta del Parlament d’Andalusia

Sr. Julio Revilla Saavedra. President del Consell Social de la Universitat de Huelva

Sr. Francisco José Martínez López. Rector de la Universitat de Huelva

Sr. José María Fluxá Ceva. President de la Conferència de Presidents de Consells Socials 
de les Universitats Públiques espanyoles

Sr. Manuel Morón Ledro. Coordinador del Fòrum de Presidents de Consells Socials de les 
Universitats Públiques Andaluses

Temes que s’hi tractaren:

La reforma de la LOU i el paper dels Consells Socials

El finaçament de les universitats públiques espanyoles

els sistemes de garantia de qualitat en les noves titulacions

el triangle innovació, universitat i empresa

•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

Consell Social
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2.3.2. Premis del Consell Social el 2006

2.3.2.1. Premi del Consell Social de la Universitat Politècnica de València a 
l’Estudiant Universitari 2006

La naturalesa del premi és econòmica. el president del jurat va ser Juan Vicente Lladró Roig 
i la reunió es va celebrar el dia 15 de novembre de 2006 a la Sala de Reunions del Consell 
Social.

el lliurament de premis es va fer el dia 22 de novembre de 2006, els premiats van ser els 
alumnes següents:

Yasmina Folch Piquer, Facultat d’Administració i direcció d’empreses

Juan Ignacio Aliena Fernández de Zuarzo, Facultat de Belles Arts

Alejandro Catalá Bolós, Facultat d’Informàtica

Rubén Torregrosa Agulló , escola Politècnica Superior d’Alcoi

Isabel Torres Martínez, escola Politècnica Superior de Gandia

Maria dolors Aparici Galdón, escola Tècnica Superior d’Arquitectura

Jose Manuel Gandía Romero, Escola Tècnica Superior de Gestió en l’Edificació

Mario Rodríguez Molins, escola Tècnica Superior d’Informàtica Aplicada

Cristina esteras Gómez, escola Tècnica Superior d’enginyers Agrònoms

Cristina Sola García, escola Tècnica Superior de Camins, Canals i Ports

Isabel Cervera Pardo, escola Técnica Superior d’enginyeria del disseny

José Jiménez �iciano, Escola Técnica Superior d’Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i 
Topogràfica

Javier Ferrís Oñate, escola Tècnica Superior d’enginyers Industrials

Carlos Sala Penalva, escola Tècnica Superior d’enginyers de Telecomunicació

Juan Carlos Garijo López, escola Tècnica Superior del Medi Rural i enologia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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2.3.2.2. Premi al millor doctorand 2006

La  naturalesa del premi és econòmica. el president del jurat va ser Juan Vicente Lladró Roig 
i la reunió es va celebrar el dia 15 de novembre de 2006 a la Sala de Reunions del Consell 
Social.

el lliurament de premis es va  fer el dia 22 de novembre de 2006

• ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES

“La influencia de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las PYMES del 
sector textil. Efecto de la implantación del comercio electrónico”  – Fernando Javier Muñoz 
Giner 

• ÀREA D’AGRONOMIA

“La producción orgánica e integrada frente a los sistemas de cultivo tradicional. Su viabilidad y 
contribución al desarrollo de una agricultura sostenible en cítricos” – Elena María Peris Moll

• ÀREA D’ARQUITECTURA

“de la esencia de la arquitectura a lo esencial del espacio. Forma y concepto en la arquitectura 
de Mies van der Rohe” – José Santatecla Fayós

• ÀREA D’ART

“estudio técnico y conservativo del retablo barroco valenciano aplicado al desarrollo de nuevos 
métodos de desinsectación de la madera: radiación con microondas” – Eva Pérez Marín 

• ÀREA DE CAMINS

“Aportaciones a la gestión de los sistemas de medición de caudal en redes de distribución de 
agua a presión” – María Carmen �irginia Palau Estevan 

Consell Social
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• ÀREA D’INDUSTRIALS

“Investigación de la utilización de partículas procedentes de la cáscara de almendra como 
carga en plastisoles vinílicos para la fabricación de piezas huecas mediante moldeo rotacional 
que simulen la madera” – José Enrique Crespo Amorós 

• ÀREA D’INFORMÀTICA

“Incorporación de un sistema basado en reglas en un entorno de tiempo real” – Emilio Pedro 
Vivancos Rubio 

• ÀREA DE TELECOMUNICACIONS 

“Metodología para la elaboración de políticas públicas dirigidas a fomentar la accesibilidad a la 
sociedad de la información” – Inmaculada Cava Ferreruela 

• ÀREA MULTIDISCIPLINAR

“Criterios para el diseño de los sistemas anticaída utilizados en construcción y sometidos a 
impacto”  -– Enrique Gonzalo Segovia Eulogio

2.3.2.3. Premi Cooperació Universitat – Societat

La naturalesa del premi és honorífica.

Reunit el jurat de la VI edició dels premis del Consell Social de la Universitat Politècnica de 
València el dia 17 d’octubre de 2006 i analitzada la trajectòria de les diferents propostes en les 
tres categories del premi, acorda proposar al Ple del Consell Social per a atorgar el premi de 
cooperació Universitat-Societat les propostes següents:

ÒRGANS DE GOVERN
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en la categoria d’empreses: Francisco Ros Casares, SL. 

Pel volum de col·laboració important mitjançant convenis d’I+d en temes de sistemes intel·ligents 
per a la gestió i integració de la informació que aplega a l’empresa i com l’ajuda  a la presa 
de decisions, i de convenis d’assessorament tecnològic, prestacions de serveis tecnològics i 
convenis per a pràctiques educatives.

en la categoria de centre d’investigació o centre tecnològic: Facultat de Medicina i Odontologia 
de la Universitat de �alència–Estudi General.

Pel seu ampli espectre de temes de col·laboració, fonamentalment mitjançant diferents instituts 
i grups d’investigació de la Universitat Politècnica de València integrats en el CRIB (Centre 
en xarxa d’enginyeria Biomèdica); aquestes col·laboracions van des del disseny i modelatge 
d’entorns virtuals per a tractar diversos tipus de malalties fins a col·laboracions en temes 
d’electromedicina, neurologia o biomaterials.

en la categoria d’entitats: excm. Ajuntament de la ciutat de València

Pel seu ampli ventall de col·laboracions amb la Universitat Politècnica de València que van des 
de temes de restauració del patrimoni històric fins a temes aplicats al control del trànsit, o del 
control preventiu d’incendis al Saler, com a temes de planejament urbà. També es mantenen 
múltiples col·laboracions no estrictament econòmiques, com són la participació en diverses 
entitats o fundacions per a la promoció de la ciutat, liderades per l’excm. Ajuntament com són 
el Ceyd (Centre d’estratègies i desenvolupament) fonamentalment en l’àmbit de la innovació i 
la gestió del coneixement aplicats a l’espai urbà.

Consell Social
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Rector
Juan Juliá Igual

Secretari general
Vicent Castellano i Cervera

Gerent
José Antonio Pérez García

Membres designats pel rector
José Luis Berné Valero
Ignacio Bosch Reig
M. Amparo Chiralt Boix
Vicent esteban Chapapría
Miguel Ferrando Bataller
Alberto González Salvador
enrique Herrero Ballester
Juan Miguel Martínez Rubio
Francisco José Mora Mas
Juan Bautista Peiró López
Carlos Plasencia Climent
Francisco Javier Saiz Rodríguez
M. Pilar Santamarina Siurana
José M. del Valle Villanueva
eduardo Vicens Salort

Representants del Claustre
Federico Jesús Bonet Zapater

2.4. Consell de Govern

ÒRGANS DE GOVERN

Rafael Capuz Lladró
María Manuela Fernández Méndez
Francisco Javier Fuenmayor Fernández
Vicente Mas Llorens
Oscar Pastor López
Alfredo Peris Manguillot
Marcial Pla Torres
M. Pilar Roig Picazo
Ángel Sebastiá Cortés
José Alberto Conejero Casares
M. del Rosario de Miguel Molina
Ricardo Pérez Herrerías
Jaime Martín díaz
Jordi Arjona Aroca
Jaume Garrós i Méndez
Juan Carlos González López
Marcelino Pelayo Valero
Jesús Cano Calvo
Antonio Terrones Server

Representants de centres, departaments i 
instituts universitaris d’investigació
José Aguilar Herrando
enrique Ballester Sarrias
Francisco Javier Cases Iborra
José María desantes Fernández
nemesio Fernández Martínez
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Pedro Fito Maupoey
Santiago Guillem Picó
Pedro Miguel Sosa
Antonio Mocholí Salcedo
Juan Francisco noguera Giménez
Francisco Payri González
elías Miguel Pérez García
elías de los Reyes davó 

Luis Antonio Roig Picazo
Ricardo José Server Izquierdo

Representants del Consell Social

Juan Francisco Cámara Gil

emilio del Toro Gálvez

Silvino navarro Casanov

2.4.1. Comissió Permanent

2.4.1.1. Composició
President: el rector

Vocals:

dos vicerectors designats pel rector, Francisco Mora Más i Juan Bautista Peiró López
els coordinadors dels directors de centre, departament i institut universitari 
d’investigació
Un PdI: enrique Ballester Sarriás
Un PAS: José M. del Valle Villanueva
Un alumne: Marcelino Pelayo Valero i Jordi Arjona Aroca (suplent)

Secretari: el secretari general

2.4.1.2. Àmbit d’actuació
Sessions del Consell de Govern: calendari, ordre del dia i actuacions preparatòries
Comissions del Consell de Govern: estructura, composició i modificació. Altres comissions
Representants del Consell de Govern en altres òrgans col·legiats
Convocatòries d’eleccions i calendari
distincions de la Universitat
Participació de la Universitat en empreses i entitats públiques o privades
Totes aquelles que no hagen sigut assignades a cap altra comissió

•
•

○
○

○
○
○

•

•
•
•
•
•
•
•



48

2.4.2. Comissió Econòmica i de Recursos Humans

2.4.2.1. Composició

President: El vicerector de Coordinació i Planificació Econòmica

Vocals:

el vicerector d’Infraestructures

el gerent

Un membre del Consell Social: emilio del Toro Gálvez

els coordinadors dels directors de centre, departament i institut universitari 
d’investigació

Un director de centre: Santiago Guillem Picó

Un director de departament: Pedro Miguel Sosa

Un PAS: Antonio Terrones Server

Un alumne: Vicente Baylach Valero i Marcelino Pelayo Valero (suplent)

Secretari: el secretari general

2.4.2.2. Àmbit d’actuació

Gestió economicofinancera de la Universitat

Patrimoni de la Universitat

Infraestructures de la Universitat

Relació de llocs de treball del PdI i del PAS

Qualsevol altra competència de contingut econòmic o en matèria de personal al servei de 
la Universitat

•
•

○

○

○

○

○

○

○

○

•

•

•

•

•

•
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2.4.3. Comissió de Promoció del Professorat

2.4.3.1. Composició
President: el Vicerector d’Ordenació Acadèmica

Vocales:

el vicerector d’I+d+i

deu professors representants de diferents àrees de coneixement de la Universitat, que 
tinguen, com a mínim, dos trams d’investigació reconeguts:

José duato Marín

nemesio Fernández Martínez

José Vicente Benajes Calvo

Miguel Ángel Fernández Prada

Carmen Jordá Such

Miguel Ferrando Bataller

Ismael Moya Clemente

Miguel Molina Alarcón

Carlos M. Álvarez Bel

José Bonet Solves

Secretari: Un funcionari de la Secretaria General, amb veu però sense vot: Gonzalo López 
Belenguer

2.4.3.2. Àmbit d’actuació
Promoció del professorat

Avaluació de trams docents

•
•

○

○

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Consell de Govern
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2.4.4. Comissió Acadèmica

2.4.4.1. Composició
President: el vicerector d’estudis i Convergència europea

Vocals:

el vicerector d’Alumnat i Intercanvi

Quatre directors de centre: 

Ignacio Bosch Reig

enrique Ballester Sarriás

enrique Masiá Buades

nemesio Fernández Martínez

dos directors de departament:

Luis Roig Picazo

F. Javier Fuenmayor Fernández

Un director d’institut universitari d’investigació: Antonio Mocholí Salcedo

dos alumnes: 

Jordi Arjona Aroca i estefanía Salinas Sánchez (suplent)

Juan Carlos González López i Marcelino Pelayo Valero (suplent)

Secretari: el secretari general o persona en qui delegue

2.4.4.2. Àmbit d’actuació
normatives acadèmiques

Convergència europea

estudis de grau 

estructures de la Universitat: centres

Convalidacions, adaptacions i lliure elecció

•
•

○

○

•
•
•
•

○

•
•

○

○

•
•

•

•
•
•
•
•
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equipament docent

Assumptes referents a l’alumnat

Qualsevol altra competència en matèria acadèmica no assignada a cap altra comissió

2.4.5. Comissió d’I+D+i

2.4.5.1. Composició
President: el vicerector d’I+d+i

Vocals:

el vicerector d’estructura Universitària

Tres directors de departament:

Oscar Pastor López

Pilar Roig Picazo

Ángel Sebastiá Cortés

Un director de centre: elías de los Reyes davó

dos  directors d’institut universitari d’investigació:

José M. desantes Fernández 

José Ferrer Polo

Un director d’entitat pròpia d’investigació: Manuel Agustí Fonfría

Un ajudant o personal d’investigació: Jaime Martín díaz

Un PdI que tinga, com a mínim, dos trams d’investigació reconeguts: Marcial Plá Torres

Secretari: el secretari general o persona en qui delegue

2.4.5.2. Àmbit d’actuació
I+d+i

estructures de la Universitat: departaments, instituts universitaris d’investigació i estructu-
res pròpies d’investigació

•
•
•

•
•

○

○

•
•
•

○

○

•
•

○

○

○

•

•
•
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Programes d’ajuda. Convocatòries. Premis. Resultats de la investigació. Transferència de 
tecnologia

Qualsevol altra competència en matèria d’I+d+i no assignada a cap altra comissió

2.4.6. Comissió de Postgrau

2.4.6.1. Composició
Presidenta: La vicerectora de Postgrau i Formació Permanent

Vocals:

el vicerector d’estudis i Convergència europea

dos directors de centre:

Rafael Capuz Lladró

elías Miguel Pérez García

Tres directors de departament:

Alberto González Salvador

Alfredo Peris Manguillot

F. Javier Cases Iborra

Un director d’institut universitari d’investigació: José M. desantes Fernández

Un alumne: Jordi Arjona Aroca i Marcelino Pelayo Valero (suplent)

Secretari: el secretari general o persona en qui delegue

2.4.6.2. Àmbit d’actuació

estudis de postgrau

Formació permanent

•

•

•
•

○

○

•
•

○

•
•
•

○

○

•

•

•
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2.4.7. Comissió de Normativa

2.4.7.1. Composició
President: El vicerector de Coordinació i Planificació Econòmica

Vocals:

el secretari general

el gerent

Un director de centre: Ismael Moya Clemente

Un director de departament: Marcial Plá Torres

Un director d’institut universitari: Lucas Jódar Sánchez

dos PdI pertanyents a àrees de coneixement de dret: 

Juan Bataller Grau

F. Javier Company Carretero

Secretari: Un funcionari designat pel secretari general, amb veu però sense vot: Gonzalo 
López Belenguer

2.4.7.2. Àmbit d’actuació
normes de caràcter general de la Universitat

normes dels centres, departaments, instituts universitaris d’investigació i altres 
estructures

2.4.8. Comissió d’Extensió Universitària

2.4.8.1. Composició
President: el vicerector de Cultura

Vocals:

el vicerector d’esports

•
○

○

○

○

○

○

○

•
•

•

•
•

•
•

○
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dos directors de centre:

Manela Fernández Méndez

Antonio Robles Martínez

Un director de departament: Vicente Más Llorens

Un director d’institut universitari d’investigació o d’estructura pròpia d’investigació: M. 
Teresa doménech Carbó

Un PAS: Jesús Cano Calvo

dos alumnes:

enrique Herrero Ballester i Juan Carlos González López (suplent)

José Pinar Arenas i Mónica Sánchez Guitart (suplent)

Secretari: el secretari general o persona en qui delegue: Àlvar Gómez i Moreno

2.4.8.2. Àmbit d’actuació
Cultura

Promoció lingüística

esports

Serveis universitaris

estructures de la Universitat: serveis universitaris, col·legis majors i residències universitàries

2.4.9. Subcomissió de Rendiment Acadèmic i Avaluació Curricular

2.4.9.1. Composició
President: el vicerector d’Alumnat i Intercanvi

Vocals:

Cinc professors del Consell de Govern:

Santiago Guillem Picó

Federico Bonet Zapater

○

•
•

○

○

○

○

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

○

•
•
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F. Javier Saiz Rodríguez

Juan Francisco noguera Jiménez

Ricardo Pérez Herrerías

Secretària: La directora de l’Àrea de Rendiment Acadèmic i Avaluació Curricular, amb veu 
però sense vot

2.4.9.2. Àmbit d’actuació
Rendiment acadèmic i avaluació curricular

2.4.10. Subcomissió d’Acció Social

el Consell de Govern, en sessió de 14 de desembre de 2006, adoptà l’acord d’aprovar la 
creació de la Subcomissió d’Acció Social, així com la composició i àmbit d’actuació.

2.4.10.1. Composició
Membres fixos:

 Presidenta: directora delegada de Relacions Institucionals i Assumptes Socials

Vocals: un representant del Consell Social

Membres per a assumptes d’acció social a estudiants:

Un alumne membre del Consell de Govern

Un director de centre membre del Consell de Govern

el cap del Servei d’Alumnat

Secretari: el cap de la Secció de Beques

Membres per a assumptes d’acció social a PAS i PdI:

Un PAS membre del Consell de Govern

Un PdI membre del Consell de Govern

La cap del Serviei de Recursos Humans

Secretari: el cap de la Secció de nòmina

•
•
•

•

•

•
○

○

•
○

○

○

○

•
○

○

○

○
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2.4.10.2. Funcions

efectuar les convocatòries d’ajudes de caràcter social dirigides a la comunitat universitària, que 
estan compreses en la línia d’acció social i cultural del pressupost de la Universitat Politècnica 
de València, així com efectuar-ne les propostes de resolució pel rector.

estudiar i gestionar les sol·licituds presentades.

efectuar les propostes de concessió i/o denegació de sol·licituds al rector.

2.4.10.3. Programes d’acció social

●  Ajuda Fons Social 

Objectiu: Fons d’ajuda social per al PAS i PdI que haja prestat serveis a la Universitat Politèc-
nica de València durant més de sis mesos l’any per al qual es convoca l’ajuda, i que es troba 
en actiu en el moment de la publicació de la convocatòria. despeses realitzades durant l’any 
natural que estiguen justificades degudament.

Comprèn: Fons educatiu, Fons Assistència Social (pròtesis, intervencions…) i Ajuda a disca-
pacitats.

S’ha resolt la convocatòria d’Ajuda Fons Social 2005 pressupostada en 135.000 euros amb 283 
sol·licituds admeses. L’ajuda del Fons Social 2006 s’ha convocat al setembre de 2007.

● Ajuda matrícula PAS/PDI

Objectiu: Compensar despeses de matrícula per estudis universitaris del personal de la Univer-
sitat Politècnica de �alència, cònjuge i fills o filles, en primer, segon i tercer cicles en centres 
públics o privats, corresponents al curs acadèmic de la convocatòria.

està en procés de resolució al setembre de 2007 la convocatòria del curs 2006-2007 pressu-
postada en 162.948,06 euros.  

56
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● Ajuda Acció Social Alumnes UPV

Comprèn:

A) Ajuda a la matrícula d’alumnes de primer i segon cicles i màsters oficials que complis-
quen els requisits de la convocatòria.

Objectiu: Atendre mitjançant una convocatòria general les demandes dels alumnes de la 
Universitat Politècnica de València que acrediten una situació personal o familiar d’especial 
necessitat econòmica i no gaudisquen d’altres beques o ajudes a l’estudi.

S’ha resolt la convocatòria d’ajudes Acció Social Alumnes UPV 2006-2007 per un import 
total de 105.284,92 euros. S’hi han presentat 363 sol·licituds i se n’han concedit 139.

B)  Ajuda per causes sobrevingudes

Objectiu: donar resposta a situacions sobrevingudes en la unitat familiar o en el mateix 
sol·licitant i que, a judici de la Subcomissió d’Acció Social, siga causant d’un perjudici 
econòmic greu que puga dificultar a l’alumne la continuació dels seus estudis. Es pot 
sol·licitar en qualsevol moment del curs acadèmic.

Durant el curs 2006-2007 i fins a juliol de 2007 s’han presentat 13 sol•licituds i se n’han 
concedit 8.

S’ha convocat l’ajuda Acció Social Alumnes UPV 2007-2008.

● Ajuda per a alumnes discapacitats

Objectiu: Facilitar les ajudes tècniques necessàries per a l’estudi, el transport i la comunicació 
als alumnes de la Universitat Politècnica de València amb necessitats educatives associades 
a condicions personals de discapacitat, amb la finalitat de facilitar-los l’accés a la formació uni-
versitària i el desenvolupament dels seus estudis en condicions d’igualtat.

Consell de Govern
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Aquestes ajudes inclouen emissores, gravadores, sistemes informàtics (ordinadors portàtils, 
programes específics…), així com ajudes per al transport, acompanyament, assistència 
d’intèrprets de llengua de signes…

durant el curs 2006-2007 s’han presentat i concedit dues sol·licituds.

S’ha convocat l’ajuda per al curs 2007-2008.

● Beques menjador

Objectiu: convocar beques de menjador adreçades a l’alumnat de primer i segon cicles i màs-
ters oficials de la Universitat Politècnica de �alència.

A partir del curs 2006-2007 s’ha incrementat el nombre de beques a 500 i la distribució per 
campus es realitza en funció del nombre d’alumnes matriculats.

● Residències d’estiu

Objectiu: Oferir estades gratuïtes durant set nits en règim d’allotjament o allotjament i desde-
juni en residències universitàries i col•legis majors al PAS i PdI de la Universitat Politècnica de 
València.

• Col·laboració amb diverses associacions i institucions

Fundació Tolerància Zero de la Conselleria de Benestar Social i Casa Bressol Santa Isabel 
amb motiu del Dia Internacional de la Dona 2007 “Pel final de la impunitat en delictes de 
violència contra les dones”.

Suport activitats CSU —Cooperació Social Universitària de la UPV—, que ajuda a menors 
i adults d’ètnies minoritàries en situacions marginals als barris del Cabanyal i Malva-rosa.

Col·laboració amb la Fundació dASYC i la Fundació del Valle en la conferència i exposició 
fotogràfica del projecte de sensibilització social Catamayo-Chira: històries d’una conca 
peruana, finançat per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional.

•

•

•
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A�ATEL –Associació �alenciana de Pares d’Infants amb Trastorns Específics del 
Llenguatge.

PayaSOSospital.

Casal de la Pau –Associació que atén i acompanya en tot el procés d’integració les perso-
nes que, dins o fora de la presó, es troben en una situació d’indefensió social a causa de 
les seues carències familiars.

Conveni amb la institució penitenciària de Picassent (en preparació).

Falla Av. Tarongers – Universitat Politècnica.

Associació Espanyola Contra el Càncer –captiri públic i taules informatives.

Participació en el I Premi a l’empresa Solidària de la Comunitat Valenciana de la Conselleria 
de Benestar Social.

Punt de venda de comerç solidari al campus de Vera d’objectes realitzats en centres ocu-
pacionals, en col·laboració amb la Fundació CedAT. 

• Escola Infantil

el servei d’educació infantil es presta a través de l’escola del campus de Vera i de Sol Solet al 
campus d’Alcoi, o bé a través del bo escolar per als pares que ho sol•liciten.

Curs 2006-2007: ampliació de dues aules al campus de Vera per a un total d’aproximadament 
200 alumnes.

Implantació del xec escolar per a ajuda infantil per un import de 500 euros. es van concedir 63 
ajudes.

• Altres actuacions

Realització del Pla especial d’Actuació en Matèria d’Accessibilitat Integral de la UPV, per 
la Fundació CedAT, amb motiu del conveni de col·laboració entre l’IMSeRSO, la Fundació 
OnCe i la Universitat Politècnica.

•

•
•

•
•
•
•

•

•
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Participació de la UP� en el projecte �alència ciutat Polièdrica –Comissió Mediadora i de 
Valors del Centre d’estratègies i desenvolupament de València, depenent de la Regidoria 
de Benestar Social i Integració, en temes d’immigració i ciutadania.

Coordinació dels estudiants que participen en el programa intergeneracional Viure i Con-
viure, obra social de Caixa Catalunya, allotjament i convivència d’estudiants amb persones 
grans.

•

•
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3.1. Equips directius

DOCÈNCIA

Centre Persona Càrrec
EPS d’Alcoi Enrique Juan Masiá Buades Director de l’EPSA
EPS d’Alcoi Juan José Rico Esteve Secretari de l’EPSA
EPS d’Alcoi Georgina Blanes Nadal Subd. EPSA / Alumnat
EPS d’Alcoi Keith Douglas Charles Stuart Subd. EPSA / Qualitat i Innov. Educativa
EPS d’Alcoi Ana M. Amat Payá Subd. EPSA / I+D+i
EPS d’Alcoi Eduardo José Gilabert Pérez Subd. EPSA / Formació Complem. i N. Proj.
EPS d’Alcoi Juan Ignacio Torregrosa López Subd. EPSA / Infraestructura
EPS d’Alcoi José Ignacio Sirvent Mira Subd. EPSA / Cap d’estudis
EPS d’Alcoi Pablo Andrés Bernabeu Soler Subd. EPSA / N. Tec. i Proj. Espec. (2006)
EPS d’Alcoi Lluís Francesc Narcís Garrigós Oltra Subd. EPSA / Promoció i D. Nou T. (2006)
EPS d’Alcoi Manuel Expósito Langa Subd. EPSA / Cul. Esp. Soc. i Col. Major
EPS de Gandia M. Manuela Fernández Méndez Directora de l’EPSG
EPS de Gandia Trinidad M. Sansaloni Balaguer Secretària de l’EPSG
EPS de Gandia Antonio Forés López Subd. EPSG/ Àrea Comunicació Audiovisual
EPS de Gandia Jesús Alba Fernández Subd. EPSG/ Àrea de Telecomunicació
EPS de Gandia Bernat Roig Merino Subd. EPSG/ Àrea de Turisme
EPS de Gandia Miguel Rodilla Alama Subd. EPSG/ Àrea Forestal-Ambiental
EPS de Gandia Jordi Joan Mauri Castelló Subd. EPSG/ Ocupació i Projecte Idees (2006)
EPS de Gandia Carmen Gómez Benito Subd. EPSG/ Infraestructura
EPS de Gandia Juan Luis Corral González Subd. EPSG/ Cap d’estudis
EPS de Gandia M. Dolores Teruel Serrano Subd. EPSG/ Promoció i Esdeven. (2006)
ETS d’Arquitectura Ignacio Bosch Reig Director de l’ETSA
ETS d’Arquitectura Pablo José Navarro Esteve Cap d’estudis de l’ETSA
ETS d’Arquitectura Adolfo Alonso Durá Secretari de l’ETSA
ETS d’Arquitectura José M. Fran Bretones Subd. ETSA / Càtedres d’Empreses (2006)
ETS d’Arquitectura Ignacio Magro de Orbe Subd. ETSA / Coordinació Docent i P. E.
ETS d’Arquitectura Amparo Tarín Martínez Subd. ETSA / Cultura
ETS d’Arquitectura Manuel Lillo Navarro Subd. ETSA / Infraestructura
ETS d’Arquitectura Luis Alonso de Armiño-Pérez Subd. ETSA / Relacions Internac. i Erasmus
ETS d’Arquitectura Vicente García Ros Subd. ETSA / Relac. amb l’Empresa i Inst.



Centre Persona Càrrec
ETS de Gestió en l’Edificació Rafael Capuz Lladró Director de l’ETSGE
ETS de Gestió en l’Edificació Juana Mercedes Cerdán Soriano Secretària de l’ETSGE
ETS de Gestió en l’Edificació Isabel Tort Ausina Subd. ETSGE/ Alumnat i Relac. Internac.
ETS de Gestió en l’Edificació Francisco Hidalgo Delgado Subd. ETSGE/ Coord. Titulació Grau
ETS de Gestió en l’Edificació Enrique Ruá López Subd. ETSGE/ Cultura i Esports
ETS de Gestió en l’Edificació Vicente Monzo Hurtado Subd. ETSGE/ Empresa i Qualitat
ETS de Gestió en l’Edificació José Miguel Sanchis León Subd. ETSGE/ Infraestructures i Manteniment
ETS de Gestió en l’Edificació Rafael Sánchez Grandía Subd. ETSGE/ Ordenació Acadèmica
ETS d’Informàtica Aplicada Antonio Robles Martínez Director de l’ETSIAP
ETS d’Informàtica Aplicada Francisco Marqués Hernández Cap d’estudis de l’ETSIAP
ETS d’Informàtica Aplicada Ferran Pla Santamaria Secretari de l’ETSIAP
ETS d’Informàtica Aplicada Miguel Sánchez López Subd. ETSIAP / Relacions amb Empreses
ETS d’Informàtica Aplicada José Enrique Simó Ten Subd. ETSIAP / Càtedres d’Empresa (2006)
ETS d’Informàtica Aplicada Vicente del Olmo Muñoz Subd. ETSIAP / Planificació i Infraest.
ETS d’Informàtica Aplicada José Hernández Orallo Subd. ETSIAP / Relacions Internacionals
ETS d’Informàtica Aplicada María José Vicent López Subd. ETSIAP/ Ord. Acadèmica i Alumnat
ETS d’Enginyeria del Disseny Enrique Ballester Sarrias Director de l’ETSED
ETS d’Enginyeria del Disseny Bernardo Álvarez Valenzuela Cap d’estudis de l’ETSED
ETS d’Enginyeria del Disseny Antonio Juan Ramírez Fernández Secretari de l’ETSED
ETS d’Enginyeria del Disseny María Dolores Navarro Mas Subd. ETSED / Act. Professionals (2006)
ETS d’Enginyeria del Disseny Francisco Javier Camacho Vidal Subd. ETSED / Alumnat
ETS d’Enginyeria del Disseny Ricardo Pérez Herrerías Subd. ETSED / Qualitat
ETS d’Enginyeria del Disseny Pedro Fuentes Durá Subd. ETSED / Càtedres Empres. i R. (2006)
ETS d’Enginyeria del Disseny Ángel Montes Hernando Subd. ETSED / Infraestructura
ETS d’Enginyeria del Disseny María Teresa Pardo Vicente Subd. ETSED / Innovació Educativa
ETS d’Enginyeria del Disseny José Martí Dolz Subd. ETSED / Ordenació Acadèmica
ETS d’Enginyeria del Disseny Arturo Gil Gil Subd. ETSED / Relacions amb l’Empresa
ETS d’Enginyeria del Disseny Houcine Hassan Mohamed Subd. ETSED / Relacions Internacionals
ETS del Medi Rural i Enologia Santiago Guillem Picó Director de l’ETSMRE
ETS del Medi Rural i Enologia M. Dolores Raigón Jiménez Cap d’estudis de l’ETSMRE
ETS del Medi Rural i Enologia Ana María Albors Sorolla Secretària de l’ETSMRE
ETS del Medi Rural i Enologia Pedro Beltrán Medina Subd. ETSMRE/ Càtedres d’Empreses (2006)
ETS del Medi Rural i Enologia José Vicente Turegano Pastor Subd. ETSMRE/ Espai Europeu d’Ed. Sup.
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ETS del Medi Rural i Enologia José Juan Bernad Godina Subd. ETSMRE/ Infraest. Prom. Ling. i Cult.
ETS del Medi Rural i Enologia Vicente Castell Zeising Subd. ETSMRE/ Relacions Externes
ETS del Medi Rural i Enologia Domingo Manuel Salazar Hernández Subd. ETSMRE/ Segons Cicles
ETSE Agrònoms Nemesio Fernández Martínez Director de la ETSEA
ETSE Agrònoms Juan Manuel Buitrago Vera Cap d’estudis de l’ETSEA
ETSE Agrònoms Fernando Fornes Sebastiá Secretari de l’ETSEA
ETSE Agrònoms Carlos Adrados Blaise-Ombrecht Subd. ETSEA / Infraestructura i Qualitat
ETSE Agrònoms José Luis Pérez-Salas Sagreras Subd. ETSEA / Relacions Instituc. i Emp.
ETSE Agrònoms Rosa Puchades Pla Subd. ETSEA / Coop. i Rel. Internacionals
ETSE Agrònoms Eduardo Rojas Briales Subd. ETSEA/ Coordinació Acadèmica
ETSE de Camins, Canals i Ports José Aguilar Herrando Director de l’ETSECCP
ETSE de Camins, Canals i Ports Federico Jesús Bonet Zapater Cap d’estudis de l’ETSECCP
ETSE de Camins, Canals i Ports José Cristóbal Serra Peris Secretari de l’ETSECCP
ETSE de Camins, Canals i Ports Miguel Ángel Eguibar Galán Subd. ETSECCP / Alumnat
ETSE de Camins, Canals i Ports Guillermo Cobos Campos Subd. ETSECCP / Infraestructura
ETSE de Camins, Canals i Ports José Luis Bonet Senach Subd. ETSECCP / Ordenació Acadèmica
ETSE de Camins, Canals i Ports Eugenio Pellicer Armiñana Subd. ETSECCP / Relacions Instituc.
ETSE de Camins, Canals i Ports María Boquera Matarredona Subd. ETSECCP / Relacions Internacion.
ETSE de Telecomunicació Elías de los Reyes Davó Director de l’ETSET
ETSE de Telecomunicació Alicia Cordero Barbero Cap d’estudis de l’ETSET
ETSE de Telecomunicació Lorenzo Rubio Arjona Secretari de l’ETSET
ETSE de Telecomunicació Pablo García Escalle Subd. ETSET / Qualitat
ETSE de Telecomunicació Alicia Roca Martínez Subd. ETSET / Extensió Universit. (2006)
ETSE de Telecomunicació Rafael Domínguez Peñalosa Subd. ETSET / Infraestructura
ETSE de Telecomunicació Pilar Candelas Valiente Subd. ETSET / Organització Acadèmica
ETSE de Telecomunicació Francisco José Ballester Merelo Subd. ETSET / Relacions Empreses (2006)
ETSE de Telecomunicació Antonio Arnau Vives Subd. ETSET / Relacions Externes
ETSE Geodèsica, Cartogràfica i 
Topogràfica Francisco García García Director de l’ETSEGCT

ETSE Geodèsica, Cartogràfica i 
Topogràfica Laura Sebastiá Tarín Cap d’estudis de l’ETSEGCT

ETSE Geodèsica, Cartogràfica i 
Topogràfica Jesús María Irigoyen Gaztelumendi Secretari de l’ETSEGCT
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ETSE Geodèsica, Cartogràfica i 
Topogràfica Ricardo López Albiñana Subd. ETSEGCT / Personal, As. Econ., 

Infraes.

ETSE Geodèsica, Cartogràfica i 
Topogràfica Luis Blanch Puertes Subd. ETSEGCT / Projectes d’Innov. (2006)

ETSE Geodèsica, Cartogràfica i 
Topogràfica Fernando Francisco Buchón Moragues Subd. ETSEGCT / Relacions amb Empreses

ETSE Geodèsica, Cartogràfica i 
Topogràfica Luis Ángel Ruiz Fernández Subd. ETSEGCT / Relacions Exteriors

ETSE Geodèsica, Cartogràfica i 
Topogràfica Pascual Garrigues Talens Subd. ETSEGCT/ Integr. Prof. i Alumn. (2006)

ETSE Industrials Juan Jaime Cano Hurtado Director de l’ETSEI
ETSE Industrials Pablo Aragonés Beltrán Cap d’estudis de l’ETSEI
ETSE Industrials María Mercedes Álvaro Rodríguez Secretària de l’ETSEI
ETSE Industrials Andrés Lapuebla Ferri Subd. ETSEI / Acció Cultural i C. al D.
ETSE Industrials Carlos Manuel Dema Pérez Subd. ETSEI / Alumnat
ETSE Industrials Carlos Roldán Porta Subd. ETSEI / Assumptes Econòmics i Inf.
ETSE Industrials Alfonso Cristóbal Cárcel González Subd. ETSEI / Qualitat i Planificació
ETSE Industrials José Antonio Mendoza Roca Subd. ETSEI / Coordinació d’Estudis
ETSE Industrials Petra Amparo López Jiménez Subd. ETSEI / Ordenació Docent
ETSE Industrials José Luis Martínez de Juan Subd. ETSEI / Plans d’Estudis
ETSE Industrials Antonio Reig Fabado Subd. ETSEI / Relacions amb l’Exterior
ETSE Industrials José Manuel García Ricart Subd. ETSEI / Relacions amb Empreses
Facultat d’Adm. i Direcció 
d’Empreses Ismael Moya Clemente Degà de la FADE

Facultat d’Adm. i Direcció 
d’Empreses Sergio Marí Vidal Cap d’estudis de la FADE

Facultat d’Adm. i Direcció 
d’Empreses M. Teresa Solaz Benavent Secretària de la FADE

Facultat d’Adm. i Direcció 
d’empreses Gabriela Ribes Giner Viced. FADE / Alumnat

Facultat d’Adm. i Direcció 
d’Empreses Carlos Vicente García Gallego Viced. FADE / Infraestrutura

Facultat d’Adm. i Direcció 
d’Empreses Virginia Vega Carrero Viced. FADE / Intercanvi Acad. i C. Eur.
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Facultat de Belles Arts Elías Miguel Pérez García Degà de la FBA
Facultat de Belles Arts María Luisa Pérez Rodríguez Secretària de la FBA
Facultat de Belles Arts Mercedes Sánchez Pons Viced. FBA / Càtedres d’Empreses (2006)
Facultat de Belles Arts José Luis Cueto Lominchar Viced. FBA / Cultura
Facultat de Belles Arts Vicente Barón Linares Viced. FBA / Infraestructura
Facultat de Belles Arts Sara Álvarez Sarrat Viced. FBA / Ordenació Acadèmica
Facultat de Belles Arts Ricardo Javier Forriols González Viced. FBA / Relacions Internacionals
Facultat d’Informàtica Emilio Sanchis Arnal Degà de la FI
Facultat d’Informàtica Eduardo Vendrell Vidal Cap d’estudis de la FI
Facultat d’Informàtica Antonio Molina Marco Secretari de la FI
Facultat d’Informàtica José Alberto Conejero Casares Viced. FI / Infraestructura
Facultat d’Informàtica Andrés Martín Terrasa Barrena Viced. FI / Ordenació Acadèmica
Facultat d’Informàtica Pietro Manzoni Viced. FI / Relacions amb l’Exterior

Departament Persona Càrrec
Biologia Vegetal José Luis Guardiola Barcena Director del DBV
Biologia Vegetal Rosa Victoria Molina Romero Secretària del DBV
Biologia Vegetal Enrique José Sanchis Duato Subdirector del DBV
Biotecnologia Luis Antonio Roig Picazo Director del DB
Biotecnologia José M. Bellés Albert Secretari del DB
Biotecnologia M. Antonia Ferrús Pérez Subdirectora del DB
Ciència Animal Marcial Pla Torres Director del DCAN
Ciència Animal María Antonia Santacreu Jerez Secretària del DCAN
Ciència Animal M. Pilar Molina Pons Subdirectora del DCAN
Ciència Animal Miguel Jover Cerdá Subdirector del DCAN
Composició Arquitectònica Juan Francisco Noguera Giménez Director del DCMA
Composició Arquitectònica Juan María Songel González Secretari del DCMA
Composició Arquitectònica Gaspar Muñoz Cosme Subdirector del DCMA
Comunicació Audiovisual, Doc. i His. María Nuria Lloret Romero Directora del DCADHA
Comunicació Audiovisual, Doc. i His. María Fernanda Peset Mancebo Secretària del DCADHA
Comunicació Audiovisual, Doc. i His. Héctor Julio Pérez López Subdirector del DCADHA
Comunicació Audiovisual, Doc. i His. Miguel Corella Lacasa Subdirector del DCADHA
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Comunicacions Alberto González Salvador Director del DC
Comunicacions Vicent Josep Pla Boscà Secretari del DC
Comunicacions Juan Carlos Guerri Cebollada Subdirector del DC
Comunicacions Salvador Sales Maicas Subdirector del DC
Comunicacions Vicenç Almenar Terre Subdirector del DC
Conservació i Restauració de Béns M. Pilar Roig Picazo Directora del DCRBC
Conservació i Restauració de Béns M. Julia Osca Pons Secretària del DCRBC
Conservació i Restauració de Béns José Antonio Madrid García Subdirector del DCRBC
Construccions Arquitectòniques Javier Benlloch Marco Director del DCAR
Construccions Arquitectòniques María Luisa Collado López Secretària del DCAR
Construccions Arquitectòniques Liliana Palaia Pérez Subdirectora del DCAR
Construccions Arquitectòniques Luis Manuel Palmero Iglesias Subdirector del DCAR
Dibuix Miguel Ángel Guillem Romeu Director del DD
Dibuix María Desamparados Berenguer Wieden Secretària del DD
Dibuix M. Blanca Rosa Pastor Cubillo Subdirectora 1a del DD
Dibuix Beatriz García Prosper Subdirectora 2a del DD
Economia i Ciències Socials Ricardo José Server Izquierdo Director del DECS
Economia i Ciències Socials Marta García Molla Secretària del DECS
Economia i Ciències Socials Baldomero Segura García del Río Subdirector del DECS
Economia i Ciències Socials Luis Miguel Rivera Vilas Subdirector del DECS
Ecosistemes Agroforestals Herminio Boira Tortajada Director del DEA
Ecosistemes Agroforestals Francisco Prieto Jiménez Secretari del DEA
Ecosistemes Agroforestals José García Jiménez Subdirector del DEA
Escultura Emilio José Martínez Arroyo Director del DE
Escultura Vicente Ortiz Sausor Secretari del DE
Escultura Jaime Chornet Roig Subdirector del DE
Escultura José Francisco Romero Gómez Subdirector del DE
Estadística i Investigació Operativa Andrés Carrión García Director del DEIO
Estadística i Investigació Operativa Elena Vázquez Barrachina Secretària del DEIO
Estadística i Investigació Operativa Javier Alcaraz Soria Subdirector del DEIO
Expressió Gràfica Arquitectònica Jorge Llopis Verdú Director del DEGA
Expreasió Gràfica Arquitectònica Julio Antonio Albert Ballester Secretari del DEGA
Expressió Gràfica Arquitectònica Marina Sender Contell Subdirectora del DEGA
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Física Aplicada M. del Carmen Millán González Directora del DFA
Física Aplicada Francisco Gálvez Martínez Secretari del DFA
Física Aplicada Jorge Curiel Esparza Subdirector del DFA
Física Aplicada María del Carmen Muñoz Roca Subdirectora del DFA
Física Aplicada Patricio Ramírez Hoyos Subdirector del DFA
Informàtica de Sistemes i 
Computadors Pedro Joaquín Gil Vicente Director del DISCA

Informàtica de Sistemes i 
Computadors Juan Carlos Cano Escribá Secretari del DISCA

Informàtica de Sistemes i 
Computadors Ángel Rodas Jordá Subdirector del DISCA

Informàtica de Sistemes i 
Computadors Jorge Vicente Real Sáez Subdirector del DISCA

Informàtica de Sistemes i 
Computadors Vicente Santonja Gisbert Subdirector del DISCA

Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i F. Ana Belén Anquela Julián Directora del DECGF
Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i F. Ramón Pons Crespo Secretari del DECGF
Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i F. Jorge Padin Devesa Subdirector del DECGF
Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i F. Josep Eliseu Pardo Pascual Subdirector del DECGF
Enginyeria de la Construcció i Proj. Pedro Miguel Sosa Director del DEC
Enginyeria de la Construcció i Proj. Héctor Saura Arnau Secretari del DEC
Enginyeria de la Construcció i Proj. Jorge Juan Paya Bernabeu Subdirector del DEC
Enginyeria de la Construcció i Proj. Pedro Antonio Calderón García Subdirector del DEC
Enginyeria de Sistemes i 
Automàtica Julián José Salt Llobregat Director del DESA

Enginyeria de Sistemes i 
Automàtica Ramón Manuel Blasco Giménez Secretari del DESA

Enginyeria de Sistemes i 
Automàtica Antonio Sala Piqueras Subdirector del DESA

Enginyeria de Sistemes i 
Automàtica Ricardo Pizá Fernández Subdirector del DESA

Enginyeria del Terreny Francisco Ángel Izquierdo Silvestre Director del DET
Enginyeria del Terreny Isidro Cantarino Martí Secretari del DET
Enginyeria del Terreny José Bernardo Serón Gáñez Subdirector del DET
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Enginyeria i Inf. del Transport Alfredo García García Director del DEIT
Enginyeria i Inf. del Transport José Alberto González Escriva Secretari del DEIT
Enginyeria i Inf. del Transport Ricardo Insa Franco Subdirector del DEIT
Enginyeria Elèctrica José Roger Folch Director del DEEI
Enginyeria Elèctrica Salvador Conrado Añó Villalba Secretari del DEEI
Enginyeria Elèctrica Vicente León Martínez Subdirector del DEEI
Enginyeria Electrònica Ángel Sebastiá Cortés Director del DEEO
Enginyeria Electrònica Antonio Guill Ibáñez Secretari del DEEO
Enginyeria Electrònica Emilio Figueres Amorós Subdirector del DEEO
Enginyeria Electrònica Marcos Antonio Martínez Peiró Subdirector del DEEO
Enginyeria Gràfica Fernando Brusola Simón Director del DEG
Enginyeria Gràfica Marina Gascón Martínez Secretària del DEG
Enginyeria Gràfica Bernabé Hernandis Ortuño Subdirector del DEG
Enginyeria Gràfica Guillermo Peris Fajarnes Subdirector del DEG
Enginyeria Hidràulica Medi Ambient Jorge García-Serra García Director del DEHMA
Enginyeria Hidràulica Medi Ambient Eduardo Fabián Cassiraga . Secretari del DEHMA
Enginyeria Hidràulica Medi Ambient Ignacio Escuder Bueno Subdirector del DEHMA
Enginyeria Hidràulica Medi Ambient Miguel Martín Monerris Subdirector del DEHMA
Enginyeria Mecànica i de Materials Francisco Javier Fuenmayor Fernández Director del DEMM
Enginyeria Mecànica i de Materials Pedro Rosado Castellano Secretari del DEMM
Enginyeria Mecànica i de Materials Francisco Javier Colomina Francés Subdirector del DEMM
Enginyeria Mecànica i de Materials Vicente Amigó Borrás Subdirector del DEMM
Enginyeria Química i Nuclear Jaime Lora García Director del DEQN
Enginyeria Química i Nuclear María Isabel Alcaina Miranda Secretària del DEQN
Enginyeria Química i Nuclear José Ródenas Diago Subdirector del DEQN
Enginyeria Química i Nuclear Valentín Pérez Herranz Subdirector del DEQN
Enginyeria Rural i Agroalimentària José Joaquín Vallés Prada Director del DERA
Enginyeria Rural i Agroalimentària Francisco Galiana Galán Subdirector del DERA
Enginyeria Tèxtil i Paperera Francisco Javier Cases Iborra Director del DETEXPA
Enginyeria Tèxtil i Paperera María Angeles Bonet Aracil Secretària del DETEXPA
Enginyeria Tèxtil i Paperera Pablo Díaz García Subdirector del DETEXPA
Lingüística Aplicada M. Luisa Carrió Pastor Directora del DLA
Lingüística Aplicada Carmen Soler Monreal Secretària del DLA
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Lingüística Aplicada Miguel Ángel Candel Mora Subdirector del DLA
Lingüística Aplicada Inmaculada Teresa Tamarit Vallés Subdirectora del DLA
Màquines i Motors Tèrmics Francisco Payri González Director del DMMT
Màquines i Motors Tèrmics Antonio José Torregrosa Huguet Secretari del DMMT
Màquines i Motors Tèrmics Jesús Vicente Benajes Calvo Subdirector del DMMT
Màquines i Motors Tèrmics Vicente Macián Martínez Subdirector del DMMT
Matemàtica Aplicada Alfredo Peris Manguillot Director del DMAA
Matemàtica Aplicada Fernando Giménez Palomares Secretari del DMAA
Matemàtica Aplicada Almanzor Sapena Piera Subdirector del DMAA
Matemàtica Aplicada Josefa Marín Molina Subdirectora del DMAA
Matemàtica Aplicada Luis Miguel García Raffi Subdirector del DMAA
Matemàtica Aplicada Pablo Sevilla Peris Subdirector del DMAA
Mecànica dels Medis Continus i Te Juan Antonio Rovira Soler Director del DMMCTE
Mecànica dels Medis Continus i Te Pedro Efrén Martín Concepción Secretari del DMMCTE
Mecànica dels Medis Continus i Te José Ramón Cervera López Subdirector del DMMCTE
Mecanització i Tecnologia Agrària Carlos Gracia López Director del DMTA
Mecanització i Tecnologia Agrària Enrique Ortí García Secretari del DMTA
Mecanització i Tecnologia Agrària José M. Molina Hidalgo Subdirector del DMTA
Organització d’Empreses Ignacio Gil Pechuán Director del DOE
Organittzació d’Empreses José Miguel Albarracín Guillem Secretari del DOE
Organització d’Empreses Joan Josep Baixauli i Baixauli Subdirector del DOE
Organització d’Empreses José Pedro García Sabater Subdirector del DOE
Organització d’Empreses Julián Manuel Marcelo Cocho Subdirector del DOE
Pintura Joaquín Aldás Ruiz Director del DP
Pintura Luis Armand Buendía Secretari del DP
Pintura David Pérez Rodrigo Subdirector del DP
Pintura Francisco Javier Claramunt Busó Subdirector del DP
Producció Vegetal Bernardo Pascual España Director del DPV
Producció Vegetal José María Osca Lluch Secretari del DPV
Producció Vegetal José Vicente Maroto Borrego Subdirector del DPV
Producció Vegetal Vicente Almela Orenga Subdirector del DPV
Projectes Arquitectònics Vicente Mas Llorens Director del DPA
Projectes Arquitectònics José Ramón López Yeste Secretari del DPA
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Projectes Arquitectònics Carlos José Gómez Alfonso Subdirector del DPA
Projectes Arquitectònics Juan María Moreno Seguí Subdirector del DPA
Projectes d’Enginyeria Eliseo Gómez-Senent Martínez Director del DPI
Projectes d’Enginyeria Ismael Vicente Escriva Piqueras Secretari del DIRA
Projectes d’Enginyeria José Antonio Diego Más Secretari del DPI
Projectes d’Enginyeria Jorge Alcaide Marzal Subdirector del DPI
Projectes d’Enginyeria María Carmen González Cruz Subdirectora del DPI
Química María Dolores Climent Morato Directora del DQ
Química María Teresa Vidal Gandía Secretària del DQ
Química María Inmaculada Bautista Carrascosa Subdirectora del DQ
Química Pilar Aragón Revuelta Subdirectora del DQ
Sistemes Informàtics i Computació Oscar Pastor López Director del DSIC
Sistemes Informàtics i Computació Francisco Javier Oliver Villarroya Secretari del DSIC
Sistemes Informàtics i Computació José Miguel Benedí Ruiz Subdirector del DSIC
Sistemes Informàtics i Computació Juan Carlos Casamayor Rodenas Subdirector del DSIC
Sistemes Informàtics i Computació María José Castro Bleda Subdirectora del DSIC
Tecnologia d’Aliments M. Dolores Ortolá Ortolá Directora del DTEA
Tecnologia d’Aliments Isabel M. Pérez Munuera Secretària del DTEA
Tecnologia d’Aliments Ana María Andrés Grau Subdirectora del DTEA
Tecnologia d’Aliments Nuria Martínez Navarrete Subdirectora del DTEA
Termodinàmica Aplicada Víctor Manuel Soto Francés Director del DTRA
Termodinàmica Aplicada María Jesús Sanchis Sánchez Secretària del DTRA
Termodinàmica Aplicada Antonio García Laespada Subdirector del DTRA
Termodinàmica Aplicada Ricardo Díaz Calleja Subdirector del DTRA
Urbanisme José Vicente Ferrando Corell Director del DU
Urbanisme Luis Segura Gomis Secretari del DU
Urbanisme Fernando Romero Saura Subdirector del DU
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3.2. Titulacions per centres

3.2.1. Centres propis
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CENTRE/Titulació INICI CICLE
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D’ALCOI
eng. Materials (2n cicle) 2000 2n
eng. Organització Industrial (2n cicle) 2000 2n
eT disseny Industrial 2000 1r
eT Industrial, esp. electricitat 1993 1r
eT Industrial, esp. electrònica Industrial 1993 1r
eT Industrial, esp. Mecànica 1993 1r
eT Industrial, esp. Química Industrial 1993 1r
eT Industrial, esp. Tèxtil 1993 1r
eT Informàtica de Gestió 2003 1r
eT Telecomunicació, esp. Telemàtica 1998 1r
Llicenciat en Administració i direcció d’empreses 1997 1r + 2n
ETS D’ARQUITECTURA
Arquitecte 1975 1r + 2n
ETS DE GESTIÓ EN L’EDIFICACIÓ
Arquitecte Tècnic 1999 1r
enginyer de Materials 2002 2n
ETS D’INFORMÀTICA APLICADA
eT Informàtica de Gestió 1993 1r
eT Informàtica de Sistemes 1993 1r
ETS D’ENGINYERIA DEL DISSENY
enginyer en Organització Industrial (2n cicle) 2004 2n
eT  disseny Industrial 1998 1r
eT Industrial, esp. electrònica Industrial 1992 1r
eT Industrial, esp. Mecànica 1998 1r
eT Industrial, esp. Química Industrial 1992 1r
eT Industrial. esp. electricitat 1998 1r
enginyer Aeronàutic 2005 1r + 2n



CENTRE/Titulació INICI CICLE

ETS MEDI RURAL I ENOLOGIA
eT Agrícola, esp. explotacions Agropecuàries 1999 1r
eT Agrícola, esp. Hortofructicultura i Jardineria 1999 1r
eT Agrícola, esp. Indústries Agràries i Alimentàries 1999 1r
eT Agrícola, esp. Mecanització i Construccions Rurals 1999 1r
Llincenciat en enologia (2n cicle) 2002 2n
ETSE AGRÒNOMS
enginyer Agrònom 1965 1r + 2n
enginyer de Forests 1999 1r + 2n
Llincenciat en Ciència i Tecnologia d’Aliments (2n cicle) 2000 2n
Llicenciat en Biotecnologia 2005 1r + 2n
ETSE CAMINS, CANALS I PORTS
eT Obres Públiques, esp. Construccions Civils 1997 1r
enginyer de Camins, Canals i Ports 1969 1r + 2n
enginyer Geòleg (2n cicle) 2002 2n
eT Obres Públiques, esp. Hidrologia 1997 1r
eT Obres Públiques, esp. Transports i Serveis Urbans 1997 1r
Llicenciat en Ciències Ambientals (2n cicle) 1996 2n
ETSE DE TELECOMUNICACIÓ
enginyer en Telecomunicació 1996 1r + 2n
ETSE GEODÈSICA, CARTOGRÀFICA I TOP.
enginyer en Geodèsia i Cartografía (2n cicle) 1999 2n
ET Topografia 2001 1r
ETSE INDUSTRIALS
enginyer en Automàtica i electrònica Industrial (2n cicle) 1995 2n
enginyer Industrial 1968 1r + 2n
enginyer de Materials (2n cicle) 1999 2n
enginyer en Organització Industrial (2n cicle) 1994 2n
enginyer Químic 1997 1r + 2n
enginyer Industrial (des d’eT disseny Industrial) 1997 2n
enginyer Químic (des d’eTe Químic) 1999 2n
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1En els casos que hi haja distints plans d’estudi, s’indica l’any del primer.

CENTRE/Titulació INICI CICLE

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE GANDIA
diplomat en Turisme 1997 1r
eT Forestal, esp. explotacions Forestals 1993 1r
eT Telecomunicació, esp Sistemes Telecomunicació 1994 1r
eT Telecomunicació, esp. Sistemes electrònics 1996 1r
eT Telecomunicació, esp. So i Imatge 1993 1r
Llicenciat en Ciències Ambientals 2001 1r + 2n
Llicenciat en Comunicació Audiovisual 2001 1r + 2n
Llicenciat en Ciències Ambientals 1997 2n
FAC. ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES
diplomat en Gestió i Administració Pública 2002 1r
Llicenciat en Administració i direcció d’empreses 1998 1r + 2n
FACULTAT DE BELLES ARTS
Llicenciat en Belles Arts 1993 1r + 2n
FACULTAT D’INFORMÀTICA
enginyer Informàtic 1995 1r + 2n
Llicenciat en documentació (2n cicle) 1996 2n

Titulacions 61
Titulacions de 1r cicle 30
Titulacions de 1r + 2n cicles 15
Titulacions de 2n cicle 16
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3.2.2. Centres adscrits

CENTRE/TITULACIÓ Inici Cicle
ESCOLA UNIVERSITÀRIA FORD ESPAÑA
enginyer Tècnic Industrial (especialitat Mecànica) 1995 1r
FACULTAT D’ESTUDIS DE L’EMPRESA
Llicenciat en Administració i direcció d’empreses 1995 1r+ 2n
diplomat en Ciències empresarials 2001 1r
ESCOLA LA FLORIDA
enginyer Tècnic Industrial (especialitat Mecànica) 1998 1r
enginyer Tècnic Industrial (especialitat electrònica Industrial) 2002 1r
ESCOLA DE TURISME PAX
diplomat en Turisme 2002 1r

en aquest curs acadèmic, el centre universitari MUST, Centre Mediterrani d’estudis Universitaris de Ciència i 
Tecnologia, que va començar el seu camí com a centre adscrit l’any 1996, va deixar d’impartir docència, i va tancar 
les instal·lacions el dia 1 d’octubre de 2006. Va ser necessària la reubicació de l’alumnat que, que estant matriculat 
al MUST, en la data indicada, no havien acabat els seus estudis, i es va denunciar el conveni, cosa que es va 
comunicar a la Conselleria d’empresa, Universitat i Ciència. 
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3.3. Alumnes matriculats i alumnes de nou ingrés. Curs 2006-2007

3.3.1. Centres propis

77

DOCÈNCIA

CENTRE / Titulació Matriculats Nous

e. POLITÈCnICA SUPeRIOR d’ALCOI 1.867 444
enginyer de Materials (2n cicle) 54 23
enginyer en Organització Industrial (2n cicle) 99 31
eT disseny Industrial 375 88
eT Industrial, esp. electricitat 178 60
eT Industrial, esp. electrònica Industrial 117 23
eT Industrial, esp. Mecànica 264 68
eT Industrial, esp. Química Industrial 112 32
eT Industrial, esp. Tèxtil 60 9
eT Informàtica de Gestió 168 39
eT Telecomunicació, esp. Telemàtica 165 12
Llicenciat en Administració i direcció d’empreses 275 59
eTS d’ARQUITeCTURA 3.352 416
Arquitecte 3.352 416
eTS de GeSTIÓ en L’edIFICACIÓ 2.749 370
Arquitecte Tècnic 2.708 360
enginyer de Materials 41 10
eTS d’InFORMÀTICA APLICAdA 1.951 314
eT en Informàtica de Gestió 1.050 163
eT en Informàtica de Sistemes 901 151
eTS d’enGInYeRIA deL dISSenY 4.272 715
enginyer en Organització Industrial (2n cicle) 354 139
eT  disseny Industrial 861 128
eT Industrial, esp. electrònica Industrial 955 117
eT Industrial, esp. Mecànica 1.090 120
eT Industrial, esp. Química Industrial 421 71
eT Industrial. esp. electricitat 451 67
enginyer Aeronàutic 140 73



CENTRE / Titulació Matriculats Nous

eTS deL MedI RURAL I enOLOGIA 1.173 158
eT Agrícola, esp. explotacions Agropecuàries 187 24
eT Agrícola, esp. Hortofructicultura i Jardineria 451 49
eT Agrícola, esp. Indústries Agràries i Alimentàries 242 30
eT Agrícola, esp. Mecanització i Construccions Rurals 183 23
Llicenciat en enologia (2n cicle) 110 32
eTSe AGRÒnOMS 1.666 273
enginyer Agrònom 1.014 108
enginyer de Forests 329 49
Llicenciat en Ciència i Tecnologia d’Aliments (2n cicle) 175 40
Llicenciat en Biotecnologia 148 76
eTSe CAMInS, CAnALS I PORTS 2.737 375
eT Obres Públiques, esp. Construccions Civils 584 96
enginyer de Camins, Canals i Ports 1.395 149
enginyer Geòleg (2n cicle) 29 8
eT Obres Públiques, esp. Hidrologia 213 38
eT Obres Públiques, esp. Transports i Serveis Urbans 254 43
Llicenciat en Ciències Ambientals (2n cicle) 262 41
eTSe de TeLeCOMUnICACIÓ 1.443 147
enginyer Telecomunicació 1.443 147
eTSe GeOdÈSICA, CARTOGRÀFICA I TOP. 955 159
Enginyer en Geodèsia i Cartografia (2n cicle) 118 18
ET Topografia 837 141
eTSe IndUSTRIALS 3.022 569
enginyer en Automàtica i electrònica Industrial (2n cicle) 111 31
enginyer Industrial 2.121 413
enginyer de Materials (2n cicle) 46 11
enginyer en Organització Industrial (2n cicle) 301 34
enginyer Químic 443 80
eSCOLA POLITÈCnICA SUPeRIOR de GAndIA 2.340 288
diplomat en Turisme 413 59
eT Forestal, esp. explotacions Forestals 336 32
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CENTRE / Titulació Matriculats Nous

eT Telecomunicació, esp. Sistemes Telecomunicació 246 11
eT Telecomunicació, esp. Sistemes electrònics 170 9
eT Telecomunicació, esp. So i Imatge 342 34
Llicenciat en Ciències Ambientals 382 53
Llicenciat en Comunicació Audiovisual 451 90
FACULTAT d’AdMInISTRACIÓ I dIReCCIÓ d’eMPReSeS 1.836 304
diplomat en Gestió i Administració Pública 594 132
Llicenciat en Administració i direcció d’empreses 1.242 172
FACULTAT de BeLLeS ARTS 1.898 382
Llicenciat en Belles Arts 1.898 382
FACULTAT d’InFORMÀTICA 1.372 237
enginyer Informàtic 1.182 194
Llicenciat en documentació (2n cicle) 190 43

32.633 5.151
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3.3.2. Centres adscrits

CENTRES ADSCRITS Alumnes Ingressats
Titulacions
EUETI - FORD 104 23
enginyer Tècnic Industrial (Mecànica) 104 23
FACULTAT D’ESTUDIS DE L’EMPRESA 185 0
Llicenciat en Administració i direcció d’empreses 118 0
diplomat en Ciències empresarials 67 0
FLORIDA – Centre de formació 245 62
enginyer Tècnic Industrial (especialitat Mecànica) 179 38
enginyer Tècnic Industrial (especialitat electrònica Industrial) 66 24
ESCOLA DE TURISME PAX 122 19
diplomat en Turisme 122 19

en estar en procés de desadscripció, la Facultat d’estudis de l’empresa va impartir en la diplomatura de Ciències 
empresarials només docència en el tercer curs; per tant, aquest curs acadèmic és l’últim que imparteix la dita 
docència com a centre adscrit a la UPV. de la mateixa manera, en la llicenciatura d’Administració i direcció 
d’empreses va impartir només docència en els tres últims cursos de carrera.

80

DOCÈNCIA

Titulacions per centres



3.4. Distribució per edat de l’alumnat

edats a 31 de desembre de 2006
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3.5. Evolució del nombre d’alumnes matriculats

Alumnes DNI = alumnes que ocupen plaça en centres (és a dir, matriculats en una o més 
titulacions d’un mateix centre). Dades a final dels cursos.

Inclòs l’alumnat procedent de programes de mobilitat.
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3.6. Vicerectorat d’Investigació i Postgrau

durant el present curs, les accions en l’àmbit de postgrau (màster i doctorat) s’han dut a cap 
des del Vicerectorat de Postgrau i Formació Permanent. des d’aquest Vicerectorat s’han man-
tingut i potenciat diverses accions tendents a la millora de la qualitat dels estudis de doctorat, 
així com les destinades a la implantació i posada en marxa dels estudis oficials de postgrau en 
el marc d’adaptació dels ensenyaments a l’espai europeu d’educació Superior, segons esta-
bleix el Reial decret 56/2005. 

entre les accions destinades a la millora de la qualitat dels estudis de postgrau i doctorat, cal 
destacar les accions següents, algunes de les quals ja foren empreses en cursos anteriors:

 1. Reconeixement dels cursos de doctorat, les tutories de treballs d’investigació i la direcció de 
tesis doctorals en el Pla d’Ordenació docent, en coordinació amb el Vicerectorat d’Ordenació 
Acadèmica i Professorat, en què s’han computat per al curs 2007-2008 un total de 1.655 crèdits 
corresponents als estudis de doctorat dins del marc establit pel Reial decret 778/1998. 

2. Amb l’objectiu de facilitar al professorat no doctor l’acabament de la seua tesi doctoral, i en 
coordinació amb el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat, es manté la reducció de 
la càrrega lectiva a tots els que estant amb dedicació completa compromesos a acabar en el 
termini de dos anys. 

3. Oferta  d’un programa de doctorat multidisciplinari denominat de Promoció del Coneixement, 
coordinat per l’Institut de Ciències de l’educació que posa a disposició dels estudiants de doc-
torat una oferta d’assignatures que poden ser d’interès comú. Alhora permet que s’hi puguen 
integrar els  programes amb tradició que tinguen almenys deu alumnes.

4. Publicació de les tesis doctorals mitjançant el conveni amb Bell and Howell Information and 
Learning (BHIL, antiga UMI), per als doctors que així ho desitgen. Els registres bibliogràfics junt 
amb els abstracts s’inclouen en els serveis bibliogràfics de BHIL, tant en suport paper (Mas-
ters Abstracts International, dissertation Abstracts International), com electrònic (dissertation 
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Abstracts on-disc, ProQuest digital dissertations). Al seu torn, totes les tesis reben ISBn. BHIL 
gestionarà la venda d’aquestes tesis doctorals de què els autors rebran les regalies correspo-
nents anualment. Les tesis digitalitzades poden consultar-se des de la pàgina <http://wwwlib.
global.umi.con/cr/upv/main>. durant el curs 2006-2007 s’han tramès per a la publicació un total 
de 15 tesis.

5. Promoció de la Menció de Qualitat, atorgada pel Ministeri d’educació i Ciència als programes 
de doctorat que, per la seua excel·lència acreditada després d’un procés d’avaluació, en siguen 
mereixedors.  

Per al curs 2006-2007 un total de 6 programes coordinats per la Universitat Politècnica i dins 
del marc del Rd 778/98 obtingueren la Menció de Qualitat. d’altra banda, un total de 12 progra-
mes de doctorat en el nou marc legislatiu del Rd 56/2005 van obtenir també la Menció de Quali-
tat. Cal destacar que uns altres quatre programes de doctorat coordinats per altres universitats, 
però amb participació de la nostra Universitat, també van obtenir la dita menció. 

Denominació del programa Menció Legislació

AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I InFORMÀTICA IndUSTRIAL MCd2006-00424 Rd 56/2005

BIOTeCnOLOGIA MCd2006-00536 Rd 56/2005

CIÈnCIA I TeCnOLOGIA de LA PROdUCCIÓ AnIMAL MCd2006-00522 Rd 56/2005
CIÈnCIA I ReSTAURACIÓ deL PATRIMOnI HISTORICO- 
ARTÍSTIC MCd2006-00513 Rd 56/2005

enGInYeRIA de L’AIGUA I MedIAMBIenTAL MCd2006-00408 Rd 56/2005

MÚSICA MCd2006-00521 Rd 56/2005

SISTeMeS PROPULSIUS en MITJAnS de TRAnSPORT MCd2006-00406 Rd 56/2005

ReCURSOS I TeCnOLOGIeS AGRÍCOLeS MCd2006-00524 Rd 56/2005

InFORMÀTICA MCd2006-00340 Rd 56/2005

CIÈnCIA I TeCnOLOGIA de LA GeSTIÓ ALIMenTÀRIA MCd2006-00412 Rd 56/2005

TeLeCOMUnICACIÓ MCd2006-00410 Rd 56/2005

enGInYeRIA I PROdUCCIÓ IndUSTRIAL MCd2006-00338 Rd 56/2005

enGInYeRIA eLeCTRÒnICA MCd2005-00376 Rd 778/1998
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6. Promoció de la qualitat dels programes de postgrau amb un programa propi d’ajudes a la 
mobilitat (complementari amb el MeC) per a incorporar professorat de prestigi reconegut als 
programes, així com incentivar la sol·licitud d’ajudes a la mobilitat dins de la convocatòria del 
Ministeri per a programes amb Menció de Qualitat. 

Aquest curs el Ministeri ha dotat de les ajudes següents programes de doctorat en el marc del 
RD 778/1998 i els màsters oficials vigents segons el RD 56/2005:

programes De Doctorat

Denominació del programa Menció Legislació

MATeMÀTIQUeS MULTIdISCIPLInÀRIeS MCd2006-00238 Rd 778/1998

enGInYeRIA de LA COnSTRUCCIÓ I GeSTIÓ AMBIenTAL MCd2006-00239 Rd 778/1998

enGInYeRIA TÈxTIL MCd2006-00246 Rd 778/1998

ARTS VISUALS I InTeRMÈdIA MCd2006-00248 Rd 778/1998

eSTAdÍSTICA I OPTIMITZACIÓ MCd2006-00243 Rd 778/1998

MÀRQUeTInG
MCd 2006-00350

Rd 56/2005
InTeRUnIVeRSITARI

QUÍMICA ORGÀnICA en LA IndÚSTRIA QUIMICO- 
FARMACÈUTICA

MCd 2004-00280
Rd 778/1998

InTeRUnIVeRSITARI

QUÍMICA SOSTenIBLe
MCd2003-00607

Rd 778/1998
InTeRUnIVeRSITARI

MATeRIALS POLIMÈRICS
MCd2004-00306

Rd 778/1998
InTeRUnIVeRSITARI

REFERÈNCIA DOCTORAT IMPORT
MCd2006-00248 ARTS VISUALS I InTeRMÈdIA 7.337 €

MCd2004-00393 TeCnOLOGIA de MeMBRAneS, eLeCTROQUÍMICA, MedI 
AMBIenT I SeGUReTAT nUCLeAR 12.600 €

MCd2006-00406 SISTeMeS PROPULSIUS en MITJAnS de TRAnSPORT 11.552 €

MCd2003-00738 COMPUTACIÓ PARAL·LeLA I dISTRIBUÏdA 2.400 €

MCd2006-00424 AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I InFORMÀTICA IndUSTRIAL 14.022 €
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màsters oficials

L’ajuda concedida pel Vicerectorat de Postgrau i Formació Permanent per a complementar les 
ajudes concedides pel Ministeri als màsters oficials que al seu moment presentaren sol·licitud 
d’ajuda al MeC va ascendir a 119.999,01 euros amb la distribució següent:

REFERÈNCIA DOCTORAT IMPORT

MCd2006-00521 MÚSICA 4.200 €

MCd2006-00238 MATeMÀTIQUeS MULTIdISCIPLInÀRIeS 8.828 €

REFERÈNCIA MÀSTER IMPORT

MAS2006-00421 enGInYeRIA AVAnÇAdA de PROdUCCIÓ, LOGÍSTICA I 
CAdenA de SUBMInISTRAMenTS 6.000 €

MAS2006-00423 enGInYeRIA deL dISSenY 4.000 €

MAS2006-00679 COMPUTACIÓ PARAL·LeLA I dISTRIBUÏdA 2.000 €

MAS2006-00681 enGInYeRIA deL PROGRAMARI: MÈTOdeS FORMALS I 
SISTeMeS d’InFORMACIÓ 7.000 €

MAS2006-00684 PROdUCCIÓ VeGeTAL I eCOSISTeMeS AGROFOReSTALS 2.000

MAS2006-00941 PROdUCCIÓ AnIMAL 1.000 €

Màster en Ciència i enginyeria dels Aliments 2.967,59 €
Màster en Conservació i Restauració de Béns Culturals 19.289,31 €
Màster en Producció Animal 483,79 €
Màster en enginyeria del disseny 1.935,17 €
Màster en Computació Paral·lela i distribuïda 967,59 €
Màster en enginyeria del Programari, Mètodes Formals i Sistemes d’Informació 3.386,55 €
Màster en Intel·ligència Artificial, Reconeixement de Formes i Imatge Digital 22.256,90 €
Màster en enginyeria Hidràulica i Medi Ambient 11.425,21 €
Màster en enginyeria Avançada de Producció, Logística i Cadena de Subministrament 2.902,76 €
Màster en enginyeria Mecànica i Materials 16.321,72 €
Màster en Seguretat Industrial i Medi Ambient 2.967,59 €
Màster en Continguts i Aspectes Legals en la Societat de la Informació 5.935,17 €
Màster en Música 5.935,17 €
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7. Amb objecte de premiar la qualitat de les tesis doctorals defeses a la Universitat Politècnica, 
hi ha des del curs 1999-2000 una convocatòria destinada a la concessió de Premis extraordi-
naris de Tesis doctorals. en l’edició de 2007, s’han atorgat Premi extraordinari de Tesi doctoral 
a 15 tesis llegides durant el curs 2004-2005. 

Màster en Producció Vegetal i ecosistemes Agroforestals 967,59 €
Màster en Tecnologies, Sistemes i xarxes de Comunicacions 22.256,90 €

119.999,01 €

Candidat/a 
Preseleccionat/ada Títol de la tesi Departament Director/s

GOnZÁLeZ PeLLICeR, 
AnA

Técnicas Genotípicas aplicadas 
al estudio de Campilobacterias 
Patógenas de interés en seguridad 
alimentaria

BIOTeCnOLOGIA

Ferrús Pérez, M. 
Antonia
Hernández Haba, 
Javier

LLOMBART JUAn, nÚRIA Development of Integrated printed 
Array Antennas Using EBG Substrates COMUnICACIOnS

neto, Andrea

Boria espert, Vicente 
enrique

FUSTeR LÓPeZ, LAURA

Estudio de la idoneidad de las masillas 
de relleno en el tratamiento de las 
pinturas sobre lienzo. Evolución 
histórico-técnica y análisis físico-
mecánico

COnSeRVACIÓ I 
ReSTAURACIÓ de 
BÉnS CULTURALS

Castell Agustí, María

Guerola Blay, Vicente

GARCÍA MARTÍneZ, 
GABRIeL

Los usuarios de Internet en la gestión 
y estrategia empresarial del sector 
agroalimentario ante el mercado

eCOnOMIA I 
CIÈnCIeS SOCIALS Juliá Igual, Juan

AnTOnIO dAVIU, JOSÉ 
ALFOnSO

Diagnóstico de roturas de barra y 
otras averías electromecánicas en 
máquinas de inducción mediante el 
estudio del transitorio de arranque con 
la transformada Wavelet

enGInYeRIA 
eLÈCTRICA Riera Guasp, Martín

HAKAnSSOn, OLA 
AndReAS

Inverse desingn of nanoscaled 
photonic devices

enGInYeRIA 
eLeCTRÒnICA

Sánchez-dehesa 
Moreno-Cid, José

AGUAdO GARCÍA, 
dAnIeL

Aplicación de métodos estadísticos 
multivariantes para la modelación 
y la monitorización de un reactor 
discontinuo secuencial para el 
tratamiento de aguas residuales

enGInYeRIA 
HIdRÀULICA I MedI 

AMBIenT

Ferrer Polo, José

Seco Torrecillas, 
Aurora
Ferrer Riquelme, 
Alberto J.
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Candidat/a 
Preseleccionat/ada Títol de la tesi Departament Director/s

PULIdO VeLÁZQUeZ, 
dAVId

Solución de no linealidades en la 
aplicación del Método de Autovalores 
para la simulación de sistemas de Uso 
Conjunto. Extensión a acuíferos no 
confinados

enGInYeRIA 
HIdRÀULICA I MedI 

AMBIenT

Sauquillo Herraiz, 
Andrés

Andreu Álvarez, 
Joaquín

MOnTORO PASTOR, 
ALeGRÍA

Evaluación citogenética del efecto 
radioprotector del extracto etanólico de 
propóleos

enGInYeRIA 
QUÍMICA I nUCLeAR

Verdú Martín, 
Gumersindo Jesús
Barquinero estruch, 
Joan 

GUARdIOLA GARCÍA, 
CARLOS

Detección y compensación de 
irregularidades de inyección a través 
de la medida del régimen instantáneo 
del turbogrupo

MÀQUIneS I 
MOTORS TÈRMICS

Luján Martínez, José 
Manuel

CARRÓn BenedITO, 
CAROLInA

Desarrollo de nuevos sustratos de 
cultivo para la producción de planta 
ornamental en maceta a partir de 
composts de residuos de cultivos 
hortícolas

PROdUCCIÓ 
VeGeTAL

Abad Berjón, Manuel

Puchades Pla, Rosa

BenÍTeZ SeRRA, 
MÍRIAM

Organosilíceos mesoporosos 
periódicos con fotoactividad QUÍMICA

García Gómez, 
Hermenegildo
Álvarez Rodríguez, 
Mercedes

JAÉn MARTÍneZ, 
FRAnCISCO JAVIeR

MoMo: una infraestructura basada en 
Grids para museos híbridos

SISTeMeS 
InFORMÀTICS I 
COMPUTACIÓ

Canos Cerdá, José 
Hilario

LÓPeZ RUBIO, 
MARÍA de LOS 
deSAMPARAdOS

Efecto de distintos tratamientos de 
conservación de alimentos sobre 
la morfología y propiedades de 
materiales poliméricos de envase

TeCnOLOGIA 
d’ALIMenTS

Lagaron Cabello, 
José María
Gavara Clemente, 
Rafael

dOMÍnGUeZ eSPInOSA, 
GUSTAVO nOeL

Contribution to the relaxation study in 
polymers by dielectric spectroscopy 
and thermal stimulated currents

TeRMOdInÀMICA 
APLICAdA

díaz Calleja, Ricardo

Sanchis Sánchez, M. 
Jesús

8. S’ha posat en marxa un sistema d’enquestes per al seguiment dels egressats doctors, a 
través de les quals se’n pretén identificar el grau de satisfacció quant a la formació rebuda, 
l’impacte d’aquesta en el seu nivell d’inserció doctoral, així com en el nivell del lloc de treball 
realitzat i els seus avantatges per a l’empresa/organització ocupadora.
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9. Per als doctorands que es troben en fase d’elaboració de tesis, s’ha establit la inscripció 
anual obligatòria de la tesi per a formalitzar-ne la vinculació a la UPV en aquest període.  

10. S’ha posat en marxa el repositori de tesis doctorals de la UPV que genera una base de 
dades de tesis doctorals llegides, de manera que en permet l’accés als textos complets.

11. S’ha realitzat l’adaptació dels ensenyaments de doctorat iniciats en el marc del Reial decret 
778/1998 a la normativa establida en el Rd 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els 
estudis universitaris oficials de postgrau, pel que fa al desenvolupament dels articles 11 a 13 
del Reial decret 56/2005, que regulen l’elaboració, la presentació i defensa de les tesis docto-
rals i que són d’aplicació a partir del 26 de juliol de 2005. Atenent les previsions que en matèria 
de qualitat de les tesis doctorals assenyala el Reial decret, s’ha introduït l’avaluació externa 
de l’esborrany de tesi prèvia a la presentació formal. en tant es porta a cap l’extinció dels pro-
grames de doctorat vigents, poden incorporar-s’hi nous alumnes, alhora que es configuraran 
les noves propostes de postgrau en què s’emmarca el doctorat segons la regulació del Reial 
decret 56/2005.

no obstant això, l’acció més destacable des del Vicerectorat de Postgrau i Formació Permanent 
durant el present curs ha sigut la coordinació del procés d’implantació de 35 dels 37 màsters 
oficials aprovats per la Conselleria de Ciència, Universitat i Empresa i la posada en marxa d’un 
sistema d’avaluació de la qualitat d’aquests que facilite el procés de la seua futura acreditació. 
Així mateix, continuant amb el procés d’adaptació dels ensenyaments de postgrau a l’eeeS 
s’ha obtingut l’autorització per la Conselleria d’empresa, Universitat i Ciència per a la implan-
tació de nou títols de màster oficial emmarcats en nou programes oficials de postgrau, amb els 
seu doctorat. Aquests programes, junt amb els vint implantats en el present curs constitueixen 
l’oferta que completa el postgrau oficial en el marc del RD 56/2005, per al curs 2007-08, que 
s’adjunta: 25 programes de postgrau, cadascun amb el seu doctorat, amb un total de 44 màs-
ters. Aquest procés ha suposat la reconversió del 60 % dels programes de doctorat en el marc 
del decret 778/98 al nou marc legislatiu, la reconversió d’alguns títols propis i la implantació 
d’alguns títols d’interès professional o acadèmic.

DOCÈNCIA

Vicerectorat d’Investigació i Postgrau

89



90

PROGRAMA DE POSTGRAU MÀSTER OFICIAL

Administració i direcció d’empreses direcció Financera i Fiscal

Arquitectura, Edificació, Urbanística i 
Paisatge

Conservació del Patrimoni Arquitectònic

Edificació

Art: Producció i Investigació 
Producció Artística 

Arts Visuals i Multimèdia

Automàtica, Robòtica i Informàtica Industrial Automàtica i Informàtica Industrial

Biotecnologia
Biotecnologia Molecular i Cel·lular de Plantes

Millora Genètica Vegetal
Ciència i Restauració del Patrimoni 
Historicoartístic Conservació i Restauració de Béns Culturals

Ciència, Tecnologia i Gestió Alimentària

Ciència i enginyeria dels Aliments

Gestió i Seguretat Alimentària 

Viticultura, enologia i Gestió de l’empresa Vitivinícola

Ciència i Tecnologia de la Producció Animal

Aqüicultura 
Millora Genètica Animal i Biotecnologia de la 
Reproducció
Producció Animal

disseny, Fabricació i Gestió de Projectes 
Industrials

direcció i Gestió de Projectes 

disseny i Fabricació Integrada Assistits per Ordinador

enginyeria del disseny

enginyeria Civil i Urbanisme Màster en Transport, Territori i Urbanisme

enginyeria de l’Aigua i Mediambiental
enginyeria Hidràulica i Medi Ambient

enginyeria Ambiental

enginyeria de la Construcció enginyeria del Formigó

enginyeria electrònica enginyeria de Sistemes electrònics

enginyeria i Producció Industrial

enginyeria Avançada de Producció, Logística i Cadena 
de Subministrament
enginyeria Mecànica i Materials

Seguetat Industrial i Medi Ambient 

enginyeria Tèxtil enginyeria Tèxtil

DOCÈNCIA
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PROGRAMA DE POSTGRAU MÀSTER OFICIAL

Informàtica

Computació Paral·lela i distribuïda

enginyeria de Computadors
enginyeria del Programari, Mètodes Formals i Sistemes 
d’Informació
Intel·ligència Artificial, Reconeixement de Formes i 
Imatge digital

Matemàtiques Investigació Matemàtica

Música Música

Química Sostenible Química Sostenible

Recursos i Tecnologies Agrícoles
Citricultura 

Producció Vegetal i ecosistemes Agroforestals

Sistemes Propulsius en Mitjans de Transport
enginyeria del Manteniment

Motors de Combustió Interna Alternatius

Tecnologies per a la Salut i el Benestar
Prevenció de Riscos Laborals

enginyeria  Biomèdica

Telecomunicació Tecnologies, Sistemes i xarxes de Comunicacions



3.7.1. Programes departamentals

BIOTECNOLOGIA

Biotecnologia (Programa amb Menció de Qualitat)

CIÈNCIA ANIMAL

Ciència Animal (Programa amb Menció de Qualitat)

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL, DOCUMENTACIÓ I HISTÒRIA DE L’ART

Comunicació Audiovisual

Conservació de Museus, Museologia i Cultura Contemporània

Fotografia i Nous Mitjans Audiovisuals: de l’Analògic al Digital

La Cultura Mediterrània en el Món Medieval i Modern

Música (Programa amb Menció de Qualitat)

Tècniques i Mètodes Actuals en Informació i documentació

COMUNICACIONS

Telecomunicació (Programa amb Menció de Qualitat)

CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS

Conservació i Restauració del Patrimoni Historicoartístic (Programa amb Menció de 
Qualitat)

Conservació i Restauració del Patrimoni Pictòric

CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES

Patologia de l’Edificació

•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

3.7. Programes de doctorat
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DIBUIX

Components expressius, Formals i espaciotemporals de l’Animació

disseny i Comunicació; nous Fonaments

el dibuix i les seues Tècniques d’expressió

Gravat i estampació

ECONOMIA I CIÈNCIES SOCIALS

economia Agroalimentària i del Medi Ambient

economia i Gestió de la Salut

Màrqueting  (Programa Interuniversitari) (Programa amb Menció de Qualitat)

Planificació i Gestió Empresarial

Valoració d’Actius

ENGINYERIA CARTOGRÀFICA, GEODÈSIA I FOTOGRAMETRIA

Ciència i Tecnologia de l’Enginyeria Geodèsica i Cartogràfica (Programa Interuniversitari)

Geodèsia, Cartografia i Sistemes d’Informació Geogràfica

ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ I PROJECTES D’ENGINYERIA CIVIL

enginyeria de la Construcció i Gestió Ambiental (Programa amb Menció de Qualitat)

ENGINYERIA ELECTRÒNICA

enginyeria electrònica (Programa amb Menció de Qualitat)

ENGINYERIA GRÀFICA

Mètodes i Tècniques del Disseny Industrial i Gràfic

ENGINYERIA HIDRÀULICA I MEDI AMBIENT

enginyeria Hidràulica i Medi Ambient (Programa amb Menció de Qualitat)

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
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ENGINYERIA MECÀNICA I MATERIALS

enginyeria Mecànica i Materials (Programa amb Menció de Qualitat)

ENGINYERIA QUÍMICA I NUCLEAR

Tecnologia de Membranes, electroquímica i Medi Ambient, Seguretat nuclear (Programa 
amb Menció de Qualitat)

ENGINYERIA TÈXTIL I PAPERERA

enginyeria Tèxtil i Paperera (Programa amb Menció de Qualitat)

ESCULTURA

Corrents experimentals en l’escultura Contemporània

ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA APLICADES I QUALITAT

estadística Bayesiana, estadística Industrial i Optimització 

estadística i Optimització (Programa Interuniversitari) (Programa amb Menció de Qualitat)

INFORMÀTICA DE SISTEMES I COMPUTADORS

Arquitectura dels Sistemes Informàtics en xarxa i Sistemes encastats (Programa amb 
Menció de Qualitat)

Arquitectura i Tecnologia dels Sistemes Informàtics

LINGÜÍSTICA APLICADA

Llengües i Tecnologia

MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS

Processos Termofluidodinàmics en Motors de Combustió Interna Alternatius (Programa 
amb Menció de Qualitat)

MATEMÀTICA APLICADA

Matemàtiques Multidisciplinàries (Programa amb Menció de Qualitat)

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
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ORGANITZACIÓ D’EMPRESES, ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT

Gestió d’empreses

Integració de les Tecnologies de la Informació en les Organitzacions

Models Avançats per a la direcció d’Operacions i la Gestió de la Cadena de Subministra-
ment (Programa amb Menció de Qualitat)

PINTURA

Projectes de Pintura

PROJECTES ARQUITECTÒNICS

Projectar des del Territori, una Mirada Moderna

PROJECTES D’ENGINYERIA

desenvolupament, Sostenibilitat i ecodisseny

Projectes d’enginyeria i Innovació

QUÍMICA

Química

Química Orgànica en la Indústria Quimicofarmacèutica (Programa amb Menció de 
Qualitat)

SISTEMES INFORMÀTICS I COMPUTACIÓ

Computació Paral·lela i distribuïda (Programa amb Menció de Qualitat)

Programació declarativa i enginyeria de la Programació (Programa amb Menció de 
Qualitat)

Reconeixement de Formes i Intel·ligència Artificial (Programa amb Menció de Qualitat)

TECNOLOGIA D’ALIMENTS

Tecnologia d’Aliments (Programa amb Menció de Qualitat)

•
•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•
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TERMODINÀMICA APLICADA

Materials Polimèrics (MATPOL) (Programa Interuniversitari) (Programa amb Menció de 
Qualitat)

Tecnologies de Climatització i Eficiència Energètica en Edificis (TCE3) (Programa Interu-
niversitari)

URBANISME

La Ciutat, el Territori i el Paisatge, en l’era de la Globalització

Règim Jurídic, Ordenació i Gestió del Territori, el Medi Ambient i l’Urbanisme

Urbanisme, Territori i Sostenibilitat

3.7.2. Programes interdepartamentals

INSTITUT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ

BIOLOGIA VEGETAL

ECONOMIA I CIÈNCIES SOCIALS

FÍSICA APLICADA

ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURA DELS TRANSPORTS

ENGINYERIA ELÈCTRICA

TERMODINÀMICA APLICADA

Programa de Promoció del Coneixement

COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA

EXPRESSIÓ GRÀFICA ARQUITECTÒNICA

Patrimoni Arquitectònic: Història, Composició i Estudis Gràfics

•

•

•
•
•

•

•
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EXPRESSIÓ GRÀFICA ARQUITECTÒNICA

ENGINYERIA GRÀFICA

Expressió Gràfica de l’Arquitectura i de l’Enginyeria

ECOSISTEMES AGROFORESTALS

PRODUCCIÓ VEGETAL

Producció Vegetal i ecosistemes Agroforestals (Programa amb Menció de Qualitat)

ESCULTURA

PINTURA

Art Públic

Arts Visuals i Intermèdia (Programa amb Menció de Qualitat)

INFORMÀTICA DE SISTEMES I COMPUTADORS

ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA

Automàtica i Informàtica Industrial (Programa amb Menció de Qualitat)

ENGINYERIA DEL TERRENY

MECÀNICA DELS MEDIS CONTINUS I TEORIA D’ESTRUCTURES

Anàlisi Avançada en enginyeria del Terreny i estructures

ENGINYERIA ELÈCTRICA

TERMODINÀMICA APLICADA

Tecnologia elèctrica. Materials, Generació i distribució

•

•

•
•

•

•

•
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ENGINYERIA ELÈCTRICA

ENGINYERIA QUÍMICA I NUCLEAR

TERMODINÀMICA APLICADA

Tecnologia energètica

ENGINYERIA RURAL I AGROALIMENTÀRIA

MECANITZACIÓ I TECNOLOGIA AGRÀRIA

Agroenginyeria

3.7.3. Programes a l’estranger

DIBUIX

Components expressius, Formals i espaciotemporals de l’Animació (Portugal)

el dibuix i les seues Tècniques d’expressió (Portugal)

ECONOMIA I CIÈNCIES SOCIALS

Gestió i Polítiques del Comerç Internacional (Amèrica Llatina)

Innovació, desenvolupament Territorial i Competitivitat (Argentina)

ESCULTURA

PINTURA

Arts Visuals i Intermèdia (Mèxic)

Arts Visuals i Intermèdia (Perú)

EXPRESSIÓ GRÀFICA EN L’ENGINYERIA

Mètodes i Tècniques del Disseny Industrial i Gràfic (Portugal)

•

•

•
•

•
•

•
•

•
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ENGINYERIA ELÈCTRICA

Tecnologia energètica adaptat per a Mèxic

ENGINYERIA ELECTRÒNICA

Bioenginyeria amb Èmfasi en Bioelectrònica (Mèxic i Colòmbia)

disseny de Sistemes digitals (Mèxic)

ENGINYERIA HIDRÀULICA I MEDI AMBIENT

enginyeria Hidràulica i Medi Ambient (Mèxic)

MATEMÀTICA APLICADA

Matemàtiques Multidisciplinàries (República dominicana)

ORGANITZACIÓ D’EMPRESES, ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT

Gestió d’empreses (Argentina)

Gestió d’empreses (CPCAC-Mèxic)

Gestió d’empreses (Universitat de Guanajuato Mèxic)

Gestió d’empreses (xile)

Gestió de la Cadena de Subministraments (Mèxic)

Integració de les Tecnologies de la Informació en les Organitzacions (Argentina.UnLZ)

Integració de les Tecnologies de la Informació en les Organitzacions (Colòmbia)

Integració de les Tecnologies de la Informació en les Organitzacions (Mèxic)

PINTURA

Arts Visuals: Producció, Gestió i Restauració (Mèxic)

PROJECTES D’ENGINYERIA

Projectes d’enginyeria (Veneçuela)

•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
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TECNOLOGIA D’ALIMENTS

Tecnologia d’Aliments (Argentina)

URBANISME

Urbanisme, Construcció i Valoracions (Mèxic)

•

•
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3.8. Alumnat de tercer cicle matriculat en el curs 2006-2007

Reconvertits  
a màster Programa Doctorat Nre. d’alumnes

ACCePTAT TRASLLATS A eFeCTeS de LeCTURA 30

AGROenGInYeRIA 13

ALUMne CURSAnT PROGRAMA en UnA ALTRA UnIVeRSITAT 2
AnÀLISI AVAnÇAdA en enGInYeRIA deL TeRRenY I 
eSTRUCTUReS 11

SÍ ARQUITeCTURA deLS SISTeMeS InFORMÀTICS en xARxA I 
SISTeMeS enCASTATS 23

SÍ ART PÚBLIC 20

ARTS PLÀSTIQUeS (xILe) 6

SÍ ARTS VISUALS I InTeRMÈdIA 92

ARTS VISUALS I InTeRMÈdIA (MÈxIC) 27

ARTS VISUALS I InTeRMÈdIA (PORTUGAL) 5

ARTS VISUALS: Producció, gestió i restauració (Mèxic) 1

SÍ AUTOMÀTICA I InFORMÀTICA IndUSTRIAL 23
BIOenGInYeRIA AMB ÈMFASI en BIOeLeCTRÒnICA (MÈxIC I 
COLÒMBIA) 8

BIOLOGIA VeGeTAL 4

SÍ BIOTeCnOLOGIA 86

SÍ CIÈnCIA AnIMAL 27

CIÈnCIA AnIMAL (Argentina-FCA-UnLZ) 5
CIÈnCIA I TeCnOLOGIA de L’enGInYeRIA GeOdÈSICA I 
CARTOGRÀFICA 1

SÍ COMPOnenTS exPReSSIUS, FORMALS I 
eSPACIOTeMPORALS de L’AnIMACIÓ 13

COMPOnenTS exPReSSIUS, FORMALS I 
eSPACIOTeMPORALS de L’AnIMACIÓ (PORTUGAL) 1

SÍ COMPUTACIÓ PARAL·LeLA I dISTRIBUÏdA 15

SÍ COMUnICACIÓ AUdIOVISUAL 17
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Reconvertits  
a màster Programa Doctorat Nre. d’alumnes

SÍ COnSeRVACIÓ de MUSeUS. MUSeOLOGIA I CULTURA 
COnTeMPORÀnIA 11

SÍ COnSeRVACIÓ I ReSTAURACIÓ deL PATRIMOnI 
HISTORICOARTÍSTIC 37

SÍ COnSeRVACIÓ I ReSTAURACIÓ deL PATRIMOnI PICTÒRIC 15

SÍ CORRenTS exPeRIMenTALS en L’eSCULTURA 
COnTeMPORÀnIA 32

CULTURA ARTÍSTICA COnTeMPORÀnIA I MUSeU 1

SÍ deSenVOLUPAMenT, SOSTenIBILITAT I eCOdISSenY 12

dISSenY de SISTeMeS dIGITALS (MÈxIC) 3

SÍ dISSenY I COMUnICACIÓ: nOUS FOnAMenTS 23

eCOnOMIA AGROALIMenTÀRIA I deL MedI AMBIenT 27

eCOnOMIA I CIÈnCIeS SOCIALS 1

eCOnOMIA I GeSTIÓ de LA SALUT 35

SÍ eL dIBUIx I LeS SeUeS TÈCnIQUeS d’exPReSSIÓ 24

SÍ enGInYeRIA de LA COnSTRUCCIÓ I GeSTIÓ AMBIenTAL 82

enGInYeRIA de TeLeCOMUnICACIÓ (COL) 1

SÍ enGInYeRIA eLeCTRÒnICA 66

SÍ enGInYeRIA HIdRÀULICA I MedI AMBIenT 70

SÍ enGInYeRIA MeCÀnICA I de MATeRIALS 59

enGInYeRIA RURAL 2
enGInYeRIA TÈRMICA I PROPIeTATS TÈRMIQUeS de LA 
MATÈRIA 1

SÍ enGInYeRIA TÈxTIL 42
eSTAdÍSTICA BAYeSIAnA, eSTAdÍSTICA IndUSTRIAL I 
OPTIMITZACIÓ 1

eSTAdÍSTICA I InVeSTIGACIÓ OPeRATIVA APLICAdeS I 
QUALITAT 5

eSTAdÍSTICA I OPTIMITZACIÓ 10
exPReSSIÓ GRÀFICA de L’ARQUITeCTURA I de 
L’enGInYeRIA 8
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Reconvertits  
a màster Programa Doctorat Nre. d’alumnes

SÍ FOTOGRAFIA I nOUS MITJAnS AUdIOVISUALS: de 
L’AnALÒGIC AL dIGITAL 27

GeOdÈSIA, CARTOGRAFIA I SISTeMeS d’InFORMACIÓ 
GeOGRÀFICA 33

GeSTIÓ d’eMPReSeS 56

GeSTIÓ d’eMPReSeS (UnIVeRSITAT de GUAnAJUATO) 3
GeSTIÓ de LA CAdenA de SUBMInISTRAMenT I InTeGRACIÓ 
eMPReSARIAL 2

GeSTIÓ de LA CAdenA de SUBMInISTRAMenT en 
eL COnTexT d’eMPReSA VIRTUAL, enGInYeRIA I 
MOdeLITZACIÓ eMPReSARIAL

3

GeSTIÓ I POLÍTIQUeS deL COMeRÇ InTeRnACIOnAL 
(AMeRICA LLATInA) 10

SÍ GRAVAT I eSTAMPACIÓ 30

HISTÒRIA, COMPOSICIÓ I PATRIMOnI ARQUITeCTÒnIC 2

HISTÒRIA, TeORIA I CRÍTICA de L’ART 1

InFORMACIÓ I dOCUMenTACIÓ 2
InTeGRACIÓ de LeS TeCnOLOGIeS de LA InFORMACIÓ en 
LeS ORGAnITZACIOnS 46

LA CIUTAT, eL TeRRITORI I eL PAISATGe en L’eRA de LA 
GLOBALITZACIÓ 19

SÍ LA CULTURA MedITeRRÀnIA en eL MÓn MedIeVAL I 
MOdeRn 3

LLenGÜeS I TeCnOLOGIA 20

SÍ MÀRQUeTInG 5

SÍ MATeMÀTIQUeS MULTIdISCIPLInÀRIeS 38
MATeMÀTIQUeS MULTIdISCIPLInÀRIeS (RePÚBLICA 
dOMInICAnA) 21

SÍ MATeRIALS POLIMÈRICS (MATPOL) 7

MeCAnITZACIÓ I TeCnOLOGIA d’HIVeRnACLeS 1
MÈTOdeS eSTAdÍSTICS AVAnÇATS PeR A LA MILLORA de 
QUALITAT I de LA PROdUCTIVITAT 1

SÍ MÈTOdeS I TÈCnIQUeS deL dISSenY IndUSTRIAL I GRÀFIC 21

DOCÈNCIA

Alumnat de tercer cicle matriculat en el curs 2006-2007

103



Reconvertits  
a màster Programa Doctorat Nre. d’alumnes

MÈTOdeS I TÈCnIQUeS deL dISSenY IndUSTRIAL I GRÀFIC 
(PORTUGAL) 14

SÍ MOdeLS AVAnÇATS PeR A LA dIReCCIÓ d’OPeRACIOnS I LA 
GeSTIÓ de LA CAdenA de SUBMInISTRAMenT 18

SÍ MÚSICA 76

SÍ PATOLOGIA de L’edIFICACIÓ 13

SÍ PATRIMOnI ARQUITeCTÒnIC: HISTÒRIA, COMPOSICIÓ I 
eSTUdIS GRÀFICS 28

PInTURA I ReTÒRICA VISUAL 1

PLAnIFICACIÓ I GeSTIÓ eMPReSARIAL 31

SÍ PROCeSSOS TeRMOFLUIdOdInÀMICS en MOTORS de 
COMBUSTIÓ InTeRnA ALTeRnATIUS 13

SÍ PROdUCCIÓ VeGeTAL I eCOSISTeMeS AGROFOReSTALS 62

PROGRAMA de PROMOCIÓ deL COneIxeMenT 96

SÍ PROGRAMACIÓ deCLARATIVA I enGInYeRIA de LA 
PROGRAMACIÓ 33

PROJeCTAR deS deL TeRRITORI UnA MIRAdA MOdeRnA 53
PROJeCTeS ARQUITeCTÒnICS. VALORACIÓ I InTeRVenCIÓ 
en eL PATRIMOnI COnSTRUÏT 1

SÍ PROJeCTeS d’enGInYeRIA I InnOVACIÓ 36

SÍ PROJeCTeS de PInTURA 30

QUÍMICA 45
QUÍMICA ORGÀnICA en LA IndÚSTRIA 
QUIMICOFARMACÈUTICA 11

SÍ ReCOneIxeMenT de FORMeS I InTeL·LIGÈnCIA ARTIFICIAL 45

SÍ RÈGIM JURÍdIC, ORdenACIÓ I GeSTIÓ deL TeRRITORI, eL 
MedI AMBIenT I L’URBAnISMe 27

SÍ TÈCnIQUeS I MÈTOdeS ACTUALS en InFORMACIÓ I 
dOCUMenTACIÓ 8

SÍ TeCnOLOGIA d’ALIMenTS 68

SÍ TeCnOLOGIA de MeMBRAneS, eLeCTROQUÍMICA I MedI 
AMBIenT, SeGUReTAT nUCLeAR 20
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Reconvertits  
a màster Programa Doctorat Nre. d’alumnes

TeCnOLOGIA eLÈCTRICA. MATeRIALS, GeneRACIÓ I 
dISTRIBUCIÓ 19

TeCnOLOGIA eneRGÈTICA 36
TeCnOLOGIeS de CLIMATITZACIÓ I eFICIÈnCIA eneRGÈTICA 
en edIFICIS (TCe3) 2

SÍ TeLeCOMUnICACIÓ 37

URBAnISMe, COnSTRUCCIÓ I VALORACIOnS (MÈxIC) 12

URBAnISMe, TeRRITORI I SOSTenIBILITAT 4

VALORACIÓ d’ACTIUS 5

Total 2.193
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3.9. Relació de beques amb import

Denominació Nre. de 
convocatòries

Nre. de 
sol·licituds

Nre. de 
becaris Import

Beques pròpies UPV

Beques col·laboració tipus “A” 230 3.267 873 1.653.069,60

Ajudes Acció Social Alumnes UPV 363 139 102.813,12
Ajudes Acció Social-Causa 
sobrevinguda 13 6 11.368,52

Menjador 1.713 513 155.648,00

Beques MeC

Caràcter general/inicació 10.955 5.830 10.444.921,00

Col·laboració 100 54 132.605,00

Beques GV 23.363 8.513 960.071,33
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3.10. Formació permanent

3.10.1. Objectius del Centre de Formació Permanent

el Centre de Formació Permanent, que depèn del Vicerectorat de Postgrau i Formació Perma-
nent, es crea el 1991 per a proporcionar ajuda i col·laboració en la posada en marxa i gestió 
dels cursos de formació no reglada de la Universitat Politècnica de València. els seus objectius 
són els següents: 

Impulsar i col·laborar amb els departaments, centres i altres òrgans propis de la UPV per 
a la creació i el desenvolupament de projectes formatius i facilitar-ne la difusió i promoció 
en l’entorn socioeconòmic. 

Analitzar la demanda social existent, i transferir aquestes necessitats formatives a la co-
munitat universitària per a organitzar i promoure una resposta àgil i flexible. 

Servir d’aparador de l’oferta formativa de la Universitat, i promoure la imatge corporativa 
de la Universitat amb vista a la societat.

Mantenir una oficina permanent que facilite informació en matèria de formació i oferisca un 
servei de matriculació i d’expedició de certificats centralitzat.

Realitzar un seguiment dels cursos en marxa, l’adequació i la qualitat docent i servir de 
suport administratiu als cursos que es promoguen.

3.10.2. Tipus de cursos

L’oferta de formació permanent de la Universitat es divideix en els tipus de cursos següents:

Títols propis: Són els cursos de durada superior i es caracteritzen per facilitar una forma-
ció especialitzada a titulats universitaris i altres professionals. n’hi ha tres tipus: el màster 
universitari i l’especialista universitari estan adreçats principalment a titulats universitaris i 
tenen una durada mínima de 500 hores i 200 hores, respectivament. L’especialista profes-
sional està adreçat a persones amb nivell d’accés a la universitat que normalment estan 
completant els seus estudis universitaris. Tenen una durada mínima de 400 hores.

•

•

•

•

•

•
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Els cursos de formació específica són una altra sèrie d’activitats docents no reglades ofe-
rides per la Universitat, destinades al perfeccionament i actualització de coneixements. 
Aquests cursos tenen, normalment, una durada entre 20 i 100 hores.

els cursos sota demanda es creen a mida per a empreses i/o entitats. Així, els alumnes 
són els designats per l’empresa i la labor docent es porta a cap pel personal de la Uni-
versitat. Aquesta relació es materialitza en la signatura d’un contracte/conveni entre la 
Universitat i l’empresa.

3.10.3. Dades 2006. Evolució

L’any 2006 s’incrementa considerablement el nombre d’alumnes enfront de l’any anterior. Com 
a dades més significatives, s’han impartit 60.281 hores de formació a més de 45.000 alumnes. 
Tota aquesta activitat ha suposat per a la Universitat uns ingressos globals de vora 8,6 milions 
d’euros.

durant els últims anys l’evolució ha sigut la següent:

•

•

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Alumnes 16.968 20.368 23.455 26.768 28.899 27.127 38.000 38.864 45.761
Cursos 773 934 1.080 1.330 1.358 1.300 1.436 1.601 1.633
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nombre De cursos
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3.10.4. Títols propis

3.10.4.1. Màsters

TITULACIÓ ÀREA

MÀSTeR UnIVeRSITARI InTeRnACIOnAL en CIÈnCIA I enGInYeRIA 
deLS ALIMenTS AGROALIMenTACIÓ

MÀSTeR UnIVeRSITARI InTeRnACIOnAL en VITICULTURA, 
enOLOGIA I GeSTIÓ de L’eMPReSA VITIVInÍCOLA AGROALIMenTACIÓ

MÀSTeR UnIVeRSITARI en dIReCCIÓ de COOPeRATIVeS 
AGRÀRIeS I MU en dIReCCIÓ I MÀRQUeTInG d’eMPReSeS 
AGROALIMenTÀRIeS

AGROALIMenTACIÓ

MÀSTeR UnIVeRSITARI InTeRnACIOnAL en TeCnOLOGIA 
d’enVASOS I eMBALATGeS AGROALIMenTACIÓ

MÀSTeR UnIVeRSITARI InTeRnACIOnAL en GeSTIÓ I SeGUReTAT 
ALIMenTÀRIA AGROALIMenTACIÓ

MÀSTeR UnIVeRSITARI en COnSeRVACIÓ I ReSTAURACIÓ de BÉnS 
CULTURALS ART

MÀSTeR UnIVeRSITARI en FOTOGRAFIA, ART I TÈCnICA ART
MÀSTeR UnIVeRSITARI en PLAnIFICACIÓ TeRRITORIAL, 
MedIAMBIenTAL I URBAnA COnSTRUCCIÓ

MÀSTeR UnIVeRSITARI en COnSeRVACIÓ deL PATRIMOnI 
ARQUITeCTÒnIC COnSTRUCCIÓ

MÀSTeR UnIVeRSITARI en COnSULTORIA d’enGInYeRIA CIVIL COnSTRUCCIÓ
MÀSTeR UnIVeRSITARI en FeRROCARRILS I TRAnSPORT 
FeRROVIARI COnSTRUCCIÓ

MÀSTeR UnIVeRSITARI en JARdIneRIA I PAISATGe COnSTRUCCIÓ
MÀSTeR UnIVeRSITARI InTeRnACIOnAL de LA COnSTRUCCIÓ COnSTRUCCIÓ
MÀSTeR UnIVeRSITARI en PReVenCIÓ de RISCOS LABORALS. 
HIGIene IndUSTRIAL COnSTRUCCIÓ

MÀSTeR UnIVeRSITARI en dIReCCIÓ I GeSTIÓ de PROJeCTeS 
Project Management GeSTIÓ

MÀSTeR UnIVeRSITARI en dIReCCIÓ I ORGAnITZACIÓ 
d’HOSPITALS I SeRVeIS de SALUT GeSTIÓ

MÀSTeR UnIVeRSITARI en eCOnOMIA I GeSTIÓ de LA SALUT GeSTIÓ
MÀSTeR UnIVeRSITARI en GeSTIÓ CULTURAL deL PATRIMOnI GeSTIÓ
MÀSTeR UnIVeRSITARI en GeSTIÓ CULTURAL GeSTIÓ
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TITULACIÓ ÀREA

MÀSTeR UnIVeRSITARI en GeSTIÓ d’ACTIVITATS CULTURALS I 
TURÍSTIQUeS GeSTIÓ

MÀSTeR UnIVeRSITARI en GeSTIÓ de SeRVeIS SOCIALS GeSTIÓ
MÀSTeR UnIVeRSITARI en ORGAnITZACIÓ, GeSTIÓ I 
AdMInISTRACIÓ d’enTITATS I ORGAnITZACIOnS eSPORTIVeS GeSTIÓ

MÀSTeR UnIVeRSITARI en TURISMe CULTURAL GeSTIÓ
MÀSTeR UnIVeRSITARI InTeRnACIOnAL en CIÈnCIeS 
IMMOBILIÀRIeS GeSTIÓ

MÀSTeR UnIVeRSITARI InTeRnACIOnAL en enGInYeRIA de LA 
TAxACIÓ I VALORACIÓ GeSTIÓ

MÀSTeR UnIVeRSITARI InTeRnACIOnAL en TURISMe I HOTeLeRIA GeSTIÓ
MÀSTeR UnIVeRSITARI en eSTIL (STYLING) I dISSenY de 
COnCePTe en L’AUTOMÒBIL IndÚSTRIA

MÀSTeR UnIVeRSITARI en ARTS GRÀFIQUeS IndÚSTRIA
MÀSTeR UnIVeRSITARI en dISSenY, GeSTIÓ I deSenVOLUPAMenT 
de nOUS PROdUCTeS IndÚSTRIA

MÀSTeR UnIVeRSITARI en PReVenCIÓ de RISCOS LABORALS, 
SeGUReTAT en eL TReBALL-COnSTRUCCIÓ IndÚSTRIA

MÀSTeR UnIVeRSITARI en PReVenCIÓ de RISCOS LABORALS, 
eRGOnOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICAdA IndÚSTRIA

MÀSTeR UnIVeRSITARI en enGInYeRIA deL PROGRAMARI InFORMÀTICA
MÀSTeR UnIVeRSITARI en APLICACIOnS MULTIMÈdIA PeR A 
InTeRneT InFORMÀTICA

MÀSTeR UnIVeRSITARI en COMUnICACIOnS I deSenVOLUPAMenT 
de SeRVeIS MÒBILS InFORMÀTICA

MÀSTeR UnIVeRSITARI en COnTInGUTS I ASPeCTeS LeGALS en 
LA SOCIeTAT de LA InFORMACIÓ InFORMÀTICA

MÀSTeR UnIVeRSITARI en xARxeS CORPORATIVeS I InTeGRACIÓ 
de SISTeMeS InFORMÀTICA

MAITRISe en SISTeMeS de POTÈnCIA I COnTROL eLeCTRÒnIC InFORMÀTICA
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3.10.4.2. Especialistes universitaris

TITULACIÓ ÀREA
eSPeCIALISTA PROFeSSIOnAL en TeCnOLOGIA d’ALIMenTS AGROALIMenTACIÓ
eSPeCIALISTA PROFeSSIOnAL en TeORIA I dISSenY deL PAISATGe COnSTRUCCIÓ
eSPeCIALISTA PROFeSSIOnAL en ASSeSSORIA FInAnCeRA 
eUROPeA GeSTIÓ

eSPeCIALISTA PROFeSSIOnAL en eSTUdIS IMMOBILIARIS GeSTIÓ
eSPeCIALISTA PROFeSSIOnAL en eSTUdIS IMMOBILIARIS en dReT 
I FISCALITAT GeSTIÓ

eSPeCIALISTA PROFeSSIOnAL en eSTUdIS IMMOBILIARIS en 
PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA I AdMInISTRACIÓ d’edIFICIS GeSTIÓ

eSPeCIALISTA PROFeSSIOnAL en eSTUdIS IMMOBILIARIS en 
eCOnOMIA GeSTIÓ

eSPeCIALISTA PROFeSSIOnAL en GeSTIÓ InTeRnACIOnAL GeSTIÓ
eSPeCIALISTA PROFeSSIOnAL en TURISMe en eSPAIS nATURALS I 
RURALS GeSTIÓ

eSPeCIALISTA PROFeSSIOnAL en CAd / CAM IndÚSTRIA
eSPeCIALISTA PROFeSSIOnAL en enGInYeRIA deL MAnTenIMenT IndÚSTRIA
eSPeCIALISTA PROFeSSIOnAL en SeGUReTAT IndUSTRIAL. 
InTenSIFICACIÓ InSTAL·LACIOnS IndÚSTRIA

eSPeCIALISTA PROFeSSIOnAL en SeGUReTAT IndUSTRIAL. 
InTenSIFICACIÓ eLÈCTRICA IndÚSTRIA

eSPeCIALISTA PROFeSSIOnAL en SeGUReTAT IndUSTRIAL. 
InTenSIFICACIÓ PeTROQUÍMICA IndÚSTRIA

eSPeCIALISTA PROFeSSIOnAL en SeGUReTAT IndUSTRIAL. 
InTenSIFICACIÓ eLeCTROMeCÀnICA IndÚSTRIA

eSPeCIALISTA PROFeSSIOnAL en SISTeMeS AUTOMÀTICS IndÚSTRIA
eSPeCIALISTA PROFeSSIOnAL en APLICACIOnS InFORMÀTIQUeS InFORMÀTICA
eSPeCIALISTA PROFeSSIOnAL en PROdUCCIÓ MULTIMÈdIA InFORMÀTICA
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3.10.4.3. Especialistes professionals

TITULACIÓ ÀREA

eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en HORTICULTURA InTenSIVA I 
PROTeGIdA AGROALIMenTACIÓ

eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en GeSTIÓ de COOPeRATIVeS 
AGRÀRIeS I SAT AGROALIMenTACIÓ

eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en dIReCCIÓ de MÀRQUeTInG 
d’eMPReSeS AGROALIMenTÀRIeS AGROALIMenTACIÓ

eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en CIÈnCIA I enGInYeRIA deLS 
ALIMenTS AGROALIMenTACIÓ

eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en VITICULTURA I enOLOGIA AGROALIMenTACIÓ
eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en TeCnOLOGIA d’enVASOS I 
eMBALATGeS AGROALIMenTACIÓ

eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en FOTOGRAFIA I ART ART
eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en FOTOGRAFIA PROFeSSIOnAL ART
eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en InSTAL·LACIOnS TÈCnIQUeS en 
L’edIFICACIÓ COnSTRUCCIÓ

eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en InSTAL·LACIOnS URBAneS 
d’AIGUA COnSTRUCCIÓ

eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en PROJeCTe I OBRA de 
FeRROCARRILS COnSTRUCCIÓ

eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en ORdenACIÓ deL TeRRITORI I MedI 
AMBIenT COnSTRUCCIÓ

eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en GeSTIÓ URBAnÍSTICA I 
TeRRITORIAL COnSTRUCCIÓ

eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en InSTAL·LACIOnS TÈCnIQUeS en 
L’edIFICACIÓ COnSTRUCCIÓ

eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en MOBILITAT I TRAnSPORT 
FeRROVIARI COnSTRUCCIÓ

eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en dIReCCIÓ d’eMPReSeS GeSTIÓ
eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en GeSTIÓ I COnTROL de QUALITAT GeSTIÓ
eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en GeSTIÓ deL TURISMe CULTURAL GeSTIÓ
eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en GeSTIÓ CULTURAL deL PATRIMOnI GeSTIÓ
eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en GeSTIÓ d’ACTIVITATS CULTURALS GeSTIÓ
eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en enGInYeRIA de LA TAxACIÓ I 
VALORACIÓ GeSTIÓ
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TITULACIÓ ÀREA

eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en dIReCCIÓ I ORGAnITZACIÓ 
d’HOSPITALS I SeRVeIS de SALUT GeSTIÓ

eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en GeSTIÓ de CenTReS PeR A 
PeRSOneS MAJORS GeSTIÓ

eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en GeSTIÓ de SeRVeIS SOCIALS GeSTIÓ
eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en GeSTIÓ de MUSeUS GeSTIÓ
eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en exHIBICIÓ MUSeOGRÀFICA GeSTIÓ
eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI InTeRnACIOnAL en ALIMenTS I 
BeGUdeS. nOUS SISTeMeS de ReSTAURACIÓ GeSTIÓ

eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI InTeRnACIOnAL en dIReCCIÓ I 
GeSTIÓ de L’ALLOTJAMenT GeSTIÓ

eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en ASSeSSORIA FInAnCeRA 
eUROPeA GeSTIÓ

eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en dIdÀCTICA de LLenGÜeS GeSTIÓ
eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en dIReCCIÓ I GeSTIÓ de 
PROJeCTeS GeSTIÓ

eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI InTeRnACIOnAL en MÀRQUeTInG I 
nOUS PROdUCTeS TURÍSTICS GeSTIÓ

eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en dIReCCIÓ d’eSTACIOnS 
dePURAdOReS d’AIGÜeS ReSIdUALS IndÚSTRIA

eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en SeGUReTAT en eL TReBALL - 
COnSTRUCCIÓ IndÚSTRIA

eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en PReVenCIÓ de RISCOS LABORALS IndÚSTRIA
eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en HIGIene IndUSTRIAL IndÚSTRIA
eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en eRGOnOMIA I PSICOSOCIOLOGIA 
APLICAdA IndÚSTRIA

eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en dISSenY GRÀFIC edITORIAL IndÚSTRIA
eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en InSTAL·LACIOnS d’eneRGIA 
SOLAR, FOTOVOLTAICA I FOTOTÈRMICA IndÚSTRIA

eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en PROGRAMACIÓ d’InTRAneTS I 
InTeRneT InFORMÀTICA

eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en deSenVOLUPAMenT de 
COnTInGUTS PeR A InTeRneT. COnTInGUTS eLeCTÒnICS InFORMÀTICA

eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en ASSeSSORIA LeGAL en 
TeCnOLOGIeS de LA InFORMACIÓ InFORMÀTICA
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3.10.4.4. Distribució de les distintes modalitats de títols propis

TITULACIÓ ÀREA

eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en enGInYeRIA deL PROGRAMARI: 
COnSTRUCCIÓ I IMPLAnTACIÓ de SISTeMeS InFORMÀTICA

eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en enGInYeRIA deL PROGRAMARI: 
PLAnIFICACIÓ, AnÀLISI I dISSenY de SISTeMeS InFORMÀTICS InFORMÀTICA

eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en xARxeS CORPORATIVeS I 
InTeGRACIÓ de SISTeMeS InFORMÀTICA

eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en COMUnICACIOnS MÒBILS InFORMÀTICA
eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en deSenVOLUPAMenT de 
SOLUCIOnS de COMeRÇ eLeCTRÒnIC InFORMÀTICA

eSPeCIALISTA UnIVeRSITARI en InTeGRACIÓ de PLATAFORMeS de 
COMeRÇ eLeCTRÒnIC InFORMÀTICA
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3.10.5. Altres temes d’interès

el Centre de Formació Permanent ha realitzat un gran esforç encaminat a donar a conèixer els 
títols de postgrau de la Universitat Politècnica de València als usuaris potencials. 

durant els últims anys s’ha detectat un increment gradual d’alumnes de postgrau procedents 
de països llatinoamericans. Per això, amb el suport i finançament del �icerectorat de Postgrau 
i Formació Permanent, s’ha anat durant l’any 2006 a diversos esdeveniments d’educació.
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3.11. Alumnat de postgrau-màster matriculat en el curs 2006-2007
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ALUMNAT MATRICULAT PER TITULACIÓ TOTAL

MÀSTeR en MÚSICA 25
MÀSTeR en AQÜICULTURA 9
MÀSTeR en GeSTIÓ CULTURAL 32
MÀSTeR en PROdUCCIÓ AnIMAL 21
MÀSTeR en QUÍMICA SOSTenIBLe 10
MÀSTeR en enGInYeRIA AMBIenTAL 26
MÀSTeR en enGInYeRIA BIOMÈdICA 31
MÀSTeR en PROdUCCIÓ ARTÍSTICA 105
MÀSTeR en enGInYeRIA deL dISSenY 49
MÀSTeR en MILLORA GenÈTICA VeGeTAL 20
MÀSTeR en enGInYeRIA de COMPUTAdORS 29
MÀSTeR en enGInYeRIA deL MAnTenIMenT 24
MÀSTeR en GeSTIÓ I SeGUReTAT ALIMenTÀRIA 30
MÀSTeR en PReVenCIÓ de RISCOS LABORALS 40
MÀSTeR en dIReCCIÓ I GeSTIÓ de PROJeCTeS 23
MÀSTeR en enGInYeRIA MeCÀnICA I MATeRIALS 21
MÀSTeR en COMPUTACIÓ PARAL·LeLA I dISTRIBUÏdA 17
MÀSTeR en AUTOMÀTICA I InFORMÀTICA IndUSTRIAL 14
MÀSTeR en CIÈnCIA I enGInYeRIA deLS ALIMenTS 17
MÀSTeR en MÀRQUeTInG I InVeSTIGACIÓ de MeRCATS 7
MÀSTeR en SeGUReTAT IndUSTRIAL I MedI AMBIenT 18
MÀSTeR en enGInYeRIA HIdRÀULICA I MedI AMBIenT 34
MÀSTeR en COnSeRVACIÓ deL PATRIMOnI ARQUITeCTÒnIC 42
MÀSTeR en MOTORS de COMBUSTIÓ InTeRnA ALTeRnATIUS 24
MÀSTeR en BIOTeCnOLOGIA MOLeCULAR I CeL·LULAR de PLAnTeS 13
MÀSTeR en TeCnOLOGIeS, SISTeMeS I xARxeS de COMUnICACIÓ 89
MÀSTeR en PROdUCCIÓ VeGeTAL I eCOSISTeMeS AGROFOReSTALS 15
MÀSTeR en COnSeRVACIÓ I ReSTAURACIÓ de BÉnS CULTURALS 57
MÀSTeR en COnTInGUTS I ASPeCTeS LeGALS en LA SOCIeTAT de LA 
InFORMACIÓ 14
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ALUMNAT MATRICULAT PER TITULACIÓ TOTAL

MÀSTeR en InTeL·LIGÈnCIA ARTIFICIAL, ReCOneIxeMenT de FORMeS I 
IMATGe dIGITAL 36
MÀSTeR en enGInYeRIA deL PROGRAMARI, MÈTOdeS FORMALS I SISTeMeS 
d’InFORMACIÓ 54
MÀSTeR en enGInYeRIeS AVAnÇAdA de PROdUCCIÓ, LOGÍSTICA I CAdenA de 
SUBMInSITRAMenT 18
MÀSTeR en dISSenY I FABRICACIÓ InTeGRAdA ASSISTITS PeR COMPUTAdOR 
(CAd-CAM-CIM) 12
TOTAL 976
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3.12. Títols emesos durant el període 01.07.06 al 30.06.07
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TÍTOLS de PRIMeR I SeGOn CICLeS 6.136
TÍTOLS de TeRCeR CICLe 211
dIPLOMeS d’eSTUdIS AVAnÇATS 335
TÍTOLS PROPIS 1.309
TOTAL TÍTOLS/DIPLOMES EMESOS 7.991
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3.13. Convalidacions del curs 2006-2007

CENTRES SOL·LICITUDS 
PRESENTADES

eTSe AGRÒnOMS 26
eTS d’ARQUITeCTURA 207
eTSe de CAMInS, CAnALS I PORTS 111
eTSe IndUSTRIALS 26
eTS d’enGInYeRIA deL dISSenY 525
eTS deL MedI RURAL I enOLOGIA 77
eTS GeOdÈSICA, CARTOGRÀFICA I TOPOGRÀFICA 23
eTS de GeSTIÓ en L’edIFICACIÓ 60
eTS d’InFORMÀTICA APLICAdA 66
ePS d’ALCOI 70
FACULTAT de BeLLeS ARTS 45
FACULTAT d’AdMInISTRACIÓ I dIReCCIÓ d’eMPReSeS 39
FACULTAT d’InFORMÀTICA 45
ePS de GAndIA 52
eTSe de TeLeCOMUnICACIOnS 48
TOTAL 1.420
Aquest quadre conté tant les convalidacions automàtiques (580 sol·licituds) com les  
convalidacions resoltes per la Subcomissió (840 sol·licituds)
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3.14. Accés universitari

DOCÈNCIA

UNITAT D’ACCÉS. Curs 2006-07
Juny 06

ALUMnAT MATRICULAT en LeS PAU JUnY 2006 3.633
ALUMnAT PReSenTAT 3.625
APROVATS 3.521
% APROVATS 97,13%
PReSenTATS PeR dUeS VIeS 50
% APTeS (dOneS) 58,48%
% APTeS (HOMeS) 38,64%
QUALIFICACIÓ MITJAnA de LeS PAU 6,12
QUALIFICACIÓ MITJAnA de LeS PAU (dOneS) 6,17
QUALIFICACIÓ MITJAnA de LeS PAU (HOMeS) 6,04
nre. de SOL·LICITUdS PReInSCRIPCIÓ JUnY 2006 6.300

Setembre 06
ALUMnAT MATRICULAT en LeS PAU SeTeMBRe 2006 893
ALUMnAT PReSenTAT 886
APROVATS 731
% APROVATS 82,50%
PReSenTATS PeR dUeS VIeS 5
% APTeS (dOneS) 83,47%
% APTeS (HOMeS) 81,40%
QUALIFICACIÓ MITJAnA de LeS PAU 4,88
QUALIFICACIÓ MITJAnA de LeS PAU (dOneS) 4,90
QUALIFICACIÓ MITJAnA de LeS PAU (HOMeS) 4,86
nre. de SOL·LICITUdS PReInSCRIPCIÓ SeTeMBRe 2006 1.000
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4.1.1 Consideracions generals

Les activitats d’investigació, desenvolupament tecnològic i innovació (I+d+i) van experimentar 
durant l’any 2006, en termes generals, un gran creixement, concretament el 27,2 %, que situa 
en  53.281 milers d’euros la xifra econòmica del conjunt de les activitats d’I+d+i que es van 
realitzar a la UP� amb finançament extern. El dit valor no inclou els ingressos per formació, tant 
els convenis amb entitats com la contractació amb empreses i particulars, la qual es reflecteix 
en les xifres reportades pel Centre de Formació de Postgrau. no s’inclouen tampoc en la xifra 
esmentada les activitats d’I+d+i desenvolupades en instituts d’investigació concertats o mixtos 
amb altres entitats i que es gestionen sota la titularitat jurídica i, per tant, la gestió econòmica, 
dels nostres socis dels dits instituts. Finalment, no s’inclouen les activitats finançades per la 
mateixa UPV, els Programes de Suport a la Investigació i a la Innovació, ni les ajudes per a la 
dotació d’infraestructura científica (equips d’investigació), així com tampoc les ajudes a grans 
infraestructures d’investigació (edificis).

evolució Del finançament extern De l’activitat D’i+D+i

4.1. Resultats de les activitats d’investigació, desenvolupament i 
innovació durant l’any 2006
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en la il·lustració 1 s’observa un creixement sostingut de la captació de recursos externs en 
l’última dècada amb l’increment notable de l’any passat (les causes possibles del qual es co-
mentà després). Aquesta evolució mostra una estructura sòlida i rodada per a generar i trans-
ferir coneixement i amb capacitat per a aprofitar les oportunitats que es presenten, però ha de 
ser analitzada en detall per a identificar tant les fortaleses com les debilitats de l’activitat d’I+D+i 
de la UPV.

4.1.2. Distribució de l’activitat en I+D+i segons el tipus de treball

Una anàlisi de la distribució de l’activitat d’I+D+i segons la seua classificació per diversos tipus 
de treball mostra que tant la investigació contractada com la competitiva han experimentat 
un fort increment (vegeu la il·lustració 2); la primera s’ha situat en els 30.000 milers d’euros, 
amb un creixement del 31,6 % mentre que la competitiva, que ha passat dels 14.000 a un poc 
més de 20.000, ha tingut un creixement pròxim al 43 %; en canvi, ha minvat significativament 
l’apartat d’Altres (que se situa en els  nivells normals després del creixement inusual de l’any 
anterior).

Distribució De la i+D+i per moDe D’accés al finançament
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Així, el creixement del finançament extern experimentat el 2006 es deu, en primer lloc (en ter-
mes absoluts), a la investigació contractada i de suport tecnològic i, en segon lloc (però amb 
un creixement relatiu superior), a la investigació competitiva; ambdós tipus de treballs són els 
que tenen un interès prioritari per a la UPV mentre que els recollits en l’apartat Altres tenen un 
interès menor. detenint-nos ja en els diversos subapartats de l’epígraf I+d contractada (vegeu 
la taula 1) veiem que els percentatges relatius de creixement superiors es donen en els treballs 
qualificats com de Suport tecnològic (que, en general, són els demanats per les petites i mitja-
nes empreses) i els de Llicències de tecnologia” que creixen per damunt del 135%.

contractació per tipus De treball

1 Projectes d’investigació subjectes a avaluació i selecció externa, finançats per subvenció.
2 Contractes i convenis: treballs sota demanda d’empreses, públiques i privades. Les llicències inclouen patents 
i programes d’ordinador. des de 1999 els projectes de caràcter professional s’inclouen en l’epígraf Suport 
tecnològic.

Pel que fa al nombre d’accions o treballs diferents efectuats, podem observar en la taula 2 que 
els creixements relatius són un poc menors en quasi tots els subapartats (excepte en el creixe-
ment de les accions d’I+d competitiva, que ho fan en un import molt semblant al del creixement 
quantitatiu global de l’activitat d’I+D); és a dir, en qualsevol cas positiu ja que significa que el 
valor mitjà de les accions és superior en tots els apartats, cosa que ens permet deduir que la 
seua qualitat mitjana és també superior. 

CONTRATACIÓ D’I+D+i (Drets reconeguts en milers d’euros)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Investigació competitiva1 9.394 8.522 13.369 12.033 14.875 13.999 20.258
I+d Contractada2 13.895 16.690 16.332 21.656 21.746 22.798 29.984

Contractes d’I+d 5.403 5.908 5.682 7.481 8.192 8.198 10.502
Suport tecnològic 6.786 9.148 8.866 12.468 11.826 12.707 16.632
Llicèncias de tecnologia 228 595 357 383 451 484 1.147
Serveis i assaigs 1.478 811 1.218 1.111 1.102 1.174 1.525
Venda de productes tecnològics 228 209 213 175 235 178

Altres 1.142 1.070 1.588 1.336 1.633 5.080 3.039
TOTAL 24.431 26.282 31.289 35.025 38.254 41.877 53.281

INVESTIGACIÓ
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nombre D’accions D’i+D+i

1 Projectes d’investigació subjectes a avaluació i selecció externa, finançats per subvenció.
2 Contractes i convenis: treballs sota demanda d’empreses, públiques i privades. Les llicències inclouen patents 
i programes d’ordinador. des de 1999 els projectes de caràcter professional s’inclouen en l’epígraf Suport 
tecnològic.

3 Altres activitats subvencionades. 

4.1.3. Distribució de les activitats d’I+D+i segons l’origen dels fons. Activitat global

Si analitzem l’activitat d’I+D+i de la UP� segons la naturalesa jurídica de l’entitat finançadora 
(vegeu la il·lustració 3) podem observar que les empreses es mantenen com la primera font 
de finançament de la nostra activitat investigadora amb uns 18.650 milers d’euros, cosa que 
suposa el 35 % del total, igual percentatge que l’exercici anterior. 

activitat global D’i+D+i segons el tipus De finançaDor

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Investigació competitiva1 319 312 360 400 538 579 732
I+d Contractada2 3.474 3.392 3.523 3.753 4.171 3.801 3.947

Contractes d’I+d 222 245 210 244 274 313 387
Suport tecnològic 1.167 1.449 1.598 1.529 1.709 1.665 1.926
Llicències de tecnologia 114 115 118 155 44 94 103
Serveis i assaigs 1.971 1216 1.288 1.541 1.861 1.440 1.297
Venda de productes tecnològics 367 309 290 283 289 234

Altres 45 67 62 68 87 162 100
TOTAL 3.838 3.771 3.945 4.227 4.796 4.542 4.779
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L’Administració central, amb 13.320 milers d’euros (25% del total), és el nostre segon finança-
dor; l’Administració valenciana (9.590 i el 18%) i l’europea (5.328 i 10%) se situen en tercer i 
quart lloc, la primera d’aquestes dues amb un fort creixement en termes absoluts, fins a quasi 
duplicar-ne l’aportació. La il·lustració 3 recull la distribució total.

• Investigació competitiva

Una anàlisi en més pregon de la investigació competitiva de la UPV, és a dir, la que ha pass-
at per un procés d’avaluació i selecció en règim de concurrència amb altres propostes, posa 
de manifest que hi ha, en els últims anys, un creixement acusat de la quantia i del nombre 
d’accions o projectes que es porten a cap a la UPV (vegeu les taules 3 i 4). destaquen les 
accions finançades per l’Administració General de l’Estat, majoritàriament enquadrades en el 
Pla nacional d’I+d+i. en el període comprès entre els anys 2000-2006, els recursos obtinguts 
d’aquesta font s’han incrementat un 120%, i el nombre d’accions s’acosta a les 500, cosa que 
demostra una acceptació i un accés generalitzat d’aquesta font de finançament. També durant 
aquest període s’ha registrat un increment semblant en el nombre d’accions i els recursos ob-
tinguts de fonts europees, generalment enquadrades en el Programa Marc d’I+d, amb un fort 
increment en l’últim any. Aquesta millora en la participació de la UPV en accions europees és 
la millor referència amb vista a afrontar les noves i dures condicions que el VII Programa Marc 
imposarà. Finalment, quant al finançament procedent de l’Administració valenciana, els seus 
nivells de creixement són pareguts als de les altres administracions, però la seua aportació 
econòmica en xifres globals és clarament inferior, encara que, com ja hem dit en parlar de les 
xifres globals, el creixement de l’any 2006 respecte de l’anterior ha sigut notable.

ContraCtaCió en investigaCió Competitiva

INVESTIGACIÓ COMPETITIVA (Drets reconeguts en milers d’euros)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Generalitat Valenciana 1.412 913 2.222 2.317 3.364 2.017 3.150
Administració Central 5.602 5.163 7.961 6.846 8.459 8.248 12.019
Unió europea 2.001 2.332 3.057 2.606 2.923 3.131 4.485
Altres 379 114 129 264 129 603 604
TOTAL 9.394 8.522 13.369 12.033 14.875 13.999 20.258
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nombre d’aCCions en investigaCió Competitiva

La il·lustració 4 representa el balanç general de la investigació competitiva

Distribució De la i+D+i competitiva, segons l’origen De fons

Finalment, el nombre de propostes cursades va ascendir a 3.150, xifra superior a la de l’any 
2006. S’hi van veure implicats 1.300 professors i investigadors de la UPV. 

Pel que fa al tipus d’ajudes sol·licitades i com a mostra la il·lustració 5, el tipus de proposta més 
habitual va ser adreçat a obtenir ajudes per a projectes d’investigació  amb un 31%, seguides 
de les adreçades a obtenir ajudes per a beques (16%) i per a mesures d’acompanyament 
(13%), mentre que la resta de propostes estan situades per sota del 10%. Tots aquests indi-
cadors mostren també el nivell de dinamització en matèria d’activitats d’I+d competitiva per la 
comunitat acadèmica de la UPV.

NOMBRE D’ACCIONS EN INVESTIGACIÓ COMPETITIVA 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Generalitat Valenciana 123 114 94 91 198 199 174
Administració Central 140 148 208 226 264 309 471
Unió europea 44 41 50 70 69 64 78
Altres 12 9 8 13 7 7 9
TOTAL 319 312 360 400 538 579 732
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percentatge De sol·licituDs D’ajuDes públiques a la i+D+i  segons el tipus De petició

• Investigació contractada

Respecte a l’altre gran tipus d’activitat d’I+d+i, la investigació contractada, les xifres (vegeu 
les taules 5 i 6 i la il·lustració 6) mostren que la participació de les empreses en la contractació 
de treballs de caràcter científic i tècnic, amb un poc més del 60% i un creixement de més del 
40% respecte de l’any anterior, continua sent la més important, cosa que posa de manifest, una 
vegada més, la facilitat del professorat de la UPV per a col·laborar amb les nostres empreses 
en un context de mercat.

Drets reconeguts en milers D’euros. inclou les prestacions De servei

1 Inclou contractes singulars i de gran volum signats amb entitats classificades dins d’aquesta categoria que situen 
aquesta xifra en nivells atípics.
2 Les dades oferides a partir de l’any 2000 assignen al grup Altres les activitats, nombroses, però de volum reduït rea-
litzades per encàrrec de particulars, però que en estadístiques d’anys anteriors s’assignaven al grup d’Empreses.

INVESTIGACIÓ CONTRACTADA (Drets reconeguts en milers d’euros)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Administració 3.888 4.784 3.339 6.778 5.885 5.485 7.648
empreses 8.060 8.294 8.817 12.457 13.407 13.215 18.331
Altres 1.947(2) 3.612 4.176 2.421 2.454 4.098 4.005
TOTAL 13.895 16.690 16.332 21.656 21.746 22.798 29.984
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accions en investigació contractaDa. inclou prestacions De servei

(*) De vegades, en les accions participa més d’una empresa.

Consideracions semblants poden fer-se si ens fixem en el nombre d’accions d’investigació 
contractada, en què de nou es produeix un increment pròxim al 40% en el nombre d’accions 
contractades per empreses i un creixement menor en el nombre de les contractades per 
l’Administració. La variabilitat de la quantitat d’accions contractades pel grup d’Altres és en 
gran part deguda perquè s’hi agrupen gran diversitat de tercers (particulars fonamentalment, 
associacions...) amb una relació de treball amb la universitat que té un gran component 
conjuntural. Els resultats comentats apareixen en forma gràfica en la il·lustració 6.

volum D’i+D contractaDa, segons l’origen

NOMBRE D’ACCIONS EN INVESTIGACIÓ CONTRACTADA 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Administració 294 342 308 289 346 304 348
empreses 1.974 1.987 2.128 3.197 3.511 2.283 3.190
Altres 1206 1.063 1.087 273 314 1.214 409
TOTAL 3.474 3.392(*) 3.523 3.759 4.171 3.801 3.947
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4.1.4. Dinamització de la I+D+i a la UPV

Junt amb el volum d’activitat de la I+d+i (mesurat en termes econòmics o de nombre d’activitats 
i classificat segons diferents criteris, com s’indica més amunt), un paràmetre important per a 
valorar el comportament de la universitat en investigació, desenvolupament i innovació és el 
nombre i la proporció del seu personal docent i investigador que es troba implicat en les dites 
activitats. Igualment, el nombre d’empreses per a les quals es realitza algun tipus d’activitat 
d’I+d+i, mostra l’amplitud de la inserció de la UPV en el seu entorn i la seua contribució en la 
dinamització de les seues activitats innovadores. 

Així, l’any 2006 mostra un increment reduït en el nombre de professors en activitats d’I+d+i 
(exclosa la formació de postgrau), que ascendeix a 1.590 persones (vegeu la il·lustració 7). 
Aquesta proporció podem afirmar que és l’esperable, atès el perfil tècnic de les carreres de la 
UPV i assoleix en qualsevol cas un valor absolut important, que mostra una acceptació i pràc-
tica generalitzada de la cultura de la investigació i la innovació a la nostra universitat. A més, el 
creixement que, respecte a l’any 2004, ha tingut el nombre total de professors en de la plantilla 
de la UPV durant 2005 i 2006 permet esperar una incorporació futura de bona part dels nous 
professors a les activitats d’I+d+i.

nombre De professors en projectes
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des del punt de vista de la dinamització de les empreses, la il·lustració 8 mostra la distribució 
d’entitats amb què la UPV ha col·laborat durant l’any 2006. Cal destacar no solament la pro-
porció d’empreses, el 62% del total, amb un increment clar respecte al 57% corresponent any 
anterior, sinó els nombres absoluts, que eleven a prop de 2.000 les empreses col·laboradores 
de la UPV durant el passat any. L’alt nombre de particulars que demanden serveis de la UPV 
s’explica per petites activitats del tipus d’anàlisis i assaigs de laboratori i de treballs professio-
nals que es contracten bé amb treballadors autònoms o amb persones físiques.

Fixant-nos en la distribució per Origen veiem que dues terceres parts de les 2.299 entitats amb 
què s’ha contractat o signat un conveni a la UPV al llarg de 2005, tenen l’origen a la nostra 
comunitat, cosa que demostra una vegada més la intensa i continuada relació que mantenim 
amb el nostre entorn socioeconòmic

percentatge D’entitats col·laboraDores l’any 2006
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origen De les empreses finançaDores
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Relació dels projectes d’I+d+i desenvolupats al llarg de l’any 2006 en els diferents departa-
ments, centres i instituts d’investigació.

4.2. Projectes d’investigació desenvolupats durant 2006

INVESTIGACIÓ

NOM TÍTOL DESCRIPCIÓ
DEPARTAMENT DE BIOLOGIA VEGETAL

GUARdIOLA BÁRCenA, 
JOSÉ LUIS

PROSPeCCIÓn Y ReCOLeCCIÓn de 
GeRMOPLASMA de CROCUS en eSPAÑA 
ORIenTAL Y eLABORACIÓn de UnA LISTA de 
deSCRIPTOReS PARA LA CARACTeRIZACIÓn 
deL GÉneRO

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

DEPARTAMENT DE BIOTECNOLOGIA

FeRRÚS PÉReZ, MARÍA 
AnTOnIA

deTeCCIÓn RÁPIdA de BACTeRIAS 
PATÓGenAS eMeRGenTeS en ALIMenTOS 
POR MeTOdOS MOLeCULAReS

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

HeRnÁndeZ GIMÉneZ, 
enRIQUe

PReVenCIÓn Y COnTROL de MICOTOxInAS 
eMeRGenTeS en CeReALeS, FRUTAS Y 
deRIVAdOS 

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

MORenO FeRReRO, 
VICenTe

OBTenCIÓn de PLAnTAS POLIPLOIdeS de 
GeRAnIO Y VeRBenA AdMInISTRACIÓ CenTRAL

SeRRAnO SALOM, RAMÓn CULTIVOS HALOTOLeRAnTeS PARA UnA 
AGRICULTURA SOSTenIBLe AdMInISTRACIÓ CenTRAL

SeRRAnO SALOM, RAMÓn ReGULACIÓn deL POTASIO Y PH 
InTRACeLULAR en LeVAdURA Y ARABIdOPSIS AdMInISTRACIÓ CenTRAL

VeRA VeRA, PABLO

IdenTIFICACIÓn Y CARACTeRIZACIÓn de 
FACTOReS IMPLICAdOS en LA ReGULACIÓn 
POST-TRAnSCRIPCIOnAL de GeneS 
AnTIOxIdAnTeS en SOLAnÁCeAS

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

DEPARTAMENT DE CIÈNCIA ANIMAL

BeLdA PÉReZ, edUARdO 
JORGe

eVOLUCIÓn de eSTRATeGIAS VITALeS 
en AVeS InSeCTIVORAS FOReSTALeS 
en ReLACIÓn A SUPeRVIVenCIA JUVenIL 
Y AdULTA: VARIACIÓn GeOGRÁFICA 
Y TeMPORAL A VARIAS eSCALAS Y 
MeCAnISMOS SUBYACenTeS

UnIVeRSITATS I CenTReS 
d’InVeSTIGACIÓ

BLAS FeRReR, enRIQUe
QUALITY And SAFeTY OF FeedInG FATS 
OBTAIned FROM WASTe OR BY-PROdUCTS 
FROM THe FOOd CHAIn

AdMInISTRACIÓ eUROPeA



NOM TÍTOL DESCRIPCIÓ

eSPInÓS GUTIÉRReZ, 
FRAnCISCO JUAn

dISeÑO Y COnSTRUCCIÓn de Un SISTeMA 
de JAULAS en MAR ABIeRTO PARA eL 
CULTIVO deL LenGUAdO

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

SAnTACReU JeReZ, MARÍA 
AnTOnIA

MeJORA GenÉTICA deL TAMAÑO de CAMAdA 
en COneJO AdMInISTRACIÓ CenTRAL

TORReS SALVAdOR, 
AnTOnIO GeRMÁn

eSTIMACIÓn de LAS eMISIOneS A LA 
ATMÓSFeRA de AMOnIACO Y GASeS eFeCTO 
InVeRnAdeRO, en GRAnJAS InTenSIVAS, 
AVÍCOLAS Y CUnÍCOLAS, en ReLACIÓn 
COn LOS SISTeMAS de CLIMATIZACIÓn 
UTILIZAdOS en COndICIOneS

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL, DOCUMENTACIÓ I HISTÒRIA DE L’ART

LLOReT ROMeRO, MARÍA 
nURIA

AYUdA COMPLeMenTARIA GV AL PROYeCTO: 
MeTOdOLOGÍA PARA LA PReSeRVACIÓn 
Y dIFUSIÓn dIGITAL deL PATRIMOnIO 
CIenTIFICO Y CULTURAL. APLICACIÓn de 
eSTÁndAReS InTeRnACIOnALeS 

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

LLOReT ROMeRO, MARÍA 
nURIA

MeTOdOLOGIA PARA LA PReSeRVACIÓn 
Y dIFUSIÓn dIGITAL deL PATRIMOnIO 
CIenTIFICO Y CULTURAL. APLICACIÓn de 
eSTAndAReS InTeRnACIOnALeS

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

DEPARTAMENT DE COMUNICACIONS
AnGULO BARRIOS, 
CARLOS eSTRUCTURAS nAnOFOTÓnICAS AdMInISTRACIÓ CenTRAL

BORIA eSBeRT, VICenTe 
enRIQUe

AnÁLISIS Y dISeÑO AUTOMATIZAdO de 
nUeVOS COMPOnenTeS PASIVOS en 
TeCnOLOGÍAS GUIAdA Y MICRO-eLeCTRO-
MeCÁnICA COn MATeRIALeS dIeLeÉCTRICOS 
Y PeRIÓdICOS MedIAnTe TÉCnICAS 
HÍBRIdAS

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

BORIA eSBeRT, VICenTe 
enRIQUe

AYUdA COMPLeMenTARIA GV AL PROYeCTO: 
AnÁLISIS Y dISeÑO AUTOMATIZAdO de 
nUeVOS COMPOnenTeS PASIVOS en 
TeCnOLOGÍAS GUIAdA Y MICRO-eLeCTRO-
MeCÁnICA COn MATeRIALeS dIeLÉCTRICOS

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

CAPMAnY FRAnCOY, JOSÉ
MICROWAVe PHOTOnIC FILTeRS WITH 
neGATIVe COeFFICIenTS USInG BALAnCed 
eAMS

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

CARdOnA MARCeT, 
nARCÍS

GeSTIÓn de RedeS de ACCeSO RAdIO 
ReCOnFIGURABLeS MedIAnTe ALGORITMOS 
PRedICTIVOS

AdMInISTRACIÓ CenTRAL
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CASAReS GIneR, VICenTe GeSTIÓn de LA MOVILIdAd en RedeS de 
ACCeSO HeTeROGÉneAS AdMInISTRACIÓ CenTRAL

eSTeVe dOMInGO, 
MAnUeL

C4ISR MULTIMedIA PARA GeSTIÓn de 
eMeRGenCIAS AdMInISTRACIÓ CenTRAL

eSTeVe dOMInGO, 
MAnUeL dYnAMIC VISUAL neTWORK AdMInISTRACIÓ eUROPeA

eSTeVe dOMInGO, 
MAnUeL

MOBILe AUTOnOMOUS ReACTIVe 
InFORMATIÓn SYSTeM FOR URGenCY 
SITUATIOnS

AdMInISTRACIÓ eUROPeA

FeRRAndO BATALLeR, 
MIGUeL

AnÁLISIS Y dISeÑO de AnTenAS de BAndA 
AnCHA PARA LOS nUeVOS SISTeMAS de 
COMUnICACIOneS MOÓVILeS

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

FeRRAndO BATALLeR, 
MIGUeL AnTennA CenTRe OF exCeLLenCe AdMInISTRACIÓ eUROPeA

GOnZÁLeZ SALVAdOR, 
ALBeRTO

AYUdA COMPLeMenTARIA GV PROYeCTO: 
AnÁLISIS/SÍnTeSIS Y PROCeSAdO 
de SeÑALeS SOnORAS MedIAnTe 
MULTIRReSOLUCIÓn eSPeCTRAL PARA 
SISTeMAS de SOnIdO 3d 

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

IGUAL GARCÍA, JORGe SISTeMA de LOCALIZACIÓn de FOCOS de 
COnTAMInACIÓn ACÚSTICA Y VIBRACIOneS

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

MARTÍ SendRA, JAVIeR
eUROPeAn neTWORK OF exCeLLenCe On 
PHOTOnIC InTeGRATed COMPOnenTS And 
CIRCUITS

AdMInISTRACIÓ eUROPeA

MARTÍneZ BAUSeT, JORGe COnTROL de AdMISIÓn en RedeS MÓVILeS 
HeTeROGÉneAS AdMInISTRACIÓ CenTRAL

PALAU SALVAdOR, 
CARLOS enRIQUe

enABLeR FOR nexT GeneRATIÓn SeRVICe 
deLIVeRY AdMInISTRACIÓ eUROPeA

PASTOR ABeLLÁn, dAnIeL

AYUdA COMPLeMenTARIA GV AL 
PROYeCTO I+d+I: SISTeMAS ÓPTICOS COn 
MULTIPLexACIÓn POR dIVISIÓn en CÓdIGO 
eMPLeAndO RedeS de dIFRACCIÓn de 
BRAGG SOBRe FIBRA Y FILTROS PLAnAReS 

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

PASTOR ABeLLÁn, dAnIeL

SISTeMAS ÓPTICOS COn MULTIPLexACIÓn 
POR dIVISIÓn en COdIGO eMPLeAndO 
RedeS de dIFRACCIÓn de BRAGG SOBRe 
FIBRA Y FILTROS PLAnAReS AWG. (SOdICO)

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

PRAdeS neBOT, JOSÉ
COdIFICACIÓn de VÍdeO dISTRIBUIdA. 
APLICACIÓn A LA COMPReSIÓn de SeÑALeS 
en RedeS de VIdeOSenSOReS 

AdMInISTRACIÓ CenTRAL
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SALeS MAICAS, SALVAdOR OPTICAL neTWORKS: TOWARdS BAndWIdTH 
MAneGeABILITY And COST eFFICIenCY AdMInISTRACIÓ eUROPeA

VeRGARA dOMÍnGUeZ, 
LUIS

ALGORITMOS AVAnZAdOS de deTeCCIÓn/
CLASIFICACIÓn de SeÑALeS ULTRASÓnICAS AdMInISTRACIÓ CenTRAL

VeRGARA dOMÍnGUeZ, 
LUIS

SISTeMA de deTeCCIÓn PReCOZ de 
InCendIOS BASAdO en eL PROCeSAdO de 
SeÑALeS InFRARROJAS

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

DEPARTAMENT DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS

CASTeLL AGUSTÍ, MARÍA

POLÍMeROS SInTÉTICOS PARA LA 
COnSOLIdACIÓn, ReFUeRZO eSTRUCTURAL 
Y ReSTAURACIÓn de PInTURA SOBRe 
LIenZO: CARACTeRIZACIÓn, SeLeCCIÓn Y 
OPTIMIZACIÓn

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

dOMÉneCH CARBÓ, MARÍA 
TeReSA

IdenTIFICACIÓn Y COnTROL deL 
BIOdeTeRIORO de ReSInAS SInTÉTICAS 
USAdAS en ARTe COnTeMPORÁneO

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

MAdRId GARCÍA, JOSÉ 
AnTOnIO

MISIOneS COLOnIALeS eSPAÑOLAS en 
CHIHUAHUA (MÉxICO): dIAGnOSIS de SU 
eSTAdO

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

DEPARTAMENT DE CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES

GOÓMeZ LOPeRA, 
FRAnCISCO

InVeSTIGACIÓn SOBRe TÉCnICAS QUe 
PeRMITAn eL COnTROL Y MeJORA deL 
COnFORT CLIMÁTICO, en LOS eSPACIOS 
ABIeRTOS de LA CIUdAd de VALenCIA

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

PALAIA PÉReZ, LILIAnA

APLICACIÓn de MÉTOdOS nO 
deSTRUCTIVOS PARA InSPeCCIÓn Y 
dIAGnÓSTICO de MATeRIALeS Y SISTeMAS 
COnSTRUCTIVOS en edIFICIOS HISTÓRICOS 
PARA SU COnSeRVACIÓn 

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

DEPARTAMENT DE DIBUIX

LLOReT FeRRÁndIZ, 
CARMen

eVOLUCIÓn de LOS LenGUAJeS PLÁSTICOS 
BIdIMenSIOnALeS AL MOSTRARSe en 
dURACIOÓn: LA PInTURA, eL dIBUJO Y eL 
GRABAdO

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I CIÈNCIES SOCIALS

ARnALTe ALeGRe, eLAdIO 
VICenTe

eL PAPeL de LA AGRICULTURA en 
LOS PROCeSOS de deSARROLLO Y 
dIFeRenCIACIÓn de LOS TeRRITORIOS 
RURALeS eSPAÑOLeS

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

INVESTIGACIÓ
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CARLeS GenOVÉS, JOSÉ InSTITUTIOnAL And SOCIAL InnOVATIOnS In 
IRRIGATIÓn MedITeRRAneAn MAnAGeMenT AdMInISTRACIÓ eUROPeA

GARCÍA ÁLVAReZ-COQUe, 
JOSÉ MARÍA AGRICULTURAL TRAde AGReeMenTS AdMInISTRACIÓ eUROPeA

DEPARTAMENT D’ESCULTURA

LLAVeRÍA ARASA, JUAn ARTe Y enTORnO URBAnO: ACTUACIOneS 
eSTRATÉGICAS en LA CIUdAd de VALenCIA

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

DEPARTAMENT D’ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA APLICADES I QUALITAT

ALCARAZ SORIA, JAVIeR

eSTRATeGIAS de COMPeTITIVIdAd Y 
TÉCnICAS de OPTIMIZACIÓn AVAnZAdAS 
PARA PROGRAMACIÓn FLexIBLe de LA 
PROdUCCIÓn en eL SeCTOR CeRÁMICO

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

FeRReR RIQUeLMe, 
ALBeRTO JOSÉ

AnÁLISIS, MOnITORIZACIÓn, dIAGnÓSTICO 
de FALLOS, Y COnSTRUCCIÓn de MOdeLOS 
PRedICTIVOS MedIAnTe TÉCnICAS 
eSTAdÍSTICAS MULTIVARIAnTeS PARA 
LA GeSTIÓn eFICIenTe de UnA “edAR” 
SOSTenIBLe

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

JABALOYeS VIVAS, JOSÉ

eSTUdIO de nUeVOS COnCePTOS de 
COMBUSTIÓn PARA MOTOReS de enCendIdO 
POR COMPReSIÓn de AUTOMOCIOn: dISeÑO 
ÓPTIMO de exPeRIMenTOS 

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

DEPARTAMENT DE FISICA APLICADA

ALBA FeRnÁndeZ, JeSÚS
COnTROL Y CARACTeRIZACIÓn de LA 
BIOMASA en GRAnJAS MARInAS MedIAnTe 
ULTRASOnIdOS

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

ARdId RAMÍReZ, MIGUeL

deSIGn STUdY FOR A deeP SeA FACILITY 
In THe MedITeRRAneAn FOR neUTRInO 
ASTROnOMY And ASSOCIATed SCIenCeS AdMInISTRACIÓ eUROPeA

RAMIS SORIAnO, JAIMe
eVALUACIÓn In SITU de PROPIedAdeS 
ACÚSTICAS Y TÉRMICAS de eLeMenTOS 
COnSTRUCTIVOS 

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

ROBLeS VIeJO, 
MOnSeRRAT

PLATAFORMA PARA eL MOdeLAdO 
Y PROCeSAMIenTO SeMÁnTICO de 
HISTORIAS eLeCTRÓnICAS FedeRAdAS 
eSTAndARIZAdAS

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

ROBLeS VIeJO, 
MOnSeRRAT

WeB ACCeSSIBLe MR deCISIOn SUPPORT 
SYSTeM FOR BRAIn TUMOUR dIAGnOSIS And 
PROGnOSIS, InCORPORATInG In VIVO And 
ex VIVO GenOMIC And MeTABOLIC dATA

AdMInISTRACIÓ eUROPeA
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SÁnCHeZ MORCILLO, 
VÍCTOR JOSÉ

AUTOORGAnIZACIÓn Y dInÁMICA en 
SISTeMAS ACUSTICOS AdMInISTRACIÓ CenTRAL

SATORRe AZnAR, MIGUeL 
ÁnGeL

CARACTeRIZACIÓn eSPeCTROSCÓPICA Y 
FÍSICA de HIeLOS de InTeRÉS ASTROFÍSICO 
en eL LABORATORIO

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

URCHUeGUIA SCHOLZeL, 
JAVIeR FeRMÍn

APROVeCHAMIenTO deL CALOR ReSIdUAL 
de ORIGen GeOTÉRMICO PARA LA 
MeJORA de LA eFICIenCIA eneRGÉTICA 
en CALeFACCIÓn Y ReFRIGeRACIÓn de 
edIFICIOS MedIAnTe eL USO de BOMBAS de 
CALOR ACOPLAdAS AL TeRRenO 

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

DEPARTAMENT D’INFORMÀTICA DE SISTEMES I COMPUTADORS

CAnO eSCRIBÁ, JUAn 
CARLOS

ACCeSO A LOS SeRVICIOS de InTeRneT 
en ÁReAS RURALeS de LA COMUnIdAd 
VALenCIAnA MedIAnTe TeCnOLOGÍA 
InALÁMBRICA

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

CReSPO I LORenTe, 
ALFOnS ARTIST2: eMBedded SYSTeMS deSIGn AdMInISTRACIÓ eUROPeA

CReSPO I LORenTe, 
ALFOnS

FRAMeWORK FOR ReAL-TIMe eMBedded 
SYSTeMS BASed On COnTRACTS AdMInISTRACIÓ eUROPeA

dUATO MARÍn, JOSÉ 
FRAnCISCO SCALABLe COMPUTeR ARCHITeCTURe AdMInISTRACIÓ eUROPeA

FLICH CARdO, JOSÉ

TÉCnICAS eFICIenTeS de COnTROL de 
COnGeSTIÓn PARA LA MeJORA de LAS 
PReSTACIOneS de LOS SeRVIdOReS de 
InTeRneT

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

GIL VICenTe, PedRO 
JOAQUÍn

eSTUdIO de LAS TÉCnICAS de InYeCCIÓn de 
FALLOS en MOdeLOS en VHdL: eMULACIÓn 
de FALLOS en “FPGA” Y USO de nUeVAS 
TÉCnICAS de SIMULACIÓn dISTRIBUIdA

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

MAnZOnI, PIeTRO

TÉCnICAS de enCAMInAMIenTO BASAdAS 
en MÚLTIPLeS RUTAS PARA RedeS 
InALÁMBRICAS Ad HOC PARA eL SOPORTe de 
APLICACIOneS de COMPUTACIÓn UBICUA

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

POnT SAnJUÁn, AnA PReBÚSQUedA AdAPTATIVA en WeB AdMInISTRACIÓ CenTRAL

RIPOLL RIPOLL, JOSÉ 
ISMAeL

SOPORTe InTeGRAL PARA SISTeMAS 
eMPOTRAdOS de TIeMPO ReAL dISTRIBUIdOS 
Y ABIeRTOS (SUBPROYeCTO UPV)

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

ROBLeS MARTÍneZ, 
AnTOnIO

ARQUITeCTURA de SeRVIdOR BASAdA en 
CLÚSTeR PARA APLICACIOneS de GenÓMICA AdMInISTRACIÓ CenTRAL
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ROBLeS MARTÍneZ, 
AnTOnIO

dISeÑO de eSTRATeGIAS eFICIenTeS de 
TOLeRAnCIA A FALLOS en TeCnOLOGÍAS de 
Red de ALTAS PReSTACIOneS 

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

SIMÓ Ten, JOSÉ enRIQUe SISTeMAS eMPOTRAdOS PARA eL COnTROL 
de SISTeMAS COMPLeJOS AdMInISTRACIÓ CenTRAL

SIMÓ Ten, JOSÉ enRIQUe SMART eMBedded neTWORK OF SenSInG 
enTITIeS AdMInISTRACIÓ eUROPeA

DEPARTAMENT D’ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ I PROJECTES D’ENGINYERIA CIVIL

CALdeRÓn GARCÍA, 
PedRO AnTOnIO

eSTUdIO exPeRIMenTAL Y nUMÉRICO 
de LA COnSTRUCCIÓn de FORJAdOS 
HORMIGOnAdOS In-SITU MedIAnTe 
SISTeMAS de CIMBRAdO Y deSCIMBRAdO

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

FeRnÁndeZ PRAdA, 
MIGUeL ÁnGeL

eSTUdIO TeÓRICO-exPeRIMenTAL deL 
AnCLAJe de ARMAdURAS PASIVAS en 
ReGIOneS de eSTRUCTURAS de HORMIGÓn 
COnSIdeRAndO LA PReSIÓn TRASVeRSAL

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

GOnZÁLeZ VIdOSA, 
FeRnAndO

OPTIMIZACIÓn eURÍSTICA eCOnÓMICA 
de MARCOS de PASO de CARReTeRA Y 
FeRROCARRIL

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

PAYÁ BeRnABeU, JORGe 
JUAn

deSARROLLO de nUeVOS MATeRIALeS 
COMPUeSTOS FABRICAdOS COn FIBRAS 
de VIdRIO ALCALI-ReSISTenTeS Y 
COnGLOMeRAnTeS COn AdICIOneS 
MIneRALeS ACTIVAS

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

PeLLICeR ARMIÑAnA, 
eUGenIO

MOdeLO de CUAnTIFICACIÓn de RIeSGOS 
LABORALeS en LA COnSTRUCCIOn AdMInISTRACIÓ CenTRAL

PeLLICeR ARMIÑAnA, 
eUGenIO

MOdeLO InTeGRAdO de GeSTIÓn de LA 
InFORMACIÓn en eL PROCeSO PROYeCTO-
COnSTRUCCIOn: COGeST IV

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

DEPARTAMENT D’ENGINYERIA CARTOGRÀFICA, GEODÈSIA I FOTOGRAMETRIA

LeRMA GARCÍA, JOSÉ LUIS

deSARROLLO de Un SISTeMA de 
InFORMACIÓn ARQUITeCTÓnICO PARA 
LA MOdeLIZACIÓn AUTOMATIZAdA, 
dOCUMenTACIÓn Y dIFUSIÓn MULTIMedIA 
deL PATRIMOnIO CULTURAL

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

DEPARTAMENT D’ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA

ALBeRTOS PÉReZ, PedRO nÚCLeO de COnTROL en SISTeMAS 
eMPOTRAdOS AdMInISTRACIÓ CenTRAL

BLASCO FeRRAGUd, 
FRAnCeSC xAVIeR

GeSTIÓn de LA ReCIRCULACIÓn deL GAS de  
eSCAPe en MOTOReS dIeSeL TURBOALIMen-
TAdOS. COnTROL PRedICTIVO MULTIVARIABLe

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

142

INVESTIGACIÓ

Projectes d’investigació desenvolupats durant 2006



NOM TÍTOL DESCRIPCIÓ

BOndÍA COMPAnY, JORGe

deSARROLLO de Un SISTeMA de 
PRedICCIÓn GLUCÉMICA Y AYUdA A LA 
dOSIFICACIÓn de InSULInA PARA PACIenTeS 
COn dIABeTeS MeLLITUS I

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

SALA PIQUeRAS, AnTOnIO

HeRRAMIenTAS de LÓGICA BORROSA Y 
AGRUPAMIenTO PARA dIAGnÓSTICO Y 
SUPeRVISIÓn. APLICACIÓn A AnÁLISIS de 
LUBRICAnTeS

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

SÁnCHeZ SALMeRÓn, 
AnTOnIO JOSÉ

AUTOMATIZACIÓn de PROCeSOS FLexIBLeS 
de deSFABRICACIÓn PARA ReCICLAdO 
UTILIZAndO InTeGRACIÓn MULTI-SenSORIAL, 
ACTUAdOReS MULTI-FUnCIÓn Y SISTeMAS 
ROBOTIZAdOS

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

SÁnCHeZ SALMeRÓn, 
AnTOnIO JOSÉ

AYUdA COMPLeMenTARIA GV AL PROYeCTO: 
MASMICRO 

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

SÁnCHeZ SALMeRÓn, 
AnTOnIO JOSÉ

InTeGRATIÓn OF MAnUFACTURInG SYSTeMS 
FOR MASS-MAnUFACTURe OF MInIATURe/
MICRO-PROdUCTS

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

SAnCHeZ SALMeRÓn, 
AnTOnIO JOSÉ

InTeGRATIÓn OF MAnUFACTURInG SYSTeMS 
FOR MASS-MAnUFACTURe OF MInIATURe/
MICRO-PROdUCTS

AdMInISTRACIÓ eUROPeA

SAnCHIS SÁeZ, JAVIeR

OPTIMIZACIÓn MULTIOBJeTIVO COn 
PHYSICAL PROGRAMMInG. APLICACIÓn 
A LA OPTIMIZACIÓn de COnSIGnAS en 
COnTROL PRedICTIVO Y AL AJUSTe 
de COnTROLAdOReS PRedICTIVOS 
MULTIVARIABLeS 

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

VALeRA FeRnÁndeZ, 
ÁnGeL

IdenTIFICACIÓn de PARÁMeTROS FÍSICOS 
en SISTeMAS MeCÁnICOS COMPLeJOS. 
APLICACIÓn AL COnTROL AVAnZAdO

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

DEPARTAMENT D’ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURA DELS TRANSPORTS

MedInA FOLGAdO, JOSÉP 
RAMOn

dIQUeS PReFABRICAdOS ReUTILIZABLeS 
PARA LA PROTeCCIÓn de COSTAS AdMInISTRACIÓ CenTRAL

MedInA FOLGAdO, JOSÉP 
RAMOn

eSTRUCTURAS MARÍTIMAS MOdULAReS 
PARA LA PROTeCCIÓn de LA COSTA AdMInISTRACIÓ CenTRAL

RUIZ SÁnCHeZ, TOMÁS

MOdeLIZACIÓn dInÁMICA de LOS eFeCTOS 
URBAnOS, AMBIenTALeS, TeRRITORIALeS 
Y en LA MOVILIdAd de LAS PeRSOnAS 
GeneRAdOS POR LA PUeSTA en MARCHA de 
InFRAeSTRUCTURAS de TRAnSPORTe de 
VIAJeROS de ALTA CAPA

AdMInISTRACIÓ CenTRAL
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DEPARTAMENT D’ENGINYERIA ELECTRÒNICA

FeRReRO de LOMA-
OSORIO, JOSÉ Mª

MOdeLOS TeÓRICOS Y COMPUTACIÓn 
AVAnZAdA en eL eSTUdIO de 
SeÑALeS  BIOeLÉCTRICAS en CÉLULAS 
Y TeJIdOS. IMPLICACIOneS en eL 
AnÁLISIS de ARRITMIAS CARdÍACAS, 
eLeCTROeSTIMULACIÓn Y ABLACIÓn POR 
RAdIOFReCUenCIAS

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

FIGUeReS AMORÓS, 
eMILIO

MeJORA de LAS PReSTACIOneS Y deL 
RendIMIenTO de SISTeMAS COnMUTAdOS 
PARA LA  AMPLIFICACIÓn de SeÑALeS de 
AUdIO 

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

MILLeT ROIG, JOSÉ

AYUdA COMPLeMenTARIA GV AL PROYeCTO: 
VALORACIÓn de LA CARdIOPATIA ISQUeMICA 
MedIAnTe MÉTOdOS AVAnZAdOS de 
IMAGen

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

MILLeT ROIG, JOSÉ
exPLORACIÓn de nUeVAS TÉCnICAS de 
PROCeSAdO Y AnÁLISIS de LA FIBRILACIÓn 
AURICULAR. APORTACIÓn de LOS SISTeMAS

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

MILLeT ROIG, JOSÉ

PARAMeTRIZACIÓn de ePISOdIOS de 
FIBRILACIÓn AURICULAR MedIAnTe WAVeLeT 
BLInd SePARATIÓn Y OTRAS TÉCnICAS de 
PROCeSAdO dIGITAL AVAnZAdAS. eSTUdIOS 
de VIABILIdAd en SU APLICACIÓn CLÍnICA

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

MILLeT ROIG, JOSÉ VALORACIÓn de LA CARdIOPATÍA ISQUÉMICA 
MedIAnTe MÉTOdOS AVAnZAdOS de IMAGen AdMInISTRACIÓ CenTRAL

MOnTOYA BAIdeS, ÁnGeL

GeneRACIÓn de COnOCIMIenTOS Y 
TÉCnICAS PARA eL deSARROLLO de Un 
SISTeMA BASAdO en BIOSenSOReS PARA 
LA PReVenCIÓn deL GOLPe de CALOR 
dURAnTe LA PRÁCTICA dePORTIVA

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

MOnTOYA BAIdeS, ÁnGeL
neTWORKInG In THe APPLICATIÓn OF 
BIOSenSORS TO PeSTICIde deTeCTIÓn In 
FRUITS And VeGeTABLeS

AdMInISTRACIÓ eUROPeA

SÁnCHeZ-deHeSA 
MORenO, JOSÉ

nUeVOS dISPOSITIVOS BASAdOS en 
CRISTALeS FOTÓnICOS Y eLÁSTICOS AdMInISTRACIÓ CenTRAL

SeBASTIÁ CORTÉS, ÁnGeL dIAGnÓSTICO Y TeRAPIA deL CÁnCeR de 
MAMA MedIAnTe IMAGen MOLeCULAR 

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

SeBASTIÁ CORTÉS, ÁnGeL
SISTeMA de AdQUISICIÓn Y PROCeSAdO de 
dATOS PARA Un MAMOGRAFO PeT BASAdO 
en Un nUeVO deTeCTOR de RAYOS GAMMA

AdMInISTRACIÓ CenTRAL
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VALLS COQUILLAT, JAVIeR
IMPLeMenTACIÓn en FPGA de ALGORITMOS 
PARA SISTeMAS de COMUnICACIOneS 
InALÁMBRICAS de BAndA AnCHA

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

DEPARTAMENT D’ENGINYERIA GRÀFICA

ALCAÑIZ RAYA, MARÍAnO 
LUIS

deSARROLLO de SISTeMAS AVAnZAdOS 
de ULTRASOnOGRAFÍA dIAGnÓSTICA e 
InTeRVenCIOnISTA-MedICLAB

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

ALCAÑIZ RAYA, MARÍAnO 
LUIS

deVeLOPMenT OF HIGH THeRAPeUTIC 
VALUe IST-BASed GAMeS FOR MOnITORInG 
And IMPROVInG THe QUALITY OF LIFe OF 
eLdeRLY PeOPLe

AdMInISTRACIÓ eUROPeA

ALCAÑIZ RAYA, MARÍAnO 
LUIS

enTORnO VIRTUAL PARA LA SIMULACIÓn deL 
COMPORTAMIenTO de dISeÑOS de CALZAdO AdMInISTRACIÓ CenTRAL

ALCAÑIZ RAYA, MARÍAnO 
LUIS

PSYCHOLOGICALLY AUGMenTed SOCIAL 
InTeRACTIÓn OVeR neTWORKS AdMInISTRACIÓ eUROPeA

COnTeRO GOnZÁLeZ, 
MAnUeL-ROBeRTO

SISTeMA AVAnZAdO de MOdeLAdO BASAdO 
en BOCeTOS PARA dISeÑO COnCePTUAL AdMInISTRACIÓ CenTRAL

PeRIS FAJARneS, 
GUILLeRMO

ACCIÓn COMPLeMenTARIA MeC PROYeCTO 
MOnOTOne AdMInISTRACIÓ CenTRAL

PeRIS FAJARneS, 
GUILLeRMO

AYUdA COMPLeMenTARIA GV AL PROYeCTO: 
CASBLIP. COGnITIVe AId SYSTeM FOR 
PeOPLe

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

PeRIS FAJARneS, 
GUILLeRMO COGnITIVe AId SYSTeM FOR BLInd PeOPLe AdMInISTRACIÓ eUROPeA

DEPARTAMENT D’ENGINYERIA HIDRÀULICA I MEDI AMBIENT

AndReU ÁLVAReZ, 
JOAQUÍn

AYUdA COMPLeMenTARIA GV AL PROYeCTO: 
SedeMed II (SeQUÍA Y deSeRTIFICACIÓn en 
LA CUenCA MedITeRRÁneA 

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

AndReU ÁLVAReZ, 
JOAQUÍn

deVeLOPMenT And TeSTInG OF PRACTICAL 
GUIdeLIneS FOR THe ASSeSSMenT OF 
enVIROnMenTAL And ReSOURCe COSTS 
And BeneFITS In THe WFd

AdMInISTRACIÓ eUROPeA

AndReU ÁLVAReZ, 
JOAQUÍn

SISTeMA de APOYO A LA deCISIÓn 
de PLAnIFICACIÓn de CUenCAS 
HIdROGRÁFICAS PARA LA AdAPTACIÓn A LA 
dIReCTIVA MARCO COMUnITARIA en MATeRIA 
de AGUAS

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

CAMPO GARCÍA, AnTOnIO 
dAMASO deL

InFLUenCIA deL dISeÑO de TUBOS 
PROTeCTOReS en LA MAGnITUd deL 
APORTe HÍdRICO POR COndenACIÓn 

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA
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CASSIRAGA, edUARdO 
FABIAn

FUndAMenTAL PROCeSSeS OF 
RAdIOnUCLIde MIGRATIOn AdMInISTRACIÓ eUROPeA

FeRReR POLO, JOSÉ

AYUdA COMPLeMenTARIA GV AL PROYeCTO: 
MOdeLACIÓn de LOS PROCeSOS 
IMPLICAdOS en LA eLIMInACIÓn de 
nITRÓGenO en eL SOBRenAdAnTe de LA 
deSHIdRATACIÓn de FAnGOS 

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

FeRReR POLO, JOSÉ

MOdeLACIÓn de LOS PROCeSOS 
IMPLICAdOS en LA eLIMInACIÓn de 
nITRÓGenO en eL SOBRenAdAnTe de LA 
deSHIdRATACIÓn de FAnGOS

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

FRAnCÉS GARCÍA, FeLIx 
RAMÓn

MOdeLACIÓn MATeMÁTICA ACOPLAdA de 
VeGeTACIÓn e HIdROLOGÍA PARA LA MeJORA 
en LA PRedICCIÓn de SUS ReSPUeSTAS 
FRenTe A ACCIOneS AnTROPICAS Y de 
CAMBIOS CLIMÁTICOS

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

GARCÍA-SeRRA GARCÍA, 
JORGe

ORdenACIÓn Y VALORACIÓn de 
eSTRATeGIAS ORIenTAdAS A LA PROGReSIVA 
eLIMInACIÓn de LOS dePÓSITOS de 
ALMACenAMIenTO de LOS USUARIOS en 
LOS ABASTeCIMIenTOS de AGUA URBAnOS

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

LÓPeZ JIMÉneZ, PeTRA 
AMPARO

MOdeLACIÓn COnJUnTA de LA CALIdAd de 
AGUA de SUMInISTRO Y eL nIVeL de FUGAS 
de LAS RedeS de ABASTeCIMIenTO 

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

MARTÍneZ ALZAMORA, 
FeRnAndO

deSARROLLO de Un SOFTWARe AVAnZAdO 
PARA eL AnÁLISIS, dISeÑO Y OPeRACIÓn de 
RedeS HIdRÁULICAS A PReSIOn 

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

PÉReZ GARCÍA, RAFAeL

APLICACIÓn de TÉCnICAS de MIneRÍA de 
dATOS en LA PLAnIFICACIÓn, OPeRACIÓn, 
MAnTenIMIenTO Y GeSTIÓn de SISTeMAS 
de ABASTeCIMIenTO de AGUA

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

PÉReZ GARCÍA, RAFAeL

AYUdA COMPLeMenTARIA GV AL PROYeCTO: 
APLICACIÓn de TÉCnICAS de MIneRÍA de 
dATOS en LA PLAnIFICACIÓn, OPeRACIÓn, 
MAnTenIMIenTO Y GeSTIÓn de SISTeMAS 
de ABASTeCIMIenTO de AGUAS 

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

ROdRIGO ILARRI, JAVIeR

VULneRABILIdAd A LA COnTAMInACIÓn de 
SUeLOS Y AGUAS SUBTeRRÁneAS FRenTe 
A LA COnTAMInACIÓn ORIGInAdA POR 
ACTIVIdAdeS IndUSTRIALeS LOCALIZAdAS

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA
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DEPARTAMENT D’ENGINYERIA MECÀNICA I DE MATERIALS

dOLS RUIZ, JUAn 
FRAnCISCO

AMBIenT InTeLLIGenCe SYSTeM OF AGenTS 
FOR KnOWLedGe-BASed And InTeGRATed 
SeRVICeS FOR MOBILITY IMPAIRed USeRS

AdMInISTRACIÓ eUROPeA

dOLS RUIZ, JUAn 
FRAnCISCO

dISeÑO de AYUdAS TÉCnICAS PARA LA 
OPTIMIZACIÓn de LA SeGURIdAd en eL 
TRAnSPORTe de USUARIOS de SILLAS de 
RUedAS en VeHÍCULOS M1-M2-M3 

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

dOLS RUIZ, JUAn 
FRAnCISCO

OPTIMIZACIÓn de LA SeGURIdAd PASIVA en 
VeHÍCULOS AdAPTAdOS A COndUCTOReS 
dISCAPACITAdOS

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

FeRReR GIMeneZ, 
CARLOS

COMPORTAMIenTO TRIBOLÓGICO 
en LA eMBITICIÓn de CHAPAS de 
ACeRO ReCUBIeRTAS de nS-nI Y Zn-
Fe COn HeRRAMIenTAS TRATAdAS 
SUPeRFICIALMenTe COn CW Y CR-nI-MO 
APLICAdAS POR PROYeCCIÓn TÉRMICA

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

GARCÍA MAnRIQUe, JUAn 
AnTOnIO

dISeÑO AVAnZAdO de MOLdeS PARA LOS 
PROCeSOS POR InYeCCIÓn de ReSInA 
InTeGRAndO TÉCnICAS de SIMULACIÓn 
nUMÉRICA, OPTIMIZACIÓn Y COnTROL de 
PROCeSOS

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

DEPARTAMENT D’ENGINYERIA QUÍMICA I NUCLEAR

ALCAInA MIRAndA, MARÍA 
ISABeL

GeSTIÓn InTeGRAL de eFLUenTeS de LA 
IndUSTRIA TexTIL COn ALTO COnTenIdO 
SALInO MedIAnTe PROCeSOS de 
nAnOFILTRACIÓn Y ÓSMOSIS InVeRSA

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

LORA GARCÍA, JAIMe

TÉCnICAS COMBInAdAS de SePARACIÓn 
PARA LA GeSTIÓn de SALMUeRAS 
PROCedenTeS de PROCeSOS de 
MeMBRAnA PARA LA deSALACIÓn de AGUAS 
SALOBReS

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

MUÑOZ-COBOS 
GOnZÁLeZ, JOSÉ LUIS

AnÁLISIS Y SIMULACIÓn de LOS 
exPeRIMenTOS OeCd PKL Y ROSA OeCd. 
APLICACIÓn A LAS CC.nn. eSPAÑOLAS 
(SUBPROYeCTO 4)

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

nAVARRO LABOULAIS, 
JAVIeR

dISeÑO Y COnSTRUCCIÓn de Un 
ReSPIRÓMeTRO PARA LA eVALUACIÓn 
de LOS FenÓMenOS de ACLIMATACIÓn Y 
TOxICIdAd en AGUAS ReSIdUALeS

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

SeRRAdeLL GARCÍA, 
VICenTe J.

AnÁLISIS de TRAnSITORIOS de CenTRALeS 
PWR en COndICIOneS de PARAdA AdMInISTRACIÓ CenTRAL
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SeRRAdeLL GARCÍA, 
VICenTe J.

AnÁLISIS InFORMAdO en eL RIeSGO de 
ReQUISITOS de COndICIOneS LÍMITe de 
OPeRACIÓn A PARTIR deL APS PARA UnA 
PLAnTA BWR 

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

SeRRAdeLL GARCÍA, 
VICenTe J.

AnÁLISIS Y SIMULACIÓn de LOS 
exPeRIMenTOS OeCd PKL Y ROSA OeCd. 
APLICACIÓn A LAS CC.nn. eSPAÑOLAS 
(SUBPROYeCTO 3)

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

DEPARTAMENT D’ENGINYERIA TÈXTIL I PAPERERA

CASeS IBORRA, 
FRAnCISCO JAVIeR

OxIdACIÓn RedUCCIÓn eLeCTROQUÍMICA 
Y FOTOeLeCTROQUÍMICA APLICAdAS A LA 
deCOLORACIÓn/deGRAdACIÓn de AGUAS 
ReSIdUALeS de TInTURA COn COLORAnTeS 
ReACTIVOS

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

DEPARTAMENT DE MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS

PAYRI GOnZÁLeZ, 
FRAnCISCO

deSARROLLO de UnA SOndA 
OPTOeLeCTRÓnICA PARA eL eSTUdIO de LA 
COMBUSTIÓn en MOTOReS dIeSeL 

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

PAYRI GOnZÁLeZ, 
FRAnCISCO

deVeLOPMenT OF A neW InTeGRATed 
COMBUSTIÓn SYSTeM WHICH COMBIneS THe 
HIGHeST eFFICIenCY FROM WeLL TO WHeeL 
WITH ZeRO-IMPACT eMISSIOnS

AdMInISTRACIÓ eUROPeA

PAYRI GOnZÁLeZ, 
FRAnCISCO eneRGY COnVeRSIÓn In enGIneS AdMInISTRACIÓ eUROPeA

PAYRI GOnZÁLeZ, 
FRAnCISCO

eSTUdIO de nUeVOS COnCePTOS 
de COMBUSTIÓn PARA MOTOReS de 
enCendIdO POR COMPReSIÓn de 
AUTOMOCIÓn: eSTUdIOS BÁSICOS Y de 
OPTIMIZACIOn

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

PAYRI GOnZÁLeZ, 
FRAnCISCO

eSTUdIO TeÓRICO-exPeRIMenTAL de LA 
InFLUenCIA de LA CAVITACIÓn SOBRe eL 
CHORRO dIeSeL 

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

PAYRI GOnZÁLeZ, 
FRAnCISCO

eSTUdIO TeÓRICO-exPeRIMenTAL de 
LA InFLUenCIA QUe LA TeMPeRATURA 
de LOS GASeS de eSCAPe Y eL FLUJO 
nO eSTACIOnARIO TIenen en LAS 
PReSTACIOneS de LAS TURBInAS 
CenTRÍPeTAS de GeOMeTRÍA VARIABLe

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

PAYRI GOnZÁLeZ, 
FRAnCISCO

GeSTIÓn de LA ReCIRCULACIÓn de 
GASeS de eSCAPe en MOTOReS dIeSeL 
TURBOALIMenTAdOS 

AdMInISTRACIÓ CenTRAL
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PAYRI GOnZÁLeZ, 
FRAnCISCO GReen HeAVY dUTY enGIne AdMInISTRACIÓ eUROPeA

PAYRI GOnZÁLeZ, 
FRAnCISCO

MAnTenIMIenTO PRedICTIVO BASAdO en 
eL dIAGnÓSTICO de FALLOS MedIAnTe eL 
AnÁLISIS deL LUBRICAnTe. APLICACIÓn A 
MAQUInARIA IndUSTRIAL Y TRAnSPORTe 
POR CARReTeRA Y FeRROCARRIL

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

DEPARTAMENT DE MATEMÀTICA APLICADA

BOneT SOLVeS, JOSÉ 
AnTOnIO

eSPACIOS de FReCHeT, OPeRAdOReS 
de COnVOLUCIÓn Y OPeRAdOReS 
HIPeRCICLICOS

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

FeRnÁndeZ de CORdOBA 
CASTeLLA, PedRO JOSÉ

eSTRUCTURAS eSPACIALeS en CRISTALeS 
FOTÓnICOS nO LIneALeS AdMInISTRACIÓ CenTRAL

FeRnÁndeZ de CORdOBA 
CASTeLLA, PedRO JOSÉ

SPATIAL eFFeCTS In nOnLIneAR PHOTOnIC 
CRYSTALS AdMInISTRACIÓ CenTRAL

HeRVÁS JORGe, AnTOnIO AnÁLISIS Y eVALUACIÓn de enTORnOS 
VIRTUALeS de APRendIZAJe AdMInISTRACIÓ CenTRAL

LÓPeZ PeLLICeR, MAnUeL deSCRIPCIOneS TOPOLÓGICAS en AnÁLISIS 
FUnCIOnAL AdMInISTRACIÓ CenTRAL

MARTÍneZ PASTOR, AnA
GRUPOS FInITOS, FACTORIZACIOneS Y 
CLASeS de GRUPOS. APROxIMACIÓn A LAS 
CIenCIAS de LA COMPUTACIÓn

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

DEPARTAMENT DE MECÀNICA DELS MEDIS CONTINUS I TEORIA D’ESTRUCTURES

ROMeRO GARCÍA, MAnUeL 
LUIS

eSTUdIO nUMeRICO-exPeRIMenTAL deL 
PAndeO de PeRFILeS TUBULAReS de 
ACeRO ReLLenOS de HORMIGÓn de ALTA 
ReSISTenCIA

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

DEPARTAMENT DE MECANITZACIÓ I TECNOLOGIA AGRÀRIA
TORReGROSA MIRA, 
AnTOnIO

ReCOLeCCIÓn MeCÁnICA de CÍTRICOS PARA 
COnSUMO en FReSCO Y PARA LA IndUSTRIA AdMInISTRACIÓ CenTRAL

DEPARTAMENT D’ORGANITZACIÓN D’EMPRESES

ALBORS GARRIGÓS, JOSÉ
CReACIÓn de UnA HeRRAMIenTA de 
MedICIÓn Y COnTROL de LA CAPACIdAd de 
InnOVACIÓn en LA COMUnIdAd VALenCIAnA

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

GARCÍA SABATeR, JOSÉ 
PedRO

HeRRAMIenTAS PARA LA AYUdA A LA TOMA 
de deCISIOneS en LA PROGRAMACIÓn de LA 
PROdUCCIÓn CLABORATIVA de PROCeSOS 
en LÍneA GeneRALIZAdOS.

AdMInISTRACIÓ CenTRAL
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MARCeLO COCHO, JULIÁn 
MAnUeL

eSPeCIFICACIÓn, dISeÑO Y dIReCCIÓn 
deL deSARROLLO deL SISTeMA de APOYO 
InFORMÁTICO A Un SISTeMA ASISTenTe deL 
COnOCIMIenTO PARA LA GeSTIÓn InTeGRAL 
de InSTALACIOneS dePORTIVAS

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

ORTIZ BAS, ÁnGeL InTeROPeRATIVIdAd de PROCeSOS 
exTendIdOS. AdMInISTRACIÓ CenTRAL

POLeR eSCOTO, RAÚL

AYUdA COMPLeMenTARIA GV AL PROYeCTO: 
InTeROPeRABILITY ReSeARCH FOR 
neTWORKed enTeRPRISeS APPLICATIOnS 
And SOFTWARe 

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

ROdeneS AdAM, MAnUeL
MOdeLO de AnÁLISIS Y GeSTIÓn 
de RIeSGOS LABORALeS en PYMeS 
VALenCIAnAS deL SeCTOR deL MUeBLe

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

VICenS SALORT, edUARdO

MeTOdOLOGÍA JeRÁRQUICA en COnTexTO 
de InCeRTIdUMBRe en LA PLAnIFICACIÓn 
COLABORATIVA de LA CAdenA/Red de 
SUMInISTRO-dISTRIBUCIOn. APLICACIÓn AL 
SeCTOR CeRÁMICO

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

DEPARTAMENT DE PRODUCCIÓ VEGETAL

LÓPeZ GALARZA, 
SALVAdOR

SISTeMAS PARA LA MeJORA AGROnÓMICA 
deL CULTIVO SIn SUeLO deL FReSÓn. BASeS 
PARA eL COnTROL deL TIPBURn

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

DEPARTAMENT DE PROJECTES ARQUITECTÒNICS

BOSCH ReIG, IGnACIO
APLICACIÓn de TÉCnICAS de dIAGnÓSTICO 
Y ReSTAURACIÓn ARQUITeCTÓnICA-
PICTÓRICA, COn MedIOS ROBOTIZAdOS

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

DEPARTAMENT DE PROJECTRS D’ENGINYERIA

CLOQUeLL BALLeSTeR, 
VICenTe AGUSTÍn

dISeÑO COnSTRUCCIÓn Y VALIdACIÓn 
CIenTÍFICA Y SOCIAL de Un SISTeMA de 
IndICAdOReS TeRRITORIAL 

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

DEPARTAMENT DE QUÍMICA

ÁLVARO ROdRÍGUeZ, 
MARÍA MeRCedeS

InVeST. Y deSAR. de nUeVOS MATeRIALeS 
TexT. InTeLIGenTeS COn PROPIedAdeS 
TeRMO Y FOTOACTIVAS 

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

ÁLVARO ROdRÍGUeZ, 
MARÍA MeRCedeS

MATeRIALeS eLeCTROLUMInISCenTeS 
enCAPSULAdOS en eL InTeRIOR 
de LA MATRIZ RÍGIdA de ZeOLITAS Y 
ALUMInOSILICATOS MeSOPOROSOS

AdMInISTRACIÓ CenTRAL
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MAQUIeIRA CATALÁ, 
ÁnGeL

AYUdA COMPLeMenTARIA GV AL PROYeCTO: 
deSARROLLO de InMUnOenSAYOS 
MULTIRReSIdUO en SOPORTeS 
InTeRACTIVOS PARA SCReAnInG de 
FITOSAnITARIOS en eL MedIO ACUÁTICO

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

MARTÍneZ MÁÑeZ, RAMÓn

PRePARACIÓn de nUeVAS SUSTAnCIAS 
COLOReAdAS (nAnOPIGMenTOS) MedIAnTe 
LA InCORPORACIÓn A eSCALA nAnOMÉTRICA 
de COLORAnTeS en eSTRUCTURAS 
InORGÁnICAS

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

MIRAndA ALOnSO, MIGUeL 
ÁnGeL

InTeRACCIOneS FARMACO-BIOMOLeCULA en 
LOS eSTAdOS exCITAdOS. AdMInISTRACIÓ CenTRAL

MIRAndA ALOnSO, MIGUeL 
ÁnGeL

SeLeCTIVe FORMATIÓn And BIOCHeMISTRY 
OF OxIdATIVe CLUSTeRed dnA dAMAGe AdMInISTRACIÓ eUROPeA

PUCHAdeS PLA, ROSA

AYUdA COMPLeMenTARIA GV AL PROYeCTO: 
eSTUdIOS de FORMATOS HOMOGÉneOS-
HeTeROGÉneOS APLICAdOS A SISTeMAS 
InMUnOSenSOReS 

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

RAIGÓn JIMÉneZ, MARÍA 
dOLOReS

SeLeCCIÓn POR PARAMeTROS de CALIdAd 
de VARIedAdeS LOCALeS de LeCHUGAS, 
TOMATeS Y CeBOLLAS AdAPTAdAS AL 
CULTIVO eCOLÓGICO ReGIOnAL en 
ReLACIÓn AL CULTIVO COnVenCIOnAL

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

DEPARTAMENT DE SISTEMES INFORMÀTICS I COMPUTACIÓ
ALPUenTe FRASnedO, 
MARÍA

FORMALISMOS ÁGILeS en InGenIeRÍA deL 
SOFTWARe AdMInISTRACIÓ CenTRAL

BARBeR SAnCHIS, 
FedeRICO

ALGORITHMS FOR ROBUST And On-LIne 
RAILWAY OPTIMIZATIOn: IMPROVInG THe 
VALIdITY And ReLIABILITY OF LARGe-SCALe 
SYSTeMS

AdMInISTRACIÓ eUROPeA

BARBeR SAnCHIS, 
FedeRICO

deSARROLLO de TeCnOLOGÍAS PARA 
PROBLeMAS de SATISFACCIÓn de 
ReSTRICCIOneS dISTRIBUIdAS Y SU 
APLICACIÓn A PLAnIFICACIÓn SCHedULInG

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

BARBeR SAnCHIS, 
FedeRICO

SISTeMAS InTeLIGenTeS APLICAdOS A LA 
GeSTIÓn de CAPACIdAdeS deL TRÁFICO 
FeRROVIARIO Y ACCeSO de nUeVOS 
OPeRAdOReS

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

CAMAHORT GURReA, 
eMILIO

AdVAnCed TOOLS FOR deVeLOPInG HIGHLY 
ReALISTIC COMPUTeR GAMeS AdMInISTRACIÓ eUROPeA

GARCÍA FORnÉS, AnA 
MARÍA

UnA PLATAFORMA de SISTeMA MULTIAGenTe 
InTeGRAdA en LInUx AdMInISTRACIÓ CenTRAL
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HeRnÁndeZ GARCÍA, 
VICenTe

AYUdA COMPLeMenTARIA GV AL PROYeCTO: 
enABInG GRIdS FOR e-SCIenCe 

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

HeRnÁndeZ GARCÍA, 
VICenTe

CReACIÓn de UnA CIBeRInFRAeSTRUCTURA 
PARA LA FORMACIOn, InVeSTIGACIÓn Y eL 
eSTUdIO ePIdeMIOLÓGICO deL CÁnCeR A 
PARTIR de IMÁGeneS MÉdICAS

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

HeRnÁndeZ GARCÍA, 
VICenTe

InFRAeSTRUCTURe SHARed BeTWeen 
eUROPe And LATIn AMeRICA AdMInISTRACIÓ eUROPeA

HeRnÁndeZ GARCÍA, 
VICenTe enABLInG GRIdS FOR e-SCIenCe II AdMInISTRACIÓ eUROPeA

HeRnÁndeZ GARCÍA, 
VICenTe

POTenCIACIÓn de LA COLABORACIÓn enTRe 
InVeSTIGAdOReS deL LAWRenCe BeRKeLeY 
nATIOnAL LABORATORY 

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

HeRnÁndeZ GARCÍA, 
VICenTe

SUPPORTInG And STRUCTURInG 
HeALTHGRId ACTIVITIeS & ReSeARCH In 
eUROPe: deVeLOPInG A ROAdMAP

AdMInISTRACIÓ eUROPeA

LUCAS ALBA, SALVAdOR FAST: FORMAL TeCHIQUeS FOR APPLIed 
SOFTWARe TeCHnOLOGY 

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

OnAIndIA de LA 
RIVAHeRReRA, eVA

AdAPTACIÓn BASAdA en APRendIZAJe, 
MOdeLAdO Y PLAnIFICACIÓn PARA TAReAS 
COMPLeJAS ORIenTAdAS AL USUARIO

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

PeLeCHAnO FeRRAGUd, 
VICenTe

AYUdA COMPLeMenTARIA GV AL PROYeCTO: 
deSARROLLO de e-SeRVICIOS PARA LA 
nUeVA SOCIedAd dIGITAL 

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

PeLeCHAnO FeRRAGUd, 
VICenTe

deSARROLLO de e-SeRVICIOS PARA LA 
nUeVA SOCIedAd dIGITAL AdMInISTRACIÓ CenTRAL

RAMÍReZ QUInTAnA, 
MARÍA JOSÉ

OMId: OPTIMIZACIÓn de MOdeLOS de 
MIneRÍA de dATOS 

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

SAnCHIS ARnAL, eMILIO

AYUdA COMPLeMenTARIA GV AL PROYeCTO: 
SISTeMAS de ReCUPeRACIÓn de 
InFORMACIÓn: HeRRAMIenTAS Y MÉTOdOS 
eSTOCÁSTICOS

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

SeGARRA SORIAnO, 
enCARnACIÓn

COMPReSIÓn deL HABLA Y GeSTIÓn deL 
dIÁLOGO; eSTUdIO de APROxIMACIOneS 
BASAdAS en APRendIZAJe AUTOMÁTICO 
PARA LA AdAPTACIÓn A nUeVOS dOMInIOS

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

VIdAL GIMenO, VICenTe 
eMILIO

COMPUTACIÓn de ALTAS PReSTACIOneS 
Y OPTIMIZACIÓn APLICAdOS A MOdeLOS 
neUTRÓnICOS-TeRMOHIdRÁULICOS 3d

AdMInISTRACIÓ CenTRAL
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VIdAL ORIOLA, GeRMÁn 
FRAnCISCO

MÉTOdOS FORMALeS en SISTeMAS 
SOFTWARe HeTeROGÉneOS AdMInISTRACIÓ CenTRAL

VIVÓ HeRnAndO, 
ROBeRTO AGUSTÍn

InTeRFACeS AVAnZAdAS PARA CAMPOS 
de LUZ AUMenTAdOS. SUBP.: InTeRFACeS 
AVAnZAdAS PARA CAMPOS de LUZ 
AUMenTAdOS. SUBPROYeCTO UPV

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA D’ALIMENTS

BARAT BAVIeRA, JOSÉ 
MAnUeL

deSARROLLO de UnA TeCnOLOGÍA BASAdA 
en eL SALAdO Y deSCOnGeLACIÓn en 
SALMUeRA SATURAdA, COn Y SIn eMPLeO 
de LA IMPReGnACIÓn A VACÍO, PARA LA 
OBTenCIÓn de JAMOneS CURAdOS A PARTIR 
de PeRnILeS COnGeLAdOS

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

BARAT BAVIeRA, JOSÉ 
MAnUeL

nUeVO PROCeSO de OBTenCIÓn de JAMÓn 
CURAdO COn BAJO COnTenIdO en SOdIO Y 
ReSPeTUOSO COn eL MedIO AMBIenTe

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

CHIRALT BOIx, 
deSAMPARAdOS

APLICACIÓn de ReCUBRIMIenTOS 
COMeSTIBLeS en LA OPTIMIZACIÓn de 
LA CALIdAd Y SeGURIdAd de FRUTAS 
MÍnIMAMenTe PROCeSAdAS

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

CLeMenTe POLO, 
GABRIeLA

OPTIMIZACIÓn deL SeCAdO POR AIRe 
CALIenTe de SUPROdUCTOS VeGeTALeS 
COnSIdeRAndO PARÁMeTRO de CALIdAd Y 
COnSUMO eneRGÉTICO 

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

MARTÍneZ nAVARReTe, 
nURIA

eSTABILIdAd de LOS COMPUeSTOS 
FUnCIOnALeS de LAS FRUTAS dURAnTe SU 
PROCeSAdO

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

MULeT POnS, AnTOnIO
dISeÑO, COnSTRUCCIÓn Y enSAYO de Un 
PROTOTIPO PARA eL USO de ULTRASOnIdOS 
en MedIOS SUPeRCÍTRICOS 

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

MULeT POnS, AnTOnIO

OPTIMIZACIÓn deL SeCAdO de 
SUBPROdUCTOS AGRÍCOLAS PARA LA 
POSTeRIOR exTRACCIÓn de AnTIOxIdAnTeS 
COn FLUIdOS SUPeRCÍTRICOS

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

PÉReZ MUnUeRA, ISABeL
InnOVATIVe nOn-THeRMAL PROCeSSInG 
TeCHnOLOGIeS TO IMPROVe THe QUALITY 
And SAFeTY OF ReAdY-TO-eAT (RTe) MeALS

AdMInISTRACIÓ eUROPeA

PÉReZ MUnUeRA, ISABeL

MICROeSTRUCTURA de MATRICeS 
ALIMenTARIAS COn FUnCIOnALIdAd 
eQUIVALenTe A LA Red deL GLUTen deL 
TRIGO 

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

INVESTIGACIÓ

Projectes d’investigació desenvolupats durant 2006

153



NOM TÍTOL DESCRIPCIÓ
DEPARTAMENT DE TERMODINÀMICA APLICADA

dÍAZ CALLeJA, RICARdO
PROPIedAdeS TÉRMICAS, MeCÁnICAS, 
eLÉCTRICAS Y de TRAnSPORTe en GeLeS Y 
eLeCTROLITOS POLÍMeROS

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

GÓMeZ RIBeLLeS, JOSÉ 
LUIS

AYUdA COMPLeMenTARIA GV AL 
PROYeCTO: SOPORTeS MACROPOROSOS 
BIORReABSORBIBLeS PARA LA InGenIeRÍA 
TISULAR deL CARTÍLAGO 

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

GÓMeZ RIBeLLeS, JOSÉ 
LUIS

SOPORTeS MACROPOROSOS 
BIORReABSORBIBLeS PARA LA InGenIeRÍA 
TISULAR deL CARTÍLAGO

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

RIBeS GReUS, AMPARO

AYUdA COMPLeMenTARIA GV AL PROYeCTO: 
deSARROLLO de BIOPOLIMeROS 
TeRMOCOnFORTABLeS. CARACTeRIZACIÓn 
Y eSTUdIO de SU deGRAdACIÓn en SUeLO 
MedIAnTe AnÁLISIS TÉRMICO 

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

RIBeS GReUS, AMPARO

deSARROLLO de BIOPOLÍMeROS 
TeRMOCOnFORMABLeS. CARACTeRIZACIÓn 
Y eSTUdIO de SU deGRAdACIÓn en SUeLO 
MedIAnTe AnÁLISIS TÉRMICO

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

DEPARTAMENT D’URBANISME

AMAT LLOMBART, PABLO eL deReCHO AGRARIO Y LA AGRICULTURA 
AnTe LA InnOVACIÓn BIOTeCnOLÓGICA

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

AMAT LLOMBART, PABLO LA ReSPOnSABILIdAd CIVIL POR AMenAZAS 
Y dAÑOS AL MedIO AMBIenTe 

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

BATALLeR GRAU, JUAn

eL RedIMenSIOnAMIenTO de LAS 
MUTUALIdAdeS de PReVISIÓn SOCIAL COMO 
InSTRUMenTO COMPLeMenTARIO de LA 
SeGURIdAd SOCIAL

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

BATALLeR GRAU, JUAn LAS enTIdAdeS de LA eCOnOMÍA SOCIAL en 
Un enTORnO GLOBALIZAdO 

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

COLOMeR VIAdeL, 
AnTOnIO

LA COnSTITUCIÓn POLÍTICA en eUROPA, 
HACIA UnA eUROPA COnSTITUCIOnAL Y 
SU InFLUenCIA en LOS PROCeSOS de 
InTeGRACIÓn en AMÉRICA LATInA

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

INSTITUT DE DISENY PER A FABRICACIÓ I PRODUCCIÓ AUTOMATITZADA

dTOR. InSTITUT de dISenY 
PeR A FABRICACIÓ I 
PROdUCIÓ AUTOMATITZAdA

TÉCnICAS de SenSORIZACIÓn Y 
ReCOnSTRUCCIÓn 3d en SISTeMAS 
ROBOTIZAdOS de ReSTAURACIÓn

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

154

INVESTIGACIÓ

Projectes d’investigació desenvolupats durant 2006



NOM TÍTOL DESCRIPCIÓ
INSTITUT UNIVERSITARI DE TELECOMUNICACIONS I APLICACIONS MULTIMÈDIA

dTOR. InSTITUT de 
TeLeCOMUnICACIOnS I 
APLICACIOnS MULTIMÈdIA

ACCeSO dInÁMICO ReCOnFIGURABLe 
RAdIO-FIBRA VIA WdM AdMInISTRACIÓ CenTRAL

INSTITUT DE SEGURETAT INDUSTRIAL, RADIOFÍSICA I MEDIAMBIENTAL

dTOR. I. de SeGUReTAT 
IndUSTRIAL, RAdIOFÍSICA I 
MedIAMBIenTAL

AnÁLISIS de TRAnSITORIOS Y deSARROLLO 
MOdeLOS neUTRÓnICO-TeRMOHIdRÁULICOS 
3d

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

dTOR. I. de SeGUReTAT 
IndUSTRIAL, RAdIOFÍSICA I 
MedIAMBIenTAL

AnÁLISIS Y SIMULACIÓn de LOS 
exPeRIMenTOS OeCd PKL Y ROSA OeCd. 
APLICACIÓn A LAS CC.nn. eSPAÑOLAS 
(SUBPROYeCTO 2)

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

dTOR. I. de SeGUReTAT 
IndUSTRIAL, RAdIOFÍSICA I 
MedIAMBIenTAL

deSARROLLO de Un MOdeLO de MOnTe 
CARLO PARA CARACTeRIZAR Un deTeCTOR 
de GeRMAnIO PARA SU APLICACIÓn en 
MedIdAS de RAdIACTIVIdAd AMBIenTAL

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

dTOR. I. de SeGUReTAT 
IndUSTRIAL, RAdIOFÍSICA I 
MedIAMBIenTAL

SISTeMA de PLAnIFICACIÓn de 
TRATAMIenTOS en RAdIOTeRAPIA BASAdO 
en eL MÉTOdO de MOnTe CARLO Y eL 
PROCeSAdO 3d de IMÁGeneS MÉdICAS

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

INSTITUT AGROFORESTAL MEDITERRANI
dTOR. InSTITUT 
AGROFOReSTAL 
MedITeRRAnI

CARACTeRIZACIÓn de HOnGOS deL SUeLO 
PATÓGenOS deL CULTIVO de SAndÍA en 
TUneZ; IReSA (TÚneZ)

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

dTOR. InSTITUT 
AGROFOReSTAL 
MedITeRRAnI

CARACTeRIZACIÓn Y eVALUACIÓn de 
VeRMICOMPOSTS de ReSIdUOS de 
CULTIVOS HORTÍCOLAS COMO SUSTRATOS 
PARA LA PROdUCCIÓn de PLAnTAS 
ORnAMenTALeS en MACeTA 

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

dTOR. InSTITUT 
AGROFOReSTAL 
MedITeRRAnI

COnTROL BIOLÓGICO Y UMBRALeS 
de TRATAMIenTO deL PIOJO ROJO 
de CALIFORnIA AOnIdIeLLA AURAnTII 
(HOMOPTeRA:dIASPIdIdAe) en CÍTRICOS

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

dTOR. InSTITUT 
AGROFOReSTAL 
MedITeRRAnI

COnTROL de LA POLInIZACIÓn CRUZAdA Y LA 
CALIdAd deL FRUTO en LOS CÍTRICOS

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

dTOR. InSTITUT 
AGROFOReSTAL 
MedITeRRAnI

ePIdeMIOLOGÍA Y VARIABILIdAd PATOGÉnICA 
deL PePMV, SU IMPLICACIÓn en eL 
SÍndROMe deL COLAPSO deL TOMATe Y  
nUeVAS eMFeRMedAdeS eMeRGenTeS 
ASOCIAdAS A SU PReSenCIA, TORRAdO O 
CRIBAdO deL TOMATe

AdMInISTRACIÓ CenTRAL
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dTOR. InSTITUT 
AGROFOReSTAL 
MedITeRRAnI

eSTUdIO eVOLUTIVO ReCIenTe de LAS 
ZOnAS HÚMedAS Y MARJALeS LITORALeS 
VALenCIAnAS

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

dTOR. InSTITUT 
AGROFOReSTAL 
MedITeRRAnI

eVALUACIÓn AGROnÓMICA de COMPOST 
Y de exTRACTOS ORGÁnICOS SOLUBLeS 
OBTenIdOS MedIAnTe CO-COMPOSTAJe de 
ALPeRUJO e HIdROLIZAdO enZIAMÁTICO 
GRASO de PROTeÍnAS AnIMALeS 

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

dTOR. InSTITUT 
AGROFOReSTAL 
MedITeRRAnI

FACTOReS HORMOnALeS Y nUTRICIOnALeS 
de LA PARTenOCARPIA. SU COnTROL en LOS 
CÍTRICOS

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

dTOR. InSTITUT 
AGROFOReSTAL 
MedITeRRAnI

MeJORA GenÉTICA Y SAnITARIA deL 
MeLOCOTOneRO AdMInISTRACIÓ CenTRAL

dTOR. InSTITUT 
AGROFOReSTAL 
MedITeRRAnI

TÉCnICAS de dIAGOnÓSTICO PARA LA 
deTeRMInACIÓn de LOS dISTInTOS 
AGenTeS IMPLICAdOS en LA enFeRMedAd 
QUe OCASIOnA AMARILLeOS Y neCROSIS 
en PLAnTACIOneS de JUdÍA en eL SUReSTe 
eSPAÑOL

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

INSTITUT UNIVERSITARI D’AUTOMÀTICA I INFORMÀTICA INDUSTRIAL

dTOR. InSTITUT 
d’AUTOMÀTICA I 
InFORMÀTICA IndUSTRIAL

dISeÑO e IMPLAnTACIÓn de eSTRATeGIAS 
AVAnZAdAS de SenSORIZACIÓn Y COnTROL 
PARA LA PROdUCCIÓn IndUSTRIAL de 
PROTeÍnAS HeTeRÓLOGAS en SISTeMAS 
MULTI-SUBSTRATO

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

INSTITUT UNIVERSITARI DE BIOLOGIA MOLECULAR I CEL·LULAR DE PLANTES
dTOR. InSTITUT de 
BIOLOGIA MOLeCULAR I 
CeL·LULAR de PLAnTeS

eSTUdIO deL GenOMA de LOS CITRICOS AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

dTOR. InSTITUT de 
BIOLOGIA MOLeCULAR I 
CeL·LULAR de PLAnTeS

GenÓMICA de CÍTRICOS: ReSPUeSTA 
A eSTReSeS BIÓTICOS Y ABIÓTICOS de 
CÍTRICOS

eMPReSAS

MURGUÍA IBÁÑeZ, JOSÉ 
RAMÓn

AYUdA COMPLeMenTARIA GV AL PROYeCTO 
I+d+I: AnÁLISIS MOLeCULAR deL eFeCTO 
de FK506 SOBRe LA HOMeÓSTASIS de 
nUTRIenTeS: IMPLICACIÓn en LOS 
eFeCTOS SeCUndARIOS de LAS TeRAPIAS 
InMUnOSUPReSORAS 

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA
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MURGUÍA IBÁÑeZ, JOSÉ 
RAMÓn

COnTROL TRAdUCCIOnAL Y SUPeRVIVenCIA 
CeLULAR en ReSPUeSTA AL STReSS: 
IdenTIFICACIÓn de nUeVOS eFeCTOReS 
ReGULAdOS POR LA eIF2 KInASA GCn2 

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

PROFT, MARKUS HAnS

AnÁLISIS GenÓMICO Y BIOQUÍMICO de 
LOS BLAnCOS de LA MAP QUInASA HOG1 
dURAnTe LA AdAPTACIÓn TRAnSCRIPCIOnAL 
A eSTRÉS OSMÓTICO

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

ROdRÍGUeZ eGeA, PedRO 
LUIS

AnÁLISIS GenÉTICO Y TRAnSCRIPTÓMICO 
de MUTAnTeS HIPeRSenSIBLeS AL ÁCIdO 
ABSCÍSICO (ABA). IdenTIFICACIÓn Y 
CARACTeRIZACIÓn de SUSReATOS de LA 
FOSFATASA TIPO 2C HAB1 en LA RUTA de 
TRAnSdUCCIÓn deL ÁCIdO ABSCÍSICO

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

TORneRO FeLICIAnO, 
PABLO

AYUdA COMPLeMenTARIA de LA GV AL 
PROYeCTO: LRAS Y SU FUnCIÓn en LA 
ReSISTenCIA IneSPeCÍFICA de LAS PLAnTAS

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

YenUSH, LYnne PAULA
GenÓMICA FUnCIOnAL de LOS eFeCTOS 
deL TUnGSTATO en LA LeVAdURA 
SACCHAROMYCeS CeReVISIAe 

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

INSTITUT DE GESTIÓ I INNOVACIÓ DEL CONEIXIMIENT

MORA RUIZ, JOSÉ GInÉS edUCACIÓn, COMPeTenCIAS Y CReCIMIenTO 
eCOnÓMICO. AdMInISTRACIÓ CenTRAL

INSTITUT UNIVERSITARI D’ENGINYERIA DE L’AIGUA I MEDI AMBIENT

ALOnSO MOLInA, JOSÉ-
LUIS

deTeCCIÓn de PROTOZOOS en AGUAS Y 
ALIMenTOS COn MÉTOdOS MOLeCULAReS 
en TIeMPO ReAL

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

INSTITUT D’ENGINYERIA ENERGÈTICA

dIReCTOR deL 
InSTITUT d’enGInYeRIA 
eneRGÈTICA

deSARROLLO de MOdeLOS AVAnZAdOS 
PARA eL dISeÑO de eQUIPOS de 
ReFRIGeRACIÓn Y AIRe ACOndICIOnAdO

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

dIReCTOR deL 
InSTITUT d’enGInYeRIA 
eneRGÈTICA

MOdeLAdO Y exPeRIMenTACIÓn de 
SISTeMAS BIFÁSICOS PARA CÓdIGOS 
TeRMOHIdRÁULICOS Y CFd de SeGURIdAd 
nUCLeAR. COnTRIBUCIÓn de LA UPV

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

dIReCTOR deL 
InSTITUT d’enGInYeRIA 
eneRGÈTICA

SUSTAInABLe HeAT And eneRGY ReSeARCH 
FOR HeAT PUMP APPLICATIOnS AdMInISTRACIÓ eUROPeA
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dIReCTOR deL 
InSTITUT d’enGInYeRIA 
eneRÈÉTICA

THe BIRTH OF A eUROPeAn dISTRIBUTed 
eneRGY PARTeneRSHIP THAT WILL HeLP 
THe LARGeSCALe IMPLeMenTATIÓn OF 
dISTRIBUTed eneRGY ReSOURCeS In eUROPe

AdMInISTRACIÓ eUROPeA

dIReCTOR deL 
InSTITUT d’enGInYeRIA 
eneRGÈTICA

THeRMALLY OPeRATed MOBILe AIR 
COndITIOnInG SYSTeMS AdMInISTRACIÓ eUROPeA

INSTITUT DE MATEMÀTICA MULTIDISCIPLINÀRIA
dTOR. InSTITUT 
de MATeMÀTICA 
MULTIdISCIPLInÀRIA

AnÁLISIS Y eVALUACIÓn de enTORnOS 
VIRTUALeS de APRendIZAJe AdMInISTRACIÓ CenTRAL

dTOR. InSTITUT 
de MATeMÀTICA 
MULTIdISCIPLInÀRIA

AYUdA COMPLeMenTARIA GV PARA eL 
PROYeCTO: GeSTIÓn de LA ReCIRCULACIÓn 
deL GAS de eSCAPe (eGR) en MOTOReS 
dIeSeL TURBOALIMenTAdOS 

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

dTOR. InSTITUT 
de MATeMÀTICA 
MULTIdISCIPLInÀRIA

dISCReTIZACIÓn, IMPLeMenTACIÓn Y 
VALIdACIÓn de LAS APROxIMACIOneS Pn en 
eL SIMULAdOR neUTRÓnICO VALKIn 

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

dTOR. InSTITUT 
de MATeMÀTICA 
MULTIdISCIPLInÀRIA

GeSTIÓn de LA ReCIRCULACIÓn deL GAS 
de eSCAPe (eGR) en MOTOReS dIeSeL 
TURBOALIMenTAdOS: MOdeLAdO, CÁLCULO 
nUMÉRICO Y VALIdACIÓn.

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

dTOR. InSTITUT 
de MATeMÀTICA 
MULTIdISCIPLInÀRIA

MÉTOdOS ITeRATIVOS Y PReCOndICIOnAdO-
ReS PARALeLOS PARA ReSOLVeR SISTeMAS 
de eCUACIOneS LIneALeS

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

dTOR. InSTITUT 
de MATeMÀTICA 
MULTIdISCIPLInÀRIA

MOdeLIZACIÓn MATeMÁTICA de PROBLeMAS 
AGROAMBIenTALeS AdMInISTRACIÓ CenTRAL

dTOR. InSTITUT 
de MATeMÀTICA 
MULTIdISCIPLInÀRIA

MOdeLO eSTOCÁSTICO-MeTeOROLÓGICO 
PARA LA deTeCCIÓn Y PRedICCIÓn deL RIeSGO 
de LeGIOneLLA PROCedenTe de TORReS de 
ReFRIGeRACIÓn en LA COMUnIdAd VALenCIAnA

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

INSTITUT DE TECNOLOGIA QUÍMICA
dTOR InSTITUT de 
TeCnOLOGÍA QUÍMICA CATALYSIS BY GOLd AdMInISTRACIÓ eUROPeA

INSTITUT D’ENGINYERIA DE ALIMENTS PER A EL DESENVOLUMPAMENT

dTOR. InSTITUT 
enGInYeRIA de 
ALIMenTS PeR A eL 
deSenVOLUPAMenT

AnÁLISIS SISTeMÁTICO de LOS PROCeSOS de  
deSHIdRATACIÓn e HIdRATACIÓn en ALIMenTOS 
COn eSTRUCTURA CeLULAR. InCORPORACIÓn 
de LOS PARÁMeTROS de CALIdAd Y SeGURIdAd 
A LOS MOdeLOS MATeMÁTICOS PARA SU dISeÑO

AdMInISTRACIÓ CenTRAL
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dTOR. InSTITUT 
enGInYeRIA de 
ALIMenTS PeR A eL 
deSenVOLUPAMenT

eSTUdIO de ALIMenTOS FUnCIOnALeS, 
FReSCOS Y SALUdABLeS: deSARROLLO 
de PROCeSOS de FABRICACIÓn Y 
OPTIMIZACIÓn de LA CALIdAd Y SeGURIdAd; 
deSARROLLO de MÉTOdOS de COnTROL 
en LÍneA de FACTOReS de CALIdAd Y 
SeGURIdAd en LA CARne

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

INSTITUT D’ INVESTIGACIÓ DE TECNOLOGIA DE MATERIALS

dTOR. I. d’InVeSTIGACIÓ 
de TeCnOLOGIA de 
MATeRIALS

eSTUdIO de FIBRAS SInTÉTICAS UTILIZAdAS 
en LA FABRICACIÓn de PAVIMenTOS de 
HIeRBA ARTIFICIAL

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

dTOR. I. d’InVeSTIGACIÓ 
de TeCnOLOGIA de 
MATeRIALS

PLAQUeAdO Y SOLdAdURA POR 
COndUCCIÓn MedIAnTe LÁSeR de nd: YAG 
Y CO2 de ALTA POTenCIA

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

SERVELL DE RADIACIONS
dTOR. SeRVeLL de 
RAdIACIOnS

eSTUdIO RAdIOLÓGICO de LA IndUSTRIA 
CeRAMICA Y AUxILIAReS AdMInISTRACIÓ CenTRAL

INSTITUT UNIVERSITARI DE CONSERVACIÓ I MILLORA DE L’AGRODIVERSITAT VALENCIANA

dIReCTOR COMAV AISLAMIenTO de GeneS IMPLICAdOS en eL 
deSARROLLO TeMPRAnO deL FRUTO 

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

dIReCTOR COMAV

AYUdA COMPLeMenTARIA GV AL PROYeCTO: 
CARACTeRIZACIÓn BIOLÓGICA Y MOLeCULAR 
de AISLAdOS deL VIRUS deL BROnCeAdO 
QUe ROMPen LA ReSISTenCIA deL Gen SW-5 
en eL TOMATe 

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

dIReCTOR COMAV

AYUdA COMPLeMenTARIA GV AL PROYeCTO: 
COnTROL de LA eROSIÓn GenÉTICA en 
BAnCOS de GeRMOPLASMA: eL CASO de LA 
COLeCCIÓn de GeRMOPLASMA eSPAÑOL de 
CALABAZAS Y CALABACIneS deL COMAV

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

dIReCTOR COMAV

AYUdA COMPLeMenTARIA GV AL PROYeCTO: 
deSARROLLO de HeRRAMIenTAS de 
GenÓMICA Y PROTeÓMICA en MeLÓn 
PARA eL AnÁLISIS de CARÁCTeReS de 
ReSISTenCIA A PATÓGenOS Y de CALIdAd 
deL FRUTO 

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

dIReCTOR COMAV

AYUdA COMPLeMenTARIA GV AL PROYeCTO: 
eSTABLeCIMIenTO de UnA COLeCCIÓn 
nUCLeAR de PIMIenTO Y eSPeCIeS 
ReLACIOnAdAS 

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

dIReCTOR COMAV AYUdA COMPLeMenTARIA GV AL PROYeCTO: 
MeJORA GenÉTICA de LA BeRenJenA

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA
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dIReCTOR COMAV

AYUdA COMPLeMenTARIA GV AL PROYeCTO: 
OBTenCIÓn de LÍneAS PARCIALMenTe 
ReSISTenTeS AL TYLCV deRVIAdAS de I. 
CHILenSe Y MedIAnTe LA GeneRACIÓn de 
ARnI

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

dIReCTOR COMAV
BAnCO de GeRMOPLASMA deL CenTRO 
de COnSeRVACIÓn Y MeJORA de LA 
AGROdIVeRSIdAd VALenCIAnA

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

dIReCTOR COMAV

CARACTeRIZACIÓn MOLeCULAR de 
AISLAdOS deL VIRUS deL BROnCeAdO 
(TSWV) QUe ROMPen LA ReSISTenCIA 
deL Gen SW-5 en TOMATe. BÚSQUedA Y 
CARACTeRIZACIÓn de nUeVAS FUenTeS de 
ReSISTenCIA

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

dIReCTOR COMAV
CARACTeRIZACIÓn PRIMARIA Y 
dOCUMenTACIÓn de ACCeSIOneS de 
SOLAnUM SP

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

dIReCTOR COMAV

COnTROL de LA eROSIÓn GenÉTICA en 
BAnCOS de GeRMOPLASMA: eL CASO de LA 
COLeCCIÓn de GeRMOPLASMA eSPAÑOL de 
CALABAZAS Y CALABACIneS deL COMAV

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

dIReCTOR COMAV

deSARROLLO de HeRRAMIenTAS de 
GenÓMICA Y PROTeOMICA en MeLÓn 
PARA eL AnÁLISIS de CARACTeReS de 
ReSISTenCIA A PATÓGenOS Y de CALIdAd 
deL FRUTO

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

dIReCTOR COMAV

deSARROLLO de MÉTOdOS de dIAGnÓSTICO 
Y MeJORA GeneÉTICA de LA ReSISTenCIA 
AL VIRUS deL MOTeAdO de LA PARIeTARIA 
(PAReTARIA MOTTLe VIRUS, PMoV-T)

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

dIReCTOR COMAV

deSARROLLO de PROGRAMAS de MeJORA 
GenÉTICA de VARIedAdeS TRAdICIOnALeS 
de CULTIVOS HORTÍCOLAS de LA 
COMUnIdAd VALenCIAnA

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

dIReCTOR COMAV

deSARROLLO de UnA COLeCCIÓn 
nUCLeAR GeRMOPLASMA eSPAÑOL de 
CALABACÍn (CUCURBITA PePO) Y eSPeCIeS 
ReLACIOnAdAS

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

dIReCTOR COMAV
eSTABLeCIMIenTO de UnA COLeCCIÓn 
nUCLeAR de PIMIenTO (CAPSICUM AnnUUM 
L.) Y eSPeCIeS ReLACIOnAdAS

AdMInISTRACIÓ CenTRAL
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dIReCTOR COMAV

eSTABLeCIMIenTO de UnA COLeCCIÓn 
nUCLeAR de TOMATe Y eSPeCIeS 
ReLACIOnAdAS deL BAnCO de 
GeRMOPLASMA deL CenTRO de 
COnSeRVACIÓn Y MeJORA de LA 
AGROdIRVeRSIdAd de LA UPV

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

dIReCTOR COMAV

eSTABLeCIMIenTO Y OPTIMIZACIÓn de Un 
SISTeMA de AndROGÉneSIS en TOMATe 
(LYCOPeRSICOn eSCULenTUM) PARA LA 
OBTenCIÓn de LÍneAS dOBLe HAPLOIdeS

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

dIReCTOR COMAV
Le VIRUS (TYLCV) de LA TOMATe AU 
MAROC: CARACTRISATIÓn dU VIRUS eT 
COMPORTeMenT dU MATeRIeL ReSISTAnT

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

dIReCTOR COMAV MeJORA de LA CALIdAd ORGAnOLÉPTICA Y 
nUTRITIVA deL TOMATe AdMInISTRACIÓ CenTRAL

dIReCTOR COMAV

OBTenCIÓn de LÍneAS PARCIALMenTe 
ReSISTenTeS AL TYLCV deRIVAdAS de L. 
CHILenSe Y MedIAnTe LA GeneRACIÓn de 
ARnI

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

dIReCTOR COMAV

OBTenCIÓn de PLAnTAS de TOMATe 
MOdIFICAdAS GenÉTICAMenTe 
ReSISTenTeS A LOS VIRUS deL RIZAdO 
AMARILLO deL TOMATe

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

dIReCTOR COMAV

PROSPeCCIÓn, ReCOGIdA Y COnSeRVACIÓn 
de LOS ReCURSOS FITOGenÉTICOS de 
CACAHUeTe TRAdICIOnAL en eL LITORAL 
MedITeRRÁneO eSPAÑOL

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

dIReCTOR COMAV

ReCOLeCCIOn, MULTIPLICACIÓn 
Y eVALUACIÓn de LOS ReCURSOS 
FITOGenÉTICOS HORTÍCOLAS PARA SU 
COnSeRVACIÓn en LOS BAnCOS de 
GeRMOPLASMA

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

CENTRE D’ECOLOGIA QUÍMICA AGRÍCOLA

dTOR. CenTRe 
d’eCOLOGIA QUÍMICA 
AGRÍCOLA

eSTUdIO de MÉTOdOS BIORRACIOnALeS 
Y COnTROL MICROBIÓLOGICO COnTRA 
CeRATITIS CAPITATA. deSARROLLO Y 
eSTUdIO de APLICACIÓn exTenSIVA

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

CENTRE D’INVESTIGACIÓ EN TECNOLOGIA DE VEHICLES

dTOR. CenTRe 
InVeSTIGACIÓ en 
TeCnOLOGIA de VeHICLeS

AnÁLISIS de FReTTInG-FATIGA MedIAnTe 
MeTOdOLOGÍAS AVAnZAdAS de eLeMenTOS 
FInITOS

AdMInISTRACIÓ CenTRAL
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dTOR CenTRO 
InVeSTIGACIÓn en 
TeCnOLOGÍA de 
VeHÍCULOS

dInÁMICA de VeHÍCULOS FeRROVIARIOS 
dOTAdOS de RUedAS IndePendIenTeS AdMInISTRACIÓ CenTRAL

dTOR CenTRO 
InVeSTIGACIÓn en 
TeCnOLOGÍA de 
VeHÍCULOS

IdenTIFICACIÓn de PARÁMeTROS FÍSICOS 
en SISTeMAS MeCÁnICOS COMPLeJOS. 
APLICACIÓn A LA SIMULACIÓn dInAMICA

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

dTOR CenTRO 
InVeSTIGACIÓn en 
TeCnOLOGÍA de 
VeHÍCULOS

MOdeLAdO de PROPAGACIÓn de GRIeTA en 
FReTTInG FATIGA MedIAnTe eL MÉTOdO de 
LOS eLeMenTOS FInITOS exTendIdO

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

INSTITUT UNIVERSITARI DE TECNOLOGIA NANOFOTÒNICA
dTOR. CenTRe 
de TeCnOLOGIA 
nAnOFOTÒnICA

ALL-OPTICAL LABeL SWAPPInG eMPLOYInG 
OPTICAL LOGIC GATeS In neTWORK nOdeS AdMInISTRACIÓ CenTRAL

dTOR. CenTRe 
de TeCnOLOGIA 
nAnOFOTÒnICA

ALL-OPTICAL LABeL SWAPPInG eMPLOYInG 
OPTICAL LOGIC GATeS In neTWORK nOdeS AdMInISTRACIÓ eUROPeA

dTOR. CenTRe 
de TeCnOLOGIA 
nAnOFOTÒnICA

APLICACIOneS AVAnZAdAS de PROPIedAdeS 
ReFRACTIVAS de CRISTALeS FOTÓnICOS

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

dTOR. CenTRe 
de TeCnOLOGIA 
nAnOFOTÒnICA

AYUdA COMPLeMenTARIA GV AL PROYeCTO: 
ALL OPTICAL LABeL SWAPPInG eMPLOYInG 
OPTICAL LOGIC GATeS In neTWORK nOdeS

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

dTOR. CenTRe 
de TeCnOLOGIA 
nAnOFOTÒnICA

AYUdA COMPLeMenTARIA GV AL PROYeCTO: 
nAnOPHOTOnIC LOGIC GATeS

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

dTOR. CenTRe 
de TeCnOLOGIA 
nAnOFOTÒnICA

AYUdA COMPLeMenTARIA GV AL PROYeCTO: 
nAnOSILICOn BASed PHOTOSYnTHeSIS FOR 
CHeMICAL And BIOMedICAL APPLICATIOnS

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA

dTOR. CenTRe 
de TeCnOLOGIA 
nAnOFOTÒnICA

deSARROLLO de dISPOSITIVOS 
nAnOFOTOÓnICOS en TeCnOLOGÍA de 
SILICIO

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

dTOR. CenTRe 
de TeCnOLOGIA 
nAnOFOTÒnICA

dISPOSITIVOS eLÉCTRICOS BASAdOS 
en MeTAMATeRIALeS Y SU APLICACIÓn A 
COMUnICACIOneS InALÁMBRICAS WLAn en 
Un enTORnO RAdIO SOBRe FIBRA

AdMInISTRACIÓ CenTRAL
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dTOR. CenTRe 
de TeCnOLOGIA 
nAnOFOTÒnICA

dISPOSITIVOS FOTÓnICOS MULTI-FUnCIÓn 
PARA IMPLeMenTAR FUnCIOnALIdAdeS 
de PUeRTA LÓGICA Y FLIP-FLOP en RedeS 
OPTICAS de COnMUTACIÓn de PAQUeTeS

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

dTOR. CenTRe 
de TeCnOLOGIA 
nAnOFOTÒnICA

GeneRACIÓn ÓPTICA dIReCTA de SeÑALeS 
de RAdIOFReCUenCIA COn MOdULACIOneS 
dIGITALeS de MUY ALTA CAPACIdAd

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

dTOR. CenTRe 
de TeCnOLOGIA 
nAnOFOTÒnICA

InFRASTRUCTUReS FOR BROAdBAnd 
ACCeSS In WIReLeSS/PHOTOnICS And 
InTeGRATIÓn OF STRenGTHS In eUROPe

AdMInISTRACIÓ eUROPeA

dTOR. CenTRe 
de TeCnOLOGIA 
nAnOFOTÒnICA

InTeGRATed PHOTOnIC MM-WAVe 
FUnCTIOnS FOR BROAdBAnd COnneCTIVITY AdMInISTRACIÓ eUROPeA

dTOR. CenTRe 
de TeCnOLOGIA 
nAnOFOTÒnICA

nAnOPHOTOnIC LOGIC GATeS AdMInISTRACIÓ eUROPeA

dTOR. CenTRe 
de TeCnOLOGIA 
nAnOFOTÒnICA

nAnOSILICOn-BASed PHOTOSYnTHeSIS FOR 
CHeMICAL And BIOMedICAL APPLICATIOnS AdMInISTRACIÓ eUROPeA

dTOR. CenTRe 
de TeCnOLOGIA 
nAnOFOTÒnICA

nUeVOS MATeRIALeS 
nAnOeSTRUCTURAdOS PARA VenTAnAS 
ÓPTICAS de TRAnSPARenCIA VARIALBe

AdMInISTRACIÓ CenTRAL

dTOR. CenTRe 
de TeCnOLOGIA 
nAnOFOTÒnICA

PHOTOnIC COMPOnenTS FOR ULTRA 
WIdeBAnd RAdIO OVeR OPTICAL FIBeR AdMInISTRACIÓ eUROPeA

dTOR. CenTRe 
de TeCnOLOGIA 
nAnOFOTÒnICA

ULTRAHIGH SenSITIVITY SLOT-WAVeGUIde 
BIOSenSOR On A HIGLY InTeGRATed CHIP 
FOR SIMULTAneOUS dIAGnOSIS OF MULTIPLe 
dISeASeS

AdMInISTRACIÓ eUROPeA

CENTRE VALENCIÀ D’ESTUDIS SOBRE EL REGO

dTOR. CenTRe VALenCIÀ 
d’eSTUdIS SOBRe eL ReG

eSTUdIO de LA eFICIenCIA Y 
SOSTenIBILIdAd deL ReGAdÍO en LOS 
SISTeMAS AGRARIOS

AdMInISTRACIÓ 
AUTOnÒMICA
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Les patents constitueixen una de les formes de fer visible els resultats de la investigació i 
d’afavorir la transferència d’aquests cap a les empreses. La comercialització de tecnologia 
sobre la base de patents és una pràctica encara poc desenvolupada a espanya, però la seua 
evolució en les principals universitats i centres d’investigació dels països avançats suggereix 
que també al nostre país les universitats han de desenvolupar aquesta modalitat de trans-
ferència de tecnologia. La pràctica de patentar suposa estar present en un mercat que ajuda a 
atraure no solament contractes per a atorgar una llicència a les dites patents, sinó també per a 
investigar amb empreses en els nous desenvolupaments. La UPV així ho entén i des de 1999 
impulsa de manera notable l’aposta per protegir els seus resultats a través de patents, no so-
lament a Espanya, sinó a l’estranger, que destina un pressupost específic a finançar els costos 
de protecció d’aproximadament 147.000 euros. A més, es disposa d’una professionalització 
creixent en el CTT.

nombre De patents De la upv

4.3. Patents
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el 2006 es van sol·licitar 21 noves patents a espanya i s’estengueren a l’estranger per la via 
PCT 17 patents, sol·licitades a Espanya amb anterioritat. Amb això, la situació a final de 2006 
suposava una cartera, sota titularitat de la UPV, de 219 patents, amb un total de 130 patents 
concedides.

Quant a la concessió de patents noves (el procés des de la sol·licitud fins a l’obtenció sol durar 
fins i tot diversos anys), durant l’any 2006 se sol·licitaren 21 patents i se’n van concedir 18, de 
les sol·licitades en anys anteriors (vegeu la taula 7).

Respecte a les patents es van atorgar, durant l’any 2006, 8 patents. els ingressos generats, 
durant el 2006, per llicències de patents (cartera) ascendeixen a 742.000 euros.

Patents
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Títol de la patent Investigador principal Data de  
sol·licitud

LenTeS ACÚSTICAS BASAdAS en CRISTALeS de SOnIdO 
Be Y TRIdIMenSIOnALeS

JUAn VICenTe SÁnCHeZ  
PÉReZ                                           01.12.06

PROCedIMIenTO de enSAYO PARA LA CARATeRIZACIÓn 
de PROPIedAdeS de AdHeRenCIA de LAS 
ARMAdURAS PReTeSAS AL HORMIGÓn Y dISPOSITIVO 
CORReSPOndIenTe

JOSÉ R. MARTÍ VARGAS                                                                                        16.01.06

COndUCTOReS IOÓnICOS Mª CARMen MUÑOZ ROCA  01.03.06

RASTRILLO IndUSTRIAL PARA LA exTRACCIÓn de 
MOLUSCOS

FRAnCISCO JUAn eSPInÓS 
GUTIÉRReZ       16.07.06

InTeRFACe InTeRACTIVA, InMeRSIVA Y MULTIUSUARIO 
de COnTROL de IMAGen en MOVIMIenTO A TIeMPO ReAL 
SInCROnIZAdA A LOS MOVIMIenTOS de TORSIÓn de Un 
MUeLLe CenTRAL

MARIBeL dOMÉneCH 
IBÁÑeZ 16.07.06

VenTAnA OPTICA InTeLIGenTe Y PROCedIMIenTO PARA SU 
FABRICACIÓn

VITALI PARKHUTIK 
YAKUBITSKY 16.05.06

MATeRIAL CRISTALInO POROSO ZeOLITA ITQ-24, SU 
PROCedIMIenTO de PRePARACIÓn Y SU USO en LA 
COnVeRSIÓn CATALÍTICA de COMPOnenTeS ORGÁnICOS

AVeLInO CORMA CAnOS                                                                                         14.02.06

dISPOSITIVO de COnTROL de IMAGen en MOVIMIenTO 
A TIeMPO ReAL SInCROnIZAdA A LOS MOVIMIenTOS de 
TORSIÓn de Un eJe CenTRAL

MARIBeL dOMÉneCH 
IBÁÑeZ                                                   16.07.06

SISTeMA de VIGILAnCIA PARA LA deTeCCIÓn PReCOZ de 
InCendIOS nARCÍS CARdOnA MARCeT                                                                                      16.10.06

SISTeMA AUTOÓnOMO de AdQUISICIÓn Y PROCeSAdO de 
IMÁGeneS TeRMOMÉTRICAS nARCÍS CARdOnA MARCeT                                                                                      16.12.06



Títol de la patent Investigador principal Data de  
sol·licitud

MÉTOdO PARA dIVIdIR UnA SeÑAL eLeCTROMAGnÉTICA 
GUIAdA  en dOS SeÑALeS COn LA MITAd de POTenCIA 
UTILIZAndO CRISTALeS FOTÓnICOS

JAVIeR MARTÍ SendRA                                                                                        16.08.06

MATeRIAL CRISTALInO MICROPOROSO de nATURALeZA 
ZeOLÍTICA (ZeOLITA ITQ-28) AVeLInO CORMA CAnOS                                                                                         01.01.06

PRePARACIÓn de MOnOÉSTeReS de ÁCIdOS GRASOS AVeLInO CORMA CAnOS                                                                                         01.07.06

PROCedIMIenTO de SÍnTeSIS de LA ZeOLITA ITQ-13 en 
MedIO BÁSICO Y en AUSenCIA de IOneS FLUORURO AVeLInO CORMA CAnOS                                                                                         01.11.06

MÉTOdO PARA LA deTeCCIÓn de TIOLeS en SOLUCIÓn 
ACUOSA RAMÓn MARTÍneZ MÁÑeZ                                                                                      01.08.06

CATALIZAdOReS ÁCIdOS HÍBRIdOS ORGÁnICOS-
InORGÁnICOS, PROCedIMIenTO de PRePARACIÓn Y SU 
USO

AVeLInO CORMA CAnOS                                                                                         01.08.06

PROCedIMIenTO de PRePARACIÓn de MOnOÉSTeReS de 
ÁCIdOS GRASOS Y ALCOHOLeS POLIHIdROxÍLICOS AVeLInO CORMA CAnOS                                                                                         01.11.06

PROCedIMIenTO PARA AnALIZAR MedIAnTe 
ULTRASOnIdOS UnA CORRIenTe COnSISTenTe en UnA 
MeZCLA de SÓLIdOS Y LÍQUIdOS de COMPOSICIÓn 
VARIABLe

JOSÉ JAVIeR BenedITO 
FORT                                       
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5.1. Evolució del personal docent i investigador

RECURSOS HUMANS

evolució Del pDi
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5.2. Distribució del personal docent i investigador per departament i 
àrea de coneixement

RECURSOS HUMANS

DEPARTAMENT Nre. 

professorsÀrea de coneixement

BIOLOGIA VeGeTAL 13

Fisiologia Vegetal 13

BIOTeCnOLOGIA 39

Bioquímica i Biologia Molecular 12

Genètica 15

Microbiologia 12

CIÈnCIA AnIMAL 31

nutrició i Bromatologia 5

Producció Animal 24

Zoologia 2

COMPOSICIÓ ARQUITeCTÒnICA 23

Composició Arquitectònica 23

COMUnICACIÓ AUdIOVISUAL, dOCUMenTACIÓ I HISTÒRIA de L’ART 69

Biblioteconomia i documentació 17

Comunicació Audiovisual i Publicitat 32

Història de l’Art 20

COMUnICACIOnS 101

enginyeria Telemàtica 29

Teoria del Senyal i Comunicacions 72

COnSeRVACIÓ I ReSTAURACIÓ de BÉnS CULTURALS 34

escultura 1

Pintura 33

COnSTRUCCIOnS ARQUITeCTÒnIQUeS 94

Construccions Arquitectòniques 94
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DEPARTAMENT Nre. 

professorsÀrea de coneixement

dIBUIx 65

dibuix 65

eCOnOMIA I CIÈnCIeS SOCIALS 105

Comercialització i Investigació de Mercats 10

dret Mercantil 4

economia Aplicada 22

economia Financera i Comptabilitat 25

economia, Sociologia i Política Agrària 44

eCOSISTeMeS AGROFOReSTALS 32

Botànica 13

ecologia 1

enginyeria Agroforestal 2

Producció Vegetal 16

enGInYeRIA CARTOGRÀFICA, GeOdÈSIA I FOTOGRAMeTRIA 58

Geografia Física 3

Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria 55

enGInYeRIA de LA COnSTRUCCIÓ I de PROJeCTeS d’enGInYeRIA CIVIL 50

enginyeria de la Construcció 44

Projectes d’enginyeria 6

enGInYeRIA de SISTeMeS I AUTOMÀTICA 47

enginyeria de Sistemes i Automàtica 47

enGInYeRIA deL TeRRenY 26

enginyeria del Terreny 25

Petrologia i Geoquímica 1

enGInYeRIA eLÈCTRICA 49

enginyeria elèctrica 49
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RECURSOS HUMANS

Distribució del personal docent i investigador per departament i àrea de coneixement

DEPARTAMENT Nre. 

professorsÀrea de coneixement

enGInYeRIA eLeCTRÒnICA 93

Tecnologia electrònica 93

enGInYeRIA GRÀFICA 51

Expressió Gràfica en l’Enginyeria 51

enGInYeRIA HIdRÀULICA I MedI AMBIenT 65

ecologia 1

enginyeria Hidràulica 34

Mecànica de Fluids 8

Tecnologia del Medi Ambient 22

enGInYeRIA I InFRAeSTRUCTURA deLS TRAnSPORTS 25

enginyeria i Infraestructura dels Transports 25

enGInYeRIA MeCÀnICA I de MATeRIALS 85

Ciència dels Materials i enginyeria Metal·lúrgica 29

enginyeria dels Processos de Fabricació 20

enginyeria Mecànica 36

enGInYeRIA QUÍMICA I nUCLeAR 58

enginyeria nuclear 13

enginyeria Química 45

enGInYeRIA RURAL I AGROALIMenTÀRIA 43

enginyeria Agroforestal 43

enGInYeRIA TÈxTIL I PAPeReRA 19

enginyeria Tèxtil i Paperera 10

Química Física 9

eSCULTURA 48

escultura 48

eSTAdÍSTICA I InVeSTIGACIÓ OPeRATIVA APLICAdeS I QUALITAT 54

estadística i Investigació Operativa 54
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DEPARTAMENT Nre. 

professorsÀrea de coneixement

exPReSSIÓ GRÀFICA ARQUITeCTÒnICA 75

Expressió Gràfica Arquitectònica 75

FÍSICA APLICAdA 114

Física Aplicada 114

InFORMÀTICA de SISTeMeS I COMPUTAdORS 97

Arquitectura i Tecnologia de Computadors 97

LInGÜÍSTICA APLICAdA 92

Filologia Alemanya 12

Filologia Anglesa 48

Filologia Catalana 9

Filologia Francesa 12

Filologia Italiana 1

Llengua espanyola 10

MÀQUIneS I MOTORS TÈRMICS 35

enginyeria Aeroespacial 6

Màquines i Motors Tèrmics 29

MATeMÀTICA APLICAdA 172

Matemàtica Aplicada 172

MeCÀnICA deLS MedIS COnTInUS I TeORIA d’eSTRUCTUReS 59

Mecànica dels Medis Continus i Teoria d’estructures 59

MeCAnITZACIÓ I TeCnOLOGIA AGRÀRIA 13

enginyeria Agroforestal 13

ORGAnITZACIÓ d’eMPReSeS 136

Organització d’empreses 136

PInTURA 50

Pintura 50

PROdUCCIÓ VeGeTAL 41

Producció Vegetal 41
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RECURSOS HUMANS

Distribució del personal docent i investigador per departament i àrea de coneixement

DEPARTAMENT Nre. 

professorsÀrea de coneixement

PROJeCTeS ARQUITeCTÒnICS 105

Projectes Arquitectònics 105

PROJeCTeS d’enGInYeRIA 43

Filosofia Moral 1

Projectes d’enginyeria 41

Teoria i Història de l’educació 1

QUÍMICA 56

edafologia i Química Agrícola 7

Química Analítica 24

Química Inorgànica 8

Química Orgànica 17

SISTeMeS InFORMÀTICS I COMPUTACIÓ 162

Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial 21

Llenguatges i Sistemes Informàtics 141

TeCnOLOGIA d’ALIMenTS 58

Tecnologia d’Aliments 58

TeRMOdInÀMICA APLICAdA 18

Ciència dels Materials i enginyeria Metal·lúrgica 1

Màquines i Motors Tèrmics 17

URBAnISMe 81

dret Administratiu 13

dret Civil 3

dret Constitucional 5

dret del Treball i de la Seguretat Social 4

Sociologia 2

Urbanística i Ordenació del Territori 54

Total UPV  2.784   



175

5.3. Distribució del personal docent i investigador per centres

RECURSOS HUMANS

Centre Nre. 
 professors

escola Politècnica Superior d’Alcoi 190
escola Politècnica Superior de Gandia 189
escola Tècnica Superior d’Arquitectura 286
Escola Tècnica Superior de Gestió en l’Edificació 136
escola Tècnica Superior del Medi Rural i enologia 86
escola Tècnica Superior d’enginyeria del disseny 231
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i  
Topogràfica 64

escola Tècnica Superior d’enginyers Agrònoms 274
escola Tècnica Superior d’enginyers de Camins, Canals i Ports 213
escola Tècnica Superior d’enginyers de Telecomunicació 137
escola Tècnica Superior d’enginyers Industrials 357
escola Tècnica Superior d’Informàtica Aplicada 138
Facultat d’Administració i direcció d’empreses 106
Facultat de Belles Arts 218
Facultat d’Informàtica 159
Total UPV  2.784   
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5.4. Distribució del personal docent i investigador per categories

RECURSOS HUMANS

5.5. Distribució del personal d’aministració i serveis

GRUP
A B C d e Total

642 327 526 496 12 2003

Situació contractual
Funcionari de 

carrera
Funcionari 

interí
Laboral 
eventual Laboral fin Laboral 

investigació Total

954 252 217 39 541 2003

Distribució Del personal Docent per categories
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6.1.1. Marc normatiu

L’article 3 de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de consells socials de les universi-
tats públiques valencianes, recull, en la seua lletra a), la competència d’aquests per a “conèixer, 
amb anterioritat a la seua aprovació pel Consell de Govern, els criteris bàsics previstos per a 
l’elaboració del pressupost de la universitat i formular propostes respecte d’això”.

L’apartat 2 de l’article 138 del decret 25/2003, de 19 de desembre, del Consell de la Genera-
litat, pel qual s’aproven els estatuts de la Universitat Politècnica de València, assenyala que 
“el gerent, d’acord amb les directrius del rector, confecciona l’avantprojecte de pressupost. el 
rector el presenta al Consell de Govern, que l’eleva al Consell Social per a la seua aprovació.”

d’acord amb el que s’ha assenyalat anteriorment, i havent delegat el Consell Social la com-
petència assenyalada en el paràgraf primer en la Comissió d’Assumptes econòmics, en la 
sessió d’aquesta comissió de 13 de novembre de 2006 es van aprovar els criteris bàsics per a 
l’elaboració del pressupost de la Universitat Politècnica de València per a l’exercici 2007.

6.1.2. Antecedents

L’Acord de 14 d’octubre de 2005, entre la Generalitat i les universitats públiques de la Comuni-
tat �alenciana sobre finançament de les universitats públiques valencianes en el període 2006-
2007, disposa en l’apartat segon el següent: “Per a la planificació dels exercicis pressupostaris 
2006 i 2007, la Generalitat consolidarà l’aplicació íntegra de l’acord subscrit entre el Molt Hono-
rable President de la Generalitat i els rectors de les universitats públiques valencianes el 3 de 
desembre de 2004, i calcularà la subvenció bàsica de cada universitat actualitzant la liquidada 
en l’exercici anterior, d’acord amb el que preveu el paràgraf primer, amb la taxa de variació del 
producte interior brut nominal acumulada per a cada exercici, prenent com a referència la sub-
venció bàsica liquidada en l’exercici 2004”.

6.1. Criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost de la Universitat 
Politècnica de València 2007

GESTIÓ ECONÒMICA



en aquesta mateixa data, el president de la Generalitat i el rector de la Universitat Politècnica de 
València van signar sengles protocols denominats: “Protocol a subscriure entre la Generalitat i la 
Universitat Politècnica de València per a la posada en marxa del Pla d’Infraestructures docents” 
i “… del Pla d’Infraestructures Cientificotecnològiques”, en el qual la Generalitat �alenciana es 
compromet a finançar, “a càrrec del pressupost de la Conselleria d’Empresa, Universitat i Cièn-
cia, empreses o entitats dependents d’aquesta, fons provinents de FedeR i/o mecanismes de 
col·laboració publicoprivada (CPP)”, 35.263.868 euros en concepte d’infraestructures docents, 
i 11.550.000 euros en concepte d’infraestructures cientificotecnològiques.

Per a complir el protocol esmentat de finançament d’infraestructures docents, es va signar el 
passat 21 de setembre de 2006 un conveni entre la Conselleria d’empresa, Universitat i Cièn-
cia i la Universitat Politècnica de �alència, mitjançant el qual la Generalitat s’obliga a finançar 
l’import compromès de 35.263.868 euros, per mitjà del pagament en deu anualitats, a partir de 
l’anualitat 2009 (inclusivament).

6.1.3. Elaboració del pressupost de la UPV per al 2007

Havent aclarit el marc de finançament per als exercicis 2006 i 2007, és preceptiu emprendre 
l’elaboració del pressupost 2007 i determinar la programació plurianual d’inversions a què dóna 
lloc la signatura dels protocols esmentats.

d’acord amb tot el que s’assenyala anteriorment, es proposa l’adopció dels criteris bàsics se-
güents per a l’elaboració del pressupost de la UPV per al 2007:

6.1.3.1. Estat d’ingressos

els crèdits de l’estat d’ingressos del pressupost de la Universitat Politècnica de València per a 
l’exercici 2007, es pressupostaran segons els criteris següents:

Preus públics per serveis d’educació superior de grau: s’estimen en funció de la demanda es-
perada per titulacions oficials oferides (grau, postgrau i doctorat) i l’actualització aprovada pel 
Govern Valencià dels preus públics de les taxes acadèmiques per al curs 2006-2007 (3,9%).

•
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Subvenció bàsica: de conformitat amb l’Acord de 14 d’octubre de 2005, entre la Generalitat 
i les Universitats Públiques de la Comunitat �alenciana sobre finançament de les universi-
tats públiques valencianes en el període 2006-2007, s’actualitza l’estimació dels ingressos 
liquidats en l’exercici 2006 amb la previsió oficial de creixement del PIB nominal, afegint 
l’import previst dels conceptes de cost de la normativa estatal autonòmica incorreguda en 
2005 i actualitzada al 2006, tal com preveu la proposta de pròrroga 2006-2007 del PPF. 
en aquest últim aspecte, la clàusula tercera de l’esmentat protocol preveu explícitament el 
compromís d’atendre –en el pròxim exercici 2007– els costos derivats de les retribucions 
per antiguitat de les plantilles de personal.

Subvenció condicionada a compliment d’objectius: s’estimen d’acord amb la proporció es-
tablida en el Programa Plurianual de Finançament 99/03, i amb el mateix nivell de compli-
ment que en 2005.

Finançament d’inversions en infraestructures: els ingressos provinents de fons de bestre-
tes reintegrables del Ministeri d’educació i Ciència es pressuposten d’acord amb la progra-
mació plurianual prevista en els corresponents plans.

Els ingressos procedents de la Generalitat per a finançament d’inversions s’estimen per 
l’import previst en els protocols signats el 14 d’octubre de 2005, considerant la periodifica-
ció derivada de l’execució de les infraestructures finançades.

Ingressos per finançament de projectes de I+D+i i desenvolupament de les activitats em-
parades en l’article 83 de la LOU: s’estimen d’acord amb la previsió del CTT i el CFP, sobre 
el volum d’activitat exercit i la seua distribució per tipologies d’activitat i contractació.

Resta d’ingressos: s’estimen actualitzant-los amb la variació de la previsió oficial d’inflació 
i les variacions d’activitat, que donen lloc a la seua percepció. 

6.1.3.2. Compte financer del pressupost

La Universitat Politècnica de València ha mantingut durant els últims exercicis un objectiu de 
sanejament ple del compte financer del seu pressupost basat en el manteniment d’un estalvi brut 
consolidat (ingressos corrents consolidats - despeses corrents consolidades) de signe positiu i 

•

•

•

•

•

•
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superior al 15% dels seus ingressos corrents propis consolidats. La continuïtat d’aquesta política 
dirigirà també l’elaboració de l’estat de despeses de la institució per al pressupost 2007.

6.1.3.3. Estat de despeses

els crèdits de l’estat de despeses del pressupost de la Universitat Politècnica de València per 
a l’exercici 2007 es pressuposten seguint els criteris següents:

despeses de personal: 

 dins del context general de reducció gradual de la demanda d’estudis universitaris de grau, 
la UPV ha mantingut una pauta d’estabilitat en l’evolució de la seua demanda durant els dos 
últims exercicis. d’acord amb això, i considerant les condicions de prestació dels serveis 
educatius d’ensenyament superior previstes en el Pla de Finançament, es proposa com a 
objectiu acompanyar l’evolució de la grandària de la seua plantilla a l’evolució de la demanda 
d’ensenyaments universitaris, procurant la seua estabilitat durant el pròxim exercici 2007, 
sense perjudici de les variacions limitades requerides per la implantació de noves titulacions 
i la qualitat de la prestació acadèmica dels seus serveis d’educació superior.

 d’acord amb això, les previsions de les despeses de personal preveuen:

La valoració anual completa de la totalitat de les places de la relació de llocs de tre-
ball de PdI i PAS aprovades amb anterioritat al 31 de desembre de 2006, que serà 
actualitzada considerant la resultant dels processos de transformació de places LRU 
en places LOU desenvolupats i conclosos, l’adequació de l’adscripció de les places a 
l’estructura organitzativa actual de les unitats i l’ampliació de places de personal docent 
i investigador que haja requerit la cobertura adequada de les necessitats docents del 
curs 2006-2007.

L’actualització retributiva prevista, amb caràcter normatiu, per a l’exercici 2007, i les va-
riacions retributives derivades dels acords retributius subscrits de compliment obligat, 
el venciment temporal dels complements retributius associats a l’antiguitat, els mèrits 
docents i de productivitat investigadora.

La previsió de contractes temporals de substitució o reforç d’activitat.

•

○

○

○
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La dotació d’una aportació a un fons de pensions UPV per un import del 0,5% de la 
massa salarial.

Les despeses socials derivades dels càlculs efectuats en els apartats anteriors. 

despeses de funcionament ordinari i inversions menors:

els crèdits de funcionament ordinari i inversions menors dels centres, departaments i 
instituts, de les oficines gestores centralitzades, serveis universitaris i serveis generals 
s’actualitzen –amb caràcter general– amb la previsió oficial d’inflació (deflactor del PIB) 
prevista en els pressupostos de l’estat del 2007. Aquest criteri d’actualització s’entén 
sense perjudici de l’actualització de les variables objectives que donen lloc a la determi-
nació dels pressupostos de centres i departaments, ni de les reorganitzacions compe-
tencials que determine el rector.

els crèdits de funcionament per a atendre les despeses generals de la Universitat, que 
tinguen relació directa amb la superfície construïda posada en servei, entenent en aquest 
sentit: subministraments, neteja, seguretat i vigilància i manteniment s’incrementen pro-
porcionalment a l’ampliació d’aquesta. de manera especial, es consideren els costos 
addicionals derivats de la variació dels preus del mercat de l’energia elèctrica. 

Despeses financeres i amortitzacions: s’actualitzen d’acord amb les previsions de despe-
ses financeres i amortitzacions previstes per a l’exercici 2007, derivades de les operacions 
d’endeutament autoritzades en vigor.

despeses associades als programes de suport a la millora docent i de I+d+i: s’actualitzen 
amb la previsió oficial d’inflació respecte a la despesa liquidada 2006, la distribució interna 
per programes i accions s’adequa a l’organització competencial que determine el rector. 

despeses destinades a l’execució de la programació de la inversió en infraestructures: la 
seua dotació es determina mitjançant l’agregació de l’import de tres conceptes:

Previsió per al pagament de les certificacions d’obres que es troben licitades i en 
execució. 

Previsió per al pagament de les certificacions derivades de les necessitats d’inversions 
en urbanització i condicionament, reposició, ampliació i millora (RAM), així com les 

○

○

•
○

○

•

•

•

○

○
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d’equipament general, requerides per l’entrada en servei de nous espais docents, 
d’investigació i de serveis.

Previsió de l’anualitat 2007 d’obres incloses en el Programa d’Infraestructures de la 
UPV 2006-2010, i pendents de licitació.

despesa en desplegament de les activitats previstes en l’article 83 de la LOU: es pressu-
posten com a contrapartida en despeses de la previsió d’ingressos del CTT i el CFP, sobre 
el volum d’activitat exercit i la seua distribució per tipologies.

6.1.3.4. Normes de funcionament

Les normes de funcionament del pressupost 2007 s’elaboren sobre la base de les aprovades 
per a l’exercici 2006, incorporant –almenys– els aspectes següents:

L’adequació, si escau, a tots aquells aspectes que es deriven de la normativa legal 
d’aplicació a l’exercici 2007, en matèria pressupostària.

L’articulació dels mecanismes de tresoreria necessaris per a resoldre els desfasaments en 
la liquidació de la subvenció ordinària i garantir l’aplicabilitat del Programa d’Infraestructures 
de la UPV 2006-2010.

Tots aquells altres aspectes que redunden en una millora de l’eficiència i l’eficàcia de la 
gestió de la despesa i de l’ingrés en el pressupost de la UPV.

6.1.3.5. Informació del Projecte de Pressupostos 2007

La informació constitutiva del Projecte de Pressupostos de la Universitat Politècnica de Valèn-
cia per al 2007, està integrada per:

Les normes de funcionament del pressupost 2007.

La classificació econòmica, orgànica i funcional d’aplicació.

La relació de llocs de treball de PdI i PAS.

La memòria descriptiva dels imports pressupostats en els diferents conceptes d’ingressos 
i de despeses.

○

•

•

•

•

•
•
•
•
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El finançament del pressupost de despeses de la Universitat Politècnica de �alència per al 
2007 ascendeix a 354.432.193,84 euros. D’acord amb la seua classificació econòmica, pas-
sem a descriure les fonts d’ingressos més rellevants i a especificar el càlcul de les seues esti-
macions per a l’exercici 2007. 

6.2.1. Ingressos per taxes, preus públics i altres ingressos

Sota aquest concepte s’agrupen tant els preus acadèmics com la compensació per beques 
que realitza el Ministeri d’educació i Ciència. Les taxes constitueixen la font d’ingressos pro-
pis de caràcter recurrent més important de la Universitat. el quadre següent mostra l’evolució 
d’aquesta font d’ingressos en l’exercici precedent i la seua previsió per al 2007.

La previsió d’ingressos per matrícules i taxes de secretaria presenta un creixement del 5,35%, 
en considerar l’estabilitat de crèdits matriculats de grau, un saldo net de creixement d’un 1,5% 
de crèdits matriculats en ensenyaments de tercer cicle i l’increment del 3,9% del preu normatiu 
de les taxes.

en l’apartat d’altres ingressos es recullen els corresponents a venda de publicacions, ingressos 
per la impartició dels cursos d’adaptació pedagògica (CAP) gestionats per l’ICe, ingressos de 

6.2. El pressupost d’ingressos per al 2007
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pressupost D’ingressos: taxes i altres ingressos

CONCEPTES D’INGRESSOS Liquidació 
exercici 2006

PR. INICIAL 
2007

 %Variació 
2007/2006

3.1 Taxes i altres ingressos 26.248.166,59 27.670.023,86 5,42%
* Matrícules i taxes de secretaria 23.858.896,38 25.135.696,38 5,35%
* Publicacions 1.403.154,01 1.450.861,25 3,40%
* escola infantil 280.921,94 321.052,80 14,29%
* escola d’estiu 394.890,10 441.558,93 11,82%
* Cursos Adaptació Pedagògica 310.304,16 320.854,50 3,40%



l’escola d’estiu i ingressos de l’escola Infantil. Aquests ingressos tenen una evolució actualit-
zada amb la inflació sobre la liquidació estimada de l’any 2006, a excepció dels ingressos de 
l’Escola Infantil i l’Escola d’Estiu, que reflecteixen un creixement superior a causa de l’increment 
dels recursos a ingressar derivat de l’increment de places en servei i l’actualització dels preus 
de matrícula. 

6.2.2. Ingressos per transferències corrents

A fi d’establir certesa en el marc financer que permeta planificar a les universitats les seues 
activitats, el 14 d’octubre de 2005 es va signar un acord entre la Generalitat Valenciana i les 
universitats públiques de la Comunitat �alenciana sobre el finançament d’aquestes en el perío-
de 2006-2007. es preveu que l’elaboració del nou Marc Plurianual de Finançament concloga 
una vegada es concrete la reforma dels ensenyaments universitaris iniciada per l’administració 
general de l’estat i, en tot cas, abans de l’últim trimestre de l’exercici 2007. 

d’acord amb aquest, la Generalitat aplicarà, per als exercicis pressupostaris 2006 i 2007, 
l’acord subscrit entre el president de la Generalitat i els rectors de les universitats públiques 
valencianes el 3 de desembre de 2004, i calcularà la subvenció bàsica de cada universitat 
actualitzant la liquidada en l’exercici anterior amb la taxa de variació del producte interior brut 
nominal acumulada per a cada exercici prenent com a referència inicial la subvenció bàsica 
liquidada en l’exercici 2004.

de conformitat amb l’anterior, l’estimació de la subvenció ordinària es realitza prenent com a 
base l’import de la subvenció liquidable en l’exercici 2005 i actualitzant-la en el 6,7%, segons 
la previsió oficial de la taxa de variació del producte interior brut a preus corrents del quadre 
de previsions macroeconòmiques que acompanya el Projecte de Pressupostos Generals de 
l’estat per al 2007. 

A aquesta s’afig una previsió d’ingressos extraordinaris compensatoris dels costos retributius 
en concepte d’antiguitat de la plantilla de la UPV, d’acord amb el que disposa el punt tercer de 
l’esmentat Acord de 14 d’octubre de 2005, que assenyala “mitjançant un acord conjunt de la 
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Conselleria d’empresa, Universitat i Ciència i les universitats públiques valencianes, es proce-
deix a revisar els criteris d’interpretació i valoració del finançament per objectius, especialment 
quant al component d’excel·lència teòrica, i també la incorporació, en el període de vigència 
d’aquest acord, del cost d’antiguitat de les plantilles en concepte de cost de la normativa estatal 
i autonòmica, dins de les disponibilitats pressupostàries del moment”.

Atès que “el període de vigència de l’acord” acaba el 31 de desembre de 2007, s’ha considerat 
en la previsió d’ingressos la percepció de la subvenció compensatòria del cost d’antiguitat de la 
plantilla de la UPV en aquest exercici.

La subvenció condicionada a compliment d’objectius s’estima d’acord amb la metodologia esta-
blida en el Programa Plurianual de Finançament 99/03, que roman vigent per a l’exercici 2007 i 
amb el mateix nivell de compliment que l’obtingut en l’últim exercici liquidat, és a dir, el 2005.

La resta d’ingressos per transferències corrents s’estimen actualitzant la previsió dels imports li-
quidables en 2006 i d’acord amb els convenis vigents amb les entitats financeres col·laboradores 
de la UPV.

pressupost D’ingressos: transferències corrents

CONCEPTES D’INGRESSOS Liquidació 
exercici 2006 PR. INICIAL 2007  %Variació 

2007/2006
4.1 Transferències corrents 216.775.802,98 231.481.650,95 6,78%

* Subvenció ordinària 189.528.639,40 202.668.465,00 6,93%
* Finançament per compliment 
d’objectius 14.282.747,03 15.166.258,05 6,19%

* Finançament compensació despeses 
financeres. Deute

9.674.526,32 10.294.879,19 6,41%

* Beques erasmus G. Valenciana 162.327,00 163.480,45 0,71%
* normalització L. 35.000,00 35.000,00 0,00%
* Convenis institucions Financeres 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00%
* Beques erasmus/Leonardo 1.812.563,23 1.873.568,26 3,37%
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6.2.3. Ingressos patrimonials

dins del capítol econòmic d’ingressos patrimonials, s’integren els ingressos per concessions 
de serveis de la Universitat per empreses, les rendes que genera el patrimoni de la Universitat 
i els ingressos financers derivats dels dipòsits bancaris generats per les posicions de tresoreria 
de la caixa de la universitat. 

en relació amb aquests últims, la política pressupostària de la UPV ha optat, com en els exer-
cicis precedents, pel criteri de no consignar inicialment cap quantia, atès que la seua posició 
de tresoreria depèn del flux d’ingressos que essencialment genere la Generalitat �alenciana, 
integrant la seua aportació en la liquidació de cada exercici.

d’acord amb l’anterior, la quantia estimada per a l’exercici 2007 dels ingressos per concessions 
de serveis de la Universitat per empreses ascendeix a 447.358,08 euros i les rendes que gene-
ra el patrimoni de la Universitat a 192.143,84 euros.

6.2.4.  Ingressos per transferències de capital

Per finançament extern de les despeses de capital, addicional a l’obtingut a càrrec dels re-
cursos propis de la Universitat, es preveu obtenir recursos en l’exercici 2007 per un import de 
13.924.292,37 euros, resultant de l’agregació dels conceptes següents:

6.143.347,74 euros com a dotació prevista per a l’exercici 2007, dins del marc de 
col·laboració establit amb la Generalitat Valenciana, per a la posada en marxa del Pla 
d’Infraestructures Cientificotecnològiques, l’objectiu de la qual és desenvolupar la Xarxa 
de Parcs Científics de la Comunitat �alenciana com a espais d’integració de centres uni-
versitaris i tecnològics amb el teixit empresarial que facilite l’aparició de noves iniciatives a 
partir de desenvolupaments científics i tecnològics. 

7.200.000 euros per a l’anualitat 2007, de conformitat amb el protocol a subscriure amb la 
Conselleria de Sanitat i Consum per a finançar el trasllat de l’Escola del Medi Rural i Eno-
logia, a fi d’alliberar els espais necessaris per a l’ampliació de l’Hospital Clínic Universitari 
de València.

•

•
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580.944.63 euros com a compensació de l’anualitat 2007 d’amortització de les operacions 
d’endeutament vives fruit de convenis amb la Generalitat Valenciana.

6.2.5.  Ingressos per passius financers

La Ciutat Politècnica de la Innovació (CPI) és el projecte de Parc Científic de la Universitat Poli-
tècnica de València, l’objectiu bàsic del qual és afavorir la generació de coneixement tecnològic 
en distintes àrees, a partir de la integració d’interessos científics, tecnològics i industrials i la 
corresponent transferència del mateix als sectors productius.

La Fundació Innova és la unitat de gestió de la CPI i té com a finalitat impulsar i coordinar les 
actuacions de les empreses i la Universitat en matèria de ciència i tecnologia a fi de millorar, per 
via de la transferència, els resultats d’investigació, el desenvolupament tecnològic, la innovació 
i la competitivitat de les empreses de la Comunitat Valenciana.

La previsió d’ingressos per passius financers preveu obtenir recurs per valor de 7.420.236,25 
euros per a l’anualitat 2007 en concepte de bestretes reintegrables del Ministeri d’educació i 
Ciència per al finançament d’infraestructures cientificotecnològiques encaminada al foment de 
parcs científics i tecnològics.

La Conselleria d’empresa, Universitat i Ciència i la Universitat Politècnica de València van 
subscriure el passat 21 de setembre un conveni mitjançant el qual la Generalitat s’obliga a 
finançar l’import compromès en el Protocol de 14 de setembre de 2005 per a finançament 
d’infraestructures docents ( 35.263.868 euros), mitjançant el seu pagament en deu anualitats, 
a partir de l’anualitat 2008 amb els corresponents interessos.

d’acord amb l’anterior, la Universitat Politècnica de València procurarà anticipar a càrrec dels seus 
recursos propis el finançament de les infraestructures docents corresponents, fet que dependrà 
tant del ritme d’execució del conjunt del programa d’infraestructures, com del compliment del ca-
lendari d’ingressos ordinaris per part de la Generalitat �alenciana. Per tot això, s’estableix –amb 
caràcter cautelar– una previsió de recurs a una bestreta reintegrable per l’import de 12.155.703,76 
euros corresponent a l’anualitat 2007 de l’execució d’aquestes infraestructures. 

•
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6.2.6.  Ingressos per activitats d’I+D+i i de formació permanent

en compliment dels seus objectius institucionals, la Universitat Politècnica de València desen-
volupa una intensa activitat d’investigació, desenvolupament i innovació, i disposa d’una àmplia 
oferta de formació permanent.

L’exercici d’aquestes activitats es finança mitjançant l’aportació de recursos propis que co-
breixen les despeses estructurals de personal docent i investigador i les despeses generals, i 
mitjançant la captació de recursos externs de caràcter competitiu, contractats o per conveni, i 
per mitjà de les matrícules dels alumnes de formació permanent. 

La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats preveu en l’article 83 la potestat 
d’aquestes per a “... realitzar contractes amb persones, universitats o entitats públiques i priva-
des, per a la realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, i també el desenvolu-
pament d’ensenyaments d’especialització o activitats específiques de formació”.

Considerant les dades de previsió de liquidació de l’exercici econòmic 2006, el finançament per 
origen d’aquesta s’ha pressupostat amb un creixement estimat equivalent a l’evolució prevista 
per al PIB nominal.

pressupost D’ingressos: ingressos per activitats Del article 83 De la lou

CONCEPTE D’INGRESSOS Liquidació 
exercici 2006 PR. INICIAL 2007  %Variació 

2007/2006
Activitat contractada, per conveni o subvencionada de F. permanent i I+d+i
Contractes i convenis I+d+i 42.240.125,30 45.060.114,54 6,68%
Matrícula de cursos, màsters, etc. 8.241.949,94 8.794.312,19 6,70%
Total 50.482.075,24 53.854.426,73 6,68%
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El compte financer mostra les relacions econòmiques dels recursos i de les aplicacions de des-
peses previstes en el pressupost i determina l’estructura de finançament entre els ingressos i 
les despeses corrents, calculant l’estalvi intern de l’exercici i l’aplicació d’aquest per a finançar 
l’esforç inversor, i el finançament que cal per a suportar-lo.

El compte financer previst en el pressupost de la UP� per al 2007 obté un estalvi intern brut de 
67.325.797,06 euros, un 22,6% dels ingressos corrents. Si excloem de les magnituds d’ingrés i 
despeses les activitats de I+d+i i formació permanent inductor de despeses associades, l’estalvi 
intern net ascendiria a 38.357.951,07 euros. Aquest estalvi intern representaria el 14,3% dels 
ingressos propis consolidats.

L’estalvi intern brut permet –junt amb uns ingressos per transferències de capital de    
36.641.146,52 euros– afrontar la major part de l’esforç en infraestructures, un total de 
67.226.050,93 euros, i de finançament d’activitats realitzades a l’empara de l’art. 83 de la LOU, 
de 53.854.426,73 euros.

L’exercici 2007 es caracteritza per la necessitat afrontar un esforç inversor atípic. els succes-
sius retards en la concreció del finançament dels programes d’infraestructures per part de la 
Generalitat Valenciana, han conduït a una concentració de la licitació d’aquestes en l’exercici 
2006, la qual cosa accentuarà les necessitats de disponibilitat de recursos líquids en els exer-
cicis 2007 i 2008. 

D’altra banda, la solució financera aportada per a les infraestructures docents (mitjançant un 
pagament ajornat en deu anys que ha d’efectuar la Generalitat a partir de 2008) incrementa la 
pressió sobre els recursos propis en els exercicis 2007 i 2008, i no permet excloure la necessi-
tat d’acudir a l’obtenció de recursos externs de tresoreria a curt termini.

Tal com mostra el compte financer, aquesta “necessitat de finançament” ascendeix en l’exercici 
2007 a 17.113.534,08, i serà coberta per la contribució de bestretes reintegrables del Ministeri 
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d’Educació i Ciència i, si escau, mitjançant la formalització de finançament extern a curt termini 
emparada per l’Acord amb la Generalitat Valenciana de 21 de setembre de 2006. 

Desenvolupament Del compte financer

TOTAL INGRESOS 354.432.193,84
TOTAL DESPESES    354.432.193,84

Conceptes d’ingressos i despeses PR. InICIAL 2007

301 Lliurament de béns 1.450.861,25
302 Matrícules i taxes de secretaria 30.350.620,26
303 Prestacions de servei finançament I+D+i 23.752.922,11
391 Indeterminats 1.108.943,77
4.1 Transferències corrents finançament institucional 238.768.008,95
4.2 Transferències corrents finançament I+D+i i FP 2.144.249,05

5 Ingressos patrimonials 639.501,92
A1. TOTAL INGRESSOS CORRENTS 298.215.107,31

1. despeses de personal 155.904.072,03
2.1. despeses de funcionament, inversions menors un. acadèmiques 9.310.429,80

Pressupost activitat centres 2.200.741,67
Pressupost activitat departaments 4.290.662,02
Pressupost activitat IU i ePI 308.248,10
Pressupost activitat postgrau oficial 375.000,00
Pressupost resultats docents 628.632,11
Pressupost resultats I+d+i 628.632,11
despeses descentralitzades unitats acadèmiques 878.513,79

2.2. despeses de funcionament, inversions menors govern i programes 29.190.195,20
* Govern universitari 3.068.676,85
* Programes d’acció social i culturals 5.320.432,70
* Programes de suport a la millora docent 11.597.974,91
* Programes de suport a la millora I+d+i 7.752.249,49
* Programes complementaris 1.450.861,25

2.3. Serveis generals 25.966.987,31
3. Despeses financeres 10.517.625,91
A2. TOTAL DESPESES CORRENTS I INGR. MENORS 230.889.310,25
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La situació descrita per al conjunt del compte financer consolidat per al 2007 revela una situació 
pressupostària sanejada, amb un notable marge d’estalvi intern i està capacitada per a sus-
tentar amb solvència esforços de finançament d’inversions de caràcter plurianual com els que 
s’han descrit. 

ESTALVI INTERN 67.325.797,06

7.1. Tr.capital per a inv. plans 13.924.292,37
7.2. Transferències capital finançament I+D+i 22.716.854,15

B1. TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL NO FINANCERS 36.641.146,52

6.1 Inversions en infraestructura 67.226.050,93
6.2 Inversions en convenis i contractes I+d+I 53.854.426,73

B2. TOTAL DESPESES DE CAPITAL NO FINANCERES 121.080.477,66

CAPACITAT (+) O NECESSITAT(-) DE FINANÇAMENT -17.113.534,08

8 Actius financers 0,00
9 Passius financers 19.575.940,01

C1. TOTAL INGRESSOS FINANCERS 19.575.940,01
9. Passius financers 2.462.405,93
B2. TOTAL DESPESES D’INVERSIÓ FINANCERES PLANS 
INFRAESTRUCTURA 2.462.405,93
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els crèdits del pressupost de despeses de la Universitat Politècnica de València per al 2007 as-
cendeixen a 354.432.193,84 euros. Atesa la seua classificació econòmica i funcional, passem 
a descriure les fonts de despesa més rellevants i a especificar el càlcul de les seues dotacions 
per a l’exercici 2007.

6.4.1. Despeses de personal

El pressupost de la UP� per al 2007 recull l’assignació del personal per oficines gestores: 
centres, departaments, àrees i serveis. S’adscriu a aquestes oficines el cost de les retribucions 
íntegres (incloses les corresponents a càrrecs acadèmics) i els costos de seguretat social as-
sociats als conceptes següents:

Personal docent i investigador:

 1 en cada departament, la plantilla del personal docent i investigador en actiu en la 
nòmina del mes d’octubre del 2006 que hi és adscrit. La plantilla assignada a cada de-
partament està en funció de la càrrega docent impartida pels seus professors, i d’acord 
amb la relació de llocs de treball que recull l’annex 3 de les normes de funcionament.

 Addicionalment, i en relació al personal docent i investigador, en l’oficina gestora gestió de 
plantilles es consignen les dotacions següents:

2  el crèdit necessari per a procedir a la incorporació de nou personal docent i investi-
gador la provisió del qual està prevista en concepte d’ampliació per al curs 2006-2007 
i especialment els costos derivats dels processos de transformació de 172 places LRU 
en places LOU desenvolupades.

3 el crèdit necessari per a possibilitar la incorporació al cos de titulars d’universitat dels 
professors de la UPV pertanyents al cos de titulars d’escola universitària que posseeixen 
el grau de doctor, d’acord amb el que preveu el projecte de nova Llei d’ordenació uni-
versitària.

•
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4 el crèdit necessari per a atendre la cobertura del venciment temporal dels comple-
ments retributius associats a l’antiguitat, els mèrits docents, de productivitat investi-
gadora i conceptes de productivitat aplicats d’acord amb la normativa aprovada pel 
Consell Social i en el marc del decret 174/2002, de la Generalitat Valenciana, de com-
plements autonòmics.

5 La previsió de contractes temporals de substitució per malaltia, llicències o reforç 
d’activitat. 

Personal d’administració i serveis:

6 En cada oficina gestora, la relació de llocs de treball d’administració i serveis vigent en 
el corresponent centre de treball i que recull l’annex 3 de les normes de funcionament. 

7 el crèdit necessari per al desenvolupament de la política del personal d’administració 
i serveis, prevista per a l’exercici 2007 en compliment dels acords vigents derivats de la 
negociació laboral.

8 el crèdit necessari per a atendre el reconeixement de l’antiguitat i els conceptes de 
productivitat derivats de la política salarial en vigor.

9 La previsió de contractes temporals de substitució per malaltia, llicències o reforç 
d’activitat. 

L’article 23 de la Llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana per al 2007 determina les 
normes generals del règim retributiu del sector públic valencià, en aquest sentit, s’hi inclou la 
Universitat Politècnica de València. Les retribucions de l’exercici 2007 s’han d’ajustar al que 
determina la llei pressupostària en vigor.

d’acord amb l’anterior, la projecció en valor anual de les magnituds prevista anteriorment 
s’actualitza d’acord amb les normes següents:

Actualització retributiva del 2,00%.

Ampliació de les pagues extres fins a incorporar el 100% del complement específic en el 
període 2007-2009, amb un cost estimat de l’1,00% de la massa salarial anual.

•

•
•
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Addicionalment a l’anterior, la dotació del capítol de despeses de personal per a l’exercici 2007 
inclou:

La dotació d’una aportació a un fons de pensions del personal de la UPV per un import del 
0,50% de la massa salarial.

La previsió de les despeses socials derivades dels càlculs efectuats en la totalitat dels 
apartats anteriors.

6.4.2. Despeses de funcionament, transferències i inversions menors

L’assignació de despesa de funcionament, transferències corrents i inversions menors en el 
pressupost 2007, registra la variació per tipus d’unitat següent:

els apartats següents descriuen detalladament els criteris i circumstàncies que expliquen les 
variacions de cada una d’aquestes agrupacions d’oficines gestores del pressupost de despe-
ses corrents de la UPV per al 2007.

6.4.2.1. Despeses de funcionament i inversions menors de les unitats 
acadèmiques

La variació del 13,2% de les unitats acadèmiques s’explica per la variació del 3,5% de les des-
peses corrents del pressupost d’activitat assignades a centres docents, un 3,8% del pressupost 

•

•

pressupost De Despeses

€ 2006 € 2007

CONCEPTES DE DESPESES P. Base 2006 Pr. INICIAL 2007 % Variació 
2007/2006

2.1. despeses de funcionament, inversions 
menors u. acadèmiques 8.226.007,03 9.310.429,80 13,2%

2.2. despeses de funcionament, inversions 
menors govern i programes 26.992.072,71 29.190.195,20 8,1%

2.3. Serveis generals 21.871.010,64 25.966.987,31 18,7%
Total 57.089.090,38 64.467.612,31 12,9%



GESTIÓ ECONÒMICA

El pressupost de despeses per al 2007

197

d’activitat assignat als departaments, i un 20,55% del pressupost d’activitat de les estructures 
de I+D+i; a l’anterior s’afig una variació del 4,1% del pressupost assignat per resultats docents 
als centres i del 37,9% del pressupost per resultats de I+d+i als departaments i estructures de 
I+d+i. 

Mereix un esment especial la nova dotació de 375.000 euros per a pressupost de l’activitat de 
docència de postgrau oficial. Aquesta dotació representa una proporció (27%) sobre els ingres-
sos nets de matrícules (exclosos els de substitució de l’actual doctorat) estimats per a la forma-
ció de postgrau, semblant a la que perceben de manera agregada centres i departaments, per 
a atendre les despeses de funcionament requerides per la docència de grau. 

Per a distribuir aquesta dotació global entre els diferents màsters, es proposa l’expressió 
següent:

Pres.Ac.Masters = 1.323,53+ 54.1• CimpM + 16,98•Exp• CimpL

On:

CimpM són els crèdits impartits totals (teòrics i pràctics) per al desenvolupament de la 
docència de cada màster, d’acord amb les grandàries mitjanes de grup que establisca la 
UPV. 

CimpL són els crèdits impartits de classes pràctiques per al desenvolupament de la docèn-
cia de cada màster, d’acord amb les grandàries mitjanes de grup que establisca la UPV.

Exp són els coeficients d’experimentalitat de les pràctiques de laboratori del màster, que 
s’assimilaran als del departament més afí.

excepte en el que s’ha assenyalat anteriorment, el sistema d’assignació de recursos per a les 
unitats acadèmiques inclòs en el pressupost 2007 manté l’estructura i sistemàtica de l’exercici 
2006, i permet distingir entre els recursos que s’assignen als centres, departaments i estructu-
res de I+d+i per activitat dels assignats per reconeixement de resultats. els primers es distri-
bueixen en funció d’indicadors d’activitat i els segons mitjançant indicadors de resultats.

•

•

•
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els indicadors d’activitat utilitzats són els següents:

Centres:

Crèdits matriculats pels alumnes en assignatures dels plans d’estudi del centre (Cmat).

nombre d’alumnes matriculats al centre (Al).

Crèdits impartits pels professors de classes teòriques i pràctiques en les assignatures 
dels plans d’estudis del centre (CimpC).

Crèdits impartits pels professors de classes pràctiques de laboratori o de camp (CimpL) 
gestionats pels centres.

departaments:

Crèdits impartits pels professors del departament de classes teòriques i pràctiques 
(Cimpd).

Crèdits impartits pels professors de classes pràctiques de laboratori o de camp gestio-
nats pels departaments (CimpL).

Coeficient d’experimentalitat de les pràctiques de laboratori o camp (Exp).

estructures de I+d+i:

�alors mínims de �IAIP oficial 2005. 

els indicadors de resultats utilitzats són els següents:

Resultats docents (centres):

TRdA, taxa de rendiment discent dels alumnes 

TRde, taxa de rendiment discent dels graduats 

TABAn, taxa d’abandó dels alumnes dels seus estudis

TAd2, taxa d’admissió en 1a i 2a preferència 

ISAd, índex de satisfacció dels alumnes amb la docència rebuda

TMe, índex de mesos d’intercanvi d’alumnes en programes internacionals

PeM, taxa d’alumnes que realitzen pràctiques en empreses

•
○

○

○

○

•
○

○

○

○

○

•
○

○

○

○

○

○

○
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Resultats de I+d+i (departaments i estructures de I+d+i):

�IAIP, valor oficial de l’índex d’activitat investigadora de la UP� obtingut en 2005

el pressupost assignat per activitat als centres es determina d’acord amb l’expressió següent:

Pres.Ac.CEn = 18.641,02 + 0,26 • Cmat.ICAdm + 18,69 • 8,06 • CimpC + 20,34 • CimpL

En la qual el cost de CimpL és el cost assignat per crèdit impartit en funció del coeficient expe-
rimentalitat de pràctiques. 

el pressupost assignat per activitat als departaments es determina d’acord amb l’expressió 
següent:

 Pres.Ac.Dep = 11.511,33 + 46,04 • CimpD + 16,98 • Exp • CimpLPres.Ac.Dep = 11.511,33 + 46,04 • CimpD + 16,98 • Exp • CimpL

el pressupost assignat per activitat a les estructures de I+d+i es determina d’acord amb els 
criteris següents:

5.185.33 euros si VIAIP 2005 > 400 punts

10.370,57 euros si VIAIP 2005 > 1.500 punts

el pressupost assignat per reconeixement de resultats als centres es determina mitjançant el 
repartiment proporcional d’acord amb l’expressió següent:

PR.Resultats Centres = Pres.Act • 0,055 • (TRDA + TRDE + TAD2 + ISAD + TME + PEM)

Calculant el valor de cada IndICAdOR* com la posició relativa de cada centre respecte al 
màxim dels centres de la Universitat (incentiu 5,5% sobre el pressupost d’activitat del centre).

el pressupost assignat per reconeixement de resultats en els departaments i estructures de 
I+d+i es determina d’acord amb l’expressió següent:

Pr.Resultats Unitats I+D+i = VIAIPi  / ∑ VIAPi

•
○

•
•
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Calculant la contribució relativa de cada unitat gestora de I+d+i (departaments, instituts univer-
sitaris i ePI) respecte al total de la UPV.

els quadres següents mostren l’aplicació dels criteris assenyalats a centres i departaments 
respectivament:

DaDes relatives a activitat Dels centres Docents / curs 2005-2006
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ePS ALCOI 115.292,9 2.036 3.253,5 516,7 11 1,50
ePS GAndIA 139.695,0 2.735 3.163,0 1.421,3 7 1,30
eS InFORMÀTICA APLICAdA 130.088,5 2.076 2.441,3 89,6 2 1,05
eTS ARQUITeCTURA 319.526,3 3.607 5.079,9 1.383,1 1 1,00
eTS eng. AGRÒnOMS 116.717,3 2.070 3.711,2 235,3 4 1,15
eTS eng. CAMInS, CAnALS I 
PORTS 159.808,8 2.940 3.206,5 445,3 6 1,25
eTS eng. GeOdÈSICA, 
CARTOGRÀFICA I TOPOGRÀFICA 49.531,0 1.007 1.380,1 180,0 2 1,05
eTS eng. IndUSTRIALS 188.255,9 3.557 5.658,2 235,1 5 1,20
eTS eng. TeLeCOMUnICACIÓ 107.485,0 1.708 2.240,3 410,4 1 1,00
eTS enGInYeRIA deL dISSenY 265.626,0 4.360 4.119,6 797,9 7 1,30
eTS GeSTIÓ de L’edIFICACIÓ 161.341,8 2.839 2.375,8 488,9 2 1,05
eTS MedI RURAL I enOLOGIA 73.529,5 1.317 1.424,0 242,9 5 1,20
F InFORMÀTICA 91.783,0 1.501 2.545,5 250,7 2 1,05
F. AdMInISTRACIÓ I dIReCCIÓ e. 102.449,0 1.926 1.602,7 549,7 2 1,05
F. BeLLeS ARTS 149.820,5 2.036 3.847,3 195,4 1 1,00
Total variable 2.170.950,3 35.715 46.048,9 7.442,4 58
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pressupost per activitat De Despeses De funcionament i inversions menors De centres Docents 
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ePS ALCOI 18.641,02 44.546,56 38.044,06 26.222,15 10.506,82 137.960,61 137.960,61

ePS GAndIA 18.641,02 46.778,33 51.105,36 25.493,15 28.903,48 170.921,34 90.725,62 261.646,95

eS InFORMÀTICA APLICAdA 18.641,02 35.184,29 38.791,49 19.676,30 1.822,89 114.115,99 114.115,99

eTS ARQUITeCTURA 18.641,02 82.305,16 67.399,28 40.942,30 28.127,06 237.414,82 237.414,82

eTS d’eng. AGRÒnOMS 18.641,02 34.574,31 38.679,38 29.911,48 4.785,59 126.591,77 126.591,77

eTS d’eng. CAMInS, CAnALS I 
PORTS 18.641,02 51.455,42 54.935,93 25.843,02 9.055,47 159.930,85 159.930,85

eTS d’eng. GeOdÈSICA, 
CARTOGRÀFICA I T. 18.641,02 13.396,36 18.816,49 11.123,11 3.660,42 65.637,40 65.637,40

eTS d’eng. IndUSTRIALS 18.641,02 58.190,27 66.465,00 45.603,31 4.780,51 193.680,10 193.680,10

eTS d’eng. TeLeCOMUnICACIÓ 18.641,02 27.686,52 31.915,16 18.056,55 8.346,57 104.645,81 104.645,81

eTS enGInYeRIA deL dISSenY 18.641,02 88.947,65 81.469,60 33.202,33 16.226,43 238.487,03 238.487,03

eTS GeSTIÓ de L’edIFICACIÓ 18.641,02 43.637,17 53.048,67 19.148,63 9.943,12 144.418,62 144.418,62

eTS MedI RURAL I enOLOGIA 18.641,02 22.728,11 24.609,05 11.477,09 4.939,53 82.394,81 82.394,81

F. AdMInISTRACIÓ I dIReCCIÓ 
e. 18.641,02 27.708,79 35.988,64 12.916,88 11.178,10 106.433,43 106.433,43

F. BeLLeS ARTS 18.641,02 38.591,51 38.044,06 31.008,08 3.973,18 130.257,85 130.257,85

F. InFORMÀTICA 18.641,02 24.824,02 28.047,22 20.516,04 5.097,34 97.125,64 97.125,64

Total pressupost distribuït 279.615,28 640.554,48 667.359,39 371.140,41 151.346,50 2.110.016,05 90.725,62 2.200.741,67
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pressupost per activitat De Despeses De funcionament i inversions menors De Departaments

Taxa 
d’actualització

% Pressupost 
garantia 2006

Valors Base 2007 11.548,18 46,19 17,04 1,03 90%
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BIOLOGIA VeGeTAL 11.548,18 192,03 8.870,78 -133,50 12,00 70,55 14.426,85 34.845,80 36.750,29

BIOTeCnOLOGIA 11.548,18 629,78 29.092,52 4.772,19 18,00 166,50 51.071,67 91.712,36 91.712,36

CIÈnCIA AnIMAL 11.548,18 531,51 24.552,96 8.184,55 15,00 93,95 24.014,93 60.116,07 60.116,07

COMPOSICIÓ 
ARQUITeCTÒnICA 11.548,18 401,48 18.546,26 3.030,41 6,50 6,00 664,60 30.759,04 30.759,04

COMUnICACIÓ 
AUdIOVISUAL, 
dOCUMenTACIÓ I 
HISTÒRIA de L’ART

11.548,18 1.186,89 54.828,07 10.459,06 9,00 109,20 16.747,83 83.124,07 89.704,85

COMUnICACIOnS 11.548,18 1.728,02 79.825,43 10.701,18 5,50 328,41 30.780,26 122.153,87 122.153,87

COnSeRVACIÓ I 
ReSTAURACIÓ de BÉnS 11.548,18 603,30 27.869,28 1.939,32 9,25 141,34 22.279,23 61.696,69 63.744,33

COnSTRUCCIOnS 
ARQUITeCTÒnIQUeS 11.548,18 1.738,30 80.300,31 10.420,59 3,50 259,35 15.468,48 107.316,96 107.316,96

dIBUIx 11.548,18 1.311,21 60.571,00 9.388,70 5,50 443,40 41.557,71 113.676,89 113.676,89

eCOnOMIA I CIÈnCIeS 
SOCIALS 11.548,18 1.656,88 76.539,13 22.084,19 4,50 32,50 2.492,24 90.579,55 90.579,55

eCOSISTeMeS 
AGROFOReSTALS 11.548,18 497,68 22.990,20 3.879,53 9,25 191,31 30.155,93 64.694,30 64.694,30

enGInYeRIA 
CARTOGRÀFICA, 
GeOdÈSIA I 
FOTOGAMeTRIA

11.548,18 1.309,93 60.511,87 8.072,99 5,50 594,67 55.735,51 127.795,56 127.795,56

enGInYeRIA de 
LA COnSTRUCCIÓ 
I PROJeCTeS 
d’enGInYeRIA CIVIL

11.548,18 762,45 35.221,18 6.389,28 12,00 200,83 41.067,96 87.837,31 87.837,31

enGInYeRIA de SISTeMeS 
I AUTOMÀTICA 11.548,18 796,10 36.775,63 4.659,06 8,00 263,33 35.899,10 84.222,91 84.222,91

enGInYeRIA deL 
TeRRenY 11.548,18 388,58 17.950,35 2.692,47 6,50 119,22 13.205,53 42.704,06 42.704,06

enGInYeRIA eLÈCTRICA 11.548,18 1.026,66 47.426,29 13.610,21 6,50 315,72 34.971,05 93.945,52 93.945,52

enGInYeRIA 
eLeCTRÒnICA 11.548,18 1.680,95 77.651,04 10.943,26 9,25 633,43 99.846,68 189.045,90 189.045,90

enGInYeRIA HIdRÀULICA I 
MedI AMBIenT 11.548,18 1.008,62 46.592,93 6.040,20 6,50 125,80 13.934,37 72.075,48 72.075,48
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Departaments
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enGInYeRIA I 
InFRAeSTRUCTURA deL 
TRAnSPORT

11.548,18 280,37 12.951,62 2.429,18 4,50 20,45 1.568,19 26.067,99 26.067,99

enGInYeRIA MeCÀnICA I 
de MATeRIALS 11.548,18 1.585,96 73.263,00 10.907,51 9,25 597,69 94.213,04 179.024,22 179.024,22

enGInYeRIA QUÍMICA I 
nUCLeAR 11.548,18 1.008,62 46.592,93 8.921,26 12,00 348,43 71.250,85 129.391,96 129.391,96

enGInYeRIA RURAL I 
AGROALIMenTÀRIA 11.548,18 651,20 30.082,01 4.657,56 5,50 122,22 11.455,08 53.085,27 53.085,27

enGInYeRIA TÈxTIL I 
PAPeReRA 11.548,18 302,92 13.993,31 1.602,45 12,00 97,03 19.841,78 45.383,26 45.383,26

eSCULTURA 11.548,18 1.066,73 49.277,31 8.345,03 8,00 419,50 57.189,36 118.014,85 118.014,85

eSTAdÍSTICA I 
InVeSTIGACIÓ OPeRATIVA 
APLICAdeS I QUALITAT

11.548,18 961,10 44.397,76 6.036,41 5,50 149,48 14.010,03 69.955,97 73.525,35

exPReSSIÓ GRÀFICA 
ARQUITeCTÒnICA 11.548,18 1.466,50 67.744,58 15.064,58 2,50 246,35 10.495,08 89.787,84 89.787,84

exPReSSIÓ GRÀFICA en 
L’enGInYeRIA 11.548,18 1.100,39 50.832,23 8.707,56 3,50 77,80 4.640,25 67.020,65 67.020,65

FÍSICA APLICAdA 11.548,18 2.112,08 97.566,98 14.801,71 6,50 502,15 55.621,17 164.736,32 164.736,32

IdIOMeS 11.548,18 1.787,80 82.586,95 10.807,12 3,50 165,40 9.864,99 104.000,12 108.413,05

InFORMÀTICA 
de SISTeMeS I 
COMPUTAdORS

11.548,18 1.798,48 83.080,31 11.489,85 8,00 653,10 89.035,45 183.663,93 183.663,93

MÀQUIneS I MOTORS 
TÈRMICS 11.548,18 509,00 23.513,12 4.263,24 9,25 221,69 34.944,68 70.005,98 70.005,98

MATeMÀTICA APLICAdA 11.548,18 3.015,09 139.281,29 20.560,31 2,50 87,31 3.719,61 154.549,07 154.549,07

MeCÀnICA deL MedI 
COnTInU I TeORIA 
d’eSTRUCTUReS

11.548,18 1.147,81 53.022,78 8.119,36 3,50 86,90 5.183,00 69.753,96 69.753,96

MeCAnITZACIÓ I 
TeCnOLOGIA AGRÀRIA 11.548,18 195,91 9.050,01 517,15 9,25 63,79 10.055,13 30.653,32 30.653,32

ORGAnITZACIÓ 
d’eMPReSeS, 
eCOnOMIA FInAnCeRA I 
COMPTABILITAT

11.548,18 2.250,94 103.981,58 29.346,36 3,50 427,90 25.521,35 141.051,10 141.051,10

PInTURA 11.548,18 1.039,56 48.022,20 7.437,77 5,50 417,68 39.147,10 98.717,48 98.717,48

PROdUCCIÓ VeGeTAL 11.548,18 652,44 30.139,29 2.630,98 12,00 217,94 44.566,80 86.254,27 86.254,27

PROJeCTeS 
ARQUITeCTÒnICS 11.548,18 1.777,05 82.090,36 28.555,38 5,50 524,52 49.160,70 142.799,23 142.799,23
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PROJeCTeS 
d’enGInYeRIA 11.548,18 745,27 34.427,55 4.061,84 5,50 221,15 20.727,31 66.703,04 66.703,04

QUÍMICA 11.548,18 936,95 43.282,16 5.075,27 18,00 312,68 95.910,44 150.740,78 150.740,78

SISTeMeS InFORMÀTICS I 
COMPUTACIÓ 11.548,18 3.008,39 138.971,78 22.623,54 5,50 1.037,48 97.237,93 247.757,89 247.757,89

TeCnOLOGIA d’ALIMenTS 11.548,18 817,18 37.749,41 4.794,72 12,00 280,70 57.400,67 106.698,26 106.698,26

TeRMOdInÀMICA 
APLICAdA 11.548,18 374,01 17.277,29 4.315,92 12,00 102,55 20.970,57 49.796,04 49.796,04

URBAnISMe 11.548,18 1.225,81 56.625,97 13.542,02 4,50 0,75 57,51 68.231,66 68.231,66

Total variable 49.267,93 11.498,15

Total pressupost distribuït 508.119,80 2.275.919,01 396.747,78 1.488.107,98 4.272.146,79 4.290.662,02
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pressupost per activitat De Despeses De funcionament i inversions menors a  
instituts universitaris i ens propis D’investigació

Taxa 
d’actualització

1,03

Categoria Denominació VI
A

IP
 2

00
5
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07

ePI Centre Avançat de Microbiologia d’Aliments 348,54 0,00
ePI Centre de Biomaterials 876,82 5.185,33
ePI Centre d’ecologia Química Agrícola 324,48 0,00
ePI Centre d’enginyeria econòmica 257,18 0,00

ePI
Centre d’especialització en Gestió d’empreses 
Agroalimentàries 575,74 5.185,33

ePI Centre d’Investigació Art i entorn 872,75 5.185,33

ePI
Centre d’Investigació de Gestió i enginyeria de la 
Producció 1.007,69 5.185,33

ePI Centre d’Investigació en Tecnologia de Vehicles 571,71 5.185,33
ePI Centre d’Investigació i Innovació en Bioenginyeria 1.248,84 5.185,33
ePI Centre Valencià d’estudis sobre el Reg 1.062,69 5.185,33
ePI Inst. d’Invest. en Quím. Molecular Aplicada 1.364,02 5.185,33
ePI Institut Agroforestal Mediterrani 1.517,44 10.370,57
ePI Institut de Ciència i Tecnologia del Formigó 1.065,21 5.185,33

ePI
Institut de disseny per a la Fabricació i Producció 
Automàtica 1.209,92 5.185,33

ePI Institut de Gestió i Innovació del Coneixement 516,98 5.185,33
ePI Institut de Matemàtica Pura i Aplicada 1.931,23 10.370,57

ePI
Institut de Seguretat Industrial, Radiofísica i 
Mediambiental 2.434,57 10.370,57

ePI Institut de Tecnologia de Materials 1.369,35 5.185,33
ePI Institut de Tecnologia elèctrica 482,80 5.185,33
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ePI Institut del Transport i Territori 429,39 5.185,33
ePI Institut d’enginyeria energètica 1.347,68 5.185,33

IU
Institut Universitari d’Aplicacions de les Tecnologies de la 
Informació 5.139,52 10.370,57

IU Institut Universitari d’Automàtica i Informàtica Industrial 4.138,25 10.370,57

IU
Institut Universitari de Conservació i Millora de 
l’Agrodiversitat Valenciana 1.544,35 10.370,57

IU Institut Universitari de Matemàtica Multidisciplinària 1.623,79 10.370,57
IU Institut Universitari de Motors Tèrmics 4.923,21 10.370,57
IU Institut Universitari de Restauració del Patrimoni 2.281,89 10.370,57
IU Institut Universitari de Tecnologia nanofotònica 2.732,10 10.370,57

IU
Institut Universitari de Telecomunicació i Aplicacions 
Multimèdia 4.569,35 10.370,57

IU
Institut Universitari d’enginyeria d’Aliments per al 
desenvolupament 3.896,36 10.370,57

IU Institut Universitari d’enginyeria de l’Aigua i Medi Ambient 2.013,39 10.370,57

IU
Institut Universitari Mixt de Biologia Molecular i Cel·lular 
de Plantes 2.522,64 10.370,57

IU Institut Universitari Mixt de Biomecànica de València 1.202,22 5.185,33
IU Institut Universitari Mixt de Tecnologia Química 3.528,41 10.370,57
IU Institut Universitari Mixt Tecnològic d’Informàtica 2.453,08 10.370,57

Total variable 63.383,59
Total pressupost distribuït 248.894,39
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inDicaDors relatius a resultats als centres Docents (exercici 2005*1+ exercici 2004*0,75)
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ePS d’ALCOI 61,50% 69,45% 3,94% 77,00% 6,70 8,95% 37,19%
ePS de GAndIA 58,54% 65,30% 5,84% 73,63% 6,79 23,42% 21,40%
eS d’InFORMÀTICA APLICAdA 60,66% 72,41% 8,51% 88,76% 6,75 8,11% 35,33%
eTS d’ARQUITeCTURA 64,50% 62,20% 1,16% 97,86% 5,78 34,39% 24,54%
eTS de GeSTIÓ en L’edIFICACIÓ 56,04% 71,78% 3,68% 83,64% 6,91 7,10% 50,04%
eTS deL MedI RURAL I enOLOGIA 60,85% 76,76% 5,58% 69,43% 6,70 7,18% 31,01%
eTS d’enG. AGRÒnOMS 62,74% 72,85% 5,30% 63,64% 6,87 28,59% 26,08%
eTS d’enG. de CAMInS, CAnALS I 
PORTS 57,40% 66,51% 5,17% 83,24% 5,98 15,72% 28,69%
eTS d’enG. de TeLeCOMUnICACIÓ 60,38% 75,53% 4,07% 87,71% 6,18 40,81% 16,66%
eTS d’enG. GeOdÈSICA, 
CARTOGRÀFICA I T. 52,63% 78,71% 5,24% 57,65% 5,89 10,68% 33,55%
eTS d’enG. IndUSTRIALS 59,29% 70,83% 4,67% 92,35% 5,02 31,70% 26,06%
eTS d’enGInYeRIA deL dISSenY 64,94% 79,35% 7,74% 94,01% 6,67 24,98% 32,66%
F. d’AdMInISTRACIÓ I dIReCCIÓ 
d’eMPReSeS 66,28% 90,02% 10,47% 89,28% 6,78 26,44% 31,75%
F. de BeLLeS ARTS 86,47% 92,63% 6,47% 96,50% 6,44 34,44% 16,74%
F. d’InFORMÀTICA 68,09% 80,60% 6,83% 96,88% 6,28 21,37% 28,76%
Total variable 63,27% 73,04% 5,31% 83,48% 6,65 22,35% 29,41%
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càlcul De valors relatius Dels centres Docents en relació al màxim De caDa inDicaDor
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ePS d’ALCOI 71,12% 74,97% 97,18% 78,69% 0,97 21,94% 74,33%
ePS de GAndIA 67,70% 70,49% 95,27% 75,24% 0,98 57,39% 42,77%
eS d’InFORMÀTICA APLICAdA 70,15% 78,17% 92,56% 90,70% 0,98 19,88% 70,60%
eTS d’ARQUITeCTURA 74,59% 67,14% 100,00% 100,00% 0,84 84,27% 49,04%
eTS de GeSTIÓ de L’edIFICACIÓ 64,81% 77,48% 97,45% 85,47% 1,00 17,40% 100,00%
eTS deL MedI RURAL I enOLOGIA 70,37% 82,86% 95,53% 70,95% 0,97 17,60% 61,97%
eTS d’enG. AGRÒnOMS 72,55% 78,64% 95,80% 65,04% 0,99 70,05% 52,12%
eTS d’enG. de CAMInS, CAnALS I 
PORTS 66,38% 71,80% 95,94% 85,05% 0,87 38,52% 57,34%
eTS d’enG. de TeLeCOMUnICACIÓ 69,82% 81,53% 97,05% 89,62% 0,90 100,00% 33,30%
eTS d’enG. GeOdÈSICA, 
CARTOGRÀFICA I T. 60,87% 84,97% 95,87% 58,91% 0,85 26,17% 67,05%
eTS d’enG. IndUSTRIALS 68,56% 76,46% 96,45% 94,37% 0,73 77,66% 52,09%
eTS d’enGInYeRIA deL dISSenY 75,11% 85,66% 93,34% 96,06% 0,97 61,20% 65,27%
F. AdMInISTRACIÓ I dIReCCIÓ 
d’eMPReSeS 76,65% 97,18% 90,58% 91,23% 0,98 64,78% 63,46%
F. de BeLLeS ARTS 100,00% 100,00% 94,62% 98,61% 0,93 84,40% 33,45%
F. d’InFORMÀTICA 78,74% 87,00% 94,26% 99,00% 0,91 52,37% 57,48%
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pressupost per resultats Docents en centres
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% Incentiu sobre 
pressupost d’activitat 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%

ePS d’ALCOI 5.396,44 5.688,89 7.374,20 5.970,53 7.363,99 1.664,82 5.640,02 39.098,89

ePS de GAndIA 6.364,08 6.626,31 8.955,71 7.072,70 9.245,67 5.394,99 4.020,88 47.680,35

eS d’InFORMÀTICA 
APLICAdA 4.403,18 4.906,39 5.809,48 5.692,56 6.136,02 1.247,89 4.431,37 32.626,89

eTS d’ARQUITeCTURA 9.739,70 8.767,17 13.057,82 13.057,82 10.936,71 11.003,71 6.403,08 72.965,99

eTS de GeSTIÓ de 
L’edIFICACIÓ 5.147,63 6.154,48 7.740,29 6.788,96 7.943,02 1.381,85 7.943,02 43.099,26

eTS deL MedI RURAL I 
enOLOGIA 3.189,10 3.755,14 4.329,07 3.215,26 4.398,68 797,59 2.808,43 22.493,26

eTS d’enG. 
AGRÒnOMS 5.051,47 5.475,53 6.670,42 4.528,10 6.923,80 4.877,29 3.628,87 37.155,48

eTS d’enG. de 
CAMInS, CAnALS I 
PORTS 5.839,33 6.315,81 8.438,83 7.481,58 7.617,01 3.388,48 5.043,91 44.124,94

eTS d’enG. de 
TeLeCOMUnICACIÓ 4.018,66 4.692,62 5.585,66 5.158,32 5.154,82 5.755,52 1.916,70 32.282,30

eTS d’enG. 
GeOdÈSICA, 
CARTOGRÀFICA I T. 2.197,26 3.067,41 3.460,89 2.126,68 3.079,65 944,85 2.420,62 17.297,36

eTS d’enG. 
IndUSTRIALS 7.303,52 8.145,20 10.274,28 10.052,79 7.749,21 8.273,06 5.548,68 57.346,74

eTS d’enGInYeRIA deL 
dISSenY 9.851,51 11.235,97 12.243,41 12.600,56 12.664,17 8.027,65 8.561,77 75.185,04

F. d’AdMInISTRACIÓ 
I dIReCCIÓ 
d’eMPReSeS 4.487,11 5.688,72 5.302,30 5.340,60 5.751,26 3.792,04 3.714,70 34.076,75

F. de BeLLeS ARTS 7.164,18 7.164,18 6.778,79 7.064,72 6.683,83 6.046,47 2.396,45 43.298,63

F. d’InFORMÀTICA 4.206,44 4.647,69 5.035,25 5.288,26 4.854,44 2.797,36 3.070,78 29.900,21

Total pressupost 
distribuït 84.359,62 92.331,50 111.056,38 101.439,44 106.502,30 65.393,58 67.549,28 628.632,11
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assignació De pressupost per resultats i+D+i a Departaments, 
instituts universitaris i ens propis D’investigació
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BIOLOGIA VeGeTAL 197,06 1.294,20
BIOTeCnOLOGIA 71,65 470,56
CIÈnCIA AnIMAL 1.642,13 10.784,75
COMPOSICIÓ ARQUITeCTÒnICA 186,22 1.223,01
COMUnICACIÓ AUdIOVISUAL, dOCUMenTACIÓ I HISTÒRIA de L’ART 336,68 2.211,16
COMUnICACIOnS 901,05 5.917,68
COnSeRVACIÓ I ReSTAURACIÓ de BÉnS 183,23 1.203,37
COnSTRUCCIOnS ARQUITeCTÒnIQUeS 302,14 1.984,32
dIBUIx 981,60 6.446,70
eCOnOMIA I CIÈnCIeS SOCIALS 607,44 3.989,39
eCOSISTeMeS AGROFOReSTALS 137,94 905,93
enGInYeRIA CARTOGRÀFICA, GeOdÈSIA I FOTOGAMÈTRICA 976,61 6.413,92
enGInYeRIA de COnSTRUCCIÓ I de PROJeCTeS enGInYeRIA CIVIL 269,11 1.767,39
enGInYeRIA de SISTeMeS I AUTOMÀTICA 415,44 2.728,42
enGInYeRIA deL TeRRenY 62,79 412,38
enGInYeRIA eLÈCTRICA 283,28 1.860,45
enGInYeRIA eLeCTRÒnICA 479,13 3.146,70
enGInYeRIA HIdRÀULICA I MedI AMBIenT 1.451,43 9.532,32
enGInYeRIA I InFRAeSTRUCTURA deL TRAnSPORT 198,87 1.306,09
enGInYeRIA MeCÀnICA I de MATeRIALS 103,31 678,49
enGInYeRIA QUÍMICA I nUCLeAR 698,71 4.588,80
enGInYeRIA RURAL I AGROALIMenTÀRIA 174,57 1.146,50
enGInYeRIA TÈxTIL I PAPeReRA 482,15 3.166,54
eSCULTURA 2.418,76 15.885,30
eSTAdÍSTICA I InVeSTIGACIÓ OPeRATIVA APLICAdeS I QUALITAT 1.288,62 8.463,06
exPReSSIÓ GRÀFICA A L’enGInYeRIA 674,27 4.428,29
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exPReSSIÓ GRÀFICA ARQUITeCTÒnICA 210,42 1.381,94
FÍSICA APLICAdA 2.021,87 13.278,71
IdIOMeS 632,80 4.155,94
InFORMÀTICA de SISTeMeS I COMPUTAdORS 1.656,13 10.876,70
MÀQUIneS I MOTORS TÈRMICS 229,47 1.507,05
MATeMÀTICA APLICAdA 220,39 1.447,42
MeCÀnICA deL MedI COnTInU I TeORIA d’eSTRUCTUReS 306,65 2.013,94
MeCAnITZACIÓ I TeCnOLOGIA AGRÀRIA 282,69 1.856,58
ORGAnITZACIÓ d’eMPReSeS, eCOnOMIA FInAnCeRA I 
COMPTABILITAT 1.031,62 6.775,20

PInTURA 992,72 6.519,73
PROdUCCIÓ VeGeTAL 275,27 1.807,85
PROJeCTeS ARQUITeCTÒnICS 315,31 2.070,81
PROJeCTeS d’enGInYeRIA 769,88 5.056,22
QUÍMICA 564,04 3.704,35
SISTeMeS InFORMÀTICS I COMPUTACIÓ 5.686,18 37.344,20
TeCnOLOGIA d’ALIMenTS 1.008,05 6.620,41
TeRMOdInÀMICA APLICAdA 327,15 2.148,57
URBAnISMe 279,66 1.836,68
Subtotal variables 32.334,49
Subtotal pressupost distribuït 212.357,99



212

GESTIÓ ECONÒMICA

El pressupost de despeses per al 2007

Denominació

VI
A

IP
 2

00
5

To
ta

l p
re

ss
up

os
t 

20
07

Centre Avançat de Microbiologia d’Aliments 348,54 2.289,05
Centre de Biomaterials 876,82 5.758,55
Centre d’ecologia Química Agrícola 324,48 2.131,03
Centre d’enginyeria econòmica 257,18 1.689,04
Centre d’especialització en Gestió d’empreses Agroalimentàries 575,74 3.781,19
Centre d’Investigació Art i entorn 872,75 5.731,82
Centre d’Investigació de Gestió i enginyeria de la Producció 1.007,69 6.618,04
Centre d’Investigació en Tecnologia de Vehicles 571,71 3.754,73
Centre d’Investigació i Innovació en Bioenginyeria 1.248,84 8.201,80
Centre Valencià d’estudis sobre el Reg 1.062,69 6.979,26
Inst. d’Invest. en Quím. Molecular Aplicada 1.364,02 8.958,25
Institut Agroforestal Mediterrani 1.517,44 9.965,84
Institut de Ciència i Tecnologia del Formigó 1.065,21 6.995,81
Institut de disseny per a la Fabricació i Producció Automàtica 1.209,92 7.946,20
Institut de Gestió i Innovació del Coneixement 516,98 3.395,29
Institut de Matemàtica Pura i Aplicada 1.931,23 12.683,43
Institut de Seguretat Industrial, Radiofísica i Mediambiental 2.434,57 15.989,13
Institut de Tecnologia de Materials 1.369,35 8.993,26
Institut de Tecnologia elèctrica 482,80 3.170,81
Institut del Transport i Territori 429,39 2.820,04
Institut d’enginyeria energètica 1.347,68 8.850,94
Institut Universitari d’Aplicacions de les Tecnologies de la Informació 5.139,52 33.753,99
Institut Universitari d’Automàtica i Informàtica Industrial 4.138,25 27.178,11
Institut Universitari de Conservació i Millora de l’Agrodiversitat Valenciana 1.544,35 10.142,58
Institut Universitari de Matemàtica Multidisciplinària 1.623,79 10.664,30
Institut Universitari de Motors Tèrmics 4.923,21 32.333,37
Institut Universitari de Restauració del Patrimoni 2.281,89 14.986,40
Institut Universitari de Tecnologia nanofotònica 2.732,10 17.943,17
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els pressupostos corresponents al reconeixement individualitzat de resultats de la docència i 
la investigació estan considerats en els programes ACe i ACI respectivament i seran distribuïts 
posteriorment d’acord amb els indicadors que hi estan associats. 

6.4.2.2. Despeses de programes de millora docent i I+D+i

en l’assignació de recursos del pressupost 2007 a programes de suport a la millora docent i 
d’investigació, desenvolupament tecnològic i innovació, i dins del context de manteniment de la 
totalitat dels programes actuals, han de destacar-se la posada en marxa de les següents noves 
línies o l’ampliació d’alguna ja existent: 
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Institut Universitari de Telecomunicació i Aplicacions Multimèdia 4.569,35 30.009,38
Institut Universitari d’enginyeria d’Aliments per al desenvolupament 3.896,36 25.589,49
Institut Universitari d’enginyeria de l’Aigua i Medi Ambient 2.013,39 13.223,01
Institut Universitari Mixt de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes 2.522,64 16.567,53
Institut Universitari Mixt de Biomecànica de València 1.202,22 7.895,63
Institut Universitari Mixt de Tecnologia Química 3.528,41 23.172,97
Institut Universitari Mixt Tecnològic d’Informàtica 2.453,08 16.110,70
Subtotal variables 63.383,59
Subtotal pressupost distribuït 416.274,12

Total variable 95.718,08
Total pressupost distribuït 628.632,11
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pressupost De Despeses / noves accions en els programes De millora Docent i i+D+i

Accions Responsable Dotació en 
pressupost 2007

A

dotació de crèdit de despeses de personal per a 
finançar la transformació de fins a 300 places de 
titular d’escola universitària a titular d’universitat 
en el transcurs de l’exercici 2007.

V. d’Ordenació Acadèmica  487.695,00 € 

B
Ampliació de la dotació de 2006 del pla 
d’equipament docent per impulsar l’adaptació de 
laboratoris docents als requeriments de l’eeeS.

V. d’Ordenació Acadèmica 
i V. e. i Convergència 

europea
 500.000,00 € 

C Ampliació de la dotació de 2006 del pla 
d’equipament docent per a noves titulacions. V. d’Ordenació Acadèmica  50.000,00 € 

d Programa de captació dels millors estudiants de 
batxillerat a la UPV. V. d’Alumnat i Intercanvi  26.400,00 € 

e Programa de promoció de l’ampliació de la 
matrícula femenina en titulacions tecnològiques. V. de Comunicació i Imatge  60.000,00 € 

F

Ampliació dels programes d’intercanvi acadèmic 
consolidant l’esforç pressupostari net de la UPV i 
incorporant el major finançament extern del MEC 
(no suposa finançament addicional).

V. d’Alumnat i Intercanvi  297.486,79 € 

G
dotació d’un programa anual de captació 
d’investigadors d’excel·lència, per potenciar 
l’activitat d’I+d+i de la UPV.

V. de I+d+i  300.000,00 € 

H
Ampliació de cinc noves places de personal de 
suport a la investigació  PSI4 (fins a assolir 65 
dotacions)

V. de I+d+i  100.000,00 € 

Total recursos nets assignats en pressupost 2007  1.821.581,79 € 
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6.4.2.3. Despeses de govern universitari i programes d’acció social i cultural

D’acord amb el criteri d’elaboració aprovat, els crèdits assignats a les oficines gestores corres-
ponents a les àrees de govern universitari i programes d’acció social i cultural s’han pressu-
postat amb l’increment del deflactor del PIB previst sobre els nivells assignats en el pressupost 
base de 2006. A aquesta actualització s’han afegit les variacions específiques següents:

6.4.2.4. Despeses de serveis generals

La pressupostació per a l’exercici 2007 de la despesa dels serveis generals de la Universitat 
s’até al criteri general d’actualització de l’increment del deflactor del PIB previst. D’aquesta regla 
general s’exceptuen aquells conceptes de despesa que tenen com a principal factor explicatiu 
la variable superfície, que evolucionen d’acord amb la seua posada en servei i les despeses per 
subministraments energètics que segueixen la pauta obligada per les condicions del mercat.

pressupost De Despeses / noves accions a les Despeses De govern  
universitari i programes D’acció social i cultural

Accions Responsable  Dotació en 
pressupost 2007 

J

Ampliació de la transferència a la Fundació CPI 
per a la posada en marxa d’una unitat de relació 
UPV/empresa, per impulsar la difusió de les 
capacitats d’I+d+i de la UPV al teixit empresarial 
valencià

C. Social  100.000,00 € 

K dotació anual del conveni amb la Fundació 
Giménez Lorente V. Relacions Institucionals  30.000,00 € 

L dotació inicial del programa commemoratiu UPV 
40 anys, a celebrar el 2007-2008 V. Cultura  150.000,00 € 

M Renovació d’equipament esportiu a les sales i 
reparació d’esquaix V. esports  150.000,00 € 

n Ampliació del fons d’acció social i ajudes a 
l’escola infantil V. Relacions Institucionals  52.000,00 € 

Total recursos nets assignats en pressupost 2007  482.000,00 € 
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en relació amb la primera de les excepcions, en l’últim quadrimestre de 2007 s’ha produït 
l’entrada en funcionament de noves superfícies amb una dimensió aproximada dels 25.782,7 
m2 (2a fase edifici IDI5), que repercutirà en el creixement de les despeses associades, la qual 
cosa suposa una variació del 6,3% de la superfície útil de la Universitat.

Aquest increment de superfície en servei afecta tres conceptes de despeses generals: des-
peses de manteniment, despeses en subministraments energètics i despeses de neteja i se-
guretat, per als quals la taxa d’actualització prevista s’amplia en un 6,3% en valor base anual 
addicional a l’actualització de preus estimada.

en relació amb la segona d’aquestes, el preu del subministrament elèctric i de gas, la situació 
del mercat ha evolucionat en sentit molt negatiu; a una pujada generalitzada de preus dels 
productes energètics i la revisió a l’alça de les tarifes oficials, s’ha afegit la pèrdua d’una posició 
avantatjosa de la UP�, que havia aconseguit –en els últims quatre exercicis– rebaixes substan-
cials sobre les tarifes oficials.

La situació del mercat ha conduït a una situació en què, havent finalitzat els contractes en vigor 
dels subministradors amb la UPV el passat mes de juliol del 2006, aquests renunciaren antici-
padament a la pròrroga dels contractes, i resultà la menor opció de preu la denominada refugi 
a tarifa, fet que suposa una variació del preu del kW/h des de 0,65691 euros fins als 0,98738 
euros actuals, d’on resulta un 50,3% d’increment d’aquest.

Preveient aquesta evolució negativa del mercat, en què la capacitat d’incidència de la UPV és 
actualment inexistent, s’ha plantejat –des de l’inici de 2006 i en col·laboració amb el Departa-
ment d’Enginyeria Elèctrica– un programa d’estalvi energètic (programa DERD), que consisteix 
en la monitorització del sistema elèctric dels diferents edificis i la programació i gestió d’una 
gestió energètica responsable. 

L’aplicació d’aquest programa a dos edificis complets del campus de �era ha produït un es-
talvi del seu consum energètic del 18%. Per això, se n’ha plantejat l’extensió a la totalitat dels 
edificis, pressupostant una inversió prevista per al 2007 de 336.000 euros, dotada a l’oficina 
gestora de manteniment.
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d’acord amb el que s’ha assenyalat anteriorment, l’estimació de necessitats de crèdit pressu-
postari per a les oficines gestores de Manteniment i Serveis Generals és la següent:

6.4.3 Despeses d’inversions en infraestructures

Les dotacions de despeses destinades a l’execució de la programació de la inversió en infraes-
tructures es determinen mitjançant l’agregació de l’import de tres conceptes:

Previsió per al pagament de les certificacions d’obres que es troben en execució. •

pressupost De Despeses D’oficines centralitzaDes

€ 2006 € 2007

COnCePTeS de deSPeSeS P. Base 2006 Pr. InICIAL 
2007

 Variació 
2007/2006

% Variació 
2007/2006

Manteniment 2.980.536,32 3.701.152,57 720.616,25 24,2%
despeses de funcionament 2.750.698,24 3.027.500,00 276.801,76 10,1%
Inversions 229.838,08 673.652,57 443.814,49 193,1%
Serveis generals 16.341.939,12 19.021.002,86 2.679.063,74 16,4%
Tributs 7.570,14 7.827,52 257,38 3,4%
Arrendaments  264.452,72 273.444,11 8.991,39 3,4%
Reparació i conservació 61.212,85 63.294,09 2.081,24 3,4%
Subministrament elèctric, gas, 
aigua, etc. 5.257.631,21 6.986.077,47 1.728.446,26 32,9%

Telèfon, correu i altres serveis de 
transport 833.073,97 861.398,48 28.324,51 3,4%

neteja, seguretat i altres treballs 
fets per empreses 8.807.697,17 9.680.909,88 873.212,71 9,9%

Assegurances 491.341,36 508.046,97 16.705,61 3,4%

Material d’oficina, fotocòpies i 
altres compres 181.657,20 187.833,54 6.176,34 

3,4%

despeses diverses 266.514,49 275.575,98 9.061,49 3,4%
despeses de viatges de gestió i 
indemnitzacions 75.251,26 77.809,80 2.558,54 3,4%

Inversions menors 95.536,75 98.785,00 3.248,25 3,4%
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Previsió per al pagament de les certificacions derivades de les necessitats del programa 
d’inversions RAM i d’equipament general, a conseqüència de l’entrada en servei de nous 
espais docents, d’investigació i de serveis.

Previsió per al pagament de les certificacions d’obres derivades de l’aplicació del Progra-
ma d’Infraestructures de la UPV 2006-2010.

La informació que conté el quadre adjunt final mostra la informació detallada del Programa 
d’Infraestructures 2006-2010, i que les necessitats pressupostàries de pagament, que es deri-
ven de l’execució de l’obres en curs i programades d’infraestructures docents, d’investigació i 
de reposició, ampliació i millora, estimades fins a la finalització de l’exercici 2007, ascendeixen 
a 67.226.050,93 euros. 

•

•

resum D’inversions programaDes/ executat 31.12.2005 i programaDes 2006-2010
Projecte Import 

projecte 
Executat a 
31/12/2005

Anualitat 
2006     

Anualitat 
2007

Anualitat 
2008

Anualitat 
2009

Anualitat 
2010

PROJeCTeS en exeCUCIÓ
Campus de VERA

Reforma de la F. d’Informàtica 8.180.075,75 6.984.865,15 1.195.210,60

Climatització ETS Gestió en l’Edificació 3a fase 389.767,60 354.778,33 34.989,27

Reforma bloc nord eTSeCCCP 534.454,84 534.454,83 0,00

Aparcament c/ Adolfo Suárez 13.482.799,35 11.095.792,81 2.387.006,54

Reforma bloc sud eTSeCCCP 519.942,54 453.930,91 66.011,63

Climatització sud, nord, centre eTSeCCP 2a planta 770.712,15 573.769,67 196.942,48

Edifici FADE/Cartografia (origen + modificat) 22.315.746,57 19.759.909,05 2.555.837,52

Vestidors piscina coberta prevenció legionel·la 47.993,96 0,00 47.993,96

Reforma planta 1a i 2a eTS Informàtica Aplicada 708.137,06 540.531,78 167.605,28

Edifici Carbonell EPSA 14.195.658,21 11.593.425,71 2.602.232,50

Substitució climatització edificis A i B EPSG 599.809,39 545.281,26 54.528,13

Obres iniciades abans de març de 2005 61.745.097,42 52.436.739,50 9.308.357,92

Edifici ampliació ETSGE 7.141.304,94 5.493.311,49 3.570.652,45 3.570.652,49

Reforma de laboratoris dep. de Química 1.168.957,09 1.005.067,75 1.005.067,75 163.889,34

Fase II eTSA i ampliació eTSA/eTSeCCP 16.537.664,75 13.898.999,46 1.837.518,31 5.512.554,92 5.512.554,92 3.675.036,61

Urbanització i aparcaments ePSA 2.410.564,66 1.812.543,92 688.732,76 1.721.831,90

Reforma eTSeCCP bloc d-5 1.352.786,04 1.310.637,87 676.393,02 676.393,02

Remodelació complex FBA i aparcament 36.467.112,00 34.578.115,16 2.064.876,57 12.155.703,76 12.155.703,76 10.090.827,91

Biblioteca ePSG 10.997.660,46 9.382.104,14 916.471,71 3.665.886,82 5.040.594,38 1.374.707,56

Totals obres docents en execució 137.821.147,36 119.917.519,29 20.068.070,48 27.466.912,25 22.708.853,05 15.140.572,08 0,00
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6.4.4. Despeses i passius financers

el pressupost de la UPV per al 2007 preveu la dotació de crèdits per un import de 10.294.879,91 
euros per a atendre despeses financeres, i de 580.944,63 euros per a atendre amortitzacions, 
derivats ambdós de les emissions de bons i préstecs en vigor, realitzades entre els exercicis 
1996 i 2004, en aplicació dels programes plurianuals d’inversió de la Generalitat Valenciana.

Projecte Import 
projecte 

Executat a 
31/12/2005

Anualitat 
2006     

Anualitat 
2007

Anualitat 
2008

Anualitat 
2009

Anualitat 
2010

Projectes, obres menors i liquidacions

RAM reformes i obres menors 43.349.016,99 11.715.981,53 6.340.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.646.517,73 6.646.517,73

RAM urbanització i qualitat ambiental 4.205.250,00 4.205.250,00

equipament 22.017.627,07 5.027.003,48 5.660.084,34 2.330.539,25 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Projectes 20.159.122,86 5.409.122,86 3.000.000,00 2.750.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

escultures 304.620,62 213.075,26 91.545,36 0,00 0,00 0,00 0,00

Telefonia 131.821,52 122.651,25 9.170,27 0,00 0,00 0,00 0,00

Preu just, terrenys i sentències 1.108.722,90 1.108.722,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totals RAM, equipament, assistències tècniques, etc. 87.070.931,96 23.596.557,28 15.100.799,97 15.285.789,25 16.205.250,00 12.646.517,73 12.646.517,73

OBReS PendenTS de LICITAR
Reforma departament de Mecanització Agrària 1.249.035,81 0,00 0,00 0,00 1.091.748,17 157.287,64 0,00

Ampliació planta baixa eTSeCCP 1.874.147,13 0,00 0,00 546.046,98 1.092.093,96 236.006,19 0,00

eTSeCCCP M4 i nau pesant  dIC 4.800.000,00 0,00 0,00 412.500,00 2.400.000,00 1.987.500,00 0,00

Ampliació  eTSeT, idiomes, C. Llengües i aparcament 11.731.200,00 0,00 0,00 3.417.974,09 3.417.974,09 3.133.142,92 1.762.108,89

nova seu eTSMRe 14.500.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 100.000,00 0,00

nau pesada I. Aeronàutica 3.150.000,00 0,00 0,00 250.000,00 1.650.000,00 1.250.000,00

Ampliació ASIC i biblioteca 4.320.000,00 0,00 0,00 0,00 157.333,10 1.887.997,15 2.274.669,76

Ampliació departaments zona eTSeI 2.160.000,00 0,00 0,00 0,00 1.415.997,86 471.999,29 272.002,85

Totals obres en projecte de caràcter DOCENT 43.784.382,94 0,00 0,00 11.826.521,08 18.425.147,18 9.223.933,18 4.308.781,50

Totals generals infraestructures DOCENTS i 
GENERALS

268.676.462,26 143.514.076,57 35.168.870,45 54.579.222,57 57.339.250,24 37.011.022,99 16.955.299,23

Ciutat Politècnica de la Innovació

Laboratori de Microscòpia electrònica 1.397.812,02 1.313.950,00 419.345,71 978.466,31

Edifici laboratoris Nanofotònica 10.068.286,02 9.665.554,00 3.626.516,08 6.441.769,94

Edifici IDI 3a fase 27.388.800,00 24.510.237,00 4.093.209,58 5.226.592,11 8.169.261,99 8.982.980,69

Totals obres en curs I+D+I 38.854.898,04 35.489.741,00 8.139.071,37 12.646.828,36 8.169.261,99 8.982.980,69 0,00

Totals generals DESPESES infraestructures I+D+I 38.854.898,04 35.489.741,00 8.139.071,37 12.646.828,36 8.169.261,99 8.982.980,69 0,00

Totals generals DESPESES 307.531.360,30 179.003.817,57 43.307.941,82 67.226.050,93 65.508.512,23 45.994.003,68 16.955.299,23
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Així mateix, preveu una dotació de 222.746,72 euros per a atendre les despeses financeres 
que pogueren derivar-se de les operacions de tresoreria que fóra necessari concertar amb 
entitats de crèdit, d’acord amb els límits i les circumstàncies previstes en les normes de funcio-
nament del pressupost 2007.

Finalment, es doten 1.881.461,30 euros per a finançar l’anualitat 2007 de l’amortització de les 
bestretes reintegrables concedides per l’administració general de l’estat per al finançament 
d’equipament científic i infraestructures de parcs científics.



7
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La Universitat Politècnica de València, a través del Vicerectorat de Cooperació i Projectes de 
desenvolupament, promou i gestiona programes i projectes de desenvolupament a Iberoamèri-
ca amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament humà a través de la formació específica, 
transferència de tecnologia, creació d’infraestructures vinculades a la formació, l’ocupació i la 
creació d’empreses. Així mateix, tracta de canalitzar i donar resposta a demandes procedents 
d’altres zones, especialment el nord d’Àfrica i sempre considerant les peculiaritats socioeconò-
miques i culturals específiques. 

dins del Vicerectorat s’integren el Centre de Cooperació al desenvolupament, el Centre CeTA-
UP�, l’Oficina de la UP� a Colòmbia i la Unitat de Projectes de Desenvolupament. L’activitat 
desenvolupada pel Vicerectorat, en cadascuna de les àrees de la seua competència, durant el 
curs acadèmic 2006–2007 se sintetitza tot seguit.

7.1.1. Formació en temes relacionats amb la cooperació al desenvolupament

S’han organitzat, gestionat i desenvolupat les accions següents a la Comunitat Valenciana: 

especialista Universitari en Gestió de Projectes i Processos de desenvolupament. 

diversos cursos sobre Metodologies de Projectes de Cooperació al desenvolupament 
destinats als distints agents de la cooperació.

7.1.2. Sensibilització de la comunitat universitària i del nostre entorn social

S’han organitzat diverses activitats que de manera permanent contribueixen a la sensibilització 
i conscienciació sobre els problemes que afecten els països més desfavorits. entre d’altres, cal 
destacar:

Programació periòdica de conferències i seminaris a càrrec de persones de  prestigi reco-
negut en el món de la cooperació i el desenvolupament. 

•
•

•

7.1. Vicerectorat de Coordinació i Desenvolupament
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Organització de la setmana intercultural sobre el fenomen migratori i la construcció d’una 
societat de convivència entre les distintes cultures.

Suport a l’edició de documents, publicacions, experiències, manuals de bones pràctiques, 
etc., sobre desenvolupament i cooperació internacional. 

Comercialització a la Universitat de productes de comerç just. 

Promoció d’accions formatives sobre voluntariat i participació en col·laboració amb entitats 
socials i OnGd de l’entorn pròxim a la UPV.

Participació en el Programa de Voluntaris de nacions Unides: xarxa de Voluntaris Univer-
sitaris de nacions Unides davant dels Objectius de desenvolupament del Mil·lenni.

Suport per a la consolidació de la formació sobre cooperació internacional al desenvolupa-
ment en l’àmbit de la docència reglada.

Realització de projectes final de carrera en cooperació per al desenvolupament.

7.1.3. Execució d’accions de cooperació directa amb els països del Sud

Amb aquestes accions, la UPV propicia la realització de projectes i programes solidaris que 
possibiliten el desenvolupament humà a través de la formació específica, transferència de tec-
nologia, creació d’infraestructures vinculades a la formació, l’ocupació i la creació d’empreses.

Projecte de desenvolupament Integral a Santa Cruz de la Sierra (Bolívia): fases II, en con-
veni amb la Generalitat Valenciana.

Animació, disseny i desenvolupament de minicadenes productives al districte turístic de 
Cartagena de Indias – Colòmbia, en conveni amb la Generalitat �alenciana i les fundacions 
Corona i Mario Santo domingo.

Creació d’un sistema de gestió dels processos participatius per a l’obtenció d’un equilibri 
sostenible a San Andrés, Providencia i Santa Catalina: un instrument per a la gestió de la 
reserva de la biosfera. Realitzat en conveni amb la Fundació Biodiversitat.

Creació del Centre de desenvolupament Turístic de l’Arxipèlag de San Andrés, Providen-
cia i Santa Catalina. Colòmbia.

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
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Programa de promoció de l’ocupació i consolidació de la microempresa a Medellín i municipis 
contigus. en conveni amb FeVeS.

Programes de passanties: Investigació científica i tecnològica com a cooperació universi-
tària al desenvolupament. Fase I�. Cofinançat per la Generalitat �alenciana.

Implementació d’un model de gestió eFQM per a la Corporació Colombiana d’Investigació 
Agropecuària (CORPOICA). Colòmbia.

disseny del model de l’arquitectura organitzativa del procés d’execució de la formació pro-
fessional i la gestió d’accions de formació basades en competències laborals i prova del 
model en deu centres de formació. Finançat pel Servei nacional d’Aprenentatge -SenA- 
de Colòmbia.

7.1.4. Fòrum de trobada i de documentació per al suport als agents involucrats en 
el món de la cooperació

Realització de jornades anuals sobre codesenvolupament: La universitat enfront del repto 
de la immigració i Les remeses dels immigrants i la seua importància en el desenvolu-
pament dels països d’origen.  Cofinançades per la Direcció General d’Immigració de la 
Generalitat Valenciana.

Creació i gestió d’un fons de documentació per a donar suport als grups de treball interes-
sats a millorar la cooperació internacional.  S’han adquirit més de 200 títols i el fons docu-
mental s’ha consultat per nombrosos professors i alumnes. També s’ha possibilitat l’accés 
a persones externes a la Universitat, especialment als recursos tècnics de les OnGd.

7.1.5. Formació de postgrau i formació contínua (Colòmbia)

En aquest curs s’ha intensificat la col·laboració de la UP� amb universitats i institucions co-
lombianes que es va iniciar el 1984.  Fruit d’això són els programes de postgrau que estan 
previstos desenvolupar.

Hem tractat de millorar la imatge de la nostra universitat al país i fruit de tot això és que es troba 
en vies de solució l’homologació dels títols de doctor realitzats mitjançant conveni amb diverses 

•

•

•

•

•

•

225

RELACIONS INTERNACIONALS

Vicerectorat de Coordinació i Desenvolupament

225



universitats colombianes. en aquests moments podem dir que la majoria de les sol·licituds 
d’homologació presentades les ha aprovat el Ministeri d’educació colombià.

S’ha dinamitzat l’actuació de COINNO�AR Corporació Universitat – Empresa, de què és fun-
dadora la UP� i s’ha creat l’Oficina de la UP� a Bogotà, a través de la qual es desenvolupa 
una intensa labor de promoció i de suport logístic i administratiu a les activitats que aquesta 
Universitat duu a terme a Colòmbia.

S’han portat a cap quatre edicions de l’especialista Universitari en Gestió d’empreses i altres 
quatre de l’especialista Professional en Gestió d’empreses. També s’han desenvolupat dues 
edicions de l’especialista Universitari en Gestió de l’energia elèctrica i cinc cursos de formació 
específica en l’àrea de Cartografia, Geodèsia i Fotogrametria.

S’ha continuat donant suport a la realització de treballs d’investigació i tesis, vinculats als pro-
grames de doctorat impartits per la UPV en conveni amb universitats colombianes.

Amb onze universitats dels departaments del Valle i d’Antioquia s’ha signat un conveni especí-
fic amb la UP� per a reforçar-ne la Xarxa de Centres de Transferència Tecnològica.

7.1.6. Formació de postgrau i formació contínua (Cuba)

es va realitzar el Programa d’especialista Universitari en desenvolupament, Sostenibilitat i 
ecodisseny en col·laboració amb l’Institut Superior Politècnic José Antonio echeverria (CUJAe) 
i es continuà el Programa de doctorat en Computació Paral·lela i distribuïda. es van impartir 
diversos cursos de formació contínua i extensió universitària.

S’ha signat un acord de cooperació en formació i assistència tècnica amb la Universitat de les 
Ciències Informàtiques, i s’han iniciat ja les activitats inicials previstes.
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7.2.1. Programa Erasmus curs 2006-2007

Programa de la Unió europea per a la mobilitat d’estudiants i professors universitaris amb re-
coneixement acadèmic d’estudis.

7.2.1.1 Mobilitat d’estudiants curs 2006-2007

evolució De la mobilitat erasmus enviaDa/rebuDa (últims 10 cursos acaDèmics)

alumnat erasmus enviat i rebut per la upv per centre – curs 2006-2007

7.2. Oficina de Programes Internacionals d’Intercanvi
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1998-98 1997-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07

ALUMnAT enVIAT 506 553 793 810 879 953 940 1.027 1.106 1.046

ALUMnAT ReBUT 320 367 494 693 861 1.089 1.303 1.410 1.665 1.685

CENTRE ENVIAT REBUT
ePSA 56 127
ePSG 102 167
eTSA 134 195
eTSGe 38 25



alumnat erasmus enviat i rebut per la upv per paÏsos - curs 2006-2007

CENTRE ENVIAT REBUT
eTSeA 55 175
eTSIAP 46 49
eTSeCCP 56 104
eTSeGCT 30 35
eTSeI 130 253
eTSeT 79 66
eTSed 124 135
eTSMRe 23 47
FAde 45 103
FBA 75 124
FI 46 80
FORd 2 0
PAx 5 0
TOTAL 1.046 1.685

PAÍS ENVIAT REBUT
ALeMAnYA 156 309
ÀUSTRIA 21 60
BÈLGICA 48 80
BULGÀRIA 0 1
dInAMARCA 50 8
eSLOVÀQUIA 2 9
eSLOVÈnIA 4 9
eSTÒnIA 1 7
FInLÀndIA 59 54
FRAnÇA 109 287
GRÈCIA 14 33
HOnGRIA 6 22
IRLAndA 46 6
ISLÀndIA 0 1

228

RELACIONS INTERNACIONALS

Oficina de Programes Internacionals d’Intercanvi



Distribució alumnat erasmus enviat per la upv per sexe - curs 2006-2007

PAÍS ENVIAT REBUT
ITÀLIA 168 300
LeTÒnIA 4 1
LITUÀnIA 6 17
nORUeGA 28 25
PAÏSOS 
BAIxOS

57 35

POLÒnIA 28 119
PORTUGAL 19 44
ReGne UnIT 75 13
ReP. TxeCA 67 83
ROMAnIA 1 19
SUÈCIA 62 40
SUÏSSA 5 8
TURQUIA 8 95
xIPRe 2 0
TOTAL 1.046 1.685

SEXE ALUMNAT ENVIAT

dones 468
Homes 578
TOTAL 1.046
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alumnat erasmus enviat per DuraDa De l’estaDa - curs 2006-2007

nre. D’institucions europees que Han rebut alumnat erasmus De la upv

CURS 
ACADÈMIC

Nre. 
D’UNIVERSITATS

96-97 129
97-98 166
98-99 187
99-00 215
00-01 248
01-02 267
02-03 287
03-04 277
04-05 284
05-06 306
06-07 301
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7.2.1.2 Mobilitat de docents curs 2006-2007

en el curs 2006-2007 es realitzaren 130 accions TS (missions docents de curta durada) i es 
reberen 52 professors en aquest programa.

nre. D’accions ts realitzaDes per paÍs
PAÍS REBUT ENVIAT
ALeMAnYA 9 23
ÀUSTRIA 4 1
BÈLGICA 1 4
dInAMARCA 2 6
eSLOVÀQUIA 1 1
eSTÒnIA 2 0
FInLÀndIA 3 3
FRAnÇA 6 14
GRÈCIA 5 6
HOnGRIA 0 2
IRLAndA 1 3
ITÀLIA 16 34
LeTÒnIA 0 1

RELACIONS INTERNACIONALS

Oficina de Programes Internacionals d’Intercanvi

231



nre. D’accions ts realitzaDes per centre

PAÍS REBUT ENVIAT
LITUÀnIA 5 3
nORUeGA 3 4
PAÏSOS 
BAIxOS 0 1

POLÒnIA 10 5
PORTUGAL 2 3
ReGne UnIT 4 2
ReP. TxeCA 6 6
ROMAnIA 2 3
SUÈCIA 3 0
TURQUIA 8 5
TOTAL 93 130

CENTRE REBUT ENVIAT
ePSA 0 5
ePSG 12 8
eTSA 5 12
eTSGe 4 10
eTSeA 20 25
eTSeCCP 2 9
eTSed 0 3
eTSeGCT 1 1
eTSeI 2 10
eTSeT 0 3
eTSIAP 0 5
eTSMRe 20 20
FAde 5 3
FBA 21 16
FI 1 0
TOTAL 93 130
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7.2.2. Programa PROMOE curs 2006-2007

Programa propi de la UPV amb objecte de complementar la mobilitat i possibilitats oferides pels 
programes de la Ue. Aquest programa s’inicia en el curs 1997-1998.

alumnat enviat per la upv per centre - curs 2006-2007

alumnat enviat per la upv per paÏsos - curs 2006-2007

CENTRE Nre. ALUMNAT 
ENVIAT

ePSA 6
ePSG 18
eTSA 12
eTSGe 4
eTSeA 22
eTSeCCP 15
eTSed 15
eTSeGCT 6
eTSeI 19
eTSeT 16
eTSIAP 6
eTSMRe 14
FAde 12
FBA 21
FI 6
TOTAL 192

PAÍS Nre. D’ALUMNAT

ALeMAnYA 4
AnGOLA 1
ALGÈRIA 1
ARGenTInA 20
AUSTRÀLIA 4
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7.2.3. Altres programes

alumnat estranger D’intercanvi* no erasmus rebut per paÏsos 2006-2007

PAÍS Nre. D’ALUMNAT

ÀUSTRIA 2
BOLÍVIA 2
BRASIL 12
CAnAdÀ 3
COSTA RICA 2
CUBA 5
eQUAdOR 2
eUA 27
FRAnÇA 22
JAPÓ 5
JORdÀnIA 1
MÈxIC 45
nICARAGUA 1
PeRÚ 1
ReGne UnIT 9
TAIWAn 2
URUGUAI 1
xILe 17
xInA 3
TOTAL 192

PAÍS Nre. ALUMNAT

ARGenTInA 19
AUSTRÀLIA 6
BOLÍVIA 3
BRASIL 27
CAnAdÀ 7
COLÒMBIA 79
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(*): Acords específics d’intercanvi, Atlantis, Altres programes

alumnat estranger D’intercanvi* no erasmus rebut per centres 2006-2007

(*): Acords específics d’intercanvi, Atlantis, Altres programes

PAÍS Nre. ALUMNAT

eQUAdOR 2
eUA 44
FRAnÇA 1
ISRAeL 5
JAPÓ 4
MÈxIC 111
VeneÇUeLA 1
xILe 33
TOTAL 342

CENTRE Nre. ALUMNAT

ePSA 2
ePSG 13
eTSA 58
eTSGe 7
eTSeA 11
eTSeCCP 20
eTSed 43
eTSeGCT 1
eTSeI 39
eTSeT 46
eTSIAP 3
eTSMRe 16
FAde 50
FBA 24
FI 9
TOTAL 342
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7.2.3.1. Programa EU-Austràlia Sharing our Heritages

La UPV participa en un projecte de la Comissió europea del programa eU-Austràlia anomenat 
Sharing our Heritages: Master classes in cultural and natural heritage management. el progra-
ma consisteix bàsicament que estudiants europeus, incloent-hi alumnes de la UPV, cursen un 
màster a Austràlia i finançar-ne les despeses amb fons europeus. Se n’han realitzat diverses 
edicions. Al final de cadascuna s’ofereix una classe magistral a la seu de la UNESCO a París o 
al parc Kakadu, patrimoni de la humanitat, al territori del nord, a Austràlia, alternativament

durant el curs 2006-2007, cinc estudiants de l’eTS Arquitectura, un estudiant de la ePS de 
Gandia i un altre de la Facultat de Belles Arts s’han beneficiat d’aquest projecte.

7.2.3.2. Estudiants UPV mobilitzats fora de programes oficials utilitzant acords 
bilaterals

no totes les estades acadèmiques poden ser emmarcades dins d’un programa, bé per la ma-
teixa naturalesa de l’intercanvi, bé perquè l’estudiant ja ha gaudit anteriorment d’ajudes que 
només es poden gaudir una vegada. A continuació es relacionen les estadístiques d’aquests 
estudiants:

7.2.4. Programa Leonardo Da Vinci

Programa de la Unió europea perquè els estudiants i acabats de graduar realitzen pràctiques 
en empreses de la Ue. A més, permet la cooperació universitat-empresa a l’hora de desenvo-
lupar projectes pilot. 

Distribució per centres

CENTRE Nre. ALUMNAT
eTSeI 2
eTSGe 1
eTSIAP 1
FBA 6
TOTAL 10
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evolució de l’alumnat enviats a empreses europees en els últims cursos.

becaris leonarDo De la upv 2006-2007 per centres

PAÍS Nre. ALUMNAT
ALeMAnYA 2
ÀUSTRIA 1
BÈLGICA 1
dInAMARCA 1
FInLÀndIA 1
FRAnÇA 1
HOnGRIA 1
PAÏSOS BAIxOS 1
ReGne UnIT 1
TOTAL 10

CENTRE Nre. D’ALUMNAT

ePSA 5
ePSG 13
eTSA 4
eTSeA 18
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becaris leonarDo De la upv 2006-2007 per paÏsos

CENTRE Nre. D’ALUMNAT

eTSeCCP 5
eTSed 6
eTSeGCT 3
eTSeI 22
eTSeT 25
eTSIAP 3
eTSMRe 11
FAde 4
FBA 19
FI 2
doctorat 1
TOTAL 141

PAÏSOS Nre. ALUMNAT

ALeMAnYA 45
ÀUSTRIA 2
BÈLGICA 3
eSLOVÈnIA 1
FInLÀndIA 1
FRAnÇA 24
IRLAndA 5
ITÀLIA 14
LITUÀnIA 1
MALTA 1
nORUeGA 2
PAÏSOS BAIxOS 11
POLÒnIA 2
PORTUGAL 3
ReGne UnIT 20
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7.2.5. Programa APICID

Programa amb finançament propi que promou les relacions de la UP� amb països de fora de la 
Unió europea i la integració de les titulacions i el personal docent de la UPV a l’espai europeu 
de l’educació Superior, a través de la participació en programes internacionals de cooperació, 
estades de professorat en centres d’educació superior de prestigi i estades de professorat de 
prestigi a la UPV.

ajuDes apiciD 2006-2007 assignaDes per centre

PAÏSOS Nre. ALUMNAT

ReP. TxeCA 1
SUÈCIA 2
TURQUIA 2
xIPRe 1
TOTAL 141

CENTRE Nre. d’ajudes
ePSA 3
ePSG 8
eTSA 5
eTSeA 10
eTSeCCP 2
eTSed 7
eTSeGCT 2
eTSeI 13
eTSeT 2
eTSGe 6
eTSIAP 2
eTSMRe 4
FAde 8
FBA 17
FI 4
TOTAL 93
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ajuDes apiciD 2006-2007 per paÍs De Destinació/origen Del beneficiari

7.2.6. Programa d’intercanvi SICUE/SÈNECA

Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris espanyols SICUe. Intercanvis d’estudiants en-
tre universitats espanyoles. el Ministeri d’educació, Cultura i esport convoca el programa de 
beques Sèneca per als estudiants participants en SICUe que complisquen uns requisits aca-
dèmics mínims.

CENTRE Nre. d’ajudes
ARGenTInA 5
AUSTRÀLIA 1
BRASIL 1
COLÒMBIA 4
COSTA RICA 2
CUBA 3
eQUAdOR 2
eSPAnYA 42
eSTATS UnITS 9
FRAnÇA 1
GUIneA 
eQUATORIAL

3

ÍndIA 1
ITÀLIA 4
MARROC 2
MÈxIC 3
nICARAGUA 1
PeRÚ 2
SInGAPUR 1
URUGUAI 1
xILe 3
xInA 2
TOTAL 93
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estuDiants sicue/sèneca per centre. curs 2006-2007

* Entre parèntesis els estudiants que participant en SICUE no reberen ajuda econòmica 
Sèneca

7.2.7. Tramitació d’expedients d’estrangeria

L’OPII ajuda els membres estrangers de la comunitat universitària que així ho requereixen a 
tramitar la documentació que els permet residir a espanya de manera legal durant el període 
d’estada. el nre. d’expedients tramitats durant el curs 2006-2007 ha sigut el següent:

* La primera sol·licitud d’una estada per estudis implica també la sol·licitud d’un NIE.

CENTRE ENVIAT* REBUT*
ePSA 3(3) 5
ePSG 7(2) 3
eTSA 13(3) 9(2)
eTSeA 8(5) 14(7)
eTSeCCP 2(2) 7(6)
eTSed 2 27(12)
eTSeI 3 11(1)
eTSeT 6(6) 4
eTSGe 4(3) 6(3)
eTSIAP 1(1) 1(1)
eTSMRe 1(1) 2(2)
FAde 1(1) 1(1)
FBA 14(1) 18(2)
FI 5(2) 6(2)
TOTAL 70(29) 114(39)

Document sol·licitat Nre. de documents
nIe únicament* 60
Sol·licitud inicial estanda per estudis 308
Sol·licitud de renovació estada per estudis 646
Total 1.014
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7.2.8. Participació en associacions
Grup Santander

eUA

CeSAeR

SeFI

eAIe

7.2.9. Publicacions
Guia de l’alumne estranger (espanyol-anglès) en suport paper i Cd

Servidor <www.opii.upv.es>

Paquet informatiu per a alumnes estrangers

Tríptic informatiu de les activitats de l’oficina en valencià i espanyol

•
•
•
•
•

•
•
•
•
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7.3. Programa Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni

La xarxa Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni, programa de la UNESCO  per a la protec-
ció del patrimoni cultural i natural, està sota la responsabilitat comuna del Centre del Patrimoni 
Mundial de la UneSCO i la Universitat Politècnica de València.

7.3.1. Raons de la xarxa

Per a donar suport a les accions de la UneSCO a favor de la protecció, la valoració i la 
conservació del patrimoni cultural i natural, les universitats com a membres permanents i 
independents de la societat civil, eduquen les generacions futures en els valors de la pau, 
del diàleg i del respecte entre cultures, d’acord amb els principis de la UneSCO; 

Per a mantenir-se informat o donar àmplia difusió a la informació sobre les activitats realit-
zades per les universitats a través de la base de dades de la xarxa disponible gratuïtament 
en línia; 

Per a treballar en equip amb altres universitats en un camp relacionat amb el patrimoni 
cultural o natural elegit en coordinació amb la UneSCO;

Per a posar en contacte els professionals de la conservació del patrimoni amb l’entorn 
acadèmic;

Per a portar a cap intercanvis d’estudiants i professors i compartir programes o activitats 
(publicacions, investigacions, projectes, etc.);

Per a establir sinergies entre universitats i altres parts interessades de la societat civil, com 
per exemple els mèdia, els representants locals i educadors, per a garantir de manera 
conjunta la protecció de patrimoni;

Per a fomentar la creació de programes universitaris i/o càtedres UnITWIn de la UneSCO 
en les àrees del patrimoni cultural o natural i de la seua conservació.

•

•

•

•

•

•

•
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7.3.2. Objectius de la xarxa
Mobilitzar les universitats amb àrees de formació i investigació en el camp del patrimoni 
cultural o natural o disciplines relacionades;

Compartir coneixements, habilitats tècniques i competències;

Reforçar la cooperació entre universitats i professionals del patrimoni en àrees de formació 
i investigació;

Promoure la participació de professorat i alumnat en projectes de protecció del patrimoni;

Promoure el diàleg intercultural a través del patrimoni;

establir sinergies amb les xarxes existents (Agence universitaire de la Francophonie, IC-
CROM, ICOM, ICOMOS, IFLA, etc.)

7.3.3. Història de la xarxa

Creada per la UneSCO el 1995, la xarxa està gestionada per la UneSCO  (Centre del Patri-
moni Mundial) i per la Universitat Politècnica de València (UPV, espanya).

Fins avui, s’han organitzat onze seminaris internacionals: a València, espanya (1996 i 2001); 
Quebec, Canadà (1997); Melbourne, Austràlia (1998); Fez, Marroc (1999); Biblos i Beirut, Líban 
(2000); Amman, Petra i Irbid, Jordània (2002); San Cristóbal de La Laguna, espanya (2003); 
Buenos Aires, Argentina (2004); newcastle, Regne Unit (2005), i Florència, Itàlia (2006).

S’han editat nombroses publicacions, i s’han realitzat desenes de projectes de protecció, uni-
versitats d’estiu i tallers regionals o nacionals. La xarxa disposa actualment d’especialistes de 
prop de 600 universitats en tot el món.

7.3.4. Funcionament de la xarxa

Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni és una xarxa informal en què cada institució realitza 
activitats que es comuniquen a la resta de membres per si volen participar-hi. 

•

•
•

•
•
•
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Anualment, es fa un seminari internacional, que alterna les universitats on es realitza i les dife-
rents regions del món. en cada seminari es tracta un tema concret i es desenvolupen distints 
aspectes sobre el patrimoni, elegit per acord entre la UNESCO, la universitat amfitriona i la 
Universitat Politècnica de València.

Els seminaris internacionals disposen del suport d’un comitè científic específic integrat per 
professorat de la universitat organitzadora o per investigadors especialitzats en el tema se-
leccionat. La UneSCO i la Universitat Politècnica de València també estan representades en 
aquest comitè.

7.3.5. Estructura temàtica
La xarxa s’estructura en subxarxes temàtiques formades per equips acadèmics internacionals 
en les àrees següents:

Marc jurídic de la protecció del patrimoni

Patrimoni i desenvolupament sostenible

Patrimoni i turisme

Patrimoni i TIC (tecnologies de la informa-
ció i la comunicació)

Promoció, sensibilització i comunicació 
sobre patrimoni

el patrimoni i els mitjans de comunicació

Ciutats i centres històrics: gestió i planifi-
cació urbana, hàbitats

Jaciments arqueològics

Museus i centres d’interpretació 

Investigació interdisciplinària sobre mate-
rials (pedra, terra, rajola, fusta, ceràmica, 
bambú, zellidj, etc.) 

•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

Joventut i patrimoni, educació en patrimo-
ni (ciències educatives, polítiques edu-
catives, camps d’estiu per a joves i uni-
versitats d’estiu, voluntaris de patrimoni, 
manuals educatius, etc.) 

Patrimoni per al diàleg, reconciliació i pau, 
patrimoni i ciències socials i humanes

Patrimoni natural/ Ciències mediambientals

Patrimoni intangible i metodologia per a la 
seua protecció i promoció

Patrimoni religiós, militar, marítim, colo-
nial, industrial, modern, contemporani, 
vernacle i de pintura en roca

Patrimoni transfronterer (barroc /Art 
nouveau/Rutes de peregrinatge, etc.) i iti-
neraris o carreteres

•

•

•
•

•

•
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7.3.6. Lloc web <universidadypatrimonio.net>

7.3.6.1. Introducció

el lloc web de FUUP es publica mitjançant el servidor web Apache [1]. L’anàlisi i el procés 
del registre d’accessos s’ha efectuat amb les eines Geo Log Analyzer Lite [2] i AlterWind Log 
Analyzer Lite [3]

Les estadístiques d’accés o visita al lloc web <universidadypatrimonio.net>, des de gener fins 
a juliol de 2007, s’han analitzat des dels punts de vista següents:

Visitants. Un visitant és un usuari que des d’un ordinador accedeix als continguts que ofereix el 
lloc web <universidadypatrimonio.net> durant un interval de temps.

Continguts. Els continguts que ofereix el lloc web <universidadypatrimonio.net> es classifiquen 
en pàgines o seccions i documents o arxius que poden descarregar-se al seu ordinador.

Punts d’accés. Un punt d’accés es representa per una adreça IP que correspon amb un ordina-
dor d’Internet. En funció de l’adreça IP, és possible deduir la majoria de vegades la situació 
geogràfica on està ubicat el sistema informàtic.

7.3.6.2. Visitants
Total de visitants:          90.391 

Mitjana de visitants per dia:  465

Mitjana de temps per visita:  4 m 6 s

•
•
•

Patrimoni i indicadors per a quantificar el 
turisme i l’impacte del patrimoni mundial

• Gestió integrada del patrimoni•
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NOTA: Un hit és una petició al servidor del lloc web <universidadypatrimonio.net>. Una pàgina 
web pot contenir diversos hits: la mateixa pàgina, les imatges, etc

7.3.6.3. Continguts

el lloc web <universidadypatrimonio.net> es publica en tres idiomes: 

espanyol <universidadypatrimonio.net>  46,7 % audiència

Anglès <universityandheritage.net>  33,5 % audiència

Francès <universiteetpatrimoine.net>  19,8 % audiència

Les seccions més visitades del lloc web <universidadypatrimonio.net> són les següents:

Activitats i notícies

Membres – adhesió individual

Resolucions o declaracions de seminaris internacionals

Les dades estadístiques més rellevants es resumeixen a continuació:

Butlletí electrònic FUUP. disposa d’una mitjana de descàrregues de 3.935, 3.253 i 1.321 
per a les edicions en espanyol, anglès i francès respectivament.

•
•
•

•
•
•

○
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Formulari d’adhesió individual. A més de la seua divulgació per mitjà del correu electrò-
nic, el formulari d’adhesió individual en format PdF ha tingut un total de 481 descàrre-
gues des del lloc web de FUUP.

7.3.6.4. Punts d’accés

Al lloc web de FUUP s’ha accedit des de 16.625 adreces IP diferents, la dispersió geogràfica de 
les quals queda representada en la figura següent:

 Ciutats més actives; 
 Ciutats amb nombre de visitants entre el 0,6 i l’1,6 del valor mitjà de visites
 Ciutats amb nombre de visitants menor que el 0,6 del valor mitjà de visites

7.3.7. Butlletí electrònic FUUP

7.3.7.1. Introducció 

El butlletí Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni és una publicació electrònica periòdica 
(mensual) registrada per l’editorial de la Universitat Politècnica de València que s’edita en tres 
idiomes:

○
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Boletín Forum UNESCO – Universidad y Patrimonio (ISSN 1887-1672)

Forum UNESCO – University and Heritage Newsletter (ISSN 1887-1658)

Lette d’information du Forum UNESCO – Université et Patrimoine (ISSN 1887-1666)

L’objectiu és informar i reflectir l’activitat de la Xarxa Fòrum UNESCO, així com de la UNESCO 
mitjançant la divulgació dels treballs o projectes realitzats pels membres d’aquesta xarxa i de 
les notícies o esdeveniments de la mateixa UneSCO.

A continuació, es presenta l’estructura, el contingut, la divulgació i les estadístiques del butlletí 
Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni respecte de l’any 2007.

7.3.7.2. Estructura i contingut

El butlletí Fòrum UNESCO inclou un índex i una fitxa descriptiva per a cada activitat amb les 
dades següents: títol, resum, dates i lloc de realització, persona de contacte i altra informació 
d’interès.

Totes les activitats incloses en el butlletí Fòrum UneSCO es publiquen en les tres edicions: es-
panyol, anglès i francès; per la qual cosa habitualment es requereix professorat de la UPV per 
a traduir el títol i el resum de les dites activitats. de manera anàloga ocorre amb les notícies del 
butlletí Fòrum UneSCO, encara que només se’n tradueix el titular i un extracte breu.

Les activitats, projectes i notícies del butlletí Fòrum UNESCO es classifiquen en les àrees te-
màtiques següents: 

1. notícies sobre Fòrum UneSCO - Universitat i Patrimoni (FUUP)

2. notícies sobre la Convenció del Patrimoni Mundial

3. notícies sobre altres convencions de la UneSCO relatives al patrimoni cultural

4. notícies sobre museus

5. notícies sobre patrimoni cultural

6. notícies sobre altres convencions relatives al patrimoni natural

•
•
•
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7. notícies sobre patrimoni natural

8. Activitats del director general de la UneSCO sobre patrimoni natural i cultural

9. Premis, beques, concursos i llocs de treball

10. diversos

7.3.7.3. Divulgació

el butlletí de Fòrum UneSCO, en les tres edicions, es publica en format PdF en el lloc web de 
Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni <http://universidadypatrimonio.net>.

A més, es realitza un comunicat mitjançant el correu electrònic a tots els membres i contactes 
de la xarxa Fòrum UneSCO (1.500 persones aproximadament), junt amb el personal interes-
sat de la UPV, cada vegada que s’edita un número del butlletí FUUP.

el butlletí de Fòrum UneSCO es publica periòdicament a l’inici de cada mes. La primera edició 
es va realitzar al gener de 2006, encara que la primera divulgació es va fer a l’abril d’aquell 
mateix any a tots els membres de la xarxa FUUP.

7.3.7.4. Estadístiques

Les estadístiques s’han enfocat des dels punts de vista següents: descàrregues del lloc web de 
Fòrum UneSCO, nombre d’activitats i notícies per edició, i distribució dels continguts per àrea 
temàtica.

• Lloc web Fòrum UNESCO <universidadypatrimonio.net>c web Fòrum UNESCO <universidadypatrimonio.net>

el butlletí de Fòrum UneSCO disposa de la mitjana de descàrregues següent del lloc web de 
Fòrum UneSCO:

Boletín Forum UneSCO  3.935 descàrregues

Forum UneSCO newsletter  3.253 descàrregues

Bulletin Forum UneSCO  1.321 descàrregues

•
•
•
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• Activitats i notícies 

La relació del nombre d’activitats i notícies dels butlletins de Fòrum UneSCO publicats durant 
l’any 2007 es mostra en la figura i taules següents:

7.3.8. Contactes Xarxa FUUP

7.3.8.1. Introducció

Les activitats organitzades en la xarxa Fòrum UneSCO reforcen el  treball en equip amb altres 
universitats en camps relacionats amb el patrimoni cultural i natural elegits en coordinació amb 
la UneSCO,  posen en contacte els professionals de la conservació del patrimoni amb l’entorn 
acadèmic, i promouen intercanvis d’alumnat i professorat.

Avui la xarxa disposa de més de 3.000 contactes entre professors universitaris i investigadors, 
professionals i estudiants en disciplines relacionades amb el patrimoni, de més de 600 institu-
cions acadèmiques i 120 països, que han participat en aquestes activitats organitzades en el 
marc de la xarxa.

A continuació es presenta la relació de contactes per països i la distribució per regions.

Edició butlletí FUUP Nre. activitats Nre. notícies

Gener 2007 15 39
Febrer 2007 25 62
Març 2007 42 61
Abril 2007 54 77
Maig 2007 38 83
Juny 2007 27 112
TOTAL 201 434
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7.3.8.2. Contactes 

País NC País NC 
Albània 1 eslovènia 10
Alemanya 39 espanya 12
Algèria 1 estats Units de América 1

Andorra 15 ex República Iugoslava de 
Macedònia 5

Aràbia Saudita 43 Federació de Rússia 1
Argentina 312 Fiji 646
Armènia 2 Filipines 68
Austràlia 121 Finlàndia 4
Àustria 7 França 3
Azerbaijan 1 Gabon 1
Bangladesh 6 Gàmbia 4
Bèlgica 11 Grècia 4
Benín 2 Haití 120
Bolívia 3 Hondures 2
Brasil 136 Hongria 2
Bulgària 2 Iemen 20
Burundi 1 Índia 5
Camerun 2 Indonèsia 2
Canadà 3 Iran, República Islàmica 7
Cap Verd 101 Iraq 12
Colòmbia 29 Irlanda 7
Costa d’Ivori 30 Israel 18
Costa Rica 4 Itàlia 5
Croàcia 76 Iugoslàvia (Sèrbia/Montenegro) 4
Cuba 9 Japó 6
dinamarca 4 Jordània 317
egipte 1 Kenya 1
el Salvador 78 Kuwait 20
equador 2 Líban 75
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País NC País NC 
Líbia, Jamahiriya Àrab 6 República democràtica Popular Lao 2
Lituània 3 República dominicana 1

Macau 50 República Popular democrática de 
Corea 5

Madagascar 2 República Txeca 2
Malàisia 1 República Unida de Tanzanía 1
Mali 4 Romania 1
Malta 5 Ruanda 1
Marroc 2 Samoa 9
Mèxic 5 Sant Vicent i les Grenadines 3
Micronèsia, estats Federats de 63 Senegal 1
Moçambic 60 Sri Lanka 1
nicaragua 1 Sud-àfrica 5
nigèria 2 Sudan 2
noruega 2 Suècia 7
nova Zelanda 23 Suïssa 9
Oman 4 Tailàndia 9
Països Baixos 5 Togo 16
Pakistan 4 Tunísia 8
Panamà 5 Turquia 6
Paraguai 8 Ucraïna 10
Perú 1 Unió dels emirats Àrabs Unidos 26
Polònia 4 Uruguai 1
Portugal 32 Uzbekistan 19
Puerto Rico 8 Veneçuela 6
Regne Unit de la Gran Bretanya i 
Irlanda del nord 54 Vietnam 12

República Àrab Síria 2 xile 6
República Centreafricana 135 xina 3
República de Corea 8 xipre 3
República de Moldàvia 3 Zimbabue 5
República del Congo 5 3.111
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7.3.8.3. Correspondència 

El caràcter internacional de la Xarxa també queda reflectit en la seua correspondència. Des de 
setembre de 2006 fins a juliol de 2007, s’han registrat 3.993 documents d’entrada i eixida de 
contactes i institucions de 75 països.

País
Alemanya Costa d’Ivori
Algèria Costa Rica
Argentina Croàcia
Austràlia Cuba
Àustria dinamarca
Bangladesh egipte
Bèlgica equador
Benín espanya
Bolívia estats Units de América
Bostwana Federació de Rússia
Brasil Finlàndia
Burundi França
Canadà Grècia

contactes DistribuÏts per regions
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7.3.9. Activitats

Durant el curs acadèmic 2006-2007, Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni ha organitzat i 
col·laborat en diferents esdeveniments, com ara camps de treball, trobades nacionals i interna-
cionals i treballs d’investigació relacionats amb patrimoni cultural.

País
Colòmbia Hongria
Índia Pakistan
Indonèsia Panamà
Iran, República Islàmica Polònia
Irlanda Portugal

Israel Regne Unit de la Gran Bretanya i 
Irlanda del nord

Itàlia República Txeca
Japó Romania
Jordània Sant Vicent i les Grenadines
Kenya Senegal
Líban Sri Lanka
Líbia, Jamahiriya Àrab Sud-àfrica
Madagascar Suècia
Malàisia Suïssa
Mali Taiwan (Província de xina)
Malta Togo
Marroc Tunísia
Mèxic Turquia
nicaragua Uruguai
nigèria Veneçuela
noruega Vietnam
nova Caledònia (Territori de França) xile
nova Zelanda xina
Oman xipre
Països Baixos
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7.3.9.1. Camps de treball

• Estudi i documentació d’una àrea de la medina de Tlemcen. En Argelia, del 10 al 19 de 
setembre de 2006

Organitza: eTSGe, UPV; Universitat Abou Bekr Belkaid.

Coordina: esther Valiente Ochoa. dep. Construccions Arquitectòniques; dra. Concha de Soto 
Arándiga. Dep. Expressió Gràfica Arquitectònica.

La UPV, junt amb la Universitat Abou Bekr Belkaid, va col·laborar en aquest camp de treball 
consistent en l’estudi i la documentació d’una àrea de la medina de Tlemcen. el taller va tenir 
la participació activa de tres estudiants i un professor de la UPV i quinze estudiants i sis profes-
sors de la Universitat de Tlemcen, entre els quals desenvoluparen un diagnòstic i inventari de 
les edificacions existents per tal de proposar-ne la protecció i consolidació posterior. A més del 
desenvolupament del camp de treball, es van realitzar unes altres activitats i actes, com ara la 
presentació del taller i conferències, visites guiades, exposició de treballs i clausura del taller. 
Aquest treball ha tingut una repercussió professional molt important per a tots els participants, 
que han compartit una experiència cultural, han enriquit els seus coneixements i han ajudat a 
l’anàlisi del conjunt de la medina.

• Cité Internationale Universitaire de París: College Neerlandais - Dudok. A París, del 3 al 
26 de setembre de 2006.

Organitza: Juan José Martínez Boquera. dep. Construccions Arquitectòniques; Luis Palmero 
Iglesias. dep. Construccions Arquitectòniques.

Aquest camp de treball va consistir en l’estudi tècnic i presa de dades de l’entrada, corredor, 
sala principal i pati del Collège néerlandais de la Ciutat Universitària de París realitzat per vuit 
alumnes d’Arquitectura Tècnica de la UPV.
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7.3.9.2. Treballs d’investigació: Tesis

• La Llotja de València Patrimoni de la Humanitat: estudi historicotècnic i conservatiu de 
l’enteixinat de la Sala Daurada.

doctoranda: Montserrat Martínez Valenzuela.

directors: dra. M. Victoria Vivancos Ramón; dep. Conservació i Restauració de Béns Culturals; 
dr. Manuel Ramírez Blanco. dep. Construccions Arquitectòniques.

La finalitat d’aquesta investigació és portar a cap el pro-
cés historicotècnic i conservatiu per a l’enteixinat de la 
Sala del Consolat de Mar de la Llotja dels Mercaders 
de València, construït en el s. xv i procedent de l’antiga 
Casa de la Ciutat.

• els models digitals en l’arquitectura, desenvolupament del projecte i investigació patrimonial. 
Palau Reial de València: anàlisi i reconstrucció virtual sobre la planta de Vicente Gascó de 
1761.

doctorand: Juan Carlos Piquer Cases.

Directora: Dra. Concepción de Soto Arándiga. Dep. Expressió Gràfica Arquitectònica.

en aquesta tesi doctoral es va realitzar una doble labor investigadora; d’una banda, establir un 
ús metodològic dels models digitals per a l’arquitectura i, de l’altra, mostrar una aplicació per a la 
recuperació virtual d’un conjunt patrimonial desaparegut. S’hi pretén obrir una via d’investigació 
gràfica inèdita sobre el Palau Reial de �alència però, a més, en estudiar un edifici desaparegut 
que va ser referent en la història d’un poble, s’ajusta a la filosofia de la UNESCO que reclama 
la necessitat de construir el futur sobre les bases d’un coneixement ampli i crític del passat.
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7.3.9.3. Treballs d’investigació: Projectes

• Rehabilitació del convent de Servitas de Montant, Castelló (3a fase). Al covent de Ser-
vitas de Montant, Castelló.

Institucions: Ajuntament de Montant (Castelló)

direcció de la restauració del claustre: Arquitecte Ildefonso Sánchez dopateo.

direcció de la fusteria: M. Montserrat Martínez Valenzuela. Llicencia-
da en Belles Arts, especialitat Restauració. Becària d’especialització 
en Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni, UP�.

Aquesta 3a fase del projecte va consistir en la rehabilitació parcial 
del deambulatori del claustre, la restauració de la fusteria i la neteja, 
envernissat i reposició de les faltes del cadirat del cor, de la porta 
principal d’accés al cor, de les portes de la sagristia, del moble de 
la sagristia, de la pila baptismal i de la porta principal del convent de 
Servitas de Montant.

• Rehabilitació de l’església de Sant Julià de Vallfogona de Ripollès. Abril 2006.

Coordina: dra. Pilar espona

Col·labora: Bisbat de Vic; Ajuntament de Vallfogona; departament d’Arquitectura i enginyeria 
de la Construcció i departament d’enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial de la Uni-
versitat de Girona; Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni, UP�; Diputació de Girona.

Pel mal estat en què es troba l’església i la complexitat de la restauració es va realitzar amb 
caràcter d’urgència un pla previ director amb els objectius d’establir la situació actual del mo-
nument des del punt de vista històric, arqueològic, estat físic i actuacions previstes; definir les 
necessitats del monument i les actuacions urgents.
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• La tècnica de georadar integrada en la restauració del patrimoni arquitectònic i cultural.

Autors: Isabel Tort Ausina. dep. Física Aplicada; José Luis Montalvá Conesa. dep. Física Apli-
cada; Isabel Rodríguez Abad. Dep. Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria; Rosa 
Martínez Sala. Dep. Física Aplicada; Francisco García García. Dep. Enginyeria Cartogràfica, 
Geodèsia i Fotogrametria; Manuel Jesús Ramírez Blanco. dep. Construccions Arquitectòni-
ques; Rafael Capuz Lladró. dep. Construccions Arquitectòniques.

Aquest treball exposa l’aplicació de la tècnica geofísica, georadar, com a eina tècnica integrada 
en els estudis de restauració i rehabilitació. L’estudi plasma d’una manera sintètica les diferents 
aplicacions i possibilitats que aquest mètode ofereix per als estudis de patrimoni, i exposa els 
resultats obtinguts, després de l’estudi de casos concrets, com són els treballs realitzats a 
l’església de la Companyia de Jesús (València), la Llotja dels Mercaders (València) i el Monestir 
de Sant Miquel i els Reis (València). La representació tridimensional dels resultats, junt amb les 
peculiaritats inherents al georadar i el seu caràcter no destructiu el converteixen en una tècnica 
idònia per a estudis en l’àmbit del patrimoni historicoartístic.

7.3.9.4. Informes tècnics 

• Aqüeducte de la Dorca, barranc dels Terrenos, Toixa, València.

Institució: Ajuntament de Toixa

Autors: Juan Gomis Gómez-Ygual. dep. Construcci-
ons Arquitectòniques; José Ferrandis Montesinos.

Coordina: dra. Concha de Soto Arándiga. dep. ex-
pressió Gràfica Arquitectònica.

S’hi va realitzar una anàlisi estructural del barranc dels 
Terrenos amb l’objecte de sol·licitar les ajudes perti-
nents per a portar-ne a cap la restauració.
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• Proposta d’estudi i investigació patrimonial de l’alqueria medieval de Carabona a Bo-
rriana, Castelló.

Institució: Ajuntament de Borriana.

Autors: Juan Gomis Gómez-Ygual. dep. Construccions Arquitectòniques; Ildefonso Sánchez 
dopateo.

Col·labora: Juan Carlos Piquer Cases, José Ferrandis Montesinos.

Coordina: dra. Concha de Soto Arándiga. dep. expres-
sió Gràfica Arquitectònica

L’equip investigador va incloure en la proposta d’estudi i 
investigació patrimonial de l’alqueria medieval tres fases 
de treball, consistents en la presa de dades (topogra-
fia, croquis i fotografies); planimetria (posada a escala: 
recinte dels murs, habitatges, corrals), i excavacions ar-
queològiques municipals complementàries.

7.3.9.5. Congressos, seminaris, jornades i ponències

Nacionals

• XV Congrés Nacional a València de la Federació Espanyola d’Amics dels Museus.  Mu-
seus i ciutat, nous escenaris per al desenvolupament. A València, del 2 al 4 de març de 
2007.

Organitza: Federació espanyola d’Amics dels Museus (FeAM); Amics dels Museus de la Co-
munitat Valenciana; Amics del Museu nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries González Martí; 
xarxa de Museus de la diputació de València.
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Col·labora: Àrea de Cultura de la diputació de València; Ajuntament de València; Fòrum UneS-
CO – Universitat i Patrimoni, UP�.

Amb el lema “Museus i ciutat, nous escenaris per al desenvolupament”, la FeAM, va realitzar el 
seu xV Congrés anual a València, que va incloure visites guiades al centre històric i als museus 
més importants de la ciutat. 

Internacionals

• Seminari avançat sobre formació integral per a la gestió turística de recursos naturals i 
culturals aplicada al lloc de Petra, Jordània. A la Universitat de Yarmouk (Jordània), Uni-
versitat Hashemita (Jordània), Universitat Politècnica de València (Espanya), durant els 
mesos de juny, setembre i desembre de 2006.

Organitza: Agència espanyola de Cooperació Internacional (AeCI) del Ministeri d’Afers estran-
gers i de Cooperació; direcció General de Cooperació al desenvolupament i Relacions exter-
nes de la Presidència de la Generalitat Valenciana en el marc del Programa Azahar.

el seminari va tenir com a objectiu general incorporar la consciència ambiental i la qualitat de 
vida en la planificació turística, urbanística y territorial de Petra, i oferir resposta a la necessitat 
de portar a cap una gestió prudent i sostenible d’aquest espai d’alt valor ecològic i cultural, 
inclòs en la llista de Patrimoni de la Humanitat de la UneSCO. el seminari va desenvolupar, 
des d’una perspectiva pràctica, estudis de la demanda potencial, perfil de visitants, anàlisis 
d’activitats i equipaments recreatius i turístics, disseny d’activitats recreatives i de campanyes 
de sensibilització de la població, anàlisi del model de gestió de les empreses turístiques, etc.
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• XI Seminari Internacional Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni “Documentació per 
a la conservació i el desenvolupament: Novus estratègies en patrimoni per al futur”. A 
la Facultat d’Arquitectura, Universitá degli Studi di Firenze, Florència, Itàlia, de l’11 al 16 
setembre 2006.

Organitza: Universitá degli Studi di Firenze; Centre de Patrimoni Mundial de la UneSCO; Fòrum 
UneSCO - Universitat i Patrimoni, UPV.

L’onzena edició del Seminari Internacional de FUUP, amb 
el tema “documentació per a la conservació i el desenvolu-
pament: noves estratègies en patrimoni per al futur”, es va 
centrar en un doble objectiu: en primer lloc, analitzar formes 
noves i innovadores d’usar la documentació no solament 
com a eina per a la conservació, sinó també com a forma 
d’impulsar i contribuir al desenvolupament; i, en segon lloc, 

tractar d’explorar noves formes per al procés de la documentació, com ara l’ús de noves tecno-
logies orientades al registre de diferents.

• XVI Congrés Internacional de Conservació i Restauració de Béns Culturals.  Al Palau de 
Congressos de València, del 2 al 4 de novembre 2006.

direcció: dra. Pilar Roig Picazo. dep. Conservació i Restauració de Béns Culturals.

Organitza: dep. Conservació i Restauració de Béns Culturals.

La xVI edició del Congrés Internacional de Conservació i Restauració de Culturals va trans-
córrer amb un èxit de participació de professionals en conservació i restauració del patrimoni 
cultural de diversos països. Hi hagué 20 conferències impartides per invitats de prestigi interna-
cional, 142 comunicacions i una exposició al Palau de Congressos de 30 pòsters que il·lustren 
diversos processos de restauració portats a cap per professionals, alguns d’ells realitzats al si 
d’institucions d’investigació, com és el cas de l’Institut Universitari de Restauració de la UPV.
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• II Congrés Internacional de Patrimoni i Història de l’Enginyeria. A Las Palmas de Gran 
Canaria, del 13 al 15 de juny.

Organitza: CICOP espanya; escola Universitària Politècnica ULPGC

Col·labora: Universitat de Las Palmas de Gran Canaria; Museu eLdeR; Consell de Col·legis 
d’enginyeria Tècnica Industrial; Consell de Col·legis d’enginyeria Tècnica en Obres Públiques.

Aquest congrés es va centrar en un doble objectiu; d’una banda, oferir als professionals amb 
responsabilitats en les distintes àrees d’intervenció en patrimoni, a professorat, estudiants i 
agents qualificats, una eina més de formació, alhora que donar l’oportunitat de participar en la 
revisió de coneixements, experiències i tecnologies que s’apliquen en el camp de la intervenció 
del patrimoni de l’enginyeria. Així mateix, el coneixement i la divulgació de la història i l’evolució 
de l’enginyeria, amb el suport imprescindible dels museus, i els centres educatius, no solament 
universitaris, és una necessitat per a la nostra societat.

• Reunió anual ECEM 2007 (European Civil Engineering Management). A la Facultat 
d’Enginyeria Civil, Thákurova 7, Praga, República Txeca, del 19 al 21 d’abril de 2007.

Organitza: Universitat Tècnica Txeca de Praga (Facultat d’enginyeria Civil).

Aquesta reunió en què s’analitza, des del punt de vista educativoformatiu, l’estat del sector de 
l’enginyeria civil a europa, s’estructurà en quatre sessions de treball, en què es presentaren les 
escoles universitàries membres de la Unió europea i la SUoM (estructura, programació), les 
propostes de màsters, perspectives generals de l’intercanvi d’estudiants i professorat i altres 
temes de caràcter internacional i l’organització de la pròxima reunió de la eCeM i es va adoptar 
la decisió final de realitzar-la a Budapest del 17 al 19 d’abril de 2008.

• XXVII Reunió d’associacions i entitats per a la defensa del patrimoni cultural i el seu 
entorn. A Casp, Saragossa, del 10 al 12 de novembre de 2006.

Organitza: Hispania nostra; excm. Ajuntament de Saragossa.
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Reunió organitzada amb motiu del VI Centenari del Compromís de Casp, amb l’objecte de crear 
i fomentar la participació activa de tots els experts en la defensa i salvaguarda del patrimoni 
cultural de Casp.

• I Seminari Internacional A Presença Do Estuque Em Portugal. A Lisboa, Portugal, del 2 
al 5 de maig.

Organitza: Centre Lusíada d’estudis Tecnològics d’Arquitectura.

el primer seminari internacional sobre la presència de l’estuc a Portugal va tenir com a ob-
jectiu crear condicions per a no deixar perdre aquest important bé de la cultura artística del 
país. Aquest moviment artístic posseeix importants exemples a Portugal, per la qual cosa la 
divulgació i l’estudi de la seua preservació, a través de la construcció d’una base de dades, és 
culturalment fonamental per a conèixer millor l’extens patrimoni creat en aquest material.

• Jornades L’arquitectura tradicional i la seua recuperació. A Granada, del 26 al 27 d’abril.

Organitza: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni, Universitat de Granada i Associació AR-
KITeRRA.

• Seminari Internacional Àgora: Recuperación de espacios urbanos públicos y patrimo-
niales. A Màlaga, del 22 al 23 març.

Organitza: Servei de Programes, Ajuntament de Màlaga; Observatori de Medi Ambient Urbà; 
Programa europeu URBAL.

el seminari internacional AGORA va reunir experiències innovadores i de bones pràctiques en 
la rehabilitació de contextos urbans, amb una visió integral i de millora de la qualitat de vida dels 
ciutadans que hi habiten. Va tenir la presència de diverses ciutats d’europa i Amèrica Llatina: 
Buenos Aires (Argentina), Cuenca (equador), Madrid (espanya), València (espanya), Santa 
Tecla (el Salvador), Milà (Itàlia), província de Vicenza (Itàlia), Tetuan (Marroc), Hidalgo (Mèxic), 
Iquique (xile) i Santiago (xile).
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• 5th International Conference on Science & Technology in Archaeology & Conservation. 
A Baeza, Jaén, del 7 al 10 de juliol de 2007.

Organitza: Fundació el Legado Andalusí; conselleries de Cultura i de Turisme, Comerç i esport 
de la Junta d’Andalusia; OnG Watch (Associació per a la Protecció del Patrimoni Cultural Tangi-
ble i Intangible en temps de conflicte armat); Universitat Internacional d’Andalusia (UNIA); Dep. 
d’Antiguitats del Ministeri de Turisme de Jordània.

Col·labora:  diputació Provincial de Jaén; Ajuntament de Baeza; Patronat de l’Alhambra i Ge-
neralife; Agència espanyola de Cooperació Internacional (AeCI), Ministeri d’Afers estrangers i 
de Cooperació d’espanya; Projecte SUVOT (Turisme Sostenible i Vocacional).

Aquest congrés, realitzat per primera vegada fora de les fronteres jordanes, va reunir acadè-
mics i investigadors que intercanviaren i debateren idees sobre mètodes moderns de conser-
vació del patrimoni cultural. El congrés va tractar 5 temes específics que completaren les àrees 
principals: Tècniques antigues de l’aigua a Andalusia i altres parts del món; Turisme i patrimoni 
en risc; Arqueologia comparada: l’arquitectura omeia a Orient i Andalusia; el problema de pre-
servació de la pedra i argamassa; L’acústica en teatres de l’antiguitat.

• V Encuentro Internacional Ciudad Imagen Y Memoria. A la Facultat de Construccions, 
Universitat d’Oriente, Santiago de Cuba, del 9 al 12 de maig de 2007.

Organitza: Universitat d’Oriente

Col·labora: Fòrum UNESCO Universitat i Patrimoni, UP�; Junta d’Andalusia; Oficina del Conser-
vador de la Ciutat; UnAICC província Santiago de Cuba.

La trobada es va desenvolupar en el marc de la Conferèn-
cia Internacional Universitat i Identitat, convocada per la 
Universitat d’Oriente. Més de 60 especialistes de 23 països 
van presentar els seus treballs sobre les dues temàtiques 
principals del seminari, “el patrimoni com a expressió de la 
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cultura” i “La conservació del patrimoni”. Paral·lelament a l’esdeveniment, es va desenvolupar 
un taller d’estudiants que abordà el tema de la conservació del patrimoni, que es desenvolupà 
en dues temàtiques essencials, una basada en la recuperació de la funció d’habitatges en un 
edifici del passeig Martí i una proposta de reanimació de l’àrea contigua a la terminal de trens 
Senén Casas Regueiro. A més, s’oferí un ampli programa d’activitats socioculturals.

• Presentació Conferència CICOP La autenticidad y el espacio original en la conserva-
ción del Patrimonio Cultural. A Cartagena. 6 de juliol de 2007.

Organitza: escola Tècnica Superior d’enginyers de Comunicacions (eTSeC), Universitat Poli-
tècnica de Cartagena.

La conferència del professor Miguel Ángel Fernández Matrán va ser presentada pel Sr. José 
Luis Montalvá Conesa, responsable director del Projecte Fòrum UNESCO – Universitat i Pa-
trimoni, el 6 de juliol de 2007 a la Sala de Graus de l’eTSeC, al campus de La Muralla de la 
Universitat Politècnica de Cartagena.

7.3.10. Publicacions

Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni ha col·laborat en l’edició de les publicacions se-
güents:

ALÓS GOnZALVO, Jennifer; [et. al.] estudio, análisis y propuesta de intervención [de la] 
Villa Malvezzi s. xix, Saltino - Reggello (Florència), Itàlia. [Cd_ROM]. Luis Palmero Igle-
sias, Massimo Ricci (dirs.), �alència, 2006. Biblioteca Fòrum UNESCO – Universitat i Pa-
trimoni, UPV.

Congreso Internacional de Patrimonio Cultural y Cooperación al desarrollo (2a: 2006. 
València). II Congreso Internacional de Patrimonio Cultural y Cooperación al desarrollo. 
València 8, 9, 10 de juny de 2006: Actas del Congreso = II International Meeting on Cultu-
ral Heritage and development Cooperation. València (Spain), 8-10th june 2006: Prints of 
the Congress Papers. Gaspar Muñoz Cosme, Cristina Vidal Lorenzo (coords.). València: 
editorial UPV, 2006. ISBn 84-8363-065-6

•

•
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Congreso nacional de Amigos de los Museos (25: 2007: València).  xV Congreso nacio-
nal de Amigos de los Museos: Museos y ciudades, nuevos escenarios para el desarrollo. 
València del 2 al 4 de març de 2007. València: Federación española de Amigos de los 
Museos, 2007.

encuentro Ciudad, Imagen y Memoria (5è: 2007: Santiago de Cuba). V encuentro Ciudad, 
Imagen y Memoria: Patrimonio cultural vs patrimonio natural. Un diálogo necesario. del 9 
al 12 de maig de 2007. [Cd-ROM]. València: editorial de la UPV, 2007. (ISBn en tràmit)

FORUM UneSCO  - Universidad y Patrimonio, UPV. Forum UneSCO - Universidad y 
Patrimonio: x Aniversario (1995 - 2005). Memoria histórica. València: editorial de la UPV,  
2006. ISBn 84-8363-034-6

International Meeting on Heritage Conservation = Congreso Internacional de Conserva-
ción y Restauración de Bienes Culturales (16: 2006: València). dia de l’Arquitectura: 3 de 
novembre, Palau de Congressos de València. Pilar Roig Picazo, Juana C. Bernal navarro, 
M. Teresa Moltó Orts, esther nebot díaz (eds.). València:  editorial de la UPV,  2006. ISBn 
84-8363-036-2

International Meeting on Heritage Conservation = Congreso Internacional de Conserva-
ción y Restauración de los Bienes Culturales (16: 2006: València). Preprints of the papers 
16 th. International Meeting on Heritage Conservation: Volumen I. Pilar Roig Picazo, Juana 
C. Bernal navarro, M. Teresa Moltó Orts, esther nebot díaz (eds.). València, 2, 3 i 4 de 
novembre de 2006. València: editorial de la UPV, 2006. ISBn 84-8363-026-5

International Seminar Forum UNESCO – University and Heritage (11: 2006: Florence). 
Abstracts of 11th International Seminar Forum UNESCO – University and Heritage: Docu-
mentation for conservation and developmnet: new heritage strategy for the future. Florence 
11-15 september 2006. Marco Bini, Stefano Bertocci, Saviero Mecca (eds.). Firenze (Italy): 
Firenze University Press, 2006. ISBn 978-88-8453-494-1

International Seminar Forum UneSCO - University and Heritage = Seminario Internacio-
nal Forum UNESCO – Universidad y Patrimonio (7º: 2002: Irbid). The Protection of World 
Heritage & Cultural Tourism. 16-20 december 2002 [Acts] = La Protección del Patrimonio& Cultural Tourism. 16-20 december 2002 [Acts] = La Protección del Patrimonio 

•

•

•

•

•

•

•
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Mundial y el Turismo Cultural [Actas]. del 16 al 20 de desembre de 2002, Irbid, Jordània 
[Cd-ROM]. València: Forum UneSCO - Universidad y Patrimonio, UPV, 2006

Jornadas de Patrimonio Histórico (17: 2006: Murcia). Actas de las xVII Jornadas de Patri-
monio Histórico. Intervenciones en el patrimonio arquitectónico, arqueológico y etnográfico 
de la región de Murcia. del 19 d’octubre al 23 de novembre de 2006.  María Belén Sánchez 
González, Pedro enrique Collado espejo, Manuel Lechuga Galindo (eds.). Múrcia: Servei 
de Patrimoni Històric, 2006. ISBn 84-7564-349-3

LÓPeZ GOnZÁLeZ, Concepción; GARCÍA VALLdeCABReS, Jorge; nAVARRO GARCÍA, 
María Luisa. La iglesia de San Miguel de Foces: historia y arquitectura. València: editorial 
UPV, 2007. ISBn 978-84-8363-060-0.

MUÑOZ COSMe, Gaspar. La Blanca: arquitectura y clasicismo. València: editorial UPV,  
2006. ISBn 84-9705-898-47.4.11. 

7.3.11. Biblioteca i Hemeroteca.11. Biblioteca i Hemeroteca

7.3.11.1. Introducció

Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni posa a disposició dels usuaris un fons de  documents 
relacionats amb el patrimoni que per les seues característiques i especialització són molt difícils 
d’obtenir en qualsevol altra biblioteca.

7.3.11.2. Biblioteca

La Biblioteca de Fòrum UneSCO - Universitat i Patrimoni (FUUP) disposa d’un fons de 1.421 
documents especialitzats en patrimoni, tant en format imprès com en format electrònic, integrat 
principalment per monografies, catàlegs culturals, actes de congressos, seminaris i jornades, 
guies culturals, fullets de programes d’esdeveniments, memòries i informes de projectes i treba-
lls d’investigació, així com tesis doctorals i treballs de deA relacionats amb el patrimoni cultural. 
Aquest fons es gestiona mitjançant una aplicació informàtica per a la descripció, classificació, 
cerca i préstec dels documents.

•

•

•
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7.3.11.3. Hemeroteca

el fons de l’hemeroteca està integrat per 138 títols de revistes i un total de 487 exemplars.  Les 
revistes s’ordenen de manera alfabètica i els exemplars de cadascuna de manera seqüencial 
per la col·lació (any, mes i número de l’exemplar)

A continuació es presenten les revistes especialitzades més rellevants:uació es presenten les revistes especialitzades més rellevants:

A.CO.PA.H

ALZAdA

AutoCAd Magazine

Boletín Hispania nostra

Boletín Informativo de la Federación española de Amigos de los Museos

Confluences: Le corrier de la FMACU 

Firenze architettura

IAU newsletter

ICCROM Boletín

ICOM news

Loggia: Arquitectura & Restauración

Monumentos: Revista semestral de edificios y monumentos [Edición en CD-Rom]

Patrimonio mundial

Perspektiven

R&R: Restauración & Rehabilitación

Revista de Biomecánica

Revista de expresión gráfica arquitectónica

Sources UneSCO

The UneSCO Courier / Le Courrier de l`UneSCO / el Correo de la UneSCO

The World Heritage newsletter / Patrimoine Mondial La lettre

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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DATA EVENTO ASISTENCIA
01.09.06 
(fins a desembre 2006)

AULA – Poesia en castellà 
dir: elena escribano 21

01.09.06 
(fins a desembre 2006)

AULA – Poesia en �alencià 
dir: Begonya Pozo 4

28.09.06 
Sala d’exposicions UPV 
20.00 h (inauguració) 
(fins al 14 novembre 2006)

EXPOSICIÓ – Ser Condicional 1.494

03.10.06 
diverses aules de la UPV 
(fins al 29 maig 2007)

AULA – Genealogia, Heràldica i 
nobiliària 23

03.10.06 
Paraninfo UPV 
20.00 h

MÚSICA – Watoto. Children’s choir 80

14.10.06 
Paranimf UPV 
20.00 h

MÚSICA – Cicle Estacionss. Concert 
Tardor. Marisa Blanes 240

17.10.06 
Sala de Congressos II 
19.00 h

POESIA – POLI�ERSOS. Amb 
Àngels Gregori 22

18.10.06 
Paranimf UPV 
19.00 h

POESIA – Recital de Luis Eduardo 
Aute 120

23.10.06 
Campus de Vera 
(fins al 3 novembre 2006)

AULA – Curs d’inicialització  al vídeo 
digital 16



DATA ESDEVENIMENT ASSISTÈNCIA

25.10.06 
Sala de Congressos II 
19.00 h

CONFERÈNCIA – Rafael Tous (Ser 
Condicional) 42

31.10.06 
Sala de Congressos II 
10.00 h

PROJECCIÓ – Toni Calderón 2

20.11.06 
CFP Edifici 6G 
(fins al 13 decembre 2006)

AULA – Curs de Fotografia Bàsica.
dir: Jorge Gronemeyer 18

21.11.06 
Sala de Congressos II 
(fins al 24 novembre 2006)

AULA – Curs de Direcció 
Cinematogràfica. Dirigit per Humberto 

Solás
7

21.11.06 
Campus de Vera 
(fins al 22 novembre 2006)

AULA – Tallers Escultura Matemàtica 18

23.11.06 
Sala d’exposicions UPV 
20.00 h (inauguració) 
(fins al 11 gener 2007)

EXPOSICIÓ – escultura Matemàtica 1.272

24.11.06 
Campus de Vera

CONFERÈNCIA – Xarrada de Carlo 
H. Sequin 37

24.11.06 
Campus de Vera 
19.00 h

MÚSICA – Concert de Strombor 
Brass Quintet 70

27.11.06 
Àgora UPV 
14.00 h

FESTIVAL – JAZZ 06 – Smooth 
Brownie Quartet 500

28.11.06 
Paranimf UPV 
19.00 h

FESTIVAL – JAZZ 06 – Iván 
Albuixech Quartet 70
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28.11.06 
Paranimf UPV 
20.30 h

FESTIVAL – JAZZ 06 – Daniel Flors 
Group (Therapy) 220

29.11.06 
Àgora UPV 
14.00 h

FESTIVAL – JAZZ 06 – Smooth 
Brownie Quartet 420

29.11.06 
Paranimf UPV 
20.30 h

FESTIVAL – JAZZ 06 – Henri Texier 
‘Strada Sextet’ 190

30.11.06 
Sala d’actes Facultat de 
Belles Arts 
19.00 h

FESTIVAL – JAZZ 06 – Big Band de 
la ePSG 80

30.11.06 
Paranimf UPV 
20.30 h

FESTIVAL – JAZZ 06 – Omar Sosa 
Trío 520

01.12.06 
Àgora UPV 
14.00 h

FESTIVAL – JAZZ 06 – Smooth 
Brownie Quartet 450

01.12.06 
Paranimf UPV 
20.30 h

FESTIVAL – JAZZ 06 – Keith Dunn, 
Angela Brown & Blues Band 400

11.12.06 
Campus de Vera 
(fins al 22 decembre 2006)

AULA – Iniciació a la realització de 
documentals 22

14.12.06 
Paranimf UPV 
20.00 h

MÚSICA – Concert Banda Simfònica 
UPV. Música de Cinema. III edició 170

15.12.06 
Paranimf UPV 
20.00 h

MÚSICA – Concierto del Cor UP� 
(Haydn-Mozart) 260
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DATA ESDEVENIMENT ASSISTÈNCIA

11.01.07 
Sala de Congressos II 
12.30 h

CONFERÈNCIA – ESCULTURA 
MATEMÀTICA – Ricardo Zalaya 6

16.01.07 
Paranimf UPV 
18.00 h

MÚSICA - MARISA BLAneS- Concert 
d’hivern 178

16.01.07 
Saló d’actes MUVIM 
20.00 h

LITERATURA - ‘PRInCIPIOS PARA 
eSTUdIAR eL nOBILÍSIMO Y ReAL 
ARTE DE LA PINTURA’ – Presentació 

de la reedició de l’obra de José 
García Hidalgo

51

17.01.07 
Paranimf UPV 
18.00 h

LITERATURA - ÁnGeLeS CASO 
– Conferència “Las Olvidadas” 83

18.01.07 
Sala d’exposicions UPV 
20.00 h (inauguració) 
(22 febrer 2007)

EXPOSICIÓ - eMPReMPTeS 765

05.02.07 
Aula C.0.3 Facultat BBAA 
(fins al 21 febrer 2007)

AULA – Cocinarte. 
dir: Javier Claramunt 9

14.02.07 
Campus de Vera 
(fins al 4 abril 2007)

AULA – Taller de desenvolupament 
artístic a través d’escenes 

dramàtiques en llengua anglesa
8

20.02.07 
Àgora UPV 
14.00 h

FESTIVAL VEO – Sueños de un 
peatón (eva Bertomeu) 340

21.02.07 
Àgora UPV 
12.00 h

FESTIVAL VEO – Good Will �EO 
(Seong Kyun Yoo) 220
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21.02.07 
Paranimf 
19.00 h

LITERATURA – Recital de Manuel 
Rivas 80

08.03.07 
Sala d’exposicions 
20.00 h (inauguració) 
(fins al 30 març 2007)

EXPOSICIÓ - COnTAIneR OF 
COnTenTS 674

27.03.07 
Campus de Vera 
(fins al 30 març 2007)

AULA – Taller “El juego de los 
sentidos y el vino” 9

28.03.07 
Paranimf UPV 
20.00 h

MÚSICA - COnCeRT GRUP de 
CAMBRA UPV 46

29.03.07 
Sala de Congressos II 
19.00 h

POESIA - ReCITAL POeSIA en 
�ALENCIÀ – Manuel Forcano i Maria 

Josep escrivà
17

11.04.07 
Sala d’exposicions 
20.00 h (inauguració) 
(fins al18 maig 2007)

EXPOSICIÓ - ARTeSCAPeS 655

17.04.07 
Casa de l’Alumne 
(hasta 24 abril 2007)

AULA/FESTIVAL – POLINIZA 07 
– Taller de break dance 21

24.04.07 
Murs de Rectorat, Àgora, 
eTSGe i Facultat de Belles 
Arts 
(fins al divendres 27)

FESTIVAL - POLINIZA 07 – Estimació 
de visites als grafits 15.150

24.04.07 
Sala Josep Renau 
exposició ‘Poliniza Art Urbà’ 
Inauguració: 13.00 h

FESTIVAL - POLINIZA 07– Exposició 
“Poliniza Art Urbà” 538

CULTURA I ESPORT

Cultura

277



DATA ESDEVENIMENT ASSISTÈNCIA

24.04.07 
Àgora UPV 
14.00 h

FESTIVAL - POLINIZA 07 – Exhibió 
Fun Bike 600

25.04.07 
Sala de Congressos II 
12.00 h

FESTIVAL - POLINIZA 07 – Taula 
redona ‘Urban Art a Mexico dF’ 18

25.04.07 
Àgora UPV 
14.00 h

FESTIVAL - POLINIZA 07 – Exhibició 
Break dance 800

26.04.07 
Sala de Congressos II 
12.00 h

FESTIVAL - POLInIZA 07 
– Conferència “Que rode la cosa, 
xavals”. Per Fernando Figueroa

13

26.04.07 
Àgora UPV 
14.00 h

FESTIVAL - POLINIZA 07 – Exhibició 
BMx 450

26.04.07 
Sala el Loco Mateo 
23.30 h

FESTIVAL - POLINIZA 07 – 
COnCeRT de Kero One 385

27.04.07 
Sala de Congressos II 
13.00 h

FESTIVAL - POLINIZA 07 – 
Presentació llibre “de cara a la paret”. 

dani Magraner
15

27.04.07 
Àgora UPV 
14.00 h

FESTIVAL - POLINIZA 07 – Actuació 
Festival dansa València 120

03.05.07 
Paranimf 
20.00 h

MÚSICA - COnCeRT BAndA 
MÚSICA UPV 74

08.05.07 
Paranimf 
18.00 h

MÚSICA - COnCeRT de MARISA 
BLAneS 180
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11.05.07 
Edifici 6G 
18.30 h

POESIA - ReCITAL d’AnTOnIO 
GAMOnedA 221

12.05.07 
Teatre Principal València 
21.00 h

ÒPERA - “NEITHER” – Òpera Samuel 
Beckett i Morton Feldman (enSeMS 
– XXIX Festival Internacional Música 

Contemporània)

189

21.05.07 
Paranimf UPV 
13.00 h

PERFORMANCE - IdeAL OPTIOn 
– �alentin �erhaeghe y Michel Collet 28

24.05.07 
Sala d’exposicions UPV 
20.00 h 
(fins al  25 juliol 2007)

EXPOSICIÓ - TeCnOLOGIA i CÒMIC 568

30.05.07 
Paranimf UPV 
20.00 h

MÚSICA - COnCeRT GRUP de 
CAMBRA UPV 78

30.05.07 
Àgora UPV 
14.00 h

MÚSICA - I TROBAdA MÚSIQUeS 
DEL MÓN – Sessió Mediterrània 300

30.05.07 
Casa de l’Alumne (p. baixa) 
17.00 h

MÚSICA - I TROBAdA MÚSIQUeS 
DEL MÓN – Les músiques del món en 

imatges
140

30.05.07 
Sala de Congressos 
19.00 h

CONFERENCIA - I TROBAdA 
MÚSIQUES DEL MÓN – Conferència 
“¿Qué son las músicas del mundo?”

2

31.05.07 
Àgora UPV 
14.00 h

MÚSICA -  I TROBAdA MÚSIQUeS 
DEL MÓN – Sessió Mediterrània 250
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DATA ESDEVENIMENT ASSISTÈNCIA

31.05.07 
Casa de l’Alumne (p. baixa) 
17.00 h

MÚSICA - I TROBAdA MÚSIQUeS 
DEL MÓN – Les músiques del món en 

imatges
150

31.05.07 
Sala d’actes de la Facultat 
d’Informàtica 
19.00 h

MÚSICA - I TROBAdA MÚSIQUeS 
DEL MÓN – Concert Krama (fusió 

flamenc-balcànica)
95

01.06.07 
Ágora UPV 
14.00 h

MÚSICA - I TROBAdA MÚSIQUeS 
DEL MÓN – Sessió Mediterrània 90

01.06.07 
Casa de l’Alumne (p. baixa) 
17.00 h

MÚSICA - I TROBAdA MÚSIQUeS 
DEL MÓN – Les músiques del món en 

imatges
60

02.06.07 
Sala Matisse 
23.00 h

MÚSICA - I TROBAdA MÚSIQUeS 
DEL MÓN – Concerto de Kuami 

Mensah
240

04.06.07 
Paranimf UPV 
18.30 h

ÒPERA - COSÍ FAn TUTTe 170

07.06.07 
Sala de Congressos II 
19.30 h

POESIA - RECITAL POESIA – Jaume 
Pérez Muntaner 27

07.06.07 
Paranimf UPV 
20.00 h

MÚSICA - COnCeRT COR UPV 88

15.06.07 
Sala d’actes Edifici 6G 
20.00 h

MÚSICA - COnCeRT BAndA 
SOCIeTAT MUSICAL eSLAVA 

ALBUIxeC
140

20.06.07 
Paranimf UPV 
20.00 h

MÚSICA - COnCeRT FLAMenC 
– Felipa la del Moreno 290
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8.1.2. EPS Gandia

DATA ESDEVENIMENT ASSISTÈNCIA

27.06.07 
Sala d’Actes FBA 
19.00 h

CONFERÈNCIA - “eL CÓMIC 
EN EL S.XXI” – I lliurament dels 
premis I Certamen Vinyetes d’un 

Futur Versemblant: Una Anticipació 
Tecnològica de 2050

38

28.06.07 
Campus de Vera 
20.00 h 
(fins al 28 setembre 2007)

EXPOSICIÓ - eSTIU ART 07 
Inauguració: 56 No finalitzada

16.07.07 
Paranimf UPV 
12.30 h

MÚSICA - EARTH CHOIR – Coniert 
Cor Taiwan 350

DATA ESDEVENIMENT ASSISTÈNCIA
16.11.06 
Sala de Graus 
12.30 h

CONFERÈNCIA - xarrada informativa 
Metges Sense Fronteres 100

01.12.06 
Aula 3 
(fins al maig 2006)

AULAS – Taller de poesia de María 
Josep escrivà (30 hores) 4

15.02.07 
Sala de Conferències 
12.30 h

CONFERÈNCIA – “Los Borja, entre 
la historia y la leyenda”, a càrrec de 

Santiago Laparra
85

22.02.07 
Sala de Conferències 
12.30 h

CONFERÈNCIA – “La marjal de 
Pego-Oliva”, a càrrec de Vicente Uriós 93

28.02.07 
Sala de Conferències 
19.30 h

CONFERÈNCIA – Taula redona 
“Homenatge a Joan Pellicer”, 

moderada per Jesús Villaplana
120
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DATA ESDEVENIMENT ASSISTÈNCIA

01.03.07 
Sala de Conferències 
12.30 h

CONFÈRENCIA – “La televisión 
digital terrestre i las televisiones 

locales”, a càrrec de Vicente Pla Ferri
53

02.03.07 
Aula Magna 
19.30 h

TEATRE – Monòlegs de Rafa Forner 200

03.03.07 
9.30 a 12.30 h

VISITA CULTURAL – Monestir Sant 
Jeroni de Cotalba 30

08.03.07 
Aula Magna 
12.30

TEATRE – Representació de l’obra 
“Femenino plural” 75

15.03.07 
Sala de Conferències 
12.30 h

CONFÈRENCIA – “Creació d’una 
televisió local”, a càrrec de Paco Sanz 42

22.03.07 
Biblioteca ePSG 
12.30 h

LITERATURA – Presentació obra de 
Jordi Maurí 12

29.03.07 
Sala de Conferències 
12.30 h

CONFÈRENCIA – “Patologia 
Forestal”, a càrrec de Ana Pérez 

Sierra
50

03.04.07 
Aula Magna 
20.00 h

AUDIOVISUALES – Projecció 
curtometratges d’alumnes 100

23.04.07 
Campus de ePSG 
9.30 a 14.30 h

LITERATURA – Dia del llibre. Taller 
d’enquadernació, presentació del 

llibre de Paco Camarena, lectura de 
poemes a càrrec d’alumnes erasmus i 

exposició de còmics.

115

25.04.07 
Sala de Conferències 
19.30 h

CONFÈRENCIA – Setmana de la 
llengua. “300 anys de la Batalla 

d’Almansa”
30
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DATA ESDEVENIMENT ASSISTÈNCIA

26.04.07 
Aula Magna 
20.30 h

TEATRE – “De la nit a la mañana” de 
L’Últim Toc Teatre 75

27.04.07 
Aula Magna 
12.30 h

MÚSICA – Concert de Feliu �entura 100

10.05.07 
Aula 17 
12.30 h

CONFÈRENCIA – “Globalmón”, a 
càrrec de empar Piera 20

17.05.07 
Aula Magna ePSG 
20.00 h

TEATRE – “Nit BÚHO”, a càrrec de 
L’escola Monminet 280

24.05.07 
Sala de Conferències 
12.15 h

CONFERENCIA – “El soroll a les 
ciutats: passat, present i futur”, a 

càrrec de Juan Luis Aguilera
53

24.05.07 
Aula Magna ePSG 
12.30 h

MÚSICA – Concert de la Big Band de 
Gandia 25

01.06.07 FOTOGRAFÍA – I Concurs Fotografia 
digital del Campus de Gandia 15

07.06.07 
Planta Baixa Edifici G 
Campus de ePSG 
(fins al 29 juny 2007)

EXPOSICIÓ – “Àfrica i infància”. 
Fotogràfica en col·laboració amb 

Globalmón
150
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8.1.3. EPS Alcoi

DATA ESDEVENIMENT ASSISTÈNCIA
26.10.06 
Sala de Graus

POESIA – “Poliversos: espiral 
d’embulls” 32

06.11.06 
Sala d’exposicions 
Edifici Carbonell 
(fins al 6 decembre 2006)

EXPOSICIÓ – “230 pintors alcoians 
del segle xx” 2.014

06.12.06 
Sala d’exposicions 
Edificio Carbonell 
(fins al 31 gener 2007)

EXPOSICIÓ – “30 alumnes 
d’enginyeria tècnica en disseny 
industrial ens mostren les seues 

creacions”

346

21.12.06 
esglèsia M. Auxiliadora 
de Alcoy

MÚSICA – Concert de Nadal del Cor 
Polifònic UPV 127

01.02.07 
Sala d’exposicions 
Edificio Carbonell 
28.02.07

EXPOSICIÓ – “Puja al tren de la 
ciència” 270

23.02.07 
Sala de Graus ePSA

CONFERÈNCIA – “Investigació 
militar: la cara oculta de la ciència”, a 

càrrec de Roberto García Payá
27

25.02.07 
Teatre dels Salesians ÒPERA – Macbeth de Verdi 68

01.03.07 
Sala d’exposicions 
Edifici Carbonell 
15.03.07

EXPOSICIÓ – “Grans invents de la 
humanitat” 235

15.03.07 
Cines ABC centre 
comercial

AUDIOVISUALS – Cinema en 
valencià – Scoop 137

22.03.07 
Cines ABC centre 
comercial

AUDIOVISUALS – Cinema en 
valencià – Copying Beethoven 173
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DATA ESDEVENIMENT ASSISTÈNCIA
23.03.07 
Cines ABC centre 
comercial

AUDIOVISUALS – Cinema en 
valencià – Eragon 263

24.03.07 LITERATURA – XII Jornada 
Sociolingüística de Alcoy 42

24.03.07 
Sala de d’exposicions 
Edifici Carbonell 
(fins al 30 març 2007)

EXPOSICIÓ – ‘“Sendes i carenes 
d’enric Valor” 213

26.03.07

CONFERÈNCIA – “Instrumentació 
cientificotècnica, restauració i disseny: 
una visió personal”, a càrrec de Marc 

Boada Ferrer

22

27.03.07

LITERATURA – Presentació del 
llibre Alcoy y sus aguas, desarrollo 
histórico-tecnológico, de Roberto 

García Payá

17

09.04.07 
Centre Cultural MÚSICA – Concert d’Òscar Briz 120

02.05.07 
Sala d’exposicions 
Edifici Carbonell 
31.05.07

EXPOSICIÓ – “Un recorrrgut pel 
gravat contemporani: d’Urbino a 

Gandia”
322

31.05.07 
Teatre dels Salesians

TEATRO – “Ací no paga ni Déu”, per 
L’Arcà 400

01.06.07 
Sala d’exposicions 
Edifici Carbonell 
15.06.07

EXPOSICIÓ – “7 de 21” Pintors 
alcoians 197

21.06.07 
Sala d’exposicions 
Edifici Carbonell 
29.06.07

EXPOSICIÓ – “FETE-UGT. Una 
història en cartells” 112
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8.1.4. Àrea de Promoció i Normalització Lingüística

DATA ESDEVENIMENT ASSISTÈNCIA

07.07.07 
esglèsia del Monestir de la 
M.d. dels dolors i els Sants 
Reis 
(Bocairent)

MÚSICA – Concert del Cor Polifònic 
UPV 142

ACTE DATA HORA LLOC ASSISTÈNCIA 
(aproximat)

Conferència sobre la 
Batalla d’Almansa 24 d’abril 21.00 h Sala de conferències del campus 

de Gandia 25

Concert d’Òscar Briz 25 d’abril 21.00 h Paranimf del campus de Vera 100

Teatre a Gandia 25 d’abril 20.00 h Aula magna campus de Gandia 100

Concert de Feliu Ventura 26 d’abril 12.30 h Aula magna campus de Gandia 100

Contacontes del 7 al 10 
de maig 16.00 h escola infantil del campus de 

Vera 50

Cinema 7 de maig 20.00 h Cinema Albatros 90
L’horta de Vera i Alboraia. 
degustació d’orxata 9 de maig 11.00 a 

18.30 h Campus de Vera 3.000

danses i muixeranga 9 de maig 18.30 h Àgora del campus de Vera 150-200
L’horta de Vera i Alboraia. 
Taula redona 9 de maig 19.30 h Sala de congresos II de Rectorat. 

Campus de Vera 20

Concert d’Òscar Briz 9 de maig 20.00 h Centre Cultural Alcoi. Campus 
d’Alcoi 80

Concert d’els Pets 9 de maig 21.00 h Paranimf del campus de Vera 400

Presentació de llibres 10 de maig 18.30 h Sala de congressos II de 
Rectorat. Campus de Vera 5

Teatre 10 de maig 20.00 h Paranimf del campus de Vera 150

Concert de pop-rock 10 de maig 22.00 h Sala el Loco 700 (de les dues 
universitats)

Teatre Alcoi 31 de maig 20.15 h Teatre Salesians. Campus d’Alcoi 80
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8.1.5. Cinema en Valencià

8.1.6. Publicacions del Vicerectorat de Cultura

1. Ser Condicional, catàleg de l’exposició fotogràfica de la col·lecció Rafael Tous que tingué lloc 
a la Sala d’exposicions de la UPV entre el 28 de setembre i el 14 de novembre de 2006.

2. escultura Matemática, catàleg de l’exposició escultòrica que tingué lloc a la Sala d’exposicions 
de la UPV entre el 23 de novembre de 2006 i l’11 de gener de 2007.

3. Principios para estudiar el nobilísimo y real arte de la Pintura, reedició del tractat del segle 
xvii de José García Hidalgo. 

4. empremtes: Un recorregut pel gravat contemporani. d’Urbino a València, catàleg de 
l’exposició de gravats que tingué lloc a la Sala d’exposicions de la UPV entre el 18 de gener i 
el 22 de febrer de 2007.

5. Restauración de relieves valencianos, reedició de l’obra de José Luis Roig.

6. Hazte la prueba, coordinat per José Luis Cueto.

7. Container of contents, catàleg de l’exposició d’art i moda que tingué lloc a la Sala d’exposiciones 
de la UPV entre el 8 i el 30 de març de 2007.

8. Arts al Palau, coordinat per evarist navarro.

Total Mitjana
VALÈnCIA 2.491 104
Cinema original i doblat 1.211 101
Cinema subtitulat 1.280 107
GAndIA 2.469 956
ALCOI 545 273
TOTAL 5.505 167
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9. Llibre commemoratiu del centenari de l’eTSed.

10. Pintando el tiempo, de Carmen Grau, amb la coordinació de david Pérez.

11. Procesado de imagen. Silencio, de Francisco Sanmartín, amb la coordinació de david 
Pérez.

12. Cuaderno del polizón, de Carlos Marazal, integrat en la col·lecció “Correspondencias” i edi-
tat en col·laboració amb Pre-Textos.

13. La pintura encarnada, de Georges didi-Huberman, integrat en la col·lecció “Corresponden-
cias” i editat en col·laboració amb Pre-Textos.

14. De cara a la paret! Imatges de Daniel Magraner sobre el graffiti (i altres textures) en la ciutat 
de València, integrat en el Festival d’ Art Urbà de la UPV Poliniza 2007.

15. Artescapes, catàleg de l’exposició sobre art evolutiu que tingué lloc a la Sala d’exposicions 
de la UPV entre l’11 d’abril i el 18 de maig de 2007.

16. Tecnologia i còmic: una anticipació tecnològica a les historietes dels anys 50, catàleg de 
l’exposició sobre el còmic de mitjans del segle xx que tingué lloc a la Sala d’exposicions de la 
UPV entre el 24 de maig i el 25 de juliol de 2007.

8.1.7. Col·laboracions del Vicerectorat de Cultura

DATA ESDEVENIMENT COLABORACIÓ

20.09.06 XARRADA ERASMUS
-Participació en la xarrada amb 
presentació del Vicerrectorat de 
Cultura

06.10.06 MOCADORÀ -difusió interna (mailing, web)

10.11.06 JORNADES MICOLÒGIQUES -Cartelleria 
-díptics
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DATA ESDEVENIMENT COLABORACIÓ

22.11.06

TEATRE – Medea. Representació 
inclosa en les Jornades 
d’Orientació direcció delegada de 
Comunicació i Imatge

-difusió interna (mailing, web) 
-Cartelleria

23.11.06
EXPOSICIÓ – Amnistia 
Internacional -difusió interna (mailing, web)(fins al 13 

decembre 
2006)

03.01.07 EXPOSICIÓ – “A tota vela”. 
Museu Príncipe Felipe -difusió interna (mailing, web)

15.01.07 CERTAMEN – I� Premi de Teatre 
Breu nous Temps

-difusió interna (mailing, web) 
-díptics 
-Cartelelria

26.01.07 EXPOSICIÓ - “La Mar de 
números”. Oceanogràfic -difusió interna (mailing, web)

08.02.07 PUPA – Plataforma Universitaria 
per a la Protecció dels Animals

-diseny i realització 1.000 pins de 
PUPA 
-Cartelleria

14.02.07
EXPOSICIÓ – “Impresions 
urbanes 06. Valencia-Buenos 
Aires”

-difusió interna (mailing)

28.02.07

CONFERÈNCIA – “Control: 
arribar a el millor i vorejar 
l’impossible”, per Jesús Ildefonso 
díaz díaz

-Cartelleria

03.04.07 DIA DEL LLIBRE
-diseny i realitzación punt imant 
conmemoratiu 
-Cartelleria

26.04.07
CONFERÈNCIA – “On està avui 
la matemàtica?”, per Manuel 
López Pellicer

-Cartelleria

CULTURA I ESPORT

Cultura

289



8.1.8. Dades estadístiques

8.1.8.1. Campus de Vera

DATA ESDEVENIMENT COLABORACIÓ

08.05.07
CONFERÈNCIA – “Les 
matemàtiques de la política”, per 
Sixto Ríos i david Ríos

-Cartelleria

CONGRÉS SOCIETAT 
SOSTENIBLE -Finançament

JORNADES FESTMAT -Finançament

Nre.
ESPECTADORS

Nre. 
ACTES

MITJANA ESPEC 
x ACTE

AULeS 166 12 14
exPOSICIOnS 5.428 6 905
MÚSICA 3.569 22 162
POeSIA 265 5 53
LITeRATURA 214 3 71
COnFeRÈnCIAS 125 5 25
ÒPeRA 359 2 180
FeSTIVAL JAZZ 06 2.850 9 317
FeST. POLInIZA 07 18.110 11 1.647
ALTReS 590 4 148
TOTAL 31.676 74 428
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8.1.8.2. Total Vicerectorat de Cultura (tret de les dades del Fòrum UNESCO)

8.1.9. Convenis del Vicerectorat de Cultura

8.1.9.1. Auditori de Torrent. Objecte

L’objecte d’aquest acord marc de col·laboració entre la UPV i l’OAM L’Auditori de Torrent se 
centra principalment a fomentar activitats culturals de formació, investigació, producció i difusió 
relacionades especialment amb la música i les arts escèniques.

8.1.9.2. Ciutat de les Arts i les Ciències. Objecte

a) execució de projectes i programes educatius d’investigació i desenvolupament, relacionats 
amb l’aplicació de les noves tecnologies a l’aprenentatge. 

b) Assessorament mutu en qüestions relacionades amb l’activitat desenvolupada per amb-
dues parts.

c) Organització i execució d’activitats comunes relacionades amb la difusió periòdica 
d’informació relacionada amb ambdues parts.

d) Totes les altres accions, activitats, projectes o modalitats de col·laboració que siguen con-
siderades d’interès mutu per a les parts, dins de les disponibilitats de les parts i dels àmbitsàmbits 
d’interès comú expressats en la clàusula primera del present acord marc.

Nre. 
ESPECTADORS

Nre. 
ACTES

MITJANA ESPEC 
x ACTE

CAMPUS de VeRA 31.676 74 428
ePS GAndIA 1.827 23 79
ePS ALCOI 5.279 21 251
APnL 5.075 15 338
CIneMA en 
VALenCIÀ 5.505 33 167

TOTAL 49.362 166 297
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8.1.9.3. Fundació Valenciana de l’Audiovisual. Objecte
1) La formació de professionals de l’audiovisual, en l’àmbit local, nacional, europeu i ibero-

americà, mitjançant activitats de formació inicial i, especialment, mitjançant activitats de 
formació amb desenvolupament de projectes i de formació de formadors als països del 
continent americà amb què mantenen relacions ja estables o amb què puga resultar con-
venient establir.

2) el foment de la investigació sistemàtica i la difusió de la manera més àmplia possible de 
qüestions d’interès per a la cultura audiovisual mitjançant el desenvolupament de semina-
ris, exposicions, projectes d’investigació i tots els instruments que es consideren oportuns. 
en aquest sentit, els signataris poden posar en marxa una primera línia d’investigació 
amb caràcter estable, preferiblement anual, sobre les relacions, històriques i actuals, en-
tre l’audiovisual i les arts plàstiques, i implicar-hi tots els recursos que estiguen a l’abast 
d’ambdues institucions. 

3) La consideració de les necessitats i potencial de la Televisió de la Universitat Politècnica 
de València en la programació de les activitats de la FIA i la utilització d’aquesta com a 
espai de pràctiques per a l’alumnat de la Fundació, així com l’aprofitament de la FIA com 
a institució de pràctiques per a l’alumnat de la UPV. Concretament, la realització de pràc-
tiques d’alumnes de la UPV s’ha de realitzar en el marc d’un Programa de Cooperació 
educativa.

8.1.9.4. Institut Valencià d’Art Modern. Objecte

L’objecte d’aquest acord és establir un marc d’actuació per a col·laborar la UPV i l’IVAM en 
activitats de formació i difusió cultural.
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Segona. Modalitats de col·laboració

Les modalitats de col·laboració poden ser les següents:

1. Execució de projectes i programes que es realitzaran mitjançant convenis específics:

 a. desenvolupament d’activitats artístiques i culturals d’àmbit nacional i internacional:

Cicles de conferències

Seminaris

Tallers d’artistes

Congressos

I qualsevol altra activitat que les parts acorden

 La programació dels seminaris, conferències i tallers i resta d’activitats les determinaran 
les parts d’acord comú. Hi participaran crítics, artistes i historiadors de rellevància espe-
cial nacionalment i internacionalment que estiguen vinculats a les activitats expositives 
o formatives de l’IVAM.

 b. Projectes d’investigació sobre art modern.

 c. A través d’un comitè científic paritari poden les parts acordar la publicació, en règim de 
coedició, dels treballs d’investigació que tinguen rellevància especial o siguen d’interès 
científic.

 d. Projectes de participació dels professionals de l’IVAM en màsters o cursos especialit-
zats organitzats per la UPV, dins del marc normatiu de la UPV. 

 e. Projectes de participació de l’alumnat de la UPV en els tallers didàctics de l’IVAM.

 f. L’IVAM participarà a través dels instruments adequats en el Pla de Foment de l’Ocupació 
dels Programes de Cooperació educativa.

 g. Totes les que siguen considerades d’interès mutu, dins de les disponibilitats de les parts 
i de les activitats que constitueixen l’objecte del present acord. 

•

•

•

•

•
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8.1.9.5. Centre Cultural Alcoi-Ajuntament d’Alcoi. Objecte

L’objecte d’aquest acord és facilitar l’accés de la comunitat universitària a la programació cultu-
ral de l’Ajuntament d’Alcoi i de la Mostra de Teatre a través d’importants descomptes.
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8.2. Esport

8.2.1. Presentació.2.1. Presentació

des del Vicerectorat  d’esports es gestiona i regula l’esport a la Universitat Politècnica de 
València. entre els nostres objectius es troba promocionar i facilitar la pràctica esportiva. Per 
això, oferim les últimes tendències en activitats dirigides i aula salut, cursos de formació i ta-
llers, nombroses activitats esportives federades i esport al més alt nivell, i oferim  la possibilitat 
de realitzar activitats pràcticament a qualsevol hora del dia, de manera totalment gratuïta.

Presentem la memòria esportiva del Vicerectorat d’esports de la Universitat Politècnica de 
València a la nostra comunitat universitària i a la nostra societat en general.

L’aposta per l’esport en aquesta universitat és clara i amb una tradició consolidada al llarg 
d’aquests anys, integrada en la vida curricular de l’alumnat i en la vida social de tot el col·lectiu 
de PAS i PdI de la universitat. el Vicerectorat d’esports es converteix un any més en un lloc 
de trobada de tota la comunitat universitària, i ens acosta també a les realitats esportives de la 
resta d’universitats d’espanya en els diferents esdeveniments i competicions en què els espor-
tistes de la Universitat Politècnica participen.

durant el curs 2006-07 hem consolidat la nostra oferta esportiva, i hem millorat el nostre servei 
amb novetats com ara la inscripció a activitats en línia.  

Més de 17.000  usuaris han participat de la gamma d’activitats físiques saludables durant el 
curs 2006-07; 7.712 alumnes participaren en la Lliga Interna de la UPV; 1.500 alumnes parti-
ciparen en el xVII Trofeu Universitat; vint-i-quatre escoles esportives serveixen de base a una 
pràctica esportiva més seriosa i regular en què participen 1.773 alumnes; 887 participants en 
el Programa de Formació Esportiva consoliden la nostra formació específica en el camp de 
l’esport i més de 1.200 esportistes s’han federat amb els colors de la Universitat en les 30 sec-
cions del club esportiu de la UPV. A més, durant el curs 2006-07 s’han atorgat més de 1.100 
crèdits de lliure elecció.
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Respecte dels resultats esportius, cal destacar els 9 ors aconseguits en els Campionats 
d’espanya Universitaris,  la medalla d’or i rècord d’espanya júnior en el Campionat d’espanya 
d’Atletisme en Pista Coberta (proves combinades) de Bárbara Hernando Fuster i la participació 
en el Campionat del Món Universitari de Judo 2006 de Sugoi Uriarte i África Gutiérrez, en el 
de Karate de Raúl Mena i en vela Hèctor Vilanova, África Gutiérrez i Sugoi Uriarte participen 
també en la Universiada del 2007 en la modalitat de judo i Carriqueo en atletisme, representant 
l’Argentina i la permanència en divisió de plata de l’equip de futbol sala federat.

8.2.2. Introducció

L’ampli volum de participació durant l’any es distribueix fonamentalment en diverses línies 
d’acció que es descriuen al llarg dels 8 apartats d’aquesta memòria

d’una banda, la promoció de la salut, l’oci i la recreació a través de les Activitats dirigides, les 
escoles esportives i el Programa Aula Salut i Plus 50. de l’altra, l’esport reglat i de competició, 
a través de les Lligues Internes, els Campionats Interuniversitaris, els Campionats d’espanya 
Universitaris i uns altres esdeveniments i competicions organitzats pel Vicerectorat d’esports. 
L’esport federat, a través del Club esportiu de la UPV. el Programa de Formació esportiva i el 
Programa d’Ajuda i Suport a l’esportista d’Alt nivell.

es descriuen també les instal·lacions esportives estructurades en tres nuclis, el lloc en què es 
desenvolupen les diferents activitats. Les col·laboracions i els convenis que s’estableixen amb 
diferents col·lectius i institucions i l’impacte en els mèdia que resulta de l’activitat esportiva de 
la Universitat Politècnica de València.

L’usuari principal de les diferents propostes esportives del Vicerectorat d’esports és la comuni-
tat universitària que engloba personal docent i d’investigació, personal d’administració i serveis, 
alumnat de primer, segon o tercer cicles, alumnes de màsters oficials de més de dos anys i 
antics alumnes pertanyents a l’Associació d’Antics Alumnes.

296

CULTURA I ESPORT

Esport



A més, anualment el Vicerectorat d’esports tramita el carnet d’accés 
esportiu altres usuaris especials a través de l’Oficina d’Acreditacions 
de la UPV. es consideren usuaris especials els familiars de primer 
grau de PAS i PdI majors de 18 anys, el personal treballador de les 
empreses contractades per la UPV (neteja, seguretat, cafeteries, pis-
cina, etc.), els titulars del carnet Galileo Galilei i el Conservatori de 
Música Joaquim Rodrigo.

També són usuaris especials els que pertanyen a centres adscrits de la 
UPV, en l’actualitat són cinc els centres adscrits a la nostra Universitat: 
l’escola Universitària d’enginyeria Tècnica Ford, la Facultat d’estudis 
de l’empresa, el Centre Florida Universitària, el Centre d’estudis PAx i 
el Mediterranean University Centre of Science & Technology (MUST).

8.2.3. Una oferta esportiva plural, diversa i gratuïta: la promoció de la salut, l’oci 
i la recreació 

L’oferta esportiva a la nostra universitat es pot classificar en diversos programes, el d’Activitats 
dirigides, el d’escoles esportives i el Programa d’Aula Salut i Plus 50. Una oferta esportiva 
àmplia i variada composta per un gran nombre d’activitats, la majoria d’aquestes totalment 
gratuïtes, que obri la possibilitat de la pràctica esportiva a tota la comunitat universitària. La 
inscripció a la carta junt amb un ampli horari fa que la pràctica esportiva encaminada cap a la 
promoció de l’oci, la salut i la recreació siga fàcil i compaginable amb la vida acadèmica.

8.2.3.1. Les activitats dirigides

La Universitat Politècnica de València posa a disposició del seu col·lectiu universitari una àm-
plia oferta d’Activitats dirigides distribuïdes als tres campus, Vera, Alcoi i Gandia. La professio-
nalitat dels monitors, varietat i innovació d’activitats i la qualitat de les instal·lacions, provoca 
que 19.668 esportistes hagen elegit la pràctica esportiva encaminada a la salut i l’oci com a 
forma alternativa  a la competició. 
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Al campus de Vera, les Activitats dirigides es desenvoluparen bàsicament en torn a tres 
instal·lacions: La sala de musculació, que amb 420 m2 es troba equipada amb tot tipus de ma-
quinària  específica per a aquesta comesa. Una sala de parquet flotant de 225 m2. Dos tatamis, 
un de bla i un altre de dur, aquesta última instal·lació amb un paviment de biosuro.

Les Activitats dirigides oferides durant el curs 2006-07 
al campus de Vera  han sigut les següents: condiciona-
ment físic, aeròbic, aeròbic amb boxa (aerobox), aero-
gim, bars training, fitness, escalons (step), GAP, mus-
culació, ritmes, tonificació muscular i les activitats de 
tatami, com ara aikido, judo, karate i taekwondo amb 
un total de 12.585 participants.

durant el curs 2006-07 la franja horària d’Activitats dirigides i musculació ha sigut des de les 
7.30 a 22.30 hores. L’activitat de musculació també ha disposat de l’horari de 10.00 a 13.00 
h els dissabtes de matí. Aquesta àmplia franja horària facilita en gran mesura el gaudi de les 
activitats i instal·lacions esportives per un gran nombre d’usuaris.

el Programa d’Activitats dirigides vol adequar-se a la realitat diària de la comunitat universi-
tària. Per això, el dit programa  s’ha desenvolupat d’octubre a maig en tota la seua extensió i 
ha inclòs una programació específica en els períodes de juny a setembre, al desembre i l’abril, 
amb horaris especials, motivat fonamentalment per l’activitat acadèmica en època d’exàmens 
i els períodes de vacances.

Al campus de Gandia, l’oferta d’Activitats dirigides du-
rant el curs 2006-07 ha estat composta per musculació, 
ritmes moderns, ritmes llatins, escalons (step), aeròbic, 
GAP+stretching, aerogim, aeròbic amb boxa (aerobox) i fit-
ness, a més de les Activitats Pròpies, com són l’entrenament 
en circuit i el punt de trobada. La participació en activitats 
dirigides a l’ePSG ha sigut de 1.409 persones. 
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Al campus d’Alcoi, la participació en Activitats dirigides ha sigut de 935 persones. S’han dut a 
terme les Activitats Dirigides següents: musculació, aeròbic, tonificació, escalons, GAP, ritmes, 
aeròbic amb bicicleta (spinning), judo, karate, taekwondo i aikido.

en resum, la participació en les Activitats dirigides durant el curs 2006-07 ha sigut de 15.003 
persones en el conjunt dels tres campus distribuïdes de la manera següent:

nre. De participants en activitats DirigiDes

Activitats dirigides Nre. de 
participants

Condicionament físic 463
Aeròbic 1.676
Aerobox 764
Aerogim 458
Aikido 376
Bars training 663
entrenament en circuit 62
Fitness 897
Gap 1.695
Judo 129
Karate 191
Musculació 4.319
Punt de trobada 73
Ritmes 756
Step 1.507
Taekwondo 334
Tonificació 640
Total 15.003
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8.2.3.2.  Les escoles esportives

Les escoles esportives es constitueixen com una alternativa més, dins de l’àmplia oferta es-
portiva de la Universitat Politècnica de València, per a tots els membres de la dita universitat 
interessats a aprendre i/o perfeccionar una o diverses especialitats esportives. 

L’oferta d’escoles esportives ha crescut en funció de la demanda de noves especialitats i de 
la disponibilitat de noves instal·lacions esportives de què disposa la Universitat Politècnica de 
València. 

Així mateix, les dites escoles apareixen en nombrosos 
casos com a base de les diferents representacions es-
portives de la Universitat Politècnica de València dins 
de les distintes competicions universitàries espanyo-
les. no obstant això, l’orientació que busquen les es-
coles esportives és fonamentalment el foment de la 
pràctica esportiva i té com  missió acostar  distintes 

activitats en l’àmbit de l’esport, en alguns casos no molt habituals, a la població universitària.

Sensibilitzats amb el fet que augmente la pràctica esportiva femenina, preocupats per acos-
tar-nos a la majoria de xiques d’aquesta Universitat, s’ha continuat 
amb un programa específic d’escoles femenines, per a buscar con-
solidar esports ja amb una certa trajectòria a la nostra Universitat i 
proposant uns altres per a millorar els nostres equips universitaris, 
però amb el propòsit en definitiva que l’esport s’integre de manera 
habitual en el seu dia a dia.

L’oferta d’especialitats en el present curs 2006-07 al campus de 
Vera ha abraçat especialitats esportives tan diverses com són: es-
cacs, atletisme, bàdminton, ciclisme, escalada, esgrima, iniciació i 
tecnificació en bàsquet, futbol sala, rugbi, handbol i voleibol femení, 
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natació, patinatge, pesca esportiva, pilota valenciana, rem amb banc fix (falucho), esquaix, te-
nis, tenis de taula, pàdel, tir amb arc, vela de creuer, vòlei platja i waterpolo. 

Al campus de Gandia, s’han dut a terme les escoles 
esportives de rem, escalada, tenis, esgrima, patinat-
ge, busseig , vela i de diversos esports d’equip, amb 
un total de 170 alumnes matriculats en aquestes. Per 
al desenvolupament d’aquestes escoles es disposa 
de les instal·lacions del Club nàutic de Gandia, en el 
cas de rem, i del Club de Tenis Gandia, en el cas de 
l’escola de Tenis.

Al campus d’Alcoi s’han portat a cap les escoles esportives d’atletisme, escacs, tir amb arc i 
escalada, amb 34 alumnes matriculats en aquestes.

en resum, la participació en les escoles esportives per al curs 2006-07 als tres campus, Vera, 
Alcoi i Gandia ha sigut 1.773 esportistes repartits de la manera següent:

nre. De participants en escoles esportives

Escoles esportives Nre. de 
participants

Atletisme 81
Bàdminton 27
Busseig 9
Ciclisme 11
escacs 20
escalada 360
esgrima 92
esp. d’equip femení 137
esport d’equip Gandia 15
esquaix 9
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8.2.3.3. Aula salud y programa Plus 50

el ritme de vida actual implica nombrosos canvis en les 
nostres activitats i pràctiques quotidianes. L’esport no és 
aliè a aquests canvis socials, noves pràctiques físiques 
sorgeixen per les noves demandes. els practicants actuals 
busquen alguna cosa més que treball i l’esforç intens en les 
activitats esportives, busquen una treva a les seues activi-
tats quotidianes: un nou concepte d’activitat esportiva. Per 
això, durant el curs 2006-07 s’ha consolidat definitivament 

el Programa Aula Salut, que fa tres anys d’existència, en què s’han agrupat les pràctiques fí-
siques del camp de les gimnàstiques suaus, la dansa i l’expressió corporal. Totes les activitats 
englobades en aquest programa s’han dut a terme en una aula dotada dels mitjans necessaris 
a l’edifici del trinquet El Genovés.

Escoles esportives Nre. de 
participants

natació 279
Pàdel 54
Patinatge 68
Pesca esportiva 59
Pilota valenciana 16
Rem 66
Tenis 182
Tenis de taula 28
Tir amb arc 120
Vela 51
Vòlei platja 31
Waterpolo 59
Total 1.771
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el nostre desig a través del Programa Aula Salut ha sigut donar res-
posta a aquestes necessitats de salut, benestar i forma física en 
tots els sentits i a tots els segments de població, incloent-hi activi-
tats adreçades a persones majors de 50 anys (Programa Plus 50) o 
persones amb algun tipus de minusvalidesa (txi-kung adaptat). Aula 
Salut ha sigut un espai per a la relaxació, l’oxigenació i la cerca d’un 
estat general d’harmonia.

el programa Aula Salut ha abraçat les activitats d’antiestrès, dansa 
contemporània, ball llatí, dansa del ventre, balls de saló, mètode Pi-
lates, ioga, dansateràpia, shiatsu, risoteràpia, capoeira, reaggeton, 
tai-txi, txi-kung adaptat i funky. Les activitats del Programa Plus 50 han sigut les de ball llatí, 
balls de saló, gimnàstica passiva i txi-kung. en total, la participació al campus de Vera , en els 
dos programes ha sigut de 2.404 persones. 

A continuació, es mostra una taula amb la participació detallada en cadascuna de les activitats 
realitzades en Aula Salut en el conjunt dels tres campus:

nre. De participants en aula salut

Aules Salut Nre. de 
participants

Antiestrés 66
Ball llatí 103
Balls de saló 128
Breakdance 30
Capoeira 211
dansa africana 21
dansa contemporània 95
dansa del ventre 305
dansateràpia 50
Funky 73
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el Programa Plus 50 s’ha desenvolupat de manera especial per als membres de la comunitat 
universitària majors de 50 anys amb l’objectiu d’augmentar l’equilibri personal, millorar l’estat 
d’ànim i salut, potenciar els reflexos i proporcionar més agilitat. Enguany s’ha oferit txi-kung, 
gimnàstica passiva i balls de saló.

A continuació, es mostra una taula amb la participació detallada en cadascuna de les activitats 
realitzades en Plus 50:

nre. De participants en plus 50

Aules Salut Nre. de 
participants

Ioga 728
Mètode Pilates 371
Reaggeton 84
Risoteràpia 128
Shiatsu 113
Tai-txi 171
Txi-kung 74
Total 2.751

Plus 50 Nre. de 
participants

Balle llatí 24
Balls de saló 34
Gimnàstica passiva 35
Txi-kung 50
 Total 143
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8.2.4. Un esport reglat i de competició: les lligues internes, els campionats.4. Un esport reglat i de competició: les lligues internes, els campionats 
interuniversitaris i els Campionats d’Espanya Universitaris 

La competició esportiva és sovint el fi mateix de l’esport. En l’oferta esportiva de competició, a 
la Universitat Politècnica es pot trobar una àmplia gamma de nivells esportius, des de les Lli-
gues Internes dins de l’àmbit de la mateixa universitat fins a l’esport d’alt nivell, i participar en 
els Campionats Autonòmics i Interautonòmics i els Campionats d’espanya Universitaris. La ga-
mma de diferents competicions que oferim es pot classificar fonamentalment en competicions 
internes, interuniversitàries i els Campionats d’espanya Universitaris. A més, s’hi descriu uns 
altres esdeveniments organitzats pel Vicerectorat d’esports. Passem a detallar cadascuna de 
les línies d’acció quant a competició fa. 

8.2.4.1. Les competicions internes

Sota aquest epígraf, volem recollir totes les competicions que s’organitzen per a la comunitat 
universitària, en l’àmbit dels seus tres campus Vera, Gandia i Alcoi. L’objectiu és oferir un am-
pli ventall de modalitats esportives que arribe a tota la comunitat universitària, sense distinció 
d’edat ni sexe. Bàsicament, parlar de competicions internes és parlar de les Lligues Interes-
coles que tenen lloc en cadascun dels campus, i d’altra banda el Torneig Intercampus, com-
petició que va nàixer amb l’objectiu d’interrelacionar els tres campus de la Universitat a través 
de l’esport, del Trofeu Universitat Politècnica i del Torneig Social, els quals s’han desenvolupat 
durant aquest curs de la manera següent:

• LLIGA INTERESCOLES

Són les lligues que tenen lloc al llarg del curs acadèmic en cadascun dels tres campus de la 
Universitat entre equips de les escoles que conformen cada campus.

L’inici de les Lligues Interescoles comença a mitjan del mes d’octubre, després d’un període 
d’inscripcions ampli, i acaben en el mes d’abril. 
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L’objectiu és que tota la comunitat universitària puga gau-
dir i sentir el món de la competició a través d’una gran va-
rietat d’esports, els quals es poden classificar en esports 
d’equip, esports individuals i esports de raqueta.

durant el curs 2006-07 en les Lligues Interescoles partici-
paren 7.521 alumnes, repartits entre els esports d’equip, 
els esports individuals i els esports de raqueta. Al campus 

de Vera es disputà competició en els esports següents: escacs, atletisme, Bàdminton, bàsquet, 
camps a través, escalada, esgrima, frontenis, futbol, futbol sala, futbol 7, judo, marató, natació, 
orientació, pilota valenciana,  pàdel, rugbi, rem, esquaix, tenis, tenis de taula, tir amb arc, volei-
bol , vòlei platja i vela. 

A més, al  campus de Gandia durant el curs 2006-07 s’han 
dut a terme les lligues de futbol sala,  bàsquet 3 x 3, vòlei 3 x 
3,  tenis, tenis de taula, frontenis i una gran varietat d’esports 
de platja, amb un total de 574 participants.

I al campus d’Alcoi, s’han portat a cap les Lligues Internes 
de futbol, futbol 7, futbol sala, bàsquet 3 x 3, vòlei 4 x 4, 
bàdminton, tenis i tenis de taula, escalada i tir amb arc amb 
365 participants.

en resum, mostrem a continuació la participació en les Lligues Internes dels campus de Vera, 
Alcoi i Gandia dividida en esports d’equip, esports de raqueta i esports individuals.

en els esports d’equip la participació total ha sigut de 495 equips i 6.466 esportistes, en els es-
ports de raqueta la participació ha sigut de 526 esportistes i en esports individuals participaren 
729 esportistes.
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• XVII TROFEU UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Com cada any des de fa setzes edicions, el primer dijous de cada mes de maig celebrem el 
Trofeu Universitat Politècnica. enguany, per motius operatius s’hagué d’ajornar al segon dijous, 
dia 17 del passat mes de maig. Aquest campionat es fa en una sola jornada de 12 hores espor-
tives de màxima activitat. Cadascun dels esportistes participants representa a la seua escola o 
facultat, per tal d’aconseguir el màxim de punts, i així, ser l’escola guanyadora del Trofeu. en el 
mateix dia es portaren a cap dues vies de participació esportiva: 

Competicions esportives, en què participaren 1.362 alumnes de la 
UPV, distribuïts en els esports següents: bàsquet, frontó, esquaix, 
futbol 7, futbol sala, pàdel, tenis de taula, voleibol, tenis, vòlei pla-
tja, futbol i escacs. Cadascuna de les 15 escoles que formen la 
Universitat Politècnica va inscriure els seus equips en aquestes 
modalitats i es desenvolupà la competició pel sistema eliminatòria 
directa. 

Activitats esportives, en què participà l’alumnat de les escoles i sec-
cions esportives de la UPV, així com també els usuaris habituals 
de les activitats esportives anuals. Hi hagué una participació total 
de 126 alumnes en activitats, en els esports següents: atletisme, 
orientació, aeròbic, rem, escalada,  ciclisme, esgrima i tir amb arc. 
També es van realitzar exhibicions de capoeira i trialsín, aquesta 
última a càrrec de l’actual medallista de bronze en el Campionat 
del Món d’aquesta especialitat. A més, es van realitzar diverses 
exposicions, com ara la de material i fotos de pesca esportiva, així com una exposició/ votació 
de fotos de la secció de busseig de Gandia. 

el dia del Trofeu Universitat es va desenvolupar en una sola jornada, des de les 9.00 del matí 
fins a les 21.00 hores amb l’estreta col·laboració de tots els voluntaris de la UP� que han fet 
possible aquest esdeveniment.
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L’acte va culminar amb el lliurament de trofeus al mateix pavelló po-
liesportiu de la UP� a continuació de les finals i un aperitiu al mateix 
lloc, a què es quedaren la majoria d’esportistes participants en el Trofeu. 
Aquesta vegada, l’escola guanyadora del Trofeu va ser l’escola Tècnica 
Superior d’enginyers de Camins, Canals i Ports.

• TORNEIG SOCIAL

El Torneig Social es desenvolupa al llarg de tot el curs des d’octubre fins 
a maig i està orientat a la participació de tot el personal docent i investi-
gador i el personal d’administració i serveis de la Universitat, les modalitats esportives compe-
titives se desenvolupen per sistema de lliga amb un total de 128 participants. Les modalitats 
esportives en què s’ha desenvolupat aquesta competició aquest curs han sigut pàdel, esquaix 
i futbol sala masculí.

• IV TORNEIG INTERCAMPUS UPV

el 22 de febrer de 2007 es va fer a Alcoi el IV Torneig Intercampus UPV com a trobada entre els 
campus d’Alcoi, Gandia i València amb l’objecte de fomentar les relacions i reforçar els nexes 
d’enllaç a través de diverses competicions esportives. Aquest campionat va nàixer fonamental-
ment amb l’objectiu de donar eixida competitiva als campus externs de Gandia i Alcoi i a més 
integrar aquests campus dins de tota la dinàmica esportiva que es desenvolupa a la Universitat 
Politècnica de València.

el campionat s’ha realitzat en les modalitats de futbol sala, bàsquet i voleibol en una única jor-
nada feta al campus d’Alcoi. S’ha jugat en un format de competició tots contra tots i es va reali-
tzar una única classificació per suma de punts aconseguits per tots els equips en cada esport.

Hi han participat 140 esportistes, dels quals 68 han sigut xics i 72 xiques.

el guanyador del IV Trofeu Intercampus ha sigut el campus de Gandia
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En finalitzar la jornada competitiva es va fer a l’Escola d’Alcoi el lliurament de trofeus al cam-
pus campió per suma de punts aconseguits entre tots els seus equips, i premis a cadascun 
dels equips tant masculí com femení, que guanyaren en cada modalitat esportiva. Una vegada 
finalitzat el lliurament de trofeus es va celebrar un dinar de germanor organitzat pel campus 
d’Alcoi.

8.2.4.2. Les competicions interuniversitàries

Són les competicions que ens enfronten a la resta 
d’universitats que pertanyen al Comitè espanyol d’esport 
Universitari (CedU). en aquests campionats cada universitat 
presenta una selecció en els distints esports segons la nor-
mativa específica que publica el Consell Superior d’Esports 
al principi de cada curs. Un any més la Universitat Politècni-
ca manté la línia de buscar els millors equips que representen la universitat.

en les modalitats esportives d’equip la competició es distribueix en tres fases:

1. Campionat Autonòmic d’esport Universitari: Lliga CAdU

2. Campionat Interzonal: hi participen els subcampions autonòmics de la nostra comunitat en 
funció de la inscripció total que hi ha en cada modalitat esportiva. es juga un quadre de 8 
equips per eliminatòria directa.

3. Campionat d’Espanya – Fase Final, hi participen 8 equips: els equips campions de les 5 
comunitats amb més equips (Andalusia, Catalunya, Castella i Lleó, Madrid i Comunitat 
Valenciana) més els 2 equips campions de les fases interzonals i l’equip de la universitat 
organitzadora.

en les modalitats esportives individuals, la competició es desenvolupa únicament en una fase 
final, en què cada universitat només pot inscriure els esportistes que tenen marca mínima o elcada universitat només pot inscriure els esportistes que tenen marca mínima o el 
nombre que estableix el Consell Superior d’esports en els reglaments tècnics de cada modalitat 
esportiva.
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La nostra universitat a més de participar en aquests com-
peticions ho fa també en el Campionat Interuniversitari del 
Grup Levante (CIGL) junt amb les universitats de Castella-la 
Manxa, Múrcia i Comunitat Valenciana. en el CIGL només 
es competeix en esports individuals, els que no necessiten 
classificació prèvia per al Campionat d’Espanya i altres mo-
dalitats esportives que no estan recollits en el calendari ofici-

al de Campionats d’espanya com el cas de BTT, rem, piragüisme, pilota valenciana, frontenis, 
esquaix o el futbol platja.

• CAMPIONAT AUTONÒMIC D’ESPORT UNIVERSITARI 2006-07

el Campionat Autonòmic d’esport Universitari (Lliga CAdU), es desenvolupa durant els mesos 
d’octubre a març, i es constitueix com la primera fase del Campionat d’espanya Universita-
ri dels esports d’equip. En funció de la classificació en aquest campionat se selecciona els 
equips que representaran la Comunitat �alenciana en la fase final i interzonal del Campionat 
d’espanya Universitari. 

el Campionat Autonòmic d’esport Universitari es porta a 
cap amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana. Hi 
participen les set universitats de la nostra comunitat autò-
noma: U. Catòlica de València, U. de València, U. Jaume 
I, U. Miguel Hernández, U. d’Alacant, U. Cardenal Herrera 
i U. Politècnica de �alència. La classificació s’obté mit-
jançant una lliga a una volta amb desempat (play off) en-
tre els quatre primers equips.

els esports que es disputen són: bàsquet, handbol, futbol sala, rugbi i voleibol, tots aquests en 
modalitat femenina i masculina; futbol en modalitat masculina i el futbol 7 en modalitat femeni-
na. entre totes aquestes modalitats durant aquest curs han participat 281 esportistes/entrena-
dors que pertanyen a la UPV, 164 xics i 117 xiques.
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els resultats obtinguts per la UPV en el Campionat Autonòmic de l’esport Universitari en el 
curs 2006-07 són: 2 primers llocs,  4 segons llocs i  4 tercers en les modalitats esportives se-
güents:

resultats Del caDu

Obtenint en 2 d’aquests la classificació directa per a la fase final i en 4 la classificació per a 
disputar la fase interzonal dels Campionats d’espanya que es realitza per sorteig amb altres 
universitats d’altres comunitats autònomes. 

• CAMPIONATS INTERUNIVERSITARIS DEL GRUP LEVANTE (CIGL)

Aquests campionats com ja hem esmentat anteriorment es van desenvolupar durant el curs 
2006-07, en els esports individuals que no és necessària classificació prèvia per als Campio-
nats d’espanya Universitaris i en els altres esports que a judici de les universitats participants 
seria convenient promocionar o que les distintes universitats desenvolupen i no estan conside-
rats entre els esports que es realitzen en els Campionats d’espanya Universitaris.

Hi participaren onze universitats que pertanyien a tres comuni-
tats autònomes: U. de València, U. Jaume I, U. Miguel Hernán-
dez, U. d’Alacant, U. Cardenal Herrera, U. de Múrcia, U. Ca-
tòlica de Múrcia, U. Politècnica de Cartagena, U. de Castella-la 
Manxa, U. Catòlica de València i U. Politècnica de València.

Handbol masculí 
Handbol femení 
Rugby femení 

Voleibol masculí

 Bàsquet masculí 
Futbol Sala masculí

Bàsquet femení 
Futbol 7 femení 
Rugby masculí 
Voleibol femení

1
2

3
Campeonat Autonòmic Universitari (CADU)
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el sistema de competició va ser sistema concentració, amb els esports següents: atletisme, 
bàdminton, cros, escacs, esgrima, esquaix, frontenis, futbol platja, golf, judo, karate, orientació, 
pàdel, pilota valenciana, piragüisme, taekwondo, tenis, tenis de taula, tir amb arc, vela i vòlei 
platja. Hi participaren 883 persones, de les quals 166 han sigut de la Universitat Politècnica de 
València.

La UPV ha pujat al podi en els Campionats Interuniversitaris del Grup Levante en les modalitats 
esportives següents, amb un total de 76 medallistes:

resultats cigl
eSCACS: indiv. AJedReZ: equipos

ATLeTISMe: triple fem., altura fem., 
200 m l. masc., 400 m l. masc., 10 
km m. masc., 400 m t. masc. i 10.000 
m l. masc.

ATLeTISMe: martell fem., altura 
masc. i longitud masc.

ATLeTISMe: altura fem., 10.000 m l. 
fem., javelina masc. i 400 m t. masc

eSGRIMA: espasa indiv. fem. i 
equips floret masc.

BÀdMInTOn: equips, mixt i dobles 
fem.

ESGRIMA: equips floret fem. FUTBOL PLATJA: equip masc. i 
fem.

CROS: indiv. Fem.

FROnTÓ A MA i GALOTxA JUdO: masc. 73, 81, 90 i 100 kg - 
fem. 78 kg

ESGRIMA: floret indiv. masc. i indiv. 
fem.

JUdO: masc. -66 kg - fem. -52 kg ORIenTACIÓ: indiv. masc. JUdO: masc.  66 kg - fem. 52 kg

ORIenTACIÓ: equips masc. TAeKWOndO: masc. en -62 kg A/
n,  + 84 kg V/A, fem. -63 kg, i -55 
kg A/n

KARATe: indiv. masc. -75, -75 i -80 
kg

eSQUAIx: indiv. masc. i fem. TIR AMB ARC: corb masc., compost 
masc. i fem.

TAeKWOndO: masc. en -78, + 84 i 
-72, -78 kg A/n - fem. -51, -55, -59 
kg, equips 

TAeKWOndO: masc.  -67 kg A/n, 
-67 kg V/A,  fem. -63 kg, equips 
promesa

VeLA TenIS de TAULA: equipos masc.i 
fem., indiv. fem.VÒLeI PLATJA: equip fem.

TIR AMB ARC: corb masc., compost 
masc. i fem.

1 TIRO AMB ARC: corb masc. i fem., 
compost masc.

2
Campionatos 

Interuniversitaris del Grup 
Levante

3
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Com veiem, del total de 20 modalitats esportives en què ha participat la UPV en els CIGL, ha 
aconseguit trofeus en totes excepte en frontó, golf, pàdel i tenis.

• ELS CAMPIONATS D’ESPANYA UNIVERSITARIS

Com cada any s’han desenvolupat els Campionats d’espanya Universitaris (CeU) entre totes 
les universitats espanyoles que pertanyen al Comitè espanyol d’esport Universitari. 

els Campionats d’espanya Universitaris els convoca el Consell Superior d’esports. en els es-
ports individuals s’accedeix directament a la fase final acreditant marques mínimes establi-
des per les normatives tècniques de cada esport. Per als 
esports d’equip enguany ha variat un poc el procés, atès 
que el campió de la Fase Autonòmica de les comunitats 
d’Andalusia, Catalunya, Castella i Lleó, Madrid i Comuni-
tat �alenciana es classifica directament per a la fase final 
(per ser on més equips participen en els distints esports) 
i són la resta de campions de les altres universitats de 
l’estat i alguns dels subcampions de les 5 comunitats rela-
cionades anteriorment, en funció del nombre d’equips de cada esport que participa en la fase 
autonòmica, els que es disputen les dues places que queden per a la Fase Final del Campionat 
d’espanya Universitari en una fase interzonal. 

Les fases interzonal i final dels CEU 2007 s’han desenvolupat de la manera següent:

- FASe InTeRZOnAL 

La fase interzonal dels Campionats d’espanya es va realitzar durant els mesos de març i abril,  
per a obtenir els equips que es classifiquen per a la fase final dels Campionats d’Espanya, un 
total de 58 esportistes/entrenadors/es de la UPV hi participaren en els esports d’handbol mas-
culí i femení, futbol 7 femení i voleibol masculí.
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La fase interzonal es juga en cada modalitat esportiva en dues universitats de diferents comu-
nitats autònomes que han obtingut classificació en les seues lligues corresponents entre uni-
versitats de la mateixa comunitat. els encreuaments entre les diferents comunitats autònomes 
es realitzen per sorteig. Aquest curs aquesta competició s’ha disputat en un quadre de 8 equips 
a eliminatòria directa.

Mostrem a continuació els esports en què va participar la Universitat Politècnica de València, 
les universitats contra les quals s’enfrontà, la universitat seu i els resultats obtinguts:

fase interzonal Dels campionats D’espanya

Com es pot observar en la taula, la Universitat Politècnica de València ha sigut seu organitza-om es pot observar en la taula, la Universitat Politècnica de València ha sigut seu organitza-
dora de la fase interzonal dels Campionats d’espanya Universitaris en la modalitat de futbol 7 
femení i voleibol masculí. Com a resultat d’aquesta fase interzonal, dos dels nostres equips es 
classificaren per a disputar la fase final dels Campionats d’Espanya: handbol masculí i voleibol 
masculí.

En els esports individuals convocats pel CSD, s’accedeix directament a la fase final i s’acredita 
les marques mínimes establides per les normatives tècniques de cada esport.

- FASe FInAL deLS CAMPIOnATS d’eSPAnYA

durant els mesos d’abril i maig de 2007 es van fer els Campionats d’espanya Universitaris dels 
diferents esports.

La participació de la Universitat Politècnica en la fase final dels Campionats d’Espanya ha sigut 
de 255 esportistes/entrenadors.

Esport Universitats participants Organitzador Lloc
Handbol Fem. UP�A–UCM–UAC–UGR-UBU-UZA-UPN-UALM U. Complutense de Madrid 2
Handbol Masc. UPVA-UAM-UZA-UPn-UCn-UAB-UIB-UPCT U. Autònoma de Madrid 1
Futbol 7 Fem. UPVA-UPn-UnA-UAB-UMU-UPO-USC-ULA U. Politècnica de València 5
Voleibol Masc. UPVA-UZA-UOV-UCn-URI-USe-UCLM-ULe U. Politècnica de València 1
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els resultats més destacats en els Campionats d’espanya Universitaris, dels esportistes repre-
sentants de la Universitat Politècnica de València, durant el curs 2006-07 són: 9 primers llocs, 
9 segons llocs i 6 tercers llocs.

meDaller Dels campionats D’espanya

Esport Medaller / Esportistes

Atletisme
1r  10.000 m l. Javier Carriqueo Inostrosa
1r  100 m t.  Bárbara Hernando Fuster

Cros 2n  Individual masculí
FutbolSala masc. 2n  per equips

Judo

1r  per equipes
1r.  –66 kg:  Sugoi Uriarte Marcos
1r  -90 kg: Alberto Arnal Mengod
1a  -63 kg: Africa Gutierrez Garcia
2a  -57 kg: Laura Gomez Ropiñon
3r  +100 kg: Luis Casanova Haro

Karate 2n  + 80 kg: Raúl Martínez Mena

Marató
1n  Indiv. Masc.  Vicente Herrera Solaz
2a  Indiv. Fem. M. Antonia Serrano Jareño
3a  Indiv. Fem. M. esther Balaguer Planelles

natació
1r  4 x 50 m l.: Solis Chapa, Chiralt, Pajaron
2n  4 x 50 m e.: Solis Chapa, Chiralt, Pajaron
2n  50 m b.: Guillermo Solis Herraiz

Orientació
3r  per equips
1r  indiv. masc.: Jari Sillman

Taekwondo 3r  -83 kg.: Lucas Martínez Hueso

Tir amb arc
3r por equipos
2a Arc comp. Fem.: Mª Isabel Gil Munuera

Triatló 2n Gilberto C. González Parra
Voleibol masculí 3r per equips

CULTURA I ESPORT

Esport

315



8.2.4.3. Altres esdeveniments i competicions del vicerectorat  d’esports

Per a la promoció i el foment d’especialitats esportives d’interès especial dins de la nostra 
comunitat universitària, la Universitat Politècnica de València organitzà enguany una sèrie 
d’esdeveniments i campionats en què han participat prop de 800 esportistes.

• FESTA DE BENVINGUDA

Amb motiu de donar a conèixer el Vicerectorat d’esports i el seu programa esportiu a tota la 
comunitat universitària i sobretot a l’alumnat de nou ingrés,  es va celebrar la II Festa de Ben-
vinguda el dijous 28 de setembre amb una programació variada i la presència d’Abel Antón.

Com a acte estrella es va realitzar la II Volta a Peu al Campus, a més s’instal·là a l’Àgora una 
carpa d’informació del Vicerectorat d’esports i es muntaren els tatamis en què tingueren lloc 
les exhibicions de judo i aikido. Al llarg de tot el matí hi hagué un mercadet de segona mà de 
material de muntanya i de BTT . 

englobat en la Festa de Benvinguda es realitzaren les accions següents: 

• PRESENTACIÓ DEL PADRÍ D’HONOR

Acte en què el Vicerectorat d’esports dóna a conèixer l’esportista d’elit 
elegit per a apadrinar l’acte de signatura del Llibre d’Honor d’enguany.

en aquesta edició vam poder tenir de padrí d’honor el sorià dues ve-
gades campió del món de marató  Abel Antón, el qual el dia anterior 
va oferir una sessió d’entrenament de caràcter popular a les nostres 
pistes d’atletisme i així mateix una xarrada en què vam poder reviure’n 
l’experiència esportiva i recordar-ne els èxits. 
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• II VOLTA A PEU

La Volta a Peu al Campus UPV és una carrera de caràcter popular 
que té per objectiu aconseguir la màxima participació sota la premis-
sa de fer esport per a tots. L’eixida i arribada tenen lloc a l’Àgora i 
recorre l’interior del campus de Vera amb una distància de 4,4 km i 
un total de 237 participants en aquesta edició. es va comptar amb la 
participació del dos voltes campió del món de marató, Abel Antón, i 
es va facilitar un espai a la meta on la gent poguera fotografiar-s’hi i signar autògrafs. Es dona-
ren samarretes a tots els participants i hi hagué un sorteig de material esportiu.

• SIGNATURA DEL LLIBRE D’HONOR

Acte en què, d’una banda, es reflecteix el pas pel �icerectorat d’Esports d’esportistes d’alt nivell i, 
de l’altra, reconeixem els èxits dels nostres universitaris. Aquest fet es recull en el Llibre d’Honor, 
mitjançant la signatura de l’esportista d’elit elegit que és qui apadrina a tots els nostres esportistes 
universitaris que han aconseguit medalla en els Campionats d’espanya Univesitaris.

• LLIURAMENT DE TROFEUS DE LES LLIGUES 2005-06

Premiar les Lligues Internes del curs anterior així com l’escola amb més participació i elegir el 
millor esportista universitari per les seues accions dins i fora de la Universitat., enguany l’escola 
Tècnica Superior de Topografia, Cartografia i Geodèsia.

A més d’aquests actes, el Vicerectorat d’esports col·laborà en la presentació del Gran Premi de 
València del WTCC (Campionat del Món de Turismes). en col·laboració amb el Circuit i amb el 
departament de Motors de la UPV, es va poder viure un matí dedicat de ple al món del motor, 
amb els cotxes que correrien aquest cap de setmana al Circuit de la Comunitat i amb una roda 
de premsa amb els pilots espanyols que estan disputant el Mundial de WTCC.

També es va disputar un partit amistós de futbol entre l’equip de la UPV i un equip de 1a pre-
ferent.
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• X TROFEU UPV VELA DE CREUER

el Vicerectorat d’esportes de la UPV organitzà el x Trofeu UPV de Vela 
durant els dies 12 i 13  de maig al Reial Club nàutic de València, que hi 
va col·laborar estretament, amb l’única finalitat de fomentar la vela en-
tre la comunitat universitària. Hi participaren 236 persones distribuïdes 
en 38 embarcacions.

La competició es va disputar en la modalitat de vela creuer en tres ca-
tegories segons la classe d’embarcació: classe 1, classe 2 i classe 3. 
es va realitzar  una inscripció de tripulants i es va formar  una borsa de 
tripulants que després es distribuí per sorteig entre les distintes embar-

cacions participants. La borsa de tripulants va estar formada per 236 participants.

classificació Del x trofeu upv De vela

• CAMPIONAT INTERUNIVERSITARI DE MARATÓ

el 18 de febrer de 2007 es va disputar el Campionat Interuniversitari de Marató organitzat per la 
Universitat Politècnica en col·laboració amb la Sd Correcaminos i englobat dins de la 27 edició 
de la Marató Popular de València.

Hi van participar un total de 73 esportistes en un recorregut 
urbà des del centre Carrefour Campanar i amb final a les pis-
tes d’atletisme del riu, tram III. es bateren els rècords d’homes 
(2h 34´31”) i de dones (2h 54´11”).

Tipus Clasificació Nombre del iot Armador
CLASSe 1 1r Universidad Politécnica de Valencia UPV
CLASSe 2 1r Tete Jaime Pont

CLASSe 3-5 1r noticia Ventura Orts i 
Federico Torrentí

CLASSIFICACIÓ GeneRAL 1r Universidad Politécnica de Valencia UPV
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Les universitats participants foren 9: Universitat d’Alacant, Universitat Autònoma de Barcelona, 
Universitat Cardenal Herrera, Universitat Jaume I, Universitat nacional d’educació a distància, 
Universitat Politècnica de Madrid, Universitat Politècnica de València, Universitat de Valladolid, 
Universitat de �alència-Estudi General. S’hi reflecteixen les 6 primeres posicions:

resultats Del campionat De marató

• DÒMINO

el dissabte 12 de maig va tenir lloc el 4t Campionat de dòmino Universitari per parelles a la 
Cafeteria Trinquet de la UPV.

La competició es va disputar pel sistema suís de 6 partides a 300 punts entre els participants 
pertanyents a la Universitat Politècnica de València i a la Universitat de València

IndIVIdUAL MASCULÍ

Lloc Cognoms Nom Univers. Temps 
mitjà

Temps 
Km. 30

Temps 
Real

Temps 
Oficial

1 HeRReRA SOLAZ VICenTe UPV 1:14:44 1:47:04 2:34:28 2:34:31
2 MARTIneZ VIGARA MIGUeL AnGeL UA 1:19:21 1:52:52 2:38:41 2:38:46
3 TOMÁS MIGUeL JOSÉ MAnUeL UVeG 1:21:16 1:54:57 2:41:37 2:41:42
4 MARCO ARROYO RUBen UA 1:19:24 1:54:23 2:51:48 2:51:52
5 SAeZ CARRIOn FeRnAndO UA 1:23:38 2:01:55 2:56:37 2:56:43
6 WAGneR CIVeRA PABLO UCH 1:28:31 2:05:58 2:57:31 2:57:42

IndIVIdUAL FeMenÍ

Lloc Cognoms Nom Univers. Temps 
mitjà

Temps 
Km. 30

Temps 
Real

Temps 
Oficial

1 GOMeZ ALMARAZ CRISTInA UVA 1:23:38 2:00:39 2:54:08 2:54:11
2 SeRRAnO JAReÑO M. AnTOnIA UPV 1:35:51 2:16:09 2:38:41 2:38:46
3 BALAGUeR PLAneLLeS M. eSTHeR UPV 1:31:37 2:13:45 2:41:37 2:41:42
4 FeRReR TORRenT VICenTA UPV 1:33:45 2:15:20 2:51:48 2:51:52
5 GIMeneZ LORenTe CRISTInA UA 1:41:32 2:24:46 2:56:37 2:56:43
6 GIL FeRnAndeZ AndReA UA 1:43:44 2:27:28 2:57:31 2:57:42
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• CAMPIONATS INTERESCOLES

durant el curs 2006-07 s’han disputat distints campionats universitaris interescoles nacionals. 
Les escoles/facultats de la UPV hi han participat amb de 661 esportistes. 

enguany, s’han fet Intereueta a Ciudad Real, Intercamins a la Corunya, Intereueti a Sant Se-
bastià, Interinformàtica a València, Interarquitectura a La Almunia de doña Gomina, Interindus-
trials a València i eurosade a Barcelona.

8.2.5. L’esport federat. El club esportiu de la Universitat Politècnica de València

el Club esportiu de la Universitat Politècnica de València dóna la 
possibilitat de practicar esport al més alt nivell als esportistes que 
així ho vulguen a través de les 31 seccions dels diferents esports 
que el formen. A través del Club esportiu de la Universitat Poli-
tècnica es practica esport federat a la nostra universitat, amb una 
participació total anual de 1.203 esportistes federats en: aeromo-

delisme, activitats subaquàtiques, aikido, atletisme, bàsquet, beisbol, BTT, ciclisme, esgrima, 
frontenis, futbol sala, handbol, judo, karate, muntanya, natació, orientació, pàdel, pilota valen-
ciana, rem, rugbi, softbol, taekwondo, tir amb arc, trialsín, triatló, vela, voleibol i waterpolo. 

És el club esportiu de la Comunitat Valenciana amb més seccions esportives que funcionen 
anualment amb una planificació anual d’activitats i competicions que porten a cap amb el suport 
del Vicerectorat d’esports. Presentem a continuació un resum de participació del Club esportiu 
en el 2006-07.
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nre. De participants Del club esportiu

Secció Nre. de 
participants

MUnTAnYA 243
WATeRPOLO 48
HAndBOL 30
CICLISM 74
TRIAL 1
BTT 21
VeLA 51
ORIenTACIÓ 24
nATACIÓ 59
BeISBOL 18
SOFTBOL 13
FUTBOL SALA 44
TAeKWOndO 35
KARATe 30
SUBAQUAT. 121
ATLeTISMe 37
TRIATLÓ 39
TIR AMB ARC 45
ReM 65
AIKIdO 17
RUGBY 33
eSGRIMA 9
JUdO 21
FROnT. 42
VÒLeI 42
BÀSQUeT 59
PÀdeL 30
TOTAL 1.251
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8.2.6. Un esport integrat en la vida universitària. La formació esportiva

A la Universitat Politècnica de València l’esport forma part d’una concepció, d’un estil de vida 
pel qual hem optat. Així, l’esport a la nostra Universitat respon a les necessitats d’exercici físic, 
competició, salut i recreació alhora que envaeix amb força les activitats acadèmiques pròpies 
de l’universitari.

Precursors dels crèdits de lliure elecció esportiva, disposem d’un Programa Anual de Forma-
ció esportiva (cursos, tallers, jornades i congressos) junt amb el cicle anual de conferències, 
exposicions i sessions tècniques (clinics) sobre temes específics en matèria esportiva. A més, 
enguany s’ha posat en marxa un Màster Universitari en Organització, Gestió i Administració 
d’entitats i Organitzacions esportives. d’altra banda, cal destacar la convocatòria per setena 
vegada consecutiva dels certàmens de pintura, escultura i projectes final de carrera relacionats 
amb l’esport. Totes aquestes línies d’actuació consoliden la nostra formació específica en el 
camp de l’esport, en què han participat 1.326 persones. 

8.2.6.1 La formació esportiva

La necessitat d’adquirir nous coneixements que propicien una activitat física saludable ha sigut 
una demanda constant de practicants i usuaris i la base per al desenvolupament d’aquest Pro-
grama de Formació esportiva.

durant el curs 2006-07 i dins del xII Programa de Formació 
esportiva s’han impartit 20 cursos i 11 tallers distribuïts en 
tres quadrimestres als campus de Vera, Alcoi i Gandia. Tots 
aquests oberts a la comunitat universitària i a la societat en 
general.  

Les temàtiques desenvolupades en els cursos i tallers han 
sigut variades, com per exemple sobre cartografia i orientació amb GPS, arquitectura i esport 
o sobre les bases teoricopràctiques d’entrenament en escalada. Uns altres temes relacionats 
amb activitats concretes com ara la seguretat en la conducció, la mecànica de la bicicleta o el 
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coneixement del cos. També s’han impartit cursos que doten de titulacions oficials, com són 
salvament i socorrisme aquàtic o patró d’embarcacions d’esbargiment, així com altres que per-
meten formar part de borses de treball internes, com ara els cursos d’àrbitres de voleibol, de 
bàsquet o de futbol i futbol sala.

el Programa de Formació ha disposat de la col·laboració de 84 professors titulars altament 
qualificats en la docència dels cursos i els tallers, entre els quals figuren catedràtics, llicenciats, 
doctors, diplomats i tècnics especialistes en diferents matèries.

• CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ

Com a part de la formació curricular de l’alumnat de la Universi-
tat Politècnica, el 1994 s’aprovà en la Junta de Govern un bloc 
de crèdits de lliure configuració per a esport. A això cal afegir que 
al setembre de 2003 el Consell de Govern va aprovar l’augment 
de 8 fins a un màxim de 16 crèdits, els possibles a obtenir com 
a crèdits de lliure configuració per esport, que entraren en vigor 
a partir del curs 2003-04.

Així, amb l’objectiu de respondre a les distintes inquietuds i necessitats de la comunitat univer-
sitària hi ha establides tres vies d’obtenció de crèdits de lliure elecció.

1. ÀReA FORMATIVA

Composta per cursos, seminaris i conferències sobre aspectes rellevants de l’activitat fí-
sica i de l’esport, organitzats pel Vicerectorat d’esports de la Universitat Politècnica de 
Valencia. L’equivalència en crèdits és d’un crèdit cada 20 hores. 

durant el curs 2006-07 s’han atorgat 712 crèdits de lliure elecció per la participació en 
cursos organitzats pel Vicerectorat d’esports.
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2. ÀReA PRÀCTICA

Com a reconeixement al treball d’alguns dels nostres alumnes, que compaginen l’alt ren-
diment esportiu amb els seus estudis. L’equivalència en crèdits és d’un mínim d’1 crèdit i 
un màxim de 2 crèdits en lliga zonal o campionat autonòmic i un màxim de 4 en campio-
nats d’Espanya universitaris, a atorgar en ordre invers a la classificació de l’esportista. 
S’atorgaren 4 crèdits directament per ser seleccionats pel Consell Superior d’esports per 
a participar en competicions de caràcter nacional o internacional. el Vicerectorat d’esports 
estableix l’equivalència per la participació d’esportistes amb necessitats especials en com-
peticions oficials. 

durant el curs 2006-07 s’han atorgat 368 crèdits de lliure elecció per la participació en 
diferents campionats universitaris; lligues zonals, campionats d’espanya o esportistes se-
leccionats pel CSd per a competicions nacionals o internacionals (tenint en consideració 
que durant aquest curs encara no s’han sol·licitat crèdits per aquest tipus de via). 

els esports en què més crèdits s’han sol·licitat han sigut: futbol sala (62 crèdits), bàsquet 
(52 crèdits), judo (40 crèdits) i futbol platja (20 crèdits).

3. ÀReA FORMAdORA

Per tal de reconèixer i aprofitar els coneixements i experiències d’alguns dels nostres alum-
nes en el món de l’esport, ja siga per la seua formació específica en institucions alienes a 
la Universitat o per la seua brillant trajectòria esportiva, per tal que aquests coneixements 
siguen traslladats a la resta de la comunitat universitària, es reconeix la col·laboració en 
els cursos específics al seu esport programats pel �icerectorat d’Esports i la participació 
en línies d’investigació relacionades amb l’activitat física que es troben vinculades a qual-
sevol departament o servei de la Universitat Politècnica de València. 

L’equivalència de crèdits a atorgar per la col·laboració en aquesta àrea és d’un mínim de 2 
i un màxim de 8 amb relació a la línia d’investigació o el curs en què col·labora, (s’estableix 
com a pauta la concessió directa del doble dels crèdits que conformen el curs), i 2 crèdits 
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més, si l’alumne participa en l’organització i preparació del dit curs. Igualment, per la par-
ticipació en línies d’investigació relacionades amb l’activitat física es pot obtenir un mínim 
de 2 i un màxim de 8 crèdits per curs acadèmic.  

• MÀSTER UNIVERSITARI

el II Màster Universitari en Organització, Gestió i Administració d’entitats i Organitzacions es-
portives suposa un nou repte dins del desenvolupament esportiu de la Universitat Politècnica 
de València. 

des del Vicerectorat d’esports es pretén formar futurs professionals de la gestió esportiva que 
siguen capaços d’afrontar els nous reptes esportius tant en l’àmbit universitari, municipal o au-
tonòmic com en clubs i entitats esportives.

Aquest màster, en la segona edició, va començar a l’octubre de 2006, i finalitzarà al novembre 
de 2007, amb 19 persones inscrites.

el màster s’ha estructurat en 5 mòduls: legislació esportiva, màrqueting i comunicació espor-
tiva, gestió esportiva i qualitat, organització i projectes d’empreses i institucions esportives i el 
mòdul d’administració i gestió econòmica en les empreses i entitats esportives, disposant amb 
professorat de la Universitat Politècnica de València amb àmplia experiència en temes relacio-
nats amb la gestió esportiva i professionals contrastats de l’àmbit de la gestió esportiva.  

8.2.6.2. Conferències, exposicions i sessions tècniques

durant el curs acadèmic 2006-07, com en anys anteriors, s’ha continuat realitzant conferències 
sobre temàtiques relacionades amb l’esport, d’especial interès per als membres de la comunitat 
universitària, així com diverses exposicions. A més, s’han tornat a organitzar les sessions tèc-
niques (clinics), sessions col·lectives amb gran component pràctica adreçades a la prevenció 
de lesions i millora de les capacitats físiques, les quals tingueren una durada de dues hores 
cadascuna i una periodicitat mensual.
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en total s’han portat a cap 19 activitats entre conferències, exposicions i sessions tècniques 
que han versat sobre aspectes tècnics relacionats amb l’esport.  A través de les conferències 
s’han abordat temes relacionats majoritàriament amb els esports de muntanya.

També s’han oferit al llarg del curs 2006-07 10 sessions tècniques, sessions col·lectives amb 
gran component pràctica, destinades a donar més informació als esportistes de com poden 
prevenir lesions i millorar-ne les capacitats físiques, en què han participat 211 persones.

8.2.6.3. Convocatòries de certàmens de pintura, escultura i projectes de final de 
carrera relacionats amb l’esport

enguany, en la VIII edició, s’han convocat els cer-
tàmens de pintura, escultura i projectes final de 
carrera sobre treballs relacionats directament amb 
el món de l’esport, en general, i de l’esport a la 
Universitat Politècnica, en particular. Amb això, la 
Universitat brinda el seu suport científic i tècnic a 
l’esport i intenta acostar el món de l’art a l’esport. 
Enguany, s’han presentat a concurs 2 projectes fi-
nal de carrera, 4 escultures i 23 pintures.

guanyaDors Del viii certamen

Guanyadors del VIII Certamen de Pintura
Primer Premi  “Brazada” de M. José Campos Sánchez 
Segon Premi  “Saque de banda” de Carlos Asensio San Agustin
Tercer Premi  “Triunfo soñado” de José Víctor Villalba Gómez
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en aquesta VIII edició dels certàmens de Pintura, escultura i Projectes de Fi de Carrera, la 
modalitat corresponent a escultura ha quedat deserta, per així considerar-ho el jurat.

8.2.6.4. Programa de cooperació esportiva

el Vicerectorat d’esports, sensible al compromís social que neces-
sita la nostra societat, va impulsar la creació d’una Associació de 
Voluntaris esportius l’any 2003, per tal de promocionar i fomentar 
la implicació dels membres de la comunitat universitària en els 
diferents àmbits esportius de la UPV,i  prestar atenció especial a 
l’impuls de projectes de cooperació per al desenvolupament re-
lacionats amb l’activitat física i l’esport tant al nostre entorn més 
pròxim com en projectes internacionals en països subdesenvolu-
pats o en vies de desenvolupament. 

Tot aquest esforç i dedicació exercit pel Vicerectorat d’esports a través de la seua Associació 
de Voluntaris esportius va ser reconegut (el passat 16 de març de 2006) pel diari ABC, el qual 
a través dels seus premis ABC Universitario, ABC Solidario va decidir premiar en la modalitat 
entidad Solidaria  l’Associació de Voluntaris esportius de la UPV.  

Guanyadors del VIII Certamen de Proyectos fin de Carrera

Primer Premi

 “estudio de la relación entre la morfología de caucho 
reciclado, utilizado en la fabricación de pavimentos 
deportivos, y las propiedades mecánicas del producto 
terminado” de daniel Lluch Marco

Segundo Premi
“Creación, diseño y prototipado de un casco de 
ciclismo en ruta para la empresa spiuk sport line S.L.” 
de Ane Largo Olabarria
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• ACCIONS EN L’ÀMBIT INTERNACIONAL

enguany, s’ha continuat amb el projecte de cooperació internacional entre la Universitat Pinar 
del Río (Cuba) i la Universitat Politècnica de València. També, s’ha continuat un altre any més 
amb el conveni de col·laboració amb la Universitat nacional de Guinea equatorial. A més, du-
rant aquest curs s’han ampliat les accions en l’àmbit internacional a altres centres, com ara la 
CUJAe de Cuba, gràcies a la col·laboració del Vicerectorat d’esports amb el Centre de Coope-
ració al desenvolupament.

Durant tot l’any s’ha procedit a la recollida de material esportiu, sanitari i d’oficina per a portar a 
la Universitat de Pinar del Río i a la Universitat nacional de Guinea equatorial, i es van noliejar 
4 contenidors amb aquest material amb destinació a les dites universitats, així com un altre a 
la CUJAe de Cuba. 

• COL·LABORACIÓ EN ESDEVENIMENTS ESPORTIUS

A més de desenvolupar projectes de cooperació al desenvolupament relacionats amb l’activitat 
física i l’esport, els membres de l’associació de voluntaris esportius de la UPV també han 
col·laborat en l’organització i el desenvolupament dels diferents campionats que ha organitzat 
el Vicerectorat d’esports durant el curs 2006-07, com ara el Campionat Universitari de Marató, 
el xVII Trofeu Universitat Politècnica i el dia de l’esport a la Ciutat de les Arts i les Ciències.  Al 
seu torn, els membres de l’associació pertanyents al campus de Gandia, han col·laborat en el 
IV Torneig Intercampus i en les xII Hores esportives.

8.2.7. Els programes d’ajuda i suport a l’esportista d’alt nivell

La Universitat Politècnica de València, conscient de les necessitats de suport 
als esportistes universitaris i reconeixent d’aquesta manera el gran esforç 
que suposa compaginar estudis i pràctica esportiva d’un cert nivell, tracta 
d’integrar l’esport i la vida acadèmica i investigadora de la universitat  per 
mitjà de programes específics.
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el programa esportestudi té com a objectiu el suport a la pràctica esportiva d’alt nivell i in-
clou la figura del professor-tutor, el Programa de Beques i Ajudes que busquen la implicació 
de l’alumnat en la gestió esportiva i recolzen l’esport d’alt rendiment tant federativament com 
universitàriament, la convocatòria de premis i certàmens relacionats amb el món de l’esport i, 
finalment, les línies d’investigació en coordinació amb diferents centres, àrees de coneixement 
i departaments de la Universitat Politècnica. Cadascun d’aquests programes se detalla de la 
manera següent.

8.2.7.1. El programa EsportEstudi

el 1999 la Universitat Politècnica de València, sensible a les necessitats plantejades pels es-
portistes universitaris, que tracten de compatibilitzar la carrera esportiva amb l’activitat acadè-
mica, crea el Programa esportestudi. Un programa que té com a objectiu recolzar la pràctica 
esportiva d’alt nivell, ja que cada vegada són més els esportistes que sent estudiants universi-
taris competeixen en campionats nacionals i internacionals representant la seua universitat. 

des de llavors, cada any acadèmic, aquest programa ha acollit un gran nombre d’esportistes 
i involucrat professionals de diferents escoles i facultats i ha creat un marc interdisciplinari ne-
cessari per a integrar l’esportista d’alt nivell en l’activitat acadèmica

els antecedents d’aquest programa es remunten a anys arrere. Intervencions carregades 
d’un gran component innovador, com ara l’accés lliure a les instal·lacions, la reserva preferent 
d’aquestes, l’assessorament tècnic directe, les dotacions d’equipament esportiu o l’emissió de 
certificats per a ajornament d’exàmens i pràctiques per competicions nacionals, demostren que 
es realitza un gran esforç per a reconèixer la labor i acompliment dels esportistes d’elit. 

L’aprovació per la Junta de Govern d’aquesta universitat el 24 de juny de 1999 del Programa 
esportestudi va permetre reunir tots els aspectes anteriors en aquest programa de màxima 
rellevància per als esportistes d’alt nivell. 
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esportestudi representa el suport institucional a través d’ajuda personalitzada i concreta als es-
portistes universitaris d’alt nivell, que decideixen compaginar les seues tasques acadèmiques 
amb una dedicació seriosa i àmplia en l’esport. Aquest programa disposa del suport econòmic 
del Consell Superior d’esports.

el programa esportestudi proporciona a l’esportista d’alt nivell: 

Professor-tutor en la figura del subdirector o vicedegà de cada escola o facultat, que fa de 
nexe entre el professorat i l’alumne, i li facilita:

Ajornament de pràctiques i exàmens (coincidents amb campionats d’àmbit nacional o 
internacional)

Prioritat en l’elecció d’horaris docents  

Possibilitat de rebre bibliografia, apunts o informació puntual docent

Facilitats en els programes d’intercanvi d’estudiants

Beques esportives d’elit A i B

Crèdits de lliure elecció esportius

Beques de residència al col·legi major Galileo Galilei

Atenció especialitzada al Centre de Suport a l’esportista (CSd)

Servei de fisioteràpia

Servei de preparació física

en el Programa esportestudi hem disposat durant el curs 2006-07 de 275 esportistes distribuïts 
de la manera següent:

11 esportistes d’alt nivell de l’any actual o de l’anterior, de conformitat amb l’establert en el 
Reial decret 146/1997 de 19 de Setembre sobre esportistes d’alt nivell.

82 esportistes proposats per la Universitat Politècnica de València per trobar-se entre els 
tres primers classificats en els Campionats d’Espanya Universitaris, en el curs acadèmic 
2004-2005.

•

○

○

○

○

○

○

○

○

•
•

•

•
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20 esportistes convocats a seleccions nacionals i seleccions universitàries en el present 
any o en l’any anterior. 

2 esportistes pertanyents al pla AdO 

10 esportistes d’elit de la Comunitat �alenciana, publicats en el diari Oficial de la Genera-
litat Valenciana (dOGV).

150 esportistes d’elit becats, i considerats esportistes d’elit per la Universitat Politècnica 
de València. 

A continuació presentem una llista en què apareixen els 95 alumnes esportistes de la Universi-
tat Politècnica de �alència que formen part del projecte d’alt nivell i s’especifica en cada cas els 
diferents apartats a què pertany cadascun. 

esportistes D’alt nivell De la upv

•

•
•

•

COGNOMS NOM ESPORT BOE SN ADO CEU
ABARCA ORTIZ eRneSTO TIR AMB ARC x
AGUSTÍn  GÓMeZ FeRnAndO TIRO COn ARCO x
ALBeRT MARTÍ ROBeRTO FÚTBOL SALA x
ALBORS BAS PACO eSCALAdA    x
ARAndIA SABATeR PABLO VeLA x x
ARnAL MenGOd ALBeRTO JUdO x x
AROCA SÁnCHeZ dAVId TIRO COn ARCO x
AROCAS CORCHeRO LUÍS FÚTBOL SALA x
BeRnABeU JUdeZ JOAQUÍn VOLeIBOL x
BOSCH RAMOS CARLOS FÚTBOL SALA x
CAnTALAPIedRA MORenO MAnUeL  RUGBY x
CAPLLIURe MORenO LUIS eSGRIMA x x x
CARBOneLL ALCAInA CARLOS VOLeIBOL x
CARRASCO MARTÍneZ LLUIS TIRO COn ARCO x
CARRIQUeO InOSTROSA JAVIeR ATLeTISMO x x
CenCILLO ABAd LUÍS BALOnCeSTO  x
CLAVeR AROCAS VICTOR BALOnCeSTO x x
COLLAdO GARCÍA SeRGIO FÚTBOL SALA x
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COGNOMS NOM ESPORT BOE SN ADO CEU
COROnA nAVARRO ALeJAndRO BALOnCeSTO  x
COSTA AndReA VOLeIBOL x
dAnVILA SUBIZA SAnTIAGO FÚTBOL SALA x
de LA PeÑA CATALÁn JUAn dAnIeL CICLISMO x x
dIeZ AUSIAS dAnIeL VOLeIBOL x
dOMÍnGUeZ ROMO PABLO VOLeIBOL x
FeMenIA FeRReR eLenA TIRO COn ARCO x
FeRRIZ MAÑAS MARÍA eSGRIMA x
FIGUeROA MAYORdOMO CLARA JUdO   x
FLAndeZ MOnCHOLI JAIMe ORIenTACIÓn  x
FURIÓ VIZCAÍnO JAVIeR JUdO x x
GALLeGO SÁnCHeZ CARMen Mª JUdO   x
GARCÉS SAURA BenJAMÍn BALOnCeSTO  x
GARCÍA BULLOn GOnZALO FÚTBOL SALA x
GARCÍA CASTRO FABIO BALOnCeSTO  x
GARCÍA dOMene Mª VIRTUdeS ORIenTACIÓn  x
GARCÍA GALIAnO PABLO JUdO   x
GARCÍA MÁRQUeZ MARCOS JUdO   x x
GIL MORIS FRAnCISCO FÚTBOL SALA x
GIL MUneRA Mª ISABeL TIRO COn ARCO x
GIMÉneZ CeBRIÁ PedRO BALOnCeSTO  x
GIMenO eSCRIVÁ JUAn BALOnCeSTO  x
GÓMeZ ROPIÑOn LAURA JUdO   x x x
GÓMeZ SORIAnO VÍCTOR BALOnCeSTO  x
GOÑI RUÍZ AnA MARÍA BALOnCeSTO x x
GRAU MASCAReLL JUAn dAnIeL TIRO COn ARCO x
GRAU VeRCHeR JOSeP BALOnCeSTO  x
GUARdIOLA HeRReRO JUAn C. BALOnCeSTO  x
GUTIeRReZ GARCÍA ÁFRICA JUdO x x x x
HeRnAndO FUSTeR BARBARA ATLeTISMO x
HeRReRA eSPALLARGA JeSÚS JUdO   x
HOSTeTTLeR AnnA ORIenTACIÓn  x
JIMÉneZ KeISeR SILVIA eSCALAdA    x
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COGNOMS NOM ESPORT BOE SN ADO CEU
LÁZARO SeRRAnO LARA JUdO   x
LIMIÑAnA eSPLÁ ASUnCIÓn VeLA x x
LLOBeLL RUVIRA JOSÉ LUIS FÚTBOL SALA x
LOPeZ LOPeZ YOLAndA eSCALAdA    x
LÓPeZ SALOM CARLOS FÚTBOL SALA x
LUJAn SORIA RAÚL TIRO COn ARCO x
MARTÍneZ MenA RAÚL KÁRATe x x
MARTÍneZ SeRRAnO SeRGIO KARATe x
MeLO MIÑAnA dAVId ATLeTISMO x
MÜLLeR MICHAeL VOLeIBOL x
neBOT MOLMeneU HÉCTOR ORIenTACIÓn  x
nOGUeIRA SeRRAnO LUIS KARATe x
ORTIZ exOJO COnSUeLO KARATe x
PABLOS MOnZÓ MÓnICA ORIenTACIÓn  x
PAJAROn BOIx FRAnCISCO nATACIÓn  x
PALMeR SORIA ROBeRTO eSCALAdA    x
PALOMAR ARnAL VICenTe TIR AMB ARC x
PARCeRO IGLexAS eSTIBALIZ TIR AMB ARC x
PATeRnA HIdALGO ÁnGeL KARATe x
POVedA Lee ÁnGeL TIR AMB ARC x
QUIROGA IVARS JOSÉ MARÍA FUTBOL SALA x
ROCA PRITCHARd ReBeCA KARATe x
RUIZ SALA CARLOS VOLeIBOL x
RUZ BAÑOS MAnUeL FUTBOL x
SACRISTÁn MARZAL JOAQUÍn VOLeIBOL x
SÁeZ PeRALeS ALVARO SALVAMenT x x
SAFOnT SeGURA VICenTe eSGRIMA x
SÁnCHeZ MORenO MIGUeL A. VOLeIBOL x
SAnCHÍS HUeRTA PABLO ATLeTISMe x
SAnTAMARÍA BOO JAVIeR BÀSQUeT  x
SeLLeS I SeGUÍ eMILIO ORIenTACIÓ x x
SOLIS HeRRAIZ GUILLeRMO nATACIÓ x
SORIAnO YndAVe LeYRe eSCALAdA    x
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A més d’aquests alumnes, el Programa esportestudi arriba a uns altres 150 alumnes de la Uni-
versitat Politècnica de València, els esportistes d’elit de la UPV,  que s’engloben en la línia de 
beques i ajudes, que es descriu a continuació.

8.2.7.2. La línia de beques i ajudes

La Universitat Politècnica de València potencia, des de 1993, com a via de suport als espor-
tistes de la Universitat un programa de beques per al foment de l’esport. Aquest programa és 
un complement perfecte a l’anterior. els seus objectius són, d’una banda, donar suport als 
estudiants de la Universitat Politècnica de València perquè puguen compaginar la competició 
esportiva amb els seus estudis i, de l’altra, reconèixer i premiar la labor dels millor classificats 
en competicions importants, així com la labor de coordinació i col·laboració esportiva que exer-
ceixen molts dels nostres estudiants.

en el dit programa es preveuen quatre tipus d’ajudes per als estudiants.

1. Beques d’esportistes d’elit A i esportistes d’elit B

Aquestes beques sorgeixen amb l’objectiu d’impulsar i premiar la participació dels nostres 
esportistes universitaris en diferents campionats. 70 beques d’esportistes d’elit A amb una 

COGNOMS NOM ESPORT BOE SN ADO CEU
TAMARIT COBO PABLO FUTBOL SALA x
TARRAZOnA GASQUe IGnASI eSCALAdA    x
TOMMOLA JUSSI M. VOLeIBOL x
TORReJÓn CABeLLO PABLO TIR AMB ARC x
TORReS MARTÍneZ JOSÉ A. KARATe x
URIARTe MARCOS SUGOI JUdO x x
VALLÉS PASTOR JUAn e. ATLeTISMe x
VeLÁZQUeZ CABALLeR SeRGIO FUTBOL SALA x
VILAnOVA LAZARO HeCTOR VeLA x
VIOn GUILLAUMe eSCALAdA    x
VIVeS MenOR SeRGIO VOLeIBOL x
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dotació econòmica de 660 euros reconeixen i premien la labor dels millor classificats en 
competicions nacionals. Així doncs, s’adrecen a estudiants que tenen un alt nivell en la 
seua especialitat esportiva i representen espanya i la Universitat Politècnica en esdeve-
niments destacats. 80 beques d’esportistes d’elit B amb una dotació econòmica de 330 
euros van orientades a l’alumnat que sense èxits esportius sensacionals té un alt bagatge 
esportiu per a transmetre a la resta dels seus companys i per als que practiquen especia-
litats que no consten en els programes del Consell Superior d’esports. Aquesta convoca-
tòria de beques té el suport econòmic i institucional del Consell Superior d’esports.

2. Beques d’ajuda a l’estudi per a la promoció esportiva en l’àmbit de la UPV 

Aquestes ajudes aconsegueixen que determinats alumnes participen en la gestió pel fo-
ment de l’esport durant tot l’any acadèmic, per a portar la realitat de les seues escoles o fa-
cultats al Vicerectorat d’esports. Aquestes ajudes aconsegueixen que els nostres alumnes 
participen de les decisions que es prenen en aquest àmbit alhora que enriqueixen la gestió 
amb les seues impressions i experiències. d’aquesta manera, la gestió de l’esport univer-
sitari gaudeix d’un gran dinamisme, una posada al dia permanent i nivell de participació 
de l’alumne molt important en la mateixa gestió esportiva. es convoquen de 12 ajudes a 
l’estudi dotades econòmicament amb 3.240 euros anuals.

3. Beques de coordinadors esportius d’escoles o facultats

Aquest Pla de Beques i ajudes per al foment de l’esport es completa amb les ajudes a 
estudiants que exerceixen una labor de coordinació i potenciació de la pràctica fisicoes-
portiva en les seues respectives escoles i facultats. Són un vincle essencial entre la pre-
sa de decisions que implica la gestió i l’aplicació d’aquestes sobre el terreny, ja que són 
satèl·lits del Vicerectorat d’esports en cadascun dels centres i facultats. els coordinadors 
compleixen, entre d’altres, dues funcions clares: difonen la informació que es genera als 
seus centres, i transmeten al Vicerectorat d’esports les inquietuds i necessitats que cap-
tan entre els seus companys d’estudi. Amb això aconseguim una implicació directa dels 
diferents centres que s’encarreguen de dotar de la infraestructura necessària la figura delde la infraestructura necessària la figura del 
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coordinador per a poder exercir-ne la labor, i una implicació directa del coordinador amb 
les necessitats dels seus companys. es convoquen 13 beques de coordinadors dotades 
econòmicament amb 1.240 euros anuals.

4. Beques de residència per a esportistes d’alt nivell i elit de la UPV

La Universitat Politècnica de València convoca 5 beques de residència per als esportistes 
d’alt nivell desplaçats del seu lloc habitual de residència amb l’objectiu d’impulsar i premiar 
la participació d’aquests esportistes universitaris d’alt nivell en les distintes competicions 
universitàries de caràcter internacional i en competicions oficials convocats per seleccions 
nacionals. durant el curs 2006-07 els esportistes becats han sigut 5, amb un import total 
que ascendeix a 30.000 € (6.000 € anuals per esportista).

8.2.7.3. Les línies d’investigació. El Centre de Suport a l’Esportista

La Universitat Politècnica de �alència té un tarannà eminentment científic i en aquesta línia 
s’intenta dotar l’esportista d’alt nivell dels mitjans tècnics, biomecànics i humans més avançats 
i fins i tot obrir canals d’investigació propis o en col·laboració amb altres centres o departaments 
de la mateixa Universitat.

• PARTICIPACIÓ EN PROJECTES D’INVESTIGACIÓ

A continuació detallem el projecte en que ens trobem immersos en col·laboració amb altres 
departaments de la Universitat Politècnica de València.

My Heart. Application Proposal. Virtual environment For High Performance Training And Heal-
thy Practice Of Aerobic Sports. My Virtual Trainer. en col·laboració amb ITACA, Universitat 
Politècnica de Madrid, Vodafone Spain Foundation.

el projecte té per objectiu el suport personalitzat al ciutadà durant la pràctica d’activitat física 
mitjançant una aplicació informàtica que proporcionarà mesures sobre l’estat de salut durant 
tota la pràctica esportiva. Amb aquest suport, l’esportista pot obtenir informació sobre el 
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programa d’entrenament més desitjable, tenint en compte el seu perfil personal, pot controlar-
ne el rendiment i el progrés durant un període de temps i estarà mèdicament controlat mentre 
realitza exercici, per la qual cosa la seua seguretat durant la pràctica de l’exercici es veurà 
millorada.

• EL CENTRE DE SUPORT A L’ESPORTISTA D’ALT NIVELL

el Vicerectorat d’esports conscient de les necessitats dels esportistes d’alt nivell vol dotar 
l’esportista de tots els mitjans tècnics, biomèdics i humans necessaris per a la millora esportiva i 
acadèmica. La posada en marxa del Centre de Suport a l’esportista d’Alt nivell proporciona una 
atenció especialitzada, a tota la comunitat universitària i en especial a l’esportista d’alt nivell, a 
través de la prestació de serveis suplementaris a l’activitat acadèmica i esportiva.

Durant aquest curs s’han portat a cap diverses sessions tècniques específiques en què els 
esportistes d’alt nivell han pogut aprendre com poden prevenir les lesions esportives, arran del 
gran nombre d’ells que anaven al Servei de Fisioteràpia. 

els esportistes han tingut accés al Servei de Fisioteràpia, ubicat a la 1a planta del Pavelló Po-
liesportiu, en horari de dimarts i dijous de 18.00 a 21.00 h. Aquest servei l’atén una diplomada 
en fisioteràpia i dos alumnes en pràctiques. 84 esportistes d’alt nivell de la UP� se n’han bene-
ficiat,  dels quals 61 eren homes i 23 dones. S’han realitzat  648 tractaments. Les lesions més 
freqüents han sigut esquinços, tendinitis, lumbàlgies, cervicàlgies i sobrecàrregues. La majoria 
dels esportistes procedeixen del vòlei, handbol i judo.

els esportistes també han tingut accés al Servei de Preparació Física, ubicat a la consulta 1 de 
la 1a planta del pavelló en horari de dilluns i divendres de 18:00 a 21:00 h. S’hi han atès 111 
esportistes (93 homes i 18 dones), els quals han sol·licitat fonamentalment plans d’entrenament 
específic per a una competició, consells per a assegurar-se que el treball que estan realitzant 
siga adequat per a aconseguir-ne els objectius, control i avaluació de la condició física mit-
jançant proves de camp i laboratori, etc. els esports de què procedeixen són variats: ciclisme, 
orientació, rem, futbol, etc.  
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8.2.8. Instal·lacions esportives de la UPV

durant aquests últims anys la nostra universitat ha realitzat una gran inversió en la remodelació 
dels seus espais esportius i en la creació de noves instal·lacions climatitzades, informatitzades 
i perfectament equipades segons la modalitat que s’ha de practicar, és a dir, unes instal·lacions 
esportives immillorables per a la pràctica esportiva a tots els nivells, tant per a la formació i 
l’entrenament com per a competicions.

Les instal·lacions esportives de la Universitat Politècnica s’agrupen en tres grans nuclis al vol-
tant dels tres grans edificis esportius, el pavelló poliesportiu, l’edifici principal i el de més recent 
creació, el trinquet politècnic el Genovés. 

8.2.8.1. Nucli 1. Pavelló Poliesportiu

El pavelló poliesportiu de la Universitat Politècnica de �alència és un modern edifici de 51m x 
83m de planta i 14 m d’altura lliure d’obstacles amb grades amb una capacitat per a 560 perso-
nes, que acull els espais esportius següents:

Pistes poliesportives per a la pràctica simultània de quatre par-
tits de bàsquet o voleibol o dos partits d’handbol o futbol sala. 
disposa de quatre marcadors electrònics i presa de megafonia, 
telèfon i xarxa informàtica en cadascuna de les pistes.

Un rocòdrom de 12 m d’altura per 15 m d’ample que simula 
una gran roca natural amb un desplom de 3 m amb més de 1.400 punts d’ancoratge per a 
simultanejar 8 vies d’escalada de diferents graus.

Una pista de pàdel interior amb gespa artificial.

Dues pistes d’esquaix de parquet flotant.

Un bloc (boulder) per a la pràctica d’iniciació i perfeccionament d’escalada.

dues sales de musculació per a l’entrenament dels equips de la Universitat.

Al voltant d’aquest espai se situen les instal·lacions:

•

•

•
•
•
•
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Tres pistes de tenis exteriors de formigó porós.

Tres pistes de pàdel exteriors amb pis de gespa artificial i parets envidrades amb grades 
per al públic.

Una piscina coberta de 50 m de llarg i 18 m d’ample amb 6 carrers, totalment climatitzada 
i amb 500 places de grades per al públic.

8.2.8.2. Nucli 2. Edifici Principal

Ubicat estratègicament al centre del campus, entre els dos espais a l’aire lliure més grans. 
L’edifici principal  disposa a l’interior dels espais esportius següents:

Una sala de musculació de 450 m climatitzada, sonoritzada i informatitzada.

Una sala d’aeròbic de parquet flotant i equipada per a la pràctica d’activitats dirigides.

dos tatamis, un de dur de biosuro i un altre de bla de doble matalàs per a la pràctica d’arts 
marcials i activitats dirigides.

Aules de formació esportiva amb capacitat per a 55 persones equipades amb moderns 
mitjans audiovisuals i informàtics per a impartir cursos teòrics.

A l’exterior d’aquest edifici podem trobar aquests espais:

estadi amb pista d’atletisme i camp d’herba natural per a futbol/
rugbi: Instal·lació emblemàtica a la Universitat amb una anella 
de tartan de 8 carrers i 400 m de corda envoltada d’una altra su-
perfície perimetral de gespa artificial que acull un camp d’herba 
natural a l’interior. La instal·lació disposa a més de dues recteslació disposa a més de dues rectes 
per a salt de perxa, una doble recta amb dos fossats de salt i gàbies per als llançaments. 
Un gran marcador i megafonia completen la instal·lació.

Un camp de gespa artificial per a futbol i futbol 7 amb àmplies grades per al públic.

Un camp de vòlei platja d’arena de platja,  adossat a la pista d’atletisme.

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
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8.2.8.3. Nucli 3. Trinquet Politècnic El Genovés

L’edifici trinquet politècnic El Genovés, de recent construcció, en què es donen cabuda a ele-
ments, mesures i materials que el converteixen en referent per a les futures construccions de 
trinquets, una zona de grades dins d’un mur de vidre laminat, climatitzades i sonoritzades, amb 
capacitat per a 100 persones assegudes, el trinquet de 57 m de llarg per 6,5 m d’ample a la 
zona de joc i entre parets de 9,5 m d’ample.

Aquest edifici acull els espais esportius següents:

Una sala d’esgrima.

Una aula de biosuro per a la pràctica de gimnàstiques suaus.

Dues pistes d’esquaix de parquet flotant.

Dos frontons de 30 m coberts i adossats sobre el lateral nord de l’edifici.

Una sala de tenis de taula amb capacitat per a tres taules de joc.

Junt amb aquest edifici, es troben les instal·lacions a l’aire lliure següents:

Un velòdrom i pistes exteriors de futbol sala: pista de rodatge o velòdrom de 4 carrers pe-
raltats. La instal·lació disposa de dues pistes poliesportives al centre per a futbol sala de 
gespa artificial.

en aquesta línia de dotar totes les especialitats esportives de tot el necessari per a les pràc-
tiques més demandades, la Universitat Politècnica disposa a més de les construccions fixes, 
embarcacions per a la pràctica d’esports  nàutics, com ara un vaixell creuer - regata de 12 
metres d’eslora, una embarcació valliant de 6 metres d’eslora, dos faluchos i dos iols per a la 
pràctica de rem. 

Tot això sense oblidar els projectes portats a cap pels campus d’Alcoi i Gandia, projectes en 
què es comença a equiparar l’oferta esportiva d’aquests campus amb el del campus de Vera: 
pistes poliesportives, piscina olímpica coberta, gimnàs, sales d’usos múltiples, configuren un 
gran parc esportiu universitari.

•
•
•
•
•

•
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La posada en marxa de totes les nostres instal·lacions esportives, així com la dotació d’aquestes 
de l’equipament més adequat i l’adquisició de dues embarcacions esportives han originat una 
nova forma de gestionar instal·lacions, adaptades a les demandes i noves necessitats de la 
nostra població, una nova manera de fer esport completament integrats al nostre entorn més 
immediat i eixint del nostre campus. 

8.2.9. Col·laboracions i convenis del Vicerectorat d’Esports

La Universitat Politècnica de València, atenent les necessitats de l’entorn, porta a cap diferents 
col·laboracions i convenis amb altres entitats externes per a aconseguir la millor adequació en-
tre les  demandes socials i les de la mateixa universitat, i fomenta esports autòctons, com ara 
la pilota valenciana, i realitza una tasca de suport a col·lectius amb característiques especials o 
fins i tot acosta l’esport i les instal·lacions esportives a futurs esportistes en edat escolar.

Detallem a continuació les col·laboracions més significatives portades a cap en el curs 2006-
07:

el trinquet politècnic el Genovés, sens dubte referent a la Comunitat Valenciana, ha acollit els  
esdeveniments i entrenaments següents per a les diverses modalitats de pilota valenciana en-
tre els quals destaquen:

Per al foment de l’esport autòcton de pilota valenciana, la Federació de Pilota de la Comu-
nitat Valenciana i la Universitat Politècnica signaren un conveni de col·laboració gràcies 
al qual l’Escola de Tecnificació de Pilota �alenciana ha tingut lloc al trinquet politècnic El 
Genovés. 

La Universitat de València va disposar de les instal·lacions del trinquet politècnic el Geno-
vés per a l’entrenament i desenvolupament de partides de la lliga de galotxa de la Comu-
nitat Valenciana.

També s’ha portat a cap en aquest trinquet dins de la línia de cooperació de l’esport au-
tòcton, la final de la  Lliga Caixa Popular en què la participa la Universitat Politècnica de 
València.

•

•

•
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L’Associació de Pilota Valenciana ha realitzat els seus entrenaments al trinquet UPV.

La col·laboració del Vicerectorat d’esports amb diferents federacions de la Comunitat Valenci-
ana per al foment de la pràctica esportiva en les seues modalitats.

Federació de Culturisme de la Comunitat Valenciana en la realització del campionat au-
tonòmic de culturisme.

Federació de Pilota �alenciana per a la realització d’activitats de promoció i tecnificació.

Federació d’Handbol en la realització de les finals de la Conselleria cadets i infantils.

Federació de Bàsquet en la del Curs de Tecnificació.

escola nacional d’entrenadors de Futbol per a la realització a les nostres instal·lacions del 
curs de monitor de futbol.

Un altre referent a la Comunitat Valenciana és el rocòdrom de la UPV, instal·lació que ha sigut la 
base de diverses col·laboracions al llarg del curs. Hi destaquem els entrenaments d’esportistes 
de diferents col·lectius, com ara l’IeS districte Marítim, la Facultat de Ciències de l’Activitat Fí-
sica i l’esport, la Universitat Cardenal Herrera, el grup COeS d’operacions especials de la Poli-
cia, el Club Arista Sur, el Club de Muntanya Maladeta, el Club excursionista Madteam, el Club 
Momos, l’Espeleo Club la Caberna. A més, al rocòdrom s’ha filmat una pel·lícula a càrrec de la 
Productora In �itro i l’empresa Action Park ha realitzat unes jornades d’empresa i, finalment, 
l’empresa Femeval que ha realitzat cursos de treball en altura.

en muntanya,  s’ha col·laborat amb el grup de muntanya i natura Cinglo per a realitzar la guia 
d’escalada Montanejos, recorridos en grado francés.

A més, el Vicerectorat d’esports ha cedit l’ús de les instal·lacions esportives per a esdeveni-
ments de diferents col·lectius:

La Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’esport ha realitzat diversos estudis amb es-
portistes en cadira de rodes a les pistes d’atletisme de la UPV.

S’ha establit un conveni de col·laboració amb la Universitat d’Indiana perquè el seu alum-
nat puga utilitzar les nostres instal·lacions esportives durant les seues estades a València, 

•

•

•
•
•
•

•

•
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així com amb altres col·lectius, com ara Florida State University i el col·legi major Galileo 
Galilei. 

dins del marc del conveni de col·laboració entre Bancaixa i la Universitat Politècnica es 
va celebrar el sopar de lliurament de premis Bancaixa, que per cinquè any es realitza al 
pavelló poliesportiu de la Universitat Politècnica de València.

La Universitat Politècnica va cedir el pavelló poliesportiu per tercer any consecutiu per a la 
realització del campionat Trivial Pursuit, de gran difusió social. 

el Vicerectorat d’esports s’ha implicat en el projecte de la Universitat Politècnica de 
l’ecocotxe, al qual ha dotat d’infraestructura i material esportiu a aquest projecte. 

L’associació COPAVA va organitzar una trobada d’atletisme per a persones amb discapa-
citat intel·lectual a les pistes d’atletisme de la UPV. A les mateixes pistes d’atletisme i als 
camps de gespa artificial.

Quant a cessió d’instal·lacions, destaquem també el campionat de futbol sala de l’Associació 
d’Antics Alumnes, la utilització de les pistes de pàdel per l’Ajuntament de València, el cam-
pionat sector infantil classificatori per al Campionat d’Espanya organitzat al pavelló pel 
col·legi el Pilar i la realització del càsting Vodafone Satars Challenge 2.

L’Institut de Biomecànica de València ha portat a cap diversos assaigs per a investigacions 
sobre materials esportius.

Amb relació a l’America’s Cup, les instal·lacions de la Universitat Politècnica donen cabuda als 
entrenaments de l’equip italià Luna Rossa al campus de Vera i l’equip francès K-Challenge al 
campus de Gandia. També es crea una estreta relació amb ACM (America’s Cup Management) 
en la campanya de captació de voluntariat.

I, quant a docència, destaca les col·laboracions següents:

La Universitat Politècnica ha rebut en les seues instal·lacions l’Institut de Ciències de 
l’Esport de la Universitat de Múrcia en el desenvolupament del Màster en Gestió i Planifi-
cació esportiva.

•

•

•

•

•

•

•
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el Vicerectorat d’esports ha acollit alumnes en pràctiques de diferents entitats, com ara 
FCAFd i l’IeS Jordi Joan del Port de Sagunt. L’alumnat en pràctiques ha elaborat treballs 
relacionats amb les diferents àrees esportives de la Universitat Politècnica.

La Universitat Politècnica porta a cap col·laboracions amb universitats de Cuba i Guinea i fa-
cilita material esportiu per a les seues universitats. enguany s’ha portat a cap el lliurament de 
diversos contenidors de material

Recentment s’ha signat un conveni de col·laboració amb el Reial Club nàutic de Calp per al 
foment de la vela i amb els complexos esportius Olimpia i Activa Club per a facilitar la pràctica 
esportiva als membres de la comunitat universitària en períodes de vacances.

8.2.10. L’impacte en els mèdia

el tractament de la informació en el Vicerectorat d’esports ha tingut una doble vessant durant el 
curs 2006-07. d’una banda, s’informa a la comunitat universitària, com a usuaris potencials, so-
bre tota l’oferta que des del Vicerectorat d’esports es programa i, de l’altra, es dona a conèixer 
a la societat tots els esdeveniments i èxits obtinguts pels esportistes i els equips de la Universi-
tat. Totes dues facetes de la informació es porten a cap en col·laboració amb altres serveis de 
la Universitat Politècnica de València, com són  el Gabinet de Premsa, la Ràdio del Poli, UPV 
Televisió i l’Àrea d’Informació de la Universitat Politècnica. 

8.2.10.1. Recursos informatius

Per a informar a la comunitat universitària sobre els diferents programes esportius es posa en 
marxa tots els mecanismes necessaris per a transmetre la informació, com són:

1. Anualment es publica un llibre general del Vicerectorat d’esports amb tota la informació 
més rellevant del Vicerectorat amb prop de 8.000 exemplars difosos en tres idiomes, va-
lencià, castellà i anglès, que es publiquen en format pdf al web del Vicerectorat de depor-
tes en alemany, anglès, francès i italià. A més dels tríptics que s’editen sobre els diferents 
programes: el Programa de Formació, els programes d’Activitats i escoles i el Programa 

•

344

CULTURA I ESPORT

Esport



AulaSalut. de manera puntual s’editen, a més, uns altres tríptics per a esdeveniments 
concrets, com són el Trofeu Universitat o els certàmens de pintura, escultura i projectes 
final de carrera. 

2. La pàgina web del Vicerectorat d’esports, la l’adreça <www.upv.es/vdep>, és el principal 
canal de comunicació actualitzada del Vicerectorat d’esports, ja que té una actualització 
diària. A través de la pàgina web es pot consultar tota la programació del Vicerectorat 
d’esports de manera detallada i estructurada en àrees. disposa també d’altres utilitats i 
informació, com ara els calendaris de joc i resultats de les lligues, els horaris d’activitats 
disponibles per a matriculació i les pistes que estan en situació de ser reservades. en 
aquest web es poden descarregar el llibre general d’esports en format digital en diversos 
idiomes, concretament en francès, italià o alemany, a més de valencià, castellà i anglès. 

 A més, s’hi poden trobar enllaços a les pàgines de totes les seccions del Club esportiu 
UP�, a pàgines oficials en matèria esportiva, com ara federacions de les diferents modali-
tats o el Consell Superior d’esports o unes altres pàgines d’interès esportiu.

3. el tauler d’anuncis electrònic a través del servidor <upvnews.upv.es>, freqüentment con-
sultada pel PAS i PdI de la Universitat en què s’insereixen diàriament anuncis d’actualitat 
imminent i serveix per a realitzar comunicats d’última hora.

4. L’agenda electrònica UPV a què s’accedeix des de la pàgina principal de la Universitat. 
Aquesta pàgina és de consulta pública en general.

5. els taulers d’anuncis de les escoles que s’actualitzen a través dels coordinadors d’esports. 
Són 13 alumnes becats per la Universitat Politècnica que exerceixen labors de difusió i 
promoció en cadascuna de les escoles o facultats. Les seues funcions bàsiques són la 
promoció esportiva, la canalització de la informació com a nexe d’unió entre el Vicerectorat 
d’esports i les escoles i col·laboració en l’organització d’esdeveniments esportius, com ara 
el Trofeu Universitat Politècnica.

6. També es canalitza la informació directament des de l’Oficina d’Informació del �icerecto-
rat d’Esports amb una atenció personalitzada, presencial o telefònica. L’oficina disposa 
d’horari de dilluns a divendres de 10 a 14 i de 17 a 20 hores.
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7. Finalment, enguany s’ha posat en marxa l’edició del butlletí informatiu del Vicerectorat 
d’Esports amb una difusió mensual fins a maig.

8.2.10.2. Campanyes especials

Com a projectes informatius hem tingut durant el curs 2006-07 un seguit de campanyes com 
són:

La campanya Matricula: Adreçada principalment a l’alumnat de nou ingrés en la universitat per 
a aconseguir, d’una banda, informar-los de les possibilitats en matèria esportiva i, de l’altra, 
captar els possibles esportistes d’elit interessats a acollir-se al Programa esportestudi. Amb 
aquesta finalitat, es dugueren a terme dues accions clarament diferenciades. D’una banda, una 
tasca informativa als alumnes-tutors del programa AMA i, de l’altra, una participació directa en 
les Jornades d’Acollida per a alumnes de nou ingrés mitjançant xarrades en totes les escoles 
de la UPV. 

VI Jornades d’Orientació: Organitzades per l’Àrea d’Informació de la UPV. el Vicerectorat 
d’esports va atendre el públic en la seua visita a la Universitat per a donar-los a conèixer totes 
les instal·lacions esportives i una aproximació a l’oferta esportiva de la UPV.

Jornades de portes obertes per a pares d’alumnes d’ instituts en què es col·laborà amb l’Àrea 
d’Informació de la UPV, i es va realitzar una visita guiada per les instal·lacions esportives cada 
dimarts i dijous de gener a març. Les instal·lacions esportives i els programes d’esports són un 
gran atractiu per a tots els futurs possibles alumnes de la universitat.

dia de l’esport a la Ciutat de les Arts i les Ciències. el Vicerectorat d’esports de la UPV ha par-
ticipat molt activament dues vegades en el dia de l’esport amb una mostra de l’esport universi-
tari a través d’exhibicions de judo, aikido, rem, balls de saló, tir amb arc, capoeira i  exposicions 
de muntanya i vela 

346

CULTURA I ESPORT

Esport



8.2.10.3. Els mèdia

Pel que fa als mitjans de comunicació i premsa, s’ha donat a conèixer les activitats, esdeveni-
ments i resultats obtinguts pels nostres esportistes.

Un total de 230 articles s’han publicat durant el curs 2006-07, des juny de 2006 a maig de 
2007.

Les seccions que més han destacat enguany, quant a notícies fa, són l’equip de futbol sala, 
que ha jugat en divisió de Plata; la secció d’atletisme, amb relació a les carreres populars; l’èxit 
obtingut amb el nostre programa d’alt nivell, valorat pel CSd com la millor universitat, a més de 
la informació corresponent als Campionats d’espanya Universitaris i la visita d’Abel Antón a la 
UPV.

A més de la premsa escrita, cal destacar la presència en la televisió, amb nombroses entre-
vistes i programes especials, com ara els dedicats als Campionats d’espanya Universitaris de 
judo, la prova Brevet de ciclisme de Massamagrell, el xII Trofeu UPV, emès per Punt 2 o la 
gravació de diversos programes dedicats a la vida dels universitaris esportistes.

Un altre front important en els mèdia és la Ràdio del Poli i Universitat Politècnica Televisió, en 
què el món esportiu universitari té un paper destacat.

en la Universitat Politècnica Televisió un total de 35 intervencions han donat a conèixer el món 
esportiu de la universitat, el Vicerectorat d’esports elabora una biblioteca audiovisual de totes 
les intervencions aparegudes en televisió.
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durant el curs 2006-2007, l’escola d’estiu ha mantingut una oferta orientada cap a aquestes 
cinc àrees:

L’escola d’estiu a l’estiu

L’escola d’estiu a l’hivern

L’escola d’estiu a la neu

L’escola d’estiu en Pasqua

La formació sociocultural

8.3.1. L’Escola d’Estiu a l’estiu

Com cada any, l’escola d’estiu de la UPV ha obert les portes durant el mes de juliol a tots els 
infants i joves valencians que hi han estat interessats.

enguany, s’han superat les 2.200 sol·licituds als tres campus en què estem presents. Com a 
novetat, s’ha obert l’aplicació d’inscripció per Internet a tots els interessats, que ha possibilitat 
poder inscriure en qualsevol moment de la setmana els infants i joves, sense dependre d’un 
horari i un lloc d’inscripcions.

en l’edició d’enguany, hem superat la previsió de participants, i hem realitzat les activitats al 
campus de Vera, al d’Alcoi i al campus de Gandia. Per a atendre tots els infants i joves, s’ha 
hagut de disposar de 260 monitors en diferents labors i responsabilitats per a fer d’aquesta una 
altra edició única de l’escola d’estiu.

Aquests números ens mostren la gran acceptació que té l’escola d’estiu tant per als membres 
de la Universitat com per a la resta de les famílies valencianes, que han participat en un 80%80% 
des de la mateixa universitat (familiars directes d’alumnes, PAS, PdI i membres de l’Associació 
d’Antics Alumnes) i un 20% d’infants aliens a aquesta.

•
•
•
•
•

8.3. Escola d’Estiu
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8.3.1.1. L’Escola de la ciència

en aquesta edició, l’ambientació comuna de l’escola ha sigut en torn del tema de la ciència, 
aprofitant que era l’any nacional de la ciència. Fer que les seues experiències del dia a dia a 
l’escola esdevinga una vivència divertida dels experiments i descobriments ha sigut el centre 
d’interès i objectiu principal en totes les activitats d’aquesta edició.

Amb això, Les sorpreses de natalicis; La festa final d’Escola i una edició pròpia d’El Conciertón, 
completen les accions d’ambientació comuna al llarg de l’escola d’estiu.

8.3.1.2. L’Escola d’Estiu a Alcoi

en aquesta edició s’han assolit les 230 sol·licituds per a participar-hi  d’edats compreses entre 
els 4 i els 14 anys, que ens n’indica la forta consolidació a la ciutat d’Alcoi. Aquesta escola 
d’estiu es realitza a les instal·lacions del campus de l’ePSA, amb la col·laboració del col·legi 
Salesians que, per situació i instal·lacions esportives ens donen suport per la necessitat de les 
dites instal·lacions. 

8.3.1.3. L’Escola d’Estiu a Gandia

enguany, mantenint l’oferta al campus de Gandia, l’escola d’estiu ha rebut més de 150 
sol·licituds per a participar en aquesta edició, amb unes edats compreses entre els 4 i els 14 
anys, cosa que indica l’acceptació d’aquesta oferta a Gandía. Aquesta escola d’estiu es realit-
za a les instal·lacions del campus de l’ePSG.

8.3.1.4. L’Escola d’Estiu esportiva

en aquesta edició, l’escola d’estiu ha oferit un campus esportiu de futbol sala, en què els parti-
cipants han realitzat una setmana d’esports abans de començar l’escola. La resposta a aques-
ta oferta ha superat la previsió inicial i han participat 50 xavals de 9 a 14 anys durant l’última 
setmana de juny.

CULTURA I ESPORT

Escola d’Estiu

349



8.3.1.5. Activitats per a joves

Seguint els passos iniciats en edicions anteriors, hem plantejat per als més grans (15 a 17 
anys) una oferta concreta d’activitats que permetien confeccionar-se la seua pròpia escola a 
la Carta.

Al final, l’oferta va cobrir la demanda i es va observar la decantació de les sol·licituds cap a dues 
d’aquestes activitats: el camí de Santiago i el campament multiaventura.

Curs de busseig: durant una setmana, primer amb teoria i pràctiques en piscina i després 
en immersions al mar, se’ls ensenya a bussejar i aconsegueixen el títol d’Open Water di-
ver de Padi per a seguir bussejant pel seu compte.

Campament nàutic: al llarg de deu dies gaudeixen de les instal·lacions de l’alberg al llac a 
Guijo d’Àvila i realitzen una rajada d’activitats al medi lacustre.

Camí de Santiago: des de Grandas de Salime (Astúries) fins a Santiago de Compostel·la, 
seguint la Ruta Primitiva, descobrint els paratges que aquest sender del peregrí obri fins a 
les portes de Santiago de Compostel·la.

Campament multiaventura: a Lleida, múltiples activitats que fan gaudir de l’estació d’esquí 
de Port-Ainé d’una manera diferent i atractiva, així com del seu entorn. no hi ha temps per 
a avorrir-se.

8.3.1.6. L’Escola d’Estiu en anglès

enguany, seguint els passos de l’any anterior, hem oferit 65 places (per als nascuts entre 1993 i 
1996) en què incorporem, junt amb les activitats de l’escola d’estiu, unes sessions d’anglès en 

•

•

•

•

Taller Ofertado

Busseig 30

Campament àutic 50

Camí de Santiago 50

Multiaventura 100
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col·laboració amb el Centre de Llengües de la Universitat Politècnica de València. L’acceptació 
ha sigut molt positiva i han cobert les places oferides.

8.3.2. L’Escola d’Estiu a l’hivern

durant els dimecres de vesprada i els dissabtes de matí, continuem oferint el taller d’iniciació al 
rugby per a promocionar la pràctica d’aquest esport i els valors que potencia en el seu treball 
d’equip.

enguany, han sigut 85 els participants d’aquesta edició que han assistit durant tota la tempora-
da a jugar, entrenar-se i competir en les categories de cadets, infantils, juvenils i alevins de les 
competicions de la Federació Valenciana de Rugbi i de la Federació espanyola de Rugbi en les 
competicions infantils i juvenils.

8.3.3. L’Escola d’Estiu a la neu

en les vacances de nadal hem oferit l’escola a la neu, com a activitat per a iniciar-se i millo-
rar-ne en el nivell d’esquí a 130, dels 185 sol·licitants, infants i joves entre 9 i 17 anys. Com en 
edicions anteriors, hem anat a l’estació d’esquí de Pal-Arinsal/ Vall-nord, a Andorra.

Una vegada allotjats a l’hotel alberg, de matí s’anava a les pistes d’esquí i, amb els monitors 
d’esquí, es realitzaven les classes. La resta del temps a les pistes s’esquiava amb els monitors 
de l’escola d’estiu i, de vesprada es realitzaven activitats d’animació a l’hotel alberg i voltants.

8.3.4. L’Escola d’Estiu en Pasqua (PasquAcampada)

durant els dies de les vacances de Pasqua, continuem realitzant l’activitat al campament Torre 
d’Alboraig, en què han participat 65 infants de 9 a 14 anys, i ens hagut d’ajustar el nombre de 
places disponibles a l’alberg. Aquesta activitat complementa l’acció de l’escola d’estiu com a 
servei a la comunitat universitària que té infants durant els períodes de vacances dels infants..

es va realitzar aquesta acampada durant cinc dies i se la denominà PasquAcampada 2007, i hi 
participaren 12 monitors i un coordinador del campament.
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8.3.5. La formació sociocultural

Atès el gran nombre de monitors que es necessita per al desenvolupament de les activitats de 
l’Escola d’Estiu, s’ha incidit en la formació específica dins de l’àmbit que ens ocupa: els moni-
tors i l’animació sociocultural.

en aquest curs s’ha realitzat el període formatiu de la titulació bàsica per al treball amb infants 
dins de l’animació: el títol oficial de monitor de temps lliure infantil i juvenil. S’hi ha impartit, amb 
l’acreditació de l’Institut �alencià de la Joventut, la part teòrica de 125 hores des d’octubre fins a 
maig a 63 alumnes, que tenen l’opció d’obtenir el títol oficial en superar la fase pràctica. Aquest 
curs disposa del reconeixement de 6 crèdits de lliure opció a la nostra universitat.

A més, s’han realitzat 6 cursos sobre diferents aspectes en temes de l’animació, amb una du-
rada de 20 hores cadascun i a què se’ls reconeix un crèdit de lliure elecció.

el total de la participació en la formació ha sigut de 230 alumnes, amb què aconseguim formar 
en diversos temes els monitors, actualitzar-ne els coneixements i dotar-los de més i millors 
recursos per al seu treball en l’animació sociocultural.

8.3.6. Organització. Estructura de l’Escola d’Estiu
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3a eTAPA
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4a eTAPA

ReSPOnSABLe 
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Monitors a 
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Monitors de 
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Monitors de 
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Monitors de 
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Com mostra l’organigrama adjunt, l’escola d’estiu, depèn del Vicerectorat d’esports. està diri-
gida per Miguel J. Giménez, com en els últims anys. L’estructura amb què treballem permet i 
facilita l’atenció dels participants i l’organització dels monitors.

després del director, l’escola d’estiu disposa d’un gran equip humà de més de 260 persones 
encarregades de fer possible aquest esdeveniment cada any. 

Cal destacar la gran ajuda que aquest servei rep d’altres unitats i serveis de la UPV, degut so-
bretot a la falta d’un espai propi. Tot i que no volem excloure ningú, ja que són molts els centres, 
departaments i serveis d’aquesta universitat, que han manifestat el seu interès a col·laborar i 
s’han fet ressò de les nostres peticions, sí que volem ressaltar la gran ajuda prestada per ser-
veis com ara el d’esports, el Centre de Processa de dades, la Unitat de Manteniment, el Gabi-
net Mèdic i l’Àrea d’Informació, i d’escoles, com ara la d’eTS de Camins, Facultat d’Ade; eTS 
enginyeria del disseny, d’Agrònoms; ePSA i ePSG, sense la col·laboració dels quals no seria 
possible portar a cap aquest servei. de tota manera, com ja hem dit, són moltes les persones i 
centres que hi col·laboren i seria impossible anomenar-los a tots.

8.3.7. Nombre i tipus de beques i contractes

8.3.7.1. Pressupost que la UPV destina a beques

Les persones encarregades de donar suport al funcionament de l’escola d’estiu durant el mes 
de juliol han sigut de 70, provinents dels cursos d’animació sociocultural i de les pràctiques que 
han de realitzar com a part de la seua formació.

els monitors encarregats dels infants a l’escola d’estiu han sigut contractats per a desenvolu-
par aquesta labor durant el mes de juliol, amb una quantitat pròxima als 200 als tres campus, 
en què s’ha diferenciat el període del contracte segons el lloc i la responsabilitat del monitor. el 
requisit indispensable que s’ha exigit en quasi totes les places ha sigut la titulació en Animació 
Sociocultural, i s’ha valorat el currículum i l’experiència en el camp de l’animació.
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8.3.7.2. Inscripció d’infants

L’escola d’estiu continua creixent en la seua oferta any rere any i això es palesa en la quantitat 
d’inscripcions que van superant la previsió constantment, que és la tònica general durant els 
anys de funcionament de l’escola d’estiu.

Les sol·licituds rebudes en aquesta edició  han sigut:

escola d’estiu a València: 1.627

escola d’estiu a Alcoi: 230

escola d’estiu a Gandia: 151

escola d’estiu esportiu:  55

escola d’estiu en anglès: 68

Activitats per a joves: 180

8.3.7.3. Etapes i grups

els infants es divideixen en etapes, cadascuna al seu torn s’ha dividit en diferents cursos i cada 
curs en diversos grups, aquesta és la manera que hem estipulat per a poder funcionar amb 
aquest nombre de participants. Aquesta vegada la distribució s’ha realitzat així:

•
•
•
•
•
•

Campus Etapa Grups

Vera

Preescolar 16
Primera 10
Segona 10
Tercera 11
Quarta 11

Alcoi

Preescolar 2
Primera 2
Segona i Tercera 2
Quarta 2
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8.3.8. Dinàmica de l’Escola d’Estiu

La dinàmica de cada dia de l’escola pren dues formes ben diferents; d’una banda, la dinàmica 
reglada, és a dir el funcionament normal de l’escola d’estiu, dia a dia; de l’altra, la dinàmica no 
reglada, consistent en activitats i esdeveniments especials limitats en el temps i introduïts com 
a punts de l’ambientació.

8.3.8.1. Dinàmica general de les activitats

Un dia normal de l’escola té l’horari que podem veure a continuació:

8.3.8.2. Activitats per etapes

en cadascun dels temps d’activitat del matí, els infants realitzen diferents activitats en funció de 
les etapes a què pertanyen, i per tant adequades a les seues edats, i canviant cada 2 anys.

Campus Etapa Grups

Gandia

Preescolar 2
Primera 1
Segona 1
Tercera 1
Quarta 1

08:30 – 09:00 Recollida dels participants als campus

09:00 – 10:30 Primera activitat del matí

10:30 – 11:00 esmorzar

11:00 – 12:30 Segona activitat del matí

12:30 – 14:00 Tercera activitat del matí

14:00 – 14:30 Retorn dels participants a casa
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8.3.8.3. Dinàmica no reglada

Dins de la dinàmica no reglada es troben unes activitats no reflectides en els horaris, de manera 
que causen un efecte de sorpresa més gran entre els infants. entre aquestes es troben els dies 
d, activitats sorpresa, i els concursos generals de l’escola.

8.3.8.4. Informació als pares

enguany, per a mantenir informats els pares, de manera més ràpida, sobre les excursions, 
horaris d’arribada i incidències d’aquestes activitats externes hem actualitzat la pàgina web 
en què informem constantment (i des de qualsevol punt) amb informació de l’escola d’estiu 
(documents, inscripció, llistes i notícies al dia). d’aquesta manera, els pares accedeixen a la 
informació de manera immediata i sense necessitat d’emprar el telèfon. La dita pàgina web és: 
http://www.escoladestiu.com. Amb aquesta, s’actualitza i millora la informació a la comunitat de 
l’escola d’estiu.

8.3.8.5. Activitats externes

els participants en l’escola d’estiu gaudeixen d’un seguit d’activitats fora dels seus campus 
respectius. Aquestes eixides poden ser les excursions en què tot un curs ix d’excursió durant 
un matí a realitzar alguna activitat especial o visitar un paratge de la Comunitat Valenciana, bé 
el campament o granja escola, amb una durada en funció de l’edat del grup. 

Aquestes eixides foren:

• Campament i granja escola

depenent de les edats, els infants gaudiren d’una oferta diversa en eixides de més d’un dia fora 
del campus.

• Mas del Capella” (1r i 2n)

entre 6 i 8 anys, els infants van conviure durant tres dies a la granja escola Mas del Capellà, 
situada al terme municipal d’Olocau (València). en aquesta granja, de prestigi reconegut, 
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pogueren participar en les activitats típiques d’aquests llocs: tallers de granja, horta, herboristeria, 
cistelleria, compostatge, a més de les vetlades, jocs i gaudiren de la piscina.

• Campament Montes de Talayuelas (Talayuelas-Conca-)(3r a 8è)

els infants amb edats entre 8 i 12 anys participaren en el campament de Montes de Talayuelas, 
a les proximitats de Talayuelas-Conca.

en el cas de 7è i 8è (13 i 14 anys), la durada va ser de cinc dies, de dilluns a divendres, al 
campament. els de 3r passaren una sola nit al campament, per a habituar-se a dormir en cam-
paments. L’allotjament es va realitzar en cabanes de fusta, majoritàriament, situades a la zona 
de campament i els més grans dormiren en tendes de campanya al llarg del campament volant 
programat durant els seus cinc dies de campament.
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8.4. Universitat Sènior

Per vuitè any consecutiu, sisè al campus d’Alcoi, la Universitat Politècnica de València ha aco-
llit a les seues aules l’alumnat de la Universitat Sènior. La Universitat Sènior, integrada ara en 
la direcció delegada de Relacions Institucionals i Assumptes Socials i dins del Projecte Aules 
Universitàries de l’experiència de la Conselleria d’empresa, Universitat i Ciència, és un progra-
ma per a majors de 55 anys que pretén acostar la Universitat a les persones que, després de 
la jubilació, mantenen l’entusiasme per continuar aprenent.

Un any més hem continuat la reforma dels continguts, i hem ajustat el nombre d’hores d’algunes 
de les assignatures per tal d’introduir noves matèries, per a buscar una estructura més dinàmi-
ca i intentar que aquests canvis redunden en una millora de la Universitat Sènior i una satisfac-
ció més gran del nostre alumnat. 

Durant el curs 2006-2007 s’ha impulsat la posada en marxa de tallers i cursos monogràfics 
promoguts  per l’Associació d’Alumnes i ex-alumnes de la Universitat Sènior (ASUP). Aquesta 
Associació, constituïda fa sis anys, col·labora amb la mateixa Universitat Sènior en el marc del 
conveni subscrit al seu dia amb la mateixa Universitat, adreçat precisament a organitzar activi-
tats complementàries. Així, amb aquests cursos monogràfics s’aconsegueix molt més fins i tot 
que amb un  tercer curs, ja que signifiquen, en la pràctica, la possibilitat real d’una continuïtat 
indefinida a la Universitat Sènior i mantenir la vinculació amb la nostra Universitat.

8.4.1. Alumnat matriculat

• CAMPUS DE VALÈNCIA

PRIMeR CURS: .................................................................................... 174 alumnes

SeGOn CURS: ..................................................................................... 143 alumnes

•

•
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• CAMPUS D’ALCO

PRIMeR CURS ....................................................................................... 78 alumnes

SeGOn CURS: ....................................................................................... 70 alumnes

8.4.2. Activitats realitzades

8.4.2.1. Assignatures 

• CAMPUS DE VALÈNCIA

Primer curs

Bloc A: Ciències

ecologia i Medi Ambient...........................................................................13 hores

Arquitectura de la Ciutat de València .......................................................14 hores

Jardineria I .................................................................................................7 hores

Química i energia ......................................................................................3 hores

 Bloc B: Música i Cine

Gèneres Musicals I ..........................................................................19 hores i 1/2 

el Cine I ...........................................................................................19 hores i 1/2

Bloc C: Humanitats

Història de la Comunitat Valenciana ........................................................21 hores

economia a la Unió europea .....................................................................9 hores

L’economia al Tercer Món ..........................................................................6 hores

Conferencias  .............................................................................................8 hores

Hores lectives primer curs .................................120 hores x 2 grups = 240 hores

•
•

•
○

○

○

○

•
○

○

•
○

○

○

○
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Segon curs

Bloc A: Ciències

envelliment actiu i satisfactori ..................................................................11 hores

nutrició .......................................................................................................4 hores

Jardineria ...................................................................................................8 hores

dret i Consum ..........................................................................................10 hores

Ciències de la Comunicació.......................................................................9 hores

Bloc B: Música i Cine

Gèneres Musicals II .........................................................................19 hores i 1/2

el Cine II ..........................................................................................19 hores i 1/2

Bloc C: Humanitats

Història de l’Art ...........................................................................................8 hores

Cultura i Tradicions Valencianes ..............................................................10 hores

Història de la Música ..................................................................................9 hores

Art i Cultura de l’europa Oriental .............................................................11 hores

Hores lectives segon curs .................................119 hores x 2 grups = 238 hores

• CAMPUS D’ALCOI

Primer  curs

Bloc A: Economia i Societat

dret B .......................................................................................................12 hores

economia B ..............................................................................................12 hores

Mitjans de Comunicació de Masses   ........................................................6 hores

Habilitats per a Comunicar-nos Millor ........................................................6 hores

•
○

○

○

○

○

•
○

○

•
○

○

○

○

•
○

○

○

○
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Bloc B: Ciències Aplicades

Resolució de Problemes Lògics.................................................................6 hores

Introducció a la Física ................................................................................6 hores

Jardineria ...................................................................................................6 hores

Bloc III: Humanitats

Construint la nostra Història ....................................................................12 hores

París. Taller d’Art Contemporani   ..............................................................6 hores

Història Alcoiana ........................................................................................6 hores

Gaudí: Arquitecte de déu...........................................................................6 hores

Terratrèmols i desastres naturals a Alcoi   ................................................6 hores

Taller de Creació Literària   ........................................................................6 hores

Bloc II: Ciències de la Salut

Psicologia I .................................................................................................6 hores

Teràpies naturals per a Millorar la Salut en la 3a edat ............................12 hores

Alimentació i nutrició ..................................................................................6 hores

Hores lectives primer curs .....................................................................120 hores

Segon curs

Bloc I: Ciències de la Comunicació i Jurídiques

dret A .......................................................................................................12 hores

Història del Cine espanyol .........................................................................6 hores

Mitjans de Comunicació i Societat Actual ..................................................6 hores

Relacions Humanes. La Gestió de Conflictes............................................6 hores

•
○

○

○

•
○

○

○

○

○

○

•
○

○

○

•
○

○

○

○
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Bloc II: Ciències de la Salut, Aplicada i Ambientals

Teràpies naturals per a Millorar la Salut en la 3a edat ............................10 hores

Alimentació i nutrició II ..............................................................................6 hores

Parcs naturals Alcoians: La Font Roja  .....................................................6 hores

Física de la Cuina i Altres Herbes ............................................................12 hores

Bloc III: Humanitats

Com podem conèixer la ciutat? ...............................................................12 hores

3 Figures de l’Art noveau ..........................................................................8 hores

Arts Plàstiques a Alcoi ...............................................................................6 hores

Una mirada a les Avantguardes Pictòriques ..............................................6 hores

La Vila i la Societat a l’Època Medieval .....................................................6 hores

La Segona República espanyola ...............................................................6 hores

Aproximació Històrica al Món Musulmà .....................................................6 hores 

Aproximació a Federico García Lorca .......................................................6 hores

Hores lectives segon curs .....................................................................120 hores

8.4.2.2. Tallers

• CAMPUS DE VALÈNCIA

Informàtica Iniciació: es va desenvolupar en 3 grups, amb una durada de 12 hores per 
grup. 72 alumnes matriculats. 

Informàtica Avançat: es va desenvolupar en 2 grups, amb una durada de 12 hores per 
grup. 48 alumnes matriculats.

•
○

○

○

○

•
○

○

○

○

○

○

○

○

•

•
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8.4.2.3. Visites culturals

• CAMPUS DE VALÈNCIA

Jardins Albarda – Pedreguer

 Fundació enrique Montoliu ........................................................................21/4/2007

Rutes Medi Ambient:

 Viatge Guadalest i Polop ............................................................................27/4/2007

• CAMPUS D’ALCOI 

La Llum de les Imatges- Alacant - Santa Faç ..........................................23/11/2006

�alència –  Exposició Pintura de la Casa del Carme ...............................14/02/2007

 Alacant – Crevillent  ................................................................................05/03/2007

 Almansa – Guerra de successió 1707 ....................................................18/03/2007

Morella; Mirambell, Cantavella, Peníscola; Sant Mateu ............... 18-19-20/05/2007

Gandia - Monestir de la Valldigna i Palau ducal ......................................14/06/2007

8.4.2.4. Activitats promogudes per l’Associació Sènior 

• CURSOS MONOGRÀFICS

Cinefòrum.....................................................................................................30 hores

Introducció a la Filosofia Occidental ............................................................26 hores

els Instruments de l’Orquestra Simfònica ....................................................21 hores

La Veu Humana com a Instrument ..............................................................21 hores

envellir en Salut: Una Possibilitat Real ........................................................42 hores

Història de l’Art 1 ..........................................................................................31 hores

Realitat Social i Cultural Valenciana ............................................................31 hores

el Fet Cultural ..............................................................................................28 hores

Crítica Literària-Aprendre a Llegir entre Línies ............................................12 hores

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Art i Cultura de l’europa Oriental .................................................................  9 hores

Urbanisme ....................................................................................................11 hores

La Pintura Valenciana: 

de l’edat Mitjana a la Moderna ................................................................21 hores

Artistes Valencians:

del Món Goiesc a l’equip Crònica ...........................................................20 hores

Història d’espanya documental ...................................................................31 hores

Tertúlies Literàries ........................................................................................16 hores

Arts Plàstiques I

dibuix .......................................................................................................54 hores

Pintura ......................................................................................................54 hores

Arts Plàstiques II

Història de la Pintura................................................................................27 hores

Fonaments d’Arts Plàstiques ...................................................................27 hores

Dibuix – II  ................................................................................................54 hores

Pintura – II  ...............................................................................................54 hores

Anglès. nivell 1 (2 grups de) ........................................................................20 hores

Anglès. nivell 2  ...........................................................................................20 hores

Informàtica N-2 (Windows – Iniciació Word) ................................................20 hores

Informàtica N-3 (Word – Iniciació Excel) ......................................................20 hores

Informàtica

Introducció al Retoc Fotogràfic ................................................................20 hores

Grup de Teatre

Massa Coral

•
•
•

○

•
○

•
•
•

○

○

•
○

○

○

○

•
•
•
•
•

○

•
•
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• DEPORTE

Txi-kung Sènior

Ioga Sènior

Balls de Saló

Balls Llatins

Sessió tècnica: Cervicàlgia i Lumbàlgia

Alumnat matriculats en cursos monogràfics ....................................................551

Matrícules realitzades en els cursos monogràfics ........................................1.385

8.4.3. Activitats culturals

Per a complir el Pla Cultural de l’àmbit Sènior d’aquesta Universitat, es van realitzar:

Visites a museus i llocs històrics de la ciutat de València

els Banys de l’Almirall

La Casa de les Roques

Museu de Belles Arts (Sant Pius V)

Museu del Patriarca

exposició de Pere Compte a la Llotja

Catedral i església de Sant Joan del Mercat

església restaurada de St. Joan de l’Hospital

Viatges i exposicions a poblacions amb referents historicoculturals

Ciutat monumental de Requena

el Palmerar i Museu de la dama d’elx

Visita a la ciutat d’Oliva i el seu entorn

•

•

•

•

•

○

○

•

○

○

○

○

○

○

○

•

○

○

○
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Viatge a Llutxent i Albaida, anant a una exhibició eqüestre i visitant el museu Segrelles

Viatge cap de setmana a la Tarragona per a conèixer la ruta dels monestirs cistercencs 
(Santes Creus, Vallbona de les Monges i Poblet)

�iatges de fi de curs i vacances

Viatge a Berlín, Postdam i dresden, visitant els seus cèlebres museus d’art egipci i mo-
dernisme. Aquest viatge va tenir tanta acceptació que calgué repetir-lo

�iatge fi de curs a Navarra, recorrent tota la part pirenaica i els paisatges i monuments 
més significatius del seu entorn (Roncesvalls, Olite, tomba de Gayarre, �all d’Urdáis, 
coves de Urdax, etc.)

Revista SENIOR números 10 i 11

8.4.4. Estat d’alumnes i matrícules del curs 2006-2007

ALUMNAT MATRÍCULA
UnIVeRSITAT SÈnIOR (Campus Alcoi) 148 148

                                        (Campus València) 322 322

Monogràfics SÈNIOR (Campus �alència) 551 1.385

TOTALS 1.021 1.855

8.4.5. Clausura del curs acadèmic
Una vegada finalitzat el curs, es va celebrar la clausura del curs 2006-2007 

6 de juny de 2007 - Campus d’Alcoi

ACTE ACADÈMIC

discurs de la Presidència

Concert a càrrec de l’Agrupació Musical ePSA

entrega de diplomes

Vi d’Honor

○

○

•
○

○

•

•
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21 de juny de 2007 - Campus de Vera

       1A PART: ACTE ACADÈMIC

discursos de la Presidència

Cant del Gaudeamus Igitur pel Cor d’ASUP

Actuació del Cor d’ASUP

descans

   2A PART 

      Actuació del Grup de Teatre de la Universitat  Sènior

   Actuació del Cor de la Sènior

•
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8.5. Fons d’Art

8.5.1. Catalogació d’obra artística

Nre. D’OBRES PER CATEGORIES 2005
dIBUIx 20
eSCULTURA 149
FOTOGRAFIA 85
OBRA GRÀFICA 661
PInTURA 521
ReLLeU 30
InTeRdISCIPLInAR 77
TOTAL 1.543

nre. D’obres per categories any 2005
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8.5.1.1. Increment d’obres en el Fons de Patrimoni Artístic de la Universitat 
Politècnica de València

Nre. D’OBRES PER CATEGORIES
dIBUIx 33
eSCULTURA 173
FOTOGRAFIA 102
OBRA GRÀFICA 758
PInTURA 557
ReLLeU 30
InTeRdISCIPLInAR 80
TOTAL 1.733

nre. D’obres per categories any 2006-2007

increment D’obres
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8.5.1.2. Publicació d’obra gràfica

el passat desembre de 2006 el Fons de Patrimoni Artístic va publicar el llibre Colección de 
obra gráfica contemporánea de la Universitat Politècnica de València en un intent de plasmar 
l’obra gràfica que ha adquirit el Fons d’Art, que es converteix així en  un llibre institucional de 
la Universitat Politècnica.

el llibre Colección de obra gráfica contemporánea està estructurat de la manera següent:

• COL·LECCIONS

Obra Gràfica Contemporània

Trobades al Zócalo

Trobada de dos Mons

AP- MeeTA

Patrimoni Artístic de Belles Arts

• CARPETES

xxI Aniversari de la UPV

•
•
•
•
•

•

total D’obres en el fons De patrimoni artÍstic



CULTURA I ESPORT

Fons d’Art

371

xx Aniversari de la UnICeF

Estudi graficoplàstic sobre l’obra poètica de Sant Joan de la Creu

Tres gravats de tres artistes de la Facultat de Belles Arts recorden i premien la gestió uni-
versitària a la UPV. (març, 2005)

• LLIBRES XILOGRÀFICS

els autors que hi apareixen procedeixen de diversos àmbits. des de nombrós professorat de la 
Facultat de Belles Arts, passant per artistes nacionals, europeus i llatinoamericans. Molts d’ells 
de prestigi reconegut.

Les obres que recull aquest llibre abracen un ampli ventall de tècniques que il·lustren la riquesa 
d’un medi artístic tan complet i interessant com és l’obra gràfica, algunes d’aquestes tècniques 
són: serigrafia, calcografia, litografia, xilografia, collagraphe, litografia, etc.

L’objectiu últim que persegueix aquest exemplar és unir l’important fons d’obra gràfica que 
posseeix el Fons de Patrimoni Artístic de la UPV i donar-lo a conèixer a tots els membres que 
integren la comunitat universitària.

8.5.2. Adquisicions

La Universitat Politècnica de València, com a centre de cultura, té la pretensió d’augmentar 
cada any el seu patrimoni artístic, per a assolir una col·lecció d’art contemporani majoritària-
ment, de les més importants entre les universitats espanyoles.

Sent diversos els organismes que adquireixen obres, és el Fons de Patrimoni Artístic l’encarregat 
de coordinar totes aquestes.

enguany, el Fons de Patrimoni Artístic ha adquirit 

Andreu Alfaro

 S/T 1/100 obra gràfica

•
•
•

•
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Luis Pascual  Bou Solis

 Interior de l’Estació del Nord – València Obra gràfica

Gloria Cabanes Ferre

 Flors Pintura

 Vent Pintura

Joan Ramon Castejón

 N’eren més de tres mil Pintura

Ángela García Codoñer

 Ventafocs Pintura

Joan Miró

 Meravelles amb variacions acròstiques al jardí de Miró 3 Litografia 

Josep Guinovart

 Imatges de Temps 8 Obra gràfica

 Llum de Terra Litografia

 Blaus Presents Litografia

Isabel Oliver Cuevas

 Sèrie: La dona Pintura

Rafael Ramírez Blanco

 La finestra Pintura

Amparo Santamarina Ciurana

 La nit Pintura

José María Yturralde López

 Figura impossible Pintura

Jose Soler Vidal, Monjales

 Los Hijos de España 1964

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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• V Certamen Obra per al Fons

Lluís esteve del Camp

  S/T Obra gràfica 

Manuel Gamonal Madrigal  

 Cleaning Pintura

Alejandro Marco Montalvo 

 Pintura II Pintura

eva Mengual Juncos

 S/T Obra gràfica

María Puche Fabuel

 Introspecció III Pintura

8.5.3. Operacions de préstec dins de la nostra Universitat

8.5.3.1. Moviment d’obres

Una altra de les comeses que té el Fons és portar el control de la ubicació de cada obra, tant si 
es prestada per a alguna exposició, com si canvia de departament, o escola, dins de la mateixa 
Universitat Politècnica de València.

A continuació es recullen els moviments realitzats durant enguany.

Obres que s’han ubicat a

• Àrea de Promoció i Nomalització Lingüística
Chi-Chang Hsieh

 Ombra de vent 

Jen-Huei Lai

 Memòria II de Ha Huan 

•

•

•

•

•

•

•
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Cándido Valádez Sánchez

 Al cantó circular (sèrie A ciutat) 

 Andanzas (sèrie A ciutat)

I-Hsiung Tsai 

 Espill d’aigua - fluir de font

• ETSE Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica

Lin Hsueh-Ching  

 Flor - món

Manuel Silvestre de edeta

 S/T - 72/300

José García Poveda

 S/T (Molts xiquets)

José García Poveda

 S/T (Cotxe al mig del carrer)

Carlos García Peláez

 I ja està

Lucía estevan núñez

 La ma de Fàtima

• Departament de Química

Julieta Basurto Gómez

 Cuiltic II

Hyun-Jin Kim 

 Sunset

Chung  You-Hui

 Pur i fresc

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Liu Yu-Fang

 IBAI

• Rectorat

Rector

José María Yturralde López

 Postludi

despatx de Secretaria del rector

Vicente Castellano Giner

 Estructura

Sala de Juntes Rector

Geli González

 Hojas Edémicas (alguien Alucina)

Corredor 2a planta

Jorge Ballester Bonilla

 Bontempeli i Savinio, estudis de figures

Ángela  García Codoñer

 Ventafocs - Sèrie: Misses 

Jorge Teixidor de Otto

 Dos triangles amb blau 

Rafael Martí Quinto

 El plaer de llegir 

José Tomás Molina Ciges

 El quiebro 

•

•

•

•

•

•

•

•

•



376

CULTURA I ESPORT

Fons d’Art

Francisco J. Alberola Cuñat

 equip Crònica 70 

Joan Ramon Castejón 

 N’eren més de tres mil Sèrie: Cent anys de solitud

José María Yturralde López

 Figura impossible

Luis Pascual Bou Solis 

 Interior de l’estació del Nord -València Sèrie: Viatge amb tren

Martín M. Caballero

 Els cecs

Javier Calvo Maiques

 Núm. 60. Itinerari que condueix a chaisse

Rafael Ramírez Blanco

 País

eva Mus Grande

 Petit violinista

Joan Cardells Alemán

 R-829

Rafael Ramírez Blanco

 S/T

Joan Antoni Toledo 

 S/T

Salvador Victoria 

 S/T

José Vento Ruiz

 S/T

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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eduardo Sales

 Cases de Santo Domingo

Secretaria Vicerectorat d’Infraestructura

Javier Calvo Maiques

 Cataracta de la sang

�icerectorat de Coordinació i Planificació Econòmica

José García Antón

 Toro

Vicerectorat d’estructura Universitària i Promoció

Vicente Castellano Giner

 Estructures

Àrea Jurídica 

Margarita Torres 

 Altar V

Shou-Che Wu 

 Composició I

Carmen (May) Pérez García

 Tierras de Castilla

Gerència

ernesto Casero Alcañiz

 Serie Rorschach s/n

despatx de secretària

Manel Gamonal

 Clearing

•

•

•

•

•

•

•

•

•



378

CULTURA I ESPORT

Fons d’Art

Vicegerència 

domènec Corbellà Llobet

 Jardí de paisatge

Moisés Mahiques Benavent

 Vint-i-sis possibles accions per a una correcta ment en blanc

Sala de reunions, Gerència 

Sergio davó González

 Pictiolugar.102

1a planta

eduardo Camacho Cabrera

 Motivacions 33/46

 Motivacions 30/46

 Dissabte

 La trobada

María Luisa Pérez Rodríguez

 El jardí contingut

Vicerectorat del Campus

Liao Meng-Ling  

 Swimming

Vicerectorat d’Intercanvi Acadèmic 

Jonay nicolás Cogollos Van der Linden

 Gràfica urbana

•

•

•

•

•

•

•
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Àrea de Protocol

Shyh-Twan Huang 

 Sentiment

Miao-ju Lai

 Papallona I

Sala de videoconferència

eduardo Camacho Cabrera

 Lament a Elca

 L’ull solitari de la nit

Consell Social

Fernando Ramírez espinosa

 La dona mestissa

Vicerectorat de Relacions Institucionals i Assumptes Socials

Li I-Cheng

 S/T (Sèpia)

Li I-Cheng

 S/T (Color)

Marina Puche                               

 Instrospection  III

Piazuelo                     

 Temps

Vicerector de Cooperació i Projectes de desenvolupament

Tomás Viana Arroyo

 Mans

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Recursos Humans

davor dakovic                 

 Ecce Homo (2002) Tècnica mixta

davor dakovic                    

 Ecce Homo (2002) Aiguafort, aiguatinta

david Pellicer        

 Green Ciclorama (2006)

• Àrea d’Acció Internacional

Ramón Polit Alabau

 Arestes de l’emotivitat 19 (95/160)

 Arestes de l’emotivitat 18 (95/160)

Henri dechanet

 S/T-13/50

Rafael Armengol Machí 

 Vil·la Médicis-290/300

Tola Clériguesola Clérigues

 Trobada al sòcol

• Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicacions

Gerardo López Padilla

 La piràmide incendiada

elena Molena 

 Entramat urbà (2006)

Fernad Rollinger

 S/T (2002)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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• ETS d’Informàtica Aplicada

 Manuel Silvestre de edeta

 S/T - 73/300

• Departament de Física Aplicada

Manuel Silvestre de edeta

 S/T - 61/300

estrella Merelo Montañana

 S/T

• Facultat d’Informàtica

Juan José Barberá Zamora

 México lindo

Juan José Barberá Zamora

 S/T

Ya-xin xiao 

 Sweet Swing

Almudena Canet  Gil

 Obstacles

Horte Mínguez García

 Por de somiar

Alejandro Pérez Cruz

 L’espera

Carlos Pérez Bermúdez

 Arcàdia fragmentada

Gilberto Aceves navarro

 Acevesplanti

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Barbara Zavodnik

 Retorn al paradís (2002)

Sara Sipione

 S/T  (2001)

• Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses

Cayetano Castro 

 Barca II (Venite ad me)

• Ciutat Politècnica de la Innovació

Joaquín Michavila Asensi 

 S/T-144/300

Pilar se Insausti Machinandiarena

 Torre dins d’un estanc

Stephen J. daly

 The Wall

Stephen J. daly

 The self-contained critic

eduardo Camacho Cabrera

 Signes icònics 14/14

• EP Superior d’Alcoi

Rafael Calbo Such

 Fent camí

Alberto Carrere González

 Pany

Antonio Alcaraz Mira

 Periscopi

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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José María Yturralde López

 Temporis Densitas

Carmen Lloret Ferrándiz

 O.68-69-70 sèrie equilibri inestable (tríptic)

Guillem nadal Soler

 De Sert Blanc

Monica Jover Calvo

 En un desert

• ETSE Industrials

Cheng-de Huang

 Ferro i creu IV-III

desconegut 

 S/T

Yolanda Ramos Miralles

 S/T

Manuel Silvestre de edeta

 S/T – 67/300

Ángela García Codoñer

 Punt romà

Isabel Tristán Tristán

 Sèrie Quasiemkioto, 3

• Edifici 5E

desconegut

 S/T – 1/3

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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desconegut

 S/T – 2/3

desconegut

 S/T – 3/3

• EUET Industrial de València

Miguel Ángel Guillem Romeu

 Les dues vores del Nil (Sèrie “Tebes”) 

 S/T – 71/300

• ETS de Gestió en l’Edificació

Pilar Moreno Gómez

 Tempesta a Dénia

 Ulls

 La bola de cristall

 Espiral musical

 Energia felina

 Eclipsi

 Catenàries

• ETSE Agrònoms

Martínez novillo

 Cases II

Ana Roig 

 L’amor o els dimonis del terrat

• Biotecnologia 
Gian di Sarno  

  S/T (2005)

•

•

•

•

•

•

•
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Gloria Cabanes Ferre 

 Vent

Gloria Cabanes Ferre

 Flors

• Edifici 7A

departament de Matemàtica Aplicada

Helaman Ferguson 

 Eine kleine Link Musik

 Umbilic Link II

 Umbilic Torus NC

George Hart W.

 Asterisk

 Paradise

 Twelve - part- puzzle

 Tumbleweed

 Spaghetti Code

Carlo Séquin H.

 Arabic Icosahedron

 Tòtem 3

 Volution

Bathsheba Grossman 

 Gyroid

 Holly

Mónica Jover Calvo

 Nit de Sant Joan

•

•

•

•

•

•

•
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• Edifici 6G

direcció delegada de Comunicació i Imatge 

Concepción de Soto Arándiga

 El tot terreny - 1/50

 P/A Evocació

Mery Sales Andrés

 Nieve-Lumbre

Antonio Tomás Sanmartín

 Torero

Amparo Santamarina Siurana

 La nit Sèrie del mar i altres

Silvia nadal

 El saber no ocupa lloc

Francisca Lita Sáez

 Mural

david Latorre Jubero

 Dona-Vagina

Guillermo  Aymerich  Goyanes

 Medusa en persona o Papasquiaro duerme

Joaquín Michavila Asensi

 S/T

direcció delegada de Polítiques d’Ocupació

Miki Toshiharu 

 Procession

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



CULTURA I ESPORT

Fons d’Art

387

Institut de Matemàtiques Pures i Aplicades 

Rinus Roelofs 

 2 Bar tetrahedron

 Slide toghether construction - 12 elements

 Slide toghether construction - 30 elements

Institut d’enginyeria energètica direcció 

Rocío Villalonga Campos

 Dama d’Elx

Roglá

 Ballarina

 Ocell

 Pianista

Michael Kyiprianou

 S/T (2001)

Raffaella Ravelli

 S/T (2002)

Lidia Marcilla Silla 

 S/T (2001)

• Institut de Biologia Molecular i Cel·lular. Edifici 8E

Juan Genovés Candel

 S/T-300/300

Julián Abril Ordiñaga

 Al fons

domingo Oliver Rubio

 Paisatge naixent

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Willy  Ramos Mestre

 Home pujant una escala

María eugenia Figueroa 

 Estendard de calaveres: tot un poble de calaveres enfront d’un espill

 La destral de la nit tallà les seues paraules amb un tall

Manuel Boix Álvarez

 S/T-300/300

Miquel navarro navarro

 S/T-300/300

• ETSE de Camins, Canals i Ports

Ivo Yanakieu 

 Estàtua (2003)

eduardo Camacho Cabrera 

 Canción del develado

Isabelle Lutz 

 S/T (2005)

Paula Bonet 

 G. Harrisón (2001)

Isabel Oliver Cuevas

 Sèrie arqueologia del temps

Liao Shiou-Ping

 Life -A

Luis Landeros Cano

 Cerimònia del foc nou

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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• Departament d’Enginyeria de la Construcció i de Projectes d’Eng. Civil

nelo Vinuesa 

 Agujero de Gusano

• Departament d’Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient

ema  Shim

 Origin 10

 Origin 9

• EP Superior de Gandia

Pepa López Poquet

 S/T - 10/15

 S/T - 11/15

Manuel Silvestre Visa

 S/T - 18/20

Sofía Táboas Rodríguez

 Jardí portàtil amb plànol extraterreste

• Institut CMT

departament de Màquines i Motors Tèrmics

nelo Vinuesa

 Gonionemus

• Oficina Verda  Àrea de Medi Ambient

Alessandro Fornaci

 S/T (2005)

Barbara Martini  

 GRU (2003)

•

•

•

•

•

•

•

•
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Jarque

 Pòster d’arbre

 Línies i triangle

 Vesprejar

 Cara en la paret

• Àrea de Gestió Econòmica   Cuitat Politècnica de la Innovació

María Jesús Soler

 S/T (2002)

Abe Sayaka

 S/T (2001)

• Institut de T. Química

Bárbaro Miyares  Puig

 Si l’home cau, es trenca el cap

• Facultat de Belles Arts 

Rodrigo 

 Acadèmia

Víctor Moya Calvo

 Pintor

 Retrat clàssic

• ETS d’Arquitectura

Silvia Lerin

 S/T (1997)

•

•

•

•

•

•

•
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8.5.4. Préstecs d’obres per a exposicions

Per tal de promocionar el patrimoni artístic de la Universitat Politècnica de València, es dóna 
a conèixer per mitjà d’exposicions itinerants o intercanvis temporals amb altres universitats o 
fundacions artístiques.

S’han cedit temporalment per a l’exposició.

8.5.4.1. Exposició La Llum de les Imatges-Lux Mundi Xàtiva 2007

Organitzat per la Fundació de la Comunitat Valenciana la Llum de les Imatges.

Les obres: Relleus en terracota

José Clostermans

 Jesucrist partint el pa al castell d’Emaux  

Ignacio de Vergara

 Caín i Abel presenta els seus sacrificis a Déu 

8.5.4.2. Exposició El grup Parpalló

Organitzada pel Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Víctor Manuel Gimeno

 Edam i Eva  

8.5.4.3. Exposició: Aquí y Ahora

Organitzada: direcció General d’Arxius, Museus i Biblioteques de la Conselleria de Cultura i 
esports de la Comunitat de Madrid

Regina de Miguel

 Terrain vague 15  

•

•

•

•
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8.5.5. Donacions

A més de les compres, i concursos, la Universitat Politècnica de València augmenta el seu pa-
trimoni artístic gràcies a les donacions realitzades.

Obres adquirides per donació directa de l’autor

Antonio Alegre Cremades

 Edició especial de la Reial Acadèmia de BA de St. Carles  Obra gràfica

Joan Ramón Castejón

 El músic Obra gràfica

Pilar de Insausti Machinandiarena

 Sòlids volants Obra gràfica

Isabel Oliver Cuevas

 Arqueologia del temps Obra gràfica

María Luisa Pérez Rodríguez

 La porta dels somnis Obra gràfica

Pepa López Poquet

 S/T 10/15 Obra gràfica

 S/T 11/15 Obra gràfica

Obra poètica de Sant Joan de la Creu

Fernando Blas evangelio Rodríguez 

  S/T 27/30 Obra gràfica

Francisca Lita Sáez

  S/T 27/30 Obra gràfica

Manuel Silvestre Visa 

  S/T 27/30 Obra gràfica

•

•

•

•

•

•

•
○

○

○



CULTURA I ESPORT

Fons d’Art

393

Antonio Tomás Sanmartín

  La imatge del text Obra gràfica

Ana Tomás Miralles

  Dues propostes verbals sobre una estampa Obra gràfica

Manuel Silvestre Visa

 S/T 18/20 Obra gràfica

Isabel Tristán Tristán

 Sèrie Quasiemquioto Obra gràfica

8.5.6. IV Certamen d’Obres per al Fons

ReSOLUCIÓ PeR A L’AdQUISICIÓ d’OBReS deL FOnS 
ORGAnITZAT PeL FOnS de PATRIMOnI ARTÍSTIC de LA UPV

El dia 30 de març 2007 s’ha reunit el jurat qualificador del � Certamen d’Obres per al Fons a la 
Universitat Politècnica de València, compost per:

Sr. Juan Juliá Igual, excm. Mgfc. Rector de la Universitat Politècnica de València.

Sr. Juan Bautista Peiró, vicerector de Cultura de la UPV.

Sra. Pilar Santamarina Siurana, vicerectora de Relacions Institucionals i Assumptes So-
cials de la UPV.

Sr. Román de la Calle, director del Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat.

Sra. María Teresa Berguiristain, vicepresidenta de l’Associació Valenciana de Crítics 
d’Art.

Sr. Carlos Pérez, responsable d’exposicions del Museu Valencià de la Il·lustració i la Mo-
dernitat.

Sr. Miguel Ángel Guillem Romeo, director del departament de dibuix de la Facultat de 
Belles Arts de la UPV.

○

○

•

•

•
•
•

•
•

•

•
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Sr. Antonio Tomás Sanmartín, catedràtic del departament de dibuix-Grup de Gravat i es-
tampació Grafotèxtil

Sra. Ángela García Codoñer, directora del Fons de Patrimoni Artístic de la UPV.

I d’acord amb les bases del certamen, el jurat, després de prolongada deliberació, resol que 
les obres seleccionades per a ser exposades per la Universitat Politècnica de València siguen 
les següents:

CATEGORIA DIBUIX:

MANUEL GAMONAL MADRIGAL – CLEANING

CATEGORIA GRAVAT:

E�A MENGUAL JUNCOS – S/T

LLUIS ESTE�E DELCAMP – S/T

CATEGORIA PINTURA:

ALEJANDRO MARCO MONTAL�O – PINTURA II

MARINA PUCHE FABUEL – INTROSPECCION III

8.5.6.1. Exposició del V Certamen d’Obra per al Fons

des de fa cinc anys el Fons de Patrimoni Artístic de la Universitat Politècnica de València orga-
nitza un certamen d’adquisició d’obra en què entren les categories de pintura, gravat i dibuix.

després del veredicte del jurat, les obres seleccionades i les adquirides s’exposen a la sala 
d’exposicions de la universitat. 

Aquest any com a novetat,  l’exposició del V Certamen d’Obra per al Fons s’ha mostrat a la 
Galeria d’Art Rosalía Sender situada al carrer de la Mar, en ple centre de València, des del 31 
de maig fins al 30 de juny de 2007. 

Aquesta decisió ha tingut una gran acollida entre públic i artistes ja que la creació dels joves 
valors ha tingut una major difusió, fins i tot a través de mitjans de comunicació com a premsa 
escrita: el Punto de las Artes, Levante-el Mercantil Valenciano.

•

•

•
○

•
○

○

•
○

○
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8.5.7. Dia Internacional del Museu

Com segon any consecutiu i atesa l’enorme acollida que tingué aquest esdeveniment l’any 
passat, el Fons de Patrimoni Artístic celebra el dia Internacional del Museu.

Aquest esdeveniment té lloc cada 18 de maig des de 1977. es tracta d’una iniciativa del Con-
sell Internacional de Museus (ICOM) realitzada amb la intenció de sensibilitzar el públic de 
l’important valor que tenen els museus en l’intercanvi i enriquiment culturals.

enguany el lema elegit ha sigut “Museus i Patrimoni Universal” amb l’objectiu d’aconseguir que 
tot el món adquirisca consciència del paper que exerceixen els museus en la labor d’ensenyar-
nos la responsabilitat individual i col·lectiva que tenim respecte al patrimoni mundial”.

el Fons de Patrimoni Artístic de la Universitat Politècnica de València com a organisme enca-
rregat de la gestió, conservació i difusió del patrimoni que posseeix la UPV ha volgut sumar-se 
a aquest projecte organitzant una sèrie d’activitats per a aquest dia. 

d’aquesta manera, el divendres 18 de maig s’instal·là una carpa a l’Àgora durant tot el matí a què 
tota la comunitat universitària va poder acostar-se per a participar d’aquest esdeveniment.

Com a suport informatiu per a donar a conèixer la missió, funcions i el conjunt de les obres que 
componen el Fons d’Art, es van poder consultar els exemplars publicats pel Fons de Patrimoni, 
com ara el catàleg de les escultures del campus, la memòria 2004-2005 del Fons, i conjunta-
ment, es van repartir uns 300 fullets explicatius.

en aquest sentit, hem d’esmentar fonamentalment l’especial divulgació que realitzem del llibre 
d’obra gràfica recentment editat, el qual ha sigut regal institucional del rector el passat Nadal 
2006-2007.

A mode de promoció es confeccionaren:

Marcadors i xapes amb una selecció de les obres escultòriques i pictòriques més repre-
sentatives; 

Llapis i bolígrafs

•

•
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estoigs de tela amb el logotip del Fons de Patrimoni Artístic

Invitacions 

es van realitzar visites especials guiades per a qui estiguera interessat a conèixer el campus 
escultòric. Les visites tenien dos itineraris diferents:

entre l’Àgora i el Rectorat: visitant escultures d’artistes reconeguts, com ara Juan Ripollés, 
Francisco Badía, Amparo Carbonell, Mompó, etc.

entre l’Àgora i la Casa de l’Alumne: itinerari que destaca per contenir obres de Miquel na-
varro, Mariscal, Uiso Alemany o Salvador Soria.

Podem afirmar que, atès l’èxit d’aquest segon any de celebració del Dia del Museu, aquest 
esdeveniment s’anirà consolidant com una activitat important dins del programa d’accions i 
propòsits del Fons de Patrimoni Artístic.  

en aquest sentit, creem fermament que la nostra iniciativa ha aconseguit amb escreix els dos 
objectius marcats: d’una banda, participar del que considerem un esdeveniment cultural molt 
important, com és el dia Internacional del Museu que potencia i difon les pràctiques museís-
tiques. I, de l’altra, donar a conèixer a la comunitat universitària els serveis i projectes que el 
Fons de Patrimoni Artístic porta a cap dins i fora de la Universitat Politècnica de València.

A continuació, es presenten les dades estadístiques referents al dia Internacional del Museu:

•
•

•

•

nre. D’obsequis repartits
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nombre De visites D’accés al web Del fons De patrimoni

8.5.8. Visites guiades a escolars

de nou, un any més, es desenvolupa la labor divulgativa del patrimoni artístic de la Universitat, 
centrant-nos en les visites guiades pel campus escultòric.

Aquesta activitat té una gran acceptació en l’àmbit escolar, en què diàriament demostren el 
gran interès per assistir a les visites guiades.

Sent una activitat, que cada vegada va en augment creixent, i així ho reflecteixen les estadísti-
ques, les quals ens indiquen l’interès pels centres educatius a assistir a les visites guiades pel 
campus

Resum de visites per anys

2002-2003: 55 visites, amb 2.337 visitants

2003-2004: 63 visites, amb 2.950 visitants

2004-2005: 81 visites, amb 3.279 visitants

•
•
•
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2005-2006: 83 visites, amb 3.480 visitants

2006-2007: 88 visites, amb 3.960 visitants

8.5.9. IV Certamen de Dibuix Un Passeig pel Campus

d’acord amb el nostre propòsit educatiu, es convoca el tercer concurs “Un passeig pel cam-
pus”.

els participants, col·legials d’entre 7 i 17 anys, que realitzaren al seu dia una visita guiada als 
jardins, hi plasmen la visió personal de les sensacions que van tenir observant les escultures 
de la UPV durant la visita guiada a què assistiren.

es premia els participants per categories segons edats i es realitza una àmplia exposició dels 
dibuixos presentats. Així es fomenta l’interès i la participació dels xics, alhora que se’ls aproxi-
ma a aquest món universitari futur i se’ls introdueix en el sistema de concursos artístics.

Hi han participat 18 col·legis, amb un total de 572 obres, repartides de la manera següent:

337 presentades de la categoria A (7 a 11 anys)

192 presentades de la categoria B (12 a 14 anys)

43 presentades de la categoria C (15 a 17 anys)

els premis van quedar repartits de la manera següent:

1r, 2n i 3r premis de la categoria A més un total de 14 accèssits

1r, 2n i 3r premis de la categoria B  més un total de 8 accèssits

1r, 2n i 3r premis de la categoria C més un total de 7 accèssits

Un únic premi al cartell 

els premis consistiren en diversos materials artístics segons les edats dels premiats, amb un 
diploma signat pel rector, la vicerectora de Relacions Institucionals i Assumptes Socials i la 
directora del Fons de Patrimoni Artístic.

•
•

•
•
•

•
•
•
•
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El lliurament de premis es va realitzar el 12 juny 2007 a la sala d’actes de l’edifici 6G, lliurats per 
la vicerectora de Relacions Institucionals i Assumptes Socials, M. Pilar Santamarina Siurana, i 
la directora del Fons de Patrimoni Artístic, Ángela García Codoñer.

Els dibuixos s’exposaren a la Sala �ip de l’edifici 6G

8.5.10. Visites guiades a la tercera edat

Un dels objectius assolits amb èxit ha sigut les visites guiades a la tercera edat, compartir la 
nostra important col·lecció d’escultura contemporània que es mostra al campus de la Universi-
tat Politècnica de València per a endinsar-los en l’art del segle xx.

Mostrant l’evolució de l’art a través del temps que reflecteix els canvis amb tota la varietat de 
tendències obtingudes amb el  pas del temps i arribar així fins a l’art modern dels nostres dies, 
tot això es dóna a conèixer mitjançant un passe de diapositives a la sala de congressos de Rec-
torat que junt amb un quadern explicatiu, fa que l’exposició siga  més comprensible i amena.

S’han realitzat durant aquest curs 2006-2007, 10 visites dels centres de personal adultes amb 
350 visitants.

8.5.11. Participació en les activitats de l’Escola d’Estiu

des del Fons de Patrimoni Artístic naix la idea de participar amb l’escola d’estiu en alguna ac-
tivitat, sempre tenint com a referència l’art i la voluntat per part nostra de difondre les nostres 
col·leccions.

Per això, en aquest segon any ens hem tornat a involucrar-hi i hem realitzat visites guiades a 
l’alumnat de primària de l’escola d’estiu.

Fent-los un recorregut breu per les escultures del campus, i aconseguint que els xiquets hi 
prenguen un contacte directe i posteriorment, realitzant tallers de modelatge a les aules prepa-
rades per al dit treball, aconseguisquen gracioses escultures en miniatura en què reflecteixen 
clarament el seu poder d’absorció dels conceptes i idees que els ofereix les escultures.
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en el nostre primer any s’han realitzat 10 visites guiades, i s’han acollit en cada recorregut els 
grups de 1r A, 1r B, 1r C, 1r d, 1r e, 2n A, 2n B, 2n C, 2n d i 2n e. 

8.5.12. Manteniment del patrimoni artístic de la UPV

durant el curs acadèmic 2006-2007 es va realitzar una important revisió i restauració de les es-
cultures  del campus a càrrec de l’equip de José Luis Roig, promocionat pel Fons de Patrimoni 
Artístic de la Universitat Politècnica de València, ja que mantenir en estat perfecte totes les pe-
ces artístiques que componen el Fons d’Art de la UPV és un dels nostres objectius generals.

el nostre mètode de treball consisteix a revisar cadascuna de les obres periòdicament, i contro-
lar-ne la ubicació i estat de conservació.

descripció de les obres restaurades i accions realizades:

Salvador Alberola Eter

 neteja i imprimació protectora de l’element escultòric.

 Capa de pintura cimentada amb aglutinant al pedestal de formigó.

Alfredo Llorens Tecnia

 decapatge, segellament de juntes i capa de pintura de l’element escultòric.

 Capa de pintura cimentada amb aglutinant al pedestal de formigó.

Marcos Martí Integració

 Acoblament i retapado de tres orificis, amb platines i posterior segellament amb resina 
epoxi i micronitzatge metàl·lic.

 neteja i imprimació protectora de l’element escultòric.

evarist navarro Segura Cadascú al seu lloc

 Reunificació de l’obra en reposicionar els trossos despresos d’aquesta.

edgar negret S/T

 neteja general.

•

•

•

•

•
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8.5.13. Pàgina web del Fons d’Art

Mitjançant la creació d’aquesta pàgina web, es pretén donar accessibilitat a tota la informació 
de les obres que componen el Fons d’Art de la Universitat.

el Fons de Patrimoni Artístic disposa de presència en el web amb la url: <www.fondoarte.upv.es>

Aquest web està disponible per a tot el món, ja siga de l’interior o de l’exterior de la Universitat Po-
litècnica de València, per tal de donar-se a conèixer a la quantitat de públic més gran possible.

8.5.13.1. Manteniment de la pàgina web i base de dades

Consisteix en una aplicació web que conté integrada la base de dades contenidora de la infor-
mació de les obres d’art.

A través del lloc web es dóna a conèixer de manera oberta tot el fons artístic disponible a la 
Universitat.

Mitjançant un menú navegacional es pot accedir a tot el Fons d’obres a través de cinc classifi-
cacions: obres, autors, col·leccions, ubicacions i categories.

També es proporciona informació de les activitats organitzades pel Fons d’Art, com per exemple, 
els certàmens de pintura, el passeig pel campus escultòric i els certàmens de dibuix escolar.
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L’Àrea de l’Agència de la Qualitat, Estudis i Planificació és la unitat encarregada de:

Proporcionar assistència i assessorament a l’equip rectoral, i instàncies que aquest as-
senyale, sota el rigor d’una base de coneixement sustentada en la formació, l’estudi i la 
investigació.

Proveir les eines necessàries i coordinar tots els esforços que es realitzen en matèria de 
qualitat.

Prestar el suport tècnic i logístic a qualssevol de les unitats pertanyents a aquesta Univer-
sitat en les activitats de millora de la qualitat de les seues operacions i serveis.

Ser generadora de coneixement, i promocionar la formació i la utilització de mètodes i ei-
nes per a la millora de la qualitat.

divulgar resultats i informació de la realitat universitària a la Universitat Politècnica de 
València i a la societat en general.

9.1.1. Gestió del Programa d’Avaluació Institucional de l’ANECA

La UPV va concórrer al Programa d’Avaluació Institucional (PeI) en la 4a convocatòria a des-
envolupar en el curs 2006-2007 amb l’avaluació de les titulacions d’enginyeria en Geodèsia i 
Cartografia, Enginyeria Tècnica Topogràfica, Enginyer Tècnic en Telecomunicació, especialitat 
en Telemàtica, i llicenciat en Administració i direcció d’empreses.

el PeI consta de les fases següents: la d’autoavaluació (judicis de valor sobre el disseny, 
l’organització, els processos i els resultats de l’ensenyament i/o la investigació i/o els ser-
veis, per tal d’estimar-ne la qualitat i proposar accions de millora), l’avaluació externa (su-
port a l’autoavaluació mitjançant una avaluació objectiva realitzada per parells) i, finalment, 
l’elaboració de l’informe final, en què es recullen els principals resultats del procés d’avaluació 
i s’elaborarà el pla de millores de la unitat.

•

•

•

•

•

9.1 Agència de la Qualitat, Estudis i Planificació de la UPV

SERVEIS



En l’actualitat s’ha finalitzat la 1a fase i està prevista per a octubre-novembre la visita dels co-
mitès d’avaluadors externs.

el personal de l’Àrea, a més de ser responsables d’aquests processos a la Universitat, ha par-
ticipat com a avaluadors externs en les avaluacions següents:

Titulacions d’enginyer de Telecomunicacions i enginyer Tècnic de Telecomunicació, espe-
cialitat Telemàtica, de la Universitat Politècnica de Cartagena, novembre de 2006.

Titulació de Llicenciat en Ciències Ambientals, de la Universitat de Múrcia, novembre de 
2006. 

Titulacions d’enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes i enginyer en Informàtica, de la 
Universitat de Salamanca, novembre de 2006. 

Titulació d’enginyer en Informàtica, de la Universitat de Burgos, novembre de 2006. 

9.1.2. Formació
Organitzadors i ponents de la Jornada de Formació per als membres dels comitès 
d’autoavaluació de la UPV participants en el Programa d’Avaluació Institucional en la con-
vocatòria de 2006-07. València, 15 de gener de 2007.

Coordinadors i ponents de curs Introducció a la Gestió de la Qualitat, impartit al personal 
d’administració i serveis de la Universitat Politècnica de València, dins del marc del Pla de 
Formació del PAS 2007. Març de 2007.

Coordinadors i ponents del curs Gestió per Processos i Cartes de Servei, impartit al per-
sonal d`’administració i serveis de la Universitat Politècnica de València dins del marc del 
Pla de Formació del PAS 2007. Març de 2007.

Impartició de la docència de l’Àrea de Qualitat per a la promoció interna el grup C del 
personal d’administració i serveis d’Administració general de la Universitat Politècnica de 
València. 25 d’abril de 2007.

Coordinadors i ponents del curs Formació de Facilitadors de Plans de Millora de Proces-
sos. Programa PeGASUS de la Universitat Politècnica de València. 2 de maig de 2007.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Impartició del curs Procés de Certificació de Serveis Universitaris. Eina Perfil �.4.0, als 
membres del Servei Integrat d’Ocupació. 5 de juliol de 2007.

9.1.3. Col·laboració amb l’equip de govern de la UPV

El personal tècnic de l’Agència de la Qualitat, Estudis i Planificació ha col·laborat amb els vice-
rectorats següents:

Vicerectorat de Postgrau i Formació Permanent: 

elaboració de l’esborrany del document Guía para la implantación de títulos oficiales en 
la UPV, proporcionat als responsables dels màsters oficials.

Participació en la certificació del Centre de Formació de Postgrau amb l’eina Perfil � 
4.0.

Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat: gestió tècnica del Pla d’Ordenació do-
cent, planificació, introducció i revisió centralitzada de paràmetres i dades.

Vicerectorat d’Alumnat i Intercanvi: participació en el Comitè d’Autoavaluació de la UPV 
per al desenvolupament del Pla de Millores resultant del procés d’avaluació dins del Pro-
jecte Pilot d’Avaluació de les Relacions Internacionals que AneCA va concedir a la UPV 
el 2005.

Vicerectorat d’estudis i Convergència europea: membre de la Comissió docentia UPV per 
al desenvolupament del Programa de DOCENTIA que va concedir ANECA, amb la finalitat 
d’elaborar un manual d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la UPV.

�icerectorat de Coordinació i Planificació Econòmica: 

Participació del Servei d’Estudis i Planificació en la certificació de serveis amb l’eina 
Perfil �.4.0.

Suport tècnic a la Comissió del Pla estratègic UPV 2007-2014.

direcció delegada de Relacions Institucionals i Assumptes Socials: col·laboració en la 
gestió del desenvolupament del Projecte d’Accessibilitat a la UPV, elaborat pel conveni de 
col·laboració entre l’IMSeRSO, Fundació OnCe i Universitat Politècnica de València.

•

•
○

○

•

•

•

•
○

○

•
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Direcció Delegada de Polítiques d’Ocupació: participació en la certificació del servei amb 
l’eina Perfil �.4.0.

Gerència: coordinació tècnica del Programa PeGASUS (Programa per a la Millora en la 
Gestió de l’Administració i els Serveis Universitaris) i facilitadors dels diferents serveis, 
centres i departaments participants durant el curs acadèmic 2006-2007 en la definició dels 
seus processos i cartes de servei.

9.1.4. Col·laboració amb diferents organismes
Ponents en el seminari “L’avaluació de la qualitat en un servei universitari. La carta de 
serveis”, organitzat per l’Institut Joan Lluís Vives. 9 de novembre de 2006.

Formadors de les Jornades d’Actualització dels Avaluadors externs del Programa 
d’Avaluació Institucional de l’Agència nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació 
(AneCA). Juny 2007.

9.1.5. Representació de la UPV en fòrums de qualitat externs i assistència a 
cursos

VIII Fòrum d’Almagro: de l’Avaluació per a la Millora a l’Acreditació de Titulacions i Institu-
cions,  fet a Almagro (Ciudad Real) els dies 5 i 6 d’octubre de 2006.

VII Jornada sobre Qualitat a la Universitat Jaume I: L’Acreditació a la Universitat: raons i 
perspectives, organitzades per la Universitat Jaume I de Castelló i realitzades a Castelló 
el 10 de novembre de 2006.

III Conferència Internacional de Barcelona sobre educació Superior: Acreditació per a ga-
rantir la qualitat: què està en joc? Organitzat per la Global University network for Innovation 
– GUNI i realitzat a Barcelona del 27  al 29 de novembre de 2006.

•

•

•

•

•

•

•
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L’Àrea de Suport Lingüístic a la I+d+i proporciona a la comunitat universitària suport i assesso-
rament lingüístic per a fomentar la projecció internacional de l’activitat investigadora i el desen-
volupament tecnològic de la UPV. Té fonamentalment quatre línies d’actuació:

Traducció i correcció de textos

Formació específica orientada cap a la investigació

Suport a congressos

Assessorament lingüístic

9.2.1. Traducció i correcció de textos

9.2.1.1. Traduccions

L’Àrea ha realitzat les traduccions següents:

Traducció d’articles d’investigació per a la publicació en revistes científiques internacionals 
i de ponències per a la presentació en congressos de caràcter internacional. Al llarg del 
passat curs s’han realitzat 242 traduccions d’articles d’investigació i ponències que han 
sigut acceptats per a la publicació.

Traducció a l’espanyol de documentació oficial d’altres universitats per a facilitar la matrí-
cula d’alumnes estrangers a la UPV.

•
•
•
•

•

•
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9.2.1.2. Traducció de textos per a Serveis Centrals i Generals de la UPV

L’Àrea porta a cap tasques de traducció, fonamentalment a l’anglès, de textos i documents 
de diversa índole per als Serveis Centrals i Generals de la Universitat. Mostra d’això són, per 
exemple, les traduccions a l’anglès de tots els díptics i tríptics sobre la UPV que edita l’Àrea 
d’Informació; la traducció –també a l’anglès– del web de la UP�, i l’actualització sistemàtica de 
les bases de dades encreuades de la Universitta que gestiona l’Àrea de Sistemes d’Informació 
i Comunicacions. S’ha realitzat, així mateix, la versió anglesa de les Polioficines, servei que 
continua en actualització constant de dades.
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9.2.1.3. Correccions i revisions

L’Àrea ha realitzat 110 correccions i revisions de textos entre articles per a la publicació en 
revistes científiques internacionals i ponències per a la presentació en congressos de caràcter 
internacional. A més, ha realitzat la correcció de diversa documentació escrita en anglès per als 
Serveis Centrals i Generals de la Universitta.

percentatges per peticionari

9.2.2. Formació específica

9.2.2.1. Formació a la UPV

L’Àrea ha organitzat les activitats formatives següents:

Cursos de formació específica

Seminaris sobre terminologia especialitzada, adeçats al professorat de la UPV, per a la 
redacció d’articles d’investigació en anglès. Aquests seminaris tenen una mitjana de 40 
matriculats per edició.

•
○
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Writing and delivering research papers in english, curs realitzat en col·laboració amb el 
British Council de València, adreçat al professorat de la UPV per a millorar l’escriptura 
cientificotècnica i la capacitat per a presentar en anglès els resultats d’investigació en 
congressos de caràcter internacional. Per les seues característiques, aquest curs es 
limita a 15 participants per edició.

Tècniques de redacció científica i presentació de resultats d’investigació, curs adreçat a 
tot el professorat de la UPV per a millorar la redacció d’articles d’investigació en caste-
llà i la presentació de resultats d’investigació en congressos. Aquest curs ha tingut 130 
matriculats.

Suport individualitzat a personal docent i investigador per a preparar exposicions orals en 
anglès (defenses de tesis doctorals, etc.) per a l’obtenció del títol de doctor amb la distinció 
de doctor europeu.

Cursos d’idiomes en línia. A través de la pàgina web de l’Àrea s’ofereixen cursos 
d’aprenentatge autònom a través d’Internet. Tots els cursos són de nivell principiant. els 
idiomes disponibles són: grec, fruit del Projecte HeLLOneT, coordinat per la Universitat 
Tècnica de Salònica (Grècia), en què ha participat la UP�; espanyol/LE, estonià, finès, 
neerlandès i portuguès, tots aquests fruit del Projecte WeLCOMe, coordinat per la Univer-
sitat de Gant (Bèlgica), en què ha participat la UPV.

9.2.2.2. Formació a través dels convenis de col·laboració

S’han renovat els convenis de col·laboració amb els centres següents, a través dels quals 
s’aplica un 50% de descompte sobre el preuo de la matrícula. Al llarg d’aquest curs n’hi ha 
hagut 124 beneficiaris.

The British Council

L'Institut Français de València - Servei Cultural de l’Ambaixada de França

Centro G. Leopardi - Scuola di Lingua e Cultura Italiana

Centre Alemany - delegació d’ensenyament del Goethe-Institut

○

○

•

•

•
•
•
•
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Distribució De matrÍcula per col·lectius

percentatges De matriculats per centre

9.2.3. Suport a congressos

L’Àrea de Suport Lingüístic a la I+d+i presta el seu suport per a la gestió de traduccions si-
multànies i consecutives als congressos internacionals que es fan a la UPV. durant el curs 
2006-07 s’han gestionat 11 traduccions simultànies i consecutives, a més de les traduccions de 
documentació oficial corresponents (tríptics informatius, webs…) d’aquests congressos. Com 
a suport addicional es manté el Servei d’Activitats Turístiques (SAT) per a complementar les 
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activitats pròpiament acadèmiques dels congressos fets a la UPV i proposa activitats de diversa 
índole, com ara visites guiades per la ciutat de València, pel campus de Vera, o recorreguts 
culturals.

perCentatges per tipus de traduCCió sol·liCitada

9.2.4. Assessorament lingüístic

L’Àrea presta el seu suport a la comunitat universitària i posa en marxa iniciatives com ara:

’elaboració de documents d’utilitat incorporats al web de l’Àrea (http://acle.upv.es) i a dis-
posició de qualsevol persona interessada:

Glossari de termes de la UPV en espanyol, anglès i valencià.

Models de cartes comercials i laborals en anglès amb les situacions i expressions més 
comunes en cadascun dels casos.

Recomanacions bàsiques i models de currículum en anglès d’acord amb les necessitats 
habituals de la comunitat universitària. 

�ersió en anglès del model de currículum oficial de la UP�.

Recomanacions per a la redacció d’articles d’investigació en anglès.

•

○

○

○

○

○
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Assessorament respecte a la disponibilitat de cursos i acadèmies d’idiomes i també sobre 
cursos disponibles a l’estranger, i sobre la utilització de programes d’ajuda a la traducció 
assistida i automàtica.

9.2.5. Publicacions

A més, l’Àrea continua amb la seua línia de publicacions sobre llengua i cultura amb l’objectiu 
de donar una difusió més gran a l’ús de l’anglès a la Universitat i afavorir-ne d’aquesta manera 
la projecció internacional. Cal destacar les publicacions següents:

Orientation Guide for ERASMUS Students in the UK adreçat a estudiants de la UPV que 
realitzaran una estada d’estudis al Regne Unit. el llibre inclou, a més dels continguts lin-
güístics, consells pràctics per a enfrontar-se als problemes quotidians.

Student Magazine, revista electrònica amb entrevistes, articles d’opinió i informació general 
sobre l’aprenentatge de llengües estrangeres, adreçada a tota la comunitat universitària.

Guía de recorridos históricos de Valencia en espanyol i anglès, adreçada a organitzadors 
de congressos, professorat invitat, estudiants d’intercanvi acadèmic, etc.

9.2.6. Celebracions culturals

L’Àrea commemora anualment el Dia Europeu de les Llengües, fixat per la Comissió Europea 
el 26 de setembre de cada any. L’any 2006 l’Àrea va organitzar una jornada de portes obertes 
amb la participació de tots els centres d’idiomes oficials amb què la UP� té subscrit un conveni 
de col·laboració (vegeu el punto 9.2.2), centres que organitzaren la degustació de productes 
típics dels seus països. A més, hi hagué una exhibició de materials didàctics per a l’aprenen-
tatge d’idiomes a càrrec de diverses editorials, així com representació de la premsa britànica a 
espanya. L’acte va culminar amb la projecció d’un cinefòrum internacional.

•

•

•

•
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en el curs 2006-2007 s’han posat en marxa des de l’Àrea d’Informació noves iniciatives, com 
ara el I Congrés d’Innovació en Orientació per a la Universitat (CIeS 2006), l’objectiu del qual 
és analitzar les iniciatives educatives que s’introdueixen als centres de secundària i que poden 
servir de model a la resta de professionals.

Així mateix, s’ha convocat Polifoto, el I Concurs de Fotografia Digital de Ciència i Tecnologia 
Jove de la UPV, dirigit a alumnes de 4t d’eSO, 1r de batxillerat i cicles formatius de grau supe-
rior de la Comunitat Valenciana.

Coincidint amb la celebració el 2007 de l’Any de la Ciència, s’han desenvolupat també una sèrie 
d’activitats durant tot el curs acadèmic relacionades amb la divulgació de la ciència, com ara 
programes de televisió i de ràdio, conferències, taules redones, exposicions, concursos, etc.  

Des d’aquest curs, l’Àrea d’Informació és un punt de registre del certificat digital, que permet a 
l’usuari estalviar temps i diners en realitzar-ne els tràmits administratius a Internet, a qualsevol 
hora i des de qualsevol lloc. El certificat digital es proporciona gràcies a un conveni subscrit 
amb la Generalitat Valenciana, amb la qual cosa, a més de millorar la seguretat en l’accés a la 
xarxa de la UPV, es poden fer totes les gestions que ja estan disponibles en els organismes que 
reconeixen l’Autoritat de Certificació de la Comunitat �alenciana.

9.3.1. Informació

L’objectiu principal de l’Àrea d’Informació és donar resposta a les preguntes i els dubtes que for-
mule qualsevol usuari intern i extern sobre la Universitat Politècnica de València: estudis, vida 
universitària, serveis, etc. La nostra meta consisteix a oferir una informació veraç, actualitzada, 
senzilla, completa i adaptada a l’usuari, en els dos idiomes oficials, amb un temps de resposta 
mínim i una garantia d’atenció correcta.

9.3. Àrea d’Informació
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La majoria de les consultes que s’atenen a l’Àrea es realitzen personalment o a través del 
telèfon. També són importants els missatges tramesos per correu electrònic. Per contra, cada 
vegada són menys freqüents les consultes rebudes per correu postal o fax. 

9.3.1.1. Telefonades a la Universitat Politècnica de València

La Universitat Politècnica de València disposa d’una operadora automàtica i d’un equip 
d’operadors de telefonia, adscrits a l’Àrea d’Informació, que atenen les telefonades a la Uni-
versitat des dels números d’informació general (telèfons 96 387 70 07 i 96 387 70 00). els 
operadors de telefonia s’encarreguen d’esbrinar les necessitats d’informació de les perso-
nes que marquen el telèfon de la Universitat i remeten després la telefonada a les extensions 
sol·licitades. 

evolució De les telefonaDes ateses per l’operaDora De la upv

Atenció telefònica: telefonades a l’operadora

2003-2004* 2004-2005 2005-2006 2006-2007
nre. Telefonades a l’operadora manual  105.268    50.841    49.856    45.849   
nre. Telefonades a l’operadora automàtica  180.417    264.761    283.064    285.935   

* A partir de l’any 2003-2004, totes les cridades a la UPV al telèfon 963877000 passen per l’operadora automàtica 
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9.3.1.2. Telefonades a l’Àrea d’Informació

Algunes de les telefonades que es realitzen a l’Àrea d’Informació, al telèfon de la UPV 96 387 
90 00, són ateses pel mateix personal de l’Àrea, que s’encarrega de resoldre’n les preguntes i 
consultes sobre els estudis i la vida universitària. 

evolució De les telefonaDes ateses pel personal De l’àrea D’informació

9.3.1.3. Respostes al correu electrònic

el nombre de consultes que arriben al correu electrònic de l’Àrea d’Informació augmenta cada 
any. en l’últim curs, s’ha registrat un increment de quasi el 49% en la quantitat de correus rebuts 
i del 42% en els missatges enviats.

Telefonades al Àrea d’Informació: telèfon general 963879000 - 79000
2004-2005 2005-2006 2006-2007

nre. Telefonades  19.445    22.604    19.582   
durada (hores)  416,6    583,0    560,9   
Mitjana mensual (min/telefonada)  1,3    1,5    1,7   
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evolució Dels correus electrònics rebuts i enviats per l’àrea D’informació

9.3.2. Difusió d’informació

L’Àrea d’Informació s’encarrega de difondre qüestions d’interès per a la comunitat universitària 
i la societat en general, que li fa arribar l’equip rectoral, els distints vicerectorats, les àrees i 
serveis de la UPV. Segons els casos, s’empren distints canals per a fer arribar la informació al 
públic: llibres, fullets, materials en suport paper o digital, la pàgina web de la Universitat, etc. 

És fonamental que la informació es difonga complint els estàndards de qualitat i imatge corpo-
rativa de la UPV. Un altre requisit imprescindible és que arribe als destinataris amb el format, 
les característiques, l’idioma i el suport adequat, i en els terminis acordats.

Respostes al correu electrònic
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Missatges rebuts  2.605    4.487    4.810    7.162   
Missatges enviats  2.378    3.883    4.798    6.801   
TOTAL  4.983    8.370    9.608    13.963   

SERVEIS

Àrea d’Informació

419



9.3.2.1. Material en suport paper o digital

L’Àrea d’Informació desenvolupa els seus propis materials i col·labora en la mesura que se 
li requereix en l’elaboració dels treballs que porten a cap unes altres entitats. Pot tractar-se 
d’assessorament en qüestions d’imatge, comunicació i identitat corporativa, o més directament 
de desenvolupament dels dissenys corporatius, de textos o d’altres continguts.

entre els materials que es desenvolupen en l’Àrea d’Informació, cal destacar el Cd Guia 
d’estudis de la UPV, que inclou totes les titulacions i els seus plans d’estudi corresponents, les 
eixides professionals, el perfil de l’estudiant, l’espai d’UP� Ràdio ¿Qué vas a hacer? i els pro-
grames oficials de postgrau. Esment a banda mereix l’agenda escolar, que s’edita en valencià 
i en castellà, i que s’adreça principalment a l’alumnat de la UPV, i també al personal docent i 
investigador (PdI) i al personal d’administració i serveis (PAS). 

evolució Del nombre De materials elaborats per l’àrea D’informació

Material en suport paper o digital: treballs realitzats
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Materials digitales 8 14 42 48 51 56 65
Materials en paper 58 109 163 187 204 227 236

TOTAL 66 123 205 235 255 283 301
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9.3.2.2. Informació publicada en el web UPV

notícies publicades en la portada del web

en el curs 2006-2007 s’han publicat 458 notícies en la pàgina principal de la Universitat Politèc-
nica de València, que es manté en els mateixos nivells que el curs anterior. Aquest és un servei 
cada vegada més utilitzat per la comunitat universitària per a fer-ne públiques les activitats, 
iniciatives i èxits aconseguits.

el nombre d’accessos a les notícies de la portada s’ha situat en 676.647. no es mostra una 
comparativa amb els cursos anteriors, perquè enguany el mètode de càlcul és distint i no ofe-
reix una comparació real. 

evolució Del nombre De notÍcies publicaDes en la pàgina web De la upv

* S’hi compta cada clic que fa l’usuari en descarregar una notícia. 

Noticies
2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

notícies publicades 
en la pàgina 
principal de la UPV 

185 312 354 389 464 458
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Però no solament es publiquen notícies en el web de la UPV. A més, l’Àrea d’Informació ac-
tualitza nombrosos continguts i gestiona diverses bases de dades, com són les convocatòries 
de beques, les ofertes d’allotjaments i les ressenyes d’activitats organitzades per la UPV que 
apareixen en la secció Agenda.

• Cercador de beques

es tracta d’una aplicació informàtica en què es donen d’alta les convocatòries de beques de 
dins i fora de la UPV. d’aquesta manera, les persones interessades a trobar una beca poden 
fer la consulta a través de <www.upv.es>. Aquesta informació continua despertant gran interès 
entre els usuaris d’Internet. Prova d’això és que el nombre de visites que registra cada curs 
acadèmic el cercador de beques és més gran.  

• Cercador d’allotjaments

L’Àrea d’Informació recopila també tota la informació sobre ofertes d’allotjaments per a estu-
diants universitaris i elabora una base de dades que es pot consultar a <www.upv.es>. en el 

Becas
2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Becas introducidas en la base de datos  498    435    1.111    1.219    1.121   
Accesos al buscador de becas de la web  240.532    266.441    342.280    325.685    335.179   

evolució Del nombre De convocatòries De beques 
publicaDes en la pàgina web De la upv  

evolució Del nombre D’accesos 
al cercaDor De beques De la upv
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curs 2006-2007 s’han introduït 1.368 ofertes de pisos per a llogar, per a compartir amb estu-
diants o amb famílies. 

evolució Del nombre D’ofertes D’allotjaments publicaDes en el web De la upv

• Agenda de la UPV

en aquesta agenda, l’Àrea d’Informació, el Vicerectorat d’esports, el Vicerectorat de Cultura i 
el Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia (CTT) publi-
quen els esdeveniments culturals, cientificotècnics, esportius, premis i certàmens que organitza 
principalment la UPV i, en menor mesura, unes altres institucions i entitats. 

Allotjaments
2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Allotjaments introduïts en la base 
de dades  384    624    997    1.394    1.368   

Agenda: esdeveniments introduïts
Cursos acadèmics 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
esdeveniments publicats en el web 515 310 359 419
Accessos al web 369.912 394.111 577.937 591.267
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9.3.2.3. Informació publicada en el web d’Universia

Universia és el portal que agrupa 985 universitats espanyoles i llatinoamericanes i s’adreça 
a una població potencial pròxima a 1.600.000 universitaris a espanya i 10.000.000 a Llati-
noamèrica. des del curs 2003-2004, la Universitat Politècnica de València hi col·labora en la 
publicació d’esdeveniments per a la seua agenda cultural. 

evolució Del nombre D’esDeveniments organitzats per la upv publicats en l’agenDa universia

Agenda Universia
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

esdeveniments introduïts  97    189    222    187   

evolució Del nombre D’esDeveniments publicats en 
l’agenDa cultural De la upv

evolució Del nombre De accessos a la pàgina web 
De l’agenDa cultural De la upv
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9.3.3.  Accions per a secundària

dins d’aquest apartat, s’engloben totes les accions adreçades cap a secundària. es tracta 
de les activitats que s’organitzen per a donar a conèixer la UPV entre el seu públic natural 
(l’alumnat de secundària) i el seu entorn més pròxim (orientadors, tutors i directors de centres 
de secundària i famílies dels estudiants).

9.3.3.1. Jornades de Portes Obertes

L’Àrea d’Informació organitza cada any visites als diferents campus de la Universitat Politèc-
nica de València, perquè l’alumnat de secundària coneguen les titulacions que s’imparteixen 
i recórreguen les escoles i facultats. en el curs 2006-2007 s’han organitzat per a alumnes de 
secundària:

18 jornades al campus de València

12 jornades al campus d’Alcoi

12 jornades al campus de Gandia

Un total de 8.930 alumnes procedents de 260 centres han visitat la UPV. Respecte al curs an-
terior, s’ha incrementat en 12 el nombre de centres i el nombre d’estudiants en 438. 

•
•
•

Jornadas de Puertas Abiertas: participantes
2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Alumnos  8.908    8.301    8.560    8.492    8.930   
Centros  222    230    236    248    260   

evolució Del nombre D’alumnes De secunDària que 
Han visitat la upv en les 

jornaDes De portes obertes  

evolució Del nombre De centres De secunDària que 
Han visitat la upv en les 

jornaDes De portes obertes
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9.3.3.2. Jornades d’Orientació

L’Àrea d’Informació organitza les Jornades d’Orientació, una reunió anual que serveix de punt 
de trobada entre orientadors i formadors d’ensenyament secundari per a abordar qüestions 
relacionades amb la seua tasca. L’objectiu d’aquesta trobada anual consisteix a erigir-se en 
fòrum d’intercanvi d’experiències entre la Universitat, d’una banda, i els orientadors, professors 
especialistes i tutors d’ensenyament secundari, de l’altra.

Les VI Jornades d’Orientació es feren el dimecres 22 de novembre de 2006 i van suposar un 
rècord de participació, en assolir les 617 persones inscrites. Com en anys anteriors, les sessio-
ns, que es desenvoluparen al campus de València, es pogueren seguir per videoconferència 
des dels campus d’Alcoi i Gandia. 

evolució Del nombre D’inscripcions a les jornaDes D’orientació Des De la primera eDició

Jornades d’Orientació
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Participants  484    578    535    617   
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9.3.3.3. Assistència a fires

Anualment, l’Àrea d’Informació, en representació de la UP�, va a distintes fires relacionades 
amb l’educació superior, l’ocupació i els sectors afins. Durant el curs 2006-2007, l’Àrea ha as-
sistit a les fires d’Alacant i de �alència amb un estand propi, material i personal.

• Educ@emplea, el Saló de l’Ocupació i la Formació

Feta del 27 de febrer a l’1 de març de 2007, a la Institució Firal Alacantina, educ@emplea 2007 
assolí la xifra de 36.000 visitants, entre joves i professionals, una xifra semblant a la de l’edició 
anterior. en total hi han acudit 137 centres d’educació procedents de 55 poblacions de la Co-
munitat Valenciana. enguany hi han participat 130 institucions educatives i empreses, que han 
ocupat una superfície de 20.000 m2 destinats a aquest certamen. 

La Universitat Politècnica de València muntà un estand amb disseny propi, atès per personal 
de l’Àrea d’Informació i dels campus d’Alcoi i Gandia, en què es va oferir fonamentalment infor-
mació sobre els estudis que es porten a cap a la UPV i es va repartir material divulgatiu divers 
entre els visitants. 

• Formaemple@, el Saló de la Formació i l’Ocupació

Fet del 28 al 31 de març de 2007, a Fira València. en aquesta edició, l’Àrea d’Informació ha 
compartit espai amb el Servei Integrat d’Ocupació (SIO). L’estand estava compost per dues 
illes, connectades entre si, que ocupaven una superfície de 128 m2. Al llarg dels quatre dies, 
es lliuraren distints materials informatius (fullets, fitxes, manuals, guies, CD...) i promocionals 
(samarretes, bolígrafs, punts de lectura...), que elabora la UPV.

en total, Formaemple@ reuní 115 expositors: institucions que presentaven la més completa 
oferta educativa i formativa, tant pública com privada; i empreses de la Comunitat Valenciana 
que oferien ocupació. S’estima que va rebre la visita de prop de 60.000 persones. 
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9.3.3.4. ¿Qué vas a hacer?, programa d’UPV Ràdio

¿Qué vas a hacer? és el nom del programa de UPV Ràdio pensat per a ajudar els joves pre-
universitaris a elegir una carrera. el 2006-2007 s’han emès 50 espais en què s’han analitzat les 
diferents titulacions de primer i segon cicles que es poden cursar a la UPV. 

Una vegada emesos, els programes es pengen al web de la UPV (en què ¿Qué vas a hacer? 
té la seua pròpia secció). enguany, s’hi han produït 10.497 accessos. no es compara esta dada 
amb els anys anteriors, ja que en aquest curs s’ha modificat la manera de calcular els accessos 
i la comparació no seria real. 

9.3.3.5. Publireportatges i anuncis en premsa

Al llarg del curs, la UPV contracta diferents insercions en la premsa general i especialitzada 
del sector de l’educació. en el curs 2006-2007 l’Àrea d’Informació ha elaborat 30 treballs di-
ferents entre anuncis, publireportatges i qüestionaris que es publiquen en forma de manuals 
d’universitats, suplements dominicals o especials en pàgines web.

evolució Del nombre D’anuncis, publireportatges i qüestionaris elaborats per l’àrea D’informació

Anuncis, publirreportatjes i questionaris
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

nombre d’anuncis, publirreportatjes  
questionaris 9 13 26 30
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9.3.4.  Acreditacions

L’Àrea d’Informació s’encarrega de gestionar l’alta i el manteniment dels diferents tipus 
d’acreditacions de la UPV, tant per al PAS i PdI com per al personal resident o membres 
d’institucions externes amb convenis de col·laboració establits (col·legis majors, col·legis pro-
fessionals...). 

en aquest cas, l’Àrea té com a objectiu complir els terminis establits (en el cas dels carnets tem-
porals, lliurament en 48 h, i no més de 15 dies en el cas dels carnets UPV) i oferir una atenció 
personalitzada i un procés senzill, àgil i còmode.

Però l’Àrea no solament té encomanada la gestió dels carnets UPV, sinó també la tramitació 
dels carnets internacionals (d’estudiant, professor i de viatge), els carnets d’alberguista i les 
renovacions del dnI.

9.3.4.1. Carnet definitiu UPV

És tasca de l’Àrea d’Informació gestionar l’alta i el manteniment dels diferents tipus 
d’acreditacions de la UPV tant per al PAS i PdI com per al personal resident o membres 
d’institucions externes amb convenis de col·laboració establits (col·legis majors, col·legis pro-
fessionals...).  

En la taula següent es pot observar l’evolució del nombre de carnets UP� anomenats definitius 
(amb una vigència superior a un any) tramitats per l’Àrea d’Informació.

Acreditacions

Cursos acadèmics 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Carnets definitius UP� 2.951 4.737 6.010 7.333
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evolució Del nombre De carnets upv Definitius tramitats per l’àrea D’informació

9.3.4.2. Carnet temporal UPV

L’Àrea d’Informació gestiona també els carnets temporals, que s’emeten per als col·lectius que 
estan vinculats a la UPV per un període molt curt de temps (menys d’un any), com és el cas del 
professorat visitant. en aquesta categoria, s’inclouen els carnets UPV d’esports, que serveixen 
per a accedir exclusivament a les prestacions que ofereix el Vicerectorat d’esports.

evolució Del nombre De carnets upv temporals tramitats per l’àrea D’informació 

(inclòs el carnet D’esports)

Acreditacions
Cursos acadèmics 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
Carnets temporals UPV 1.005 815 1.788 1.419
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9.3.4.3. Renovació del DNI

A les instal·lacions de l’Àrea, els membres de la comunitat universitària poden tramitar –des-
prés d’una cita prèvia– la renovació del DNI sense necessitat de desplaçar-se a una comissaria 
de policia. des del curs 2002-2003, es fan en torno de 1.400 tramitacions l’any.

evolució Del nombre De renovació Del Dni tramitaDes al campus De valència

9.3.4.4. Carnets internacionals

des de maig de 2004, les persones interessades poden tramitar des de la Universitat Politècni-
ca de València els carnets internacionals d’estudiant (ISIC), carnets internacionals de professor 
(ITIC) i el carnet jove internacional de viatge (IYTC).

Acreditacions
Cursos acadèmics 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
Renovacions del dnI 1.589 1.368 1.356 1.357

Acreditacions
Cursos acadèmics 2003-2004 * 2004-2005 2005-2006 2006-2007
Carnets internacionals 19 539 340 317
*Posada en marxa del servei: de maig 2004
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evolució Del nombre De carnets internacionals tramitats per l’àrea D’informació

9.3.4.5. Carnet d’alberguista

des de febrer de 2005, és possible tramitar a l’Àrea d’Informació el carnet d’alberguista, amb 
què el titular pot hostatjar-se a albergs de tot el món. d’aquesta acreditació hi ha cinc modalitats 
(juvenil, adult, grup juvenil, familiar i estrangers visitants), tot i que fins ara a l’Àrea solament 
s’han tramitat les de jove, adult i familiar.

evolució Del nombre De carnets D’alberguista tramitats per l’àrea D’informació

Acreditacions
Cursos acadèmics 2005-2006 2006-2007
Carnets d’alberguista 58 192
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9.3.5. Altres activitats

9.3.5.1. Objectes trobats

L’Àrea d’Informació manté en dipòsit els objectes que s’extravien al campus de València. Re-
gistra les troballes, les etiqueta i arxiva durant un període màxim de tres mesos. Passat aquest 
temps, els objectes que no són recollits són donats a organitzacions no governamentals de 
cooperació al desenvolupament. 

evolució Del nombre D’objectes trobats i lliurats al campus De valència, 
gestionats per l’àrea D’informació

9.3.5.2. Bones Idees

Una altra de les activitats que desenvolupa l’Àrea és el certamen de Bones Idees, que es convoca 
tres vegades l’any. L’objectiu d’aquest concurs és incentivar els membres de la comunitat univer-
sitària perquè presenten solucions que milloren els serveis i la qualitat de vida de la Universitat. 

Objetes perduts
Cursos acadèmics 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
Objetes trobats  380    475    517    516    711   
Objetes lliurats  96    101    106    98    161   
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evolució Del nombre D’iniciatives presentaDes al certamen De bones iDees

Bones Idees
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Bones Idees presentades  154    275    511    329   
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9.4.1. Introducció

L’Àrea de Biblioteca i Documentació Científica és l’encarregada de proveir i gestionar la docu-
mentació i informació bibliogràfica necessària per al suport a l’estudi, la docència i la investiga-
ció de la comunitat universitària.

Per a oferir tot això als usuaris desenvolupa, entre altres, els serveis següents tant presencials 
com virtuals: adquisició i subscripció de tot el material bibliogràfic en qualsevol suport, préstecs 
en totes les seues modalitats, accés a la biblioteca digital, referència, formació, etc. 

en el seu compromís per donar suport a la comunitat universitària, continua amb una política 
àmplia de disponibilitat de les instal·lacions i l’obertura, que roman oberta 5.076 hores l’any, 
incrementa les adquisicions de la bibliografia recomanada, imparteix cursos de formació, parti-
cipa, per mitjà de les biblioteques de centre, en les jornades d’acollida a alumnat de nou ingrés 
i presenta els seus serveis al llarg de l’any a través de les visites guiades.

9.4.1.1. Pla de Reestructuració de la Biblioteca General

en el Consell de Govern realitzat el passat 21 de juny s’aprovà el Pla de Reestructuració de 
la Biblioteca General que porta implícites importants modificacions de l’estructura orgànica i 
funcional de la Biblioteca, que permeta adaptar-la a les necessitats actuals de les noves tecno-
logies i adequar-la a les exigències del Tractat de Bolonya i aconseguir-ne la transformació en 
un autèntic Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI).

el desenvolupament de la reestructuració, que ha d’implementar-se en diverses fases, co-
mençarà de manera immediata al setembre de 2007 amb una nova organització de persones 
i funcions que portarà a un aprofitament millor tant de l’espai físic com dels recursos biblio-
gràfics. També s’implementaran nous serveis, com ara el préstec d’ordinadors portàtils o un 
servei de referència centralitzada.

9.4. Àrea de Biblioteca i Documentació Científica 
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9.4.2. Biblioteques: novetats

S’han augmentat de 3 a 6 les renovacions dels préstecs.

Possibilitat de consultar l’historial dels préstecs des de la intranet personalitzada i de reno-
var el préstec dels documents d’altres campus.

enviament de nous correus electrònics amb informació sobre les adquisicions, llista 
d’espera, finalització préstec, etc.

Obertura d’algunes biblioteques de centre en dissabte.

Publicació de guies temàtiques de recursos electrònics en la pàgina web de la Biblioteca.

Amb el suport del Vicerectorat de Cultura i del Vicerectorat d’Alumnat i Intercanvi (Biblio-
teca) el dia 23 d’abril es va celebrar el dia del Llibre als campus de Vera i Gandía. Les ac-
tivitats foren múltiples i diverses: lectura a l’Àgora de poemes del món a càrrec d’alumnes 
erasmus, presentacions de llibres de professors, tallers, performances i obsequis. 

Inauguració, durant el dia del Llibre, del blog d’Animació a la Lectura “Connecta’t a la 
lectura” una iniciativa de la Biblioteca en la seua inquietud per promocionar la lectura i la 
participació entre la comunitat universitària. 

9.4.2.1. Millores en locals i instal·lacions

• Biblioteca del campus d’Alcoi

Al setembre de 2006 es va inaugurar la nova biblioteca situada a l’edifici Carbonell. Aquesta 
reuneix els fons, unes 20.000 obres, de l’antiga Biblioteca de Viaducte i de la Sala d’estudis de 
Ferrandis.

disposa de 800 m2, 208 llocs de lectura, 4 llocs adaptats. 

Cal destacar la recent donació emilio Corbí qui va ser director de l’antiga escola Industrial 
d’Alcoi.

•

•

•

•

•

•

•
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• Biblioteca del campus de Gandia

Al gener de 2007 es va col·locar la primera pedra del futur edifici de la Biblioteca del campus 
de Gandia.

9.4.3. Biblioteca en xifres
Resum anual 2006

9.4.4. Actuacions sobre PoliBuscador, el portal de la Biblioteca Digital

• Millores sobre el blog de PoliBuscador

Amb les millores en el blog, entre aquestes la incorporació del servei RSS, el blog de PoliBus-
cador es converteix en la via de comunicació de les novetats relatives a la Biblioteca digital.

Servicios Colección
Superfície total 10.810 Nre. monografies total (RB) 427.858

Llocs de lectura 2.894 Nombre de monografies ingressades en 
l’any 33.610

nombre de biblioteques i sales d’estudi 12 donacions 4.624

dies d’apertura anual de la Biblioteca 
Central 321 nombre de llibres-e 44.457

Terme mitjà d’hores d’obertura setmanal 94 nombre de revistes en paper 2.798

entrades a les biblioteques 3.120.308 nombre de revistes-e 12.047

Préstecs domiciliaris 552.103 Increment títols revistes-e 1.831

Sol·licituds de préstecs interbibliotecarios 
sol·licitades per la Biblioteca 3.565 nombre de bases de dades 90

Sol·licituds de préstecs interbibliotecarios 
sol·licitades a la Biblioteca 1.525 nre. de visites a la pàgina web 31.913.535

nombre d’activitats de formació dirigides 
a usuaris 73 Consultes al catàleg 1.948.617

nombre d’assistents a activitats de 
formació 2.290 nombre de consultes a llibres-e 45.319

nombre de consultes a bases de dades 631.802

nombre de articles-e descarregats 636.907
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• Canvis en distints elements de PoliBuscador

Com a resultat dels estudis d’ús realitzats s’ha vist convenient procedir a alguns canvis en 
diversos elements de PoliBuscador, com ara els Grups de consulta ràpida i les Categories 
temàtiques.

També s’ha millorat la interfície del cercador de revistes i incorpora noves funcionalitats que 
milloren la usabilitat de la llista A-Z.

• Novetats i millores de recursos d’informació en PoliBuscador

Cal destacar les següents:

Increment del nombre de llicències concurrents al recurs Ieee

Inclusió del servidor Z39.50 del catàleg UPV en RefWorks

Més de 80 actuacions sobre les configuracions dels recursos

Configuració del catàleg de la Universitat com a metabuscable

Configuració de diversos subcatàlegs a partir del catàleg de la Universitat. Especialment 
important és el de llibres electrònics que així n’augmenta de manera cridanera la visibilitat 
entre la comunitat universitària.

• Revistes electròniques

La col·lecció de revistes electròniques ha experimentat un increment notable amb la inclusió 
de 4.945 nous títols. en l’actualitat el nombre de revistes electròniques publicades des de Po-
liBuscador és de 15.131

Cal destacar la incorporació al portal de les revistes editades per la nostra Universitat i per a les 
quals s’ha aconseguit la inclusió en la base de coneixement MetaLib.

•

•

•

•

•
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9.4.5. Activitats

9.4.5.1. Activitats formatives

• Jornada WOK

en col·laboració amb la Fundació espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FeCYT), la Biblio-
teca ha organitzat una jornada de presentació i introducció per a l’ús del web de coneixement 
de l’empresa Thomson Scientific. L’acte va tenir lloc el 16 de novembre de 2006 i va ser trans-
mès digitalment per Internet.

• Programa de Suport a la Carrera del Professorat 

des de principi de 2007 la Biblioteca ha col·laborat amb el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica 
en el Programa de Suport a la Carrera del Professorat, amb la impartició de cinc sessions de 
formació adreçades a personal docent i investigador de la UPV, i relatives a la Cerca i Maneig 
de Documentació Científica.

• Participació en les Jornades de Matemàtica Aplicada

La Biblioteca ha sigut invitada a participar presentant les funcionalitats de PoliBuscador en les 
Jornades de Matemàtica Aplicada organitzades pel departament de Matemàtica Aplicada els 
dies 22 i 23 de novembre de 2006.

• Participació en el Pla de Formació de la Universitat Politècnica de Cartagena

Al desembre de 2006 la Universitat Politècnica de Cartagena va invitar la Biblioteca UPV a 
participar en el seu Pla de Formació del PAS, i va impartir el curs de documentació en Ciència 
i Tecnologia el seminari Les bases de dades de l’ISI i els índexs d’impacte.

• Participació en el Curs d’Estiu de la Universitat de La Laguna

La Biblioteca va ser invitada a impartir un seminari sobre PoliBuscador en el curs d’estiu de la 
Universitat de La Laguna fet al juliol de 2006
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• Tallers de l’ICE i cursos a la carta

Com cada any, la Biblioteca ha continuat present en l’oferta quadrimestral de l’ICe, tant en ac-
tivitats adreçades a alumnes com a professors. 

9.4.5.2. Participació de la Biblioteca en publicacions professionals

Una de les manifestacions de la participació de la Biblioteca en l’entorn professional és la seua 
participació en trobades i en revistes amb publicacions professionals, tot seguit s’indiquen les 
contribucions realitzades durant el curs.

Gestió de continguts en PoliBuscador, el portal d’accés a la Biblioteca digital de la Uni-
versitat Politècnica de València (2006). en Proceedings VII Jornadas de Gestión de la 
Información, Madrid (espanya).

¿Hacia dónde queremos ir? La gestión profesional de las bibliotecas. entrevista a Inmacu-
lada Ribes Llopes (2007). en Mi Biblioteca núm. 9 primavera 2007 p. 74-85

el usuario en PoliBuscador. Un nuevo modelo de evaluación en la Biblioteca digital (2007). 
en Proceedings 10 Jornadas españolas de documentación, p. 251-263, Santiago de 
Compostel·la (espanya)

Configuración del catálogo UP�-Coral Z39.50 en Polibuscador (2007). En 4 Jornadas de 
expania. Leganés, Universitat Carles III de Madrid, 7 i 8 de juny de 2007

E-books in MetaLib – The PoliBuscador experiment (2007). En I GeLU Newsletter 2007-1 
p. 8-10

Planificación de la campaña de formación de PoliBuscador, el portal de acceso a los re-
cursos electrónicos de la Biblioteca de la Universidad Politécnica de Valencia (2007). en 
Proceedings xIV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, Antequera (espanya)

Conceptos de web 2.0 y biblioteca 2.0: origen, definiciones y retos para las bibliotecas 
actuales” (2007). en el profesional de la información, 16 (2) : p. 95-106 [Publicació inclosa 
en el Web of Science].

•

•

•

•

•

•

•
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el OPAC social, el catálogo en la Biblioteca 2.0. Aplicación y posibilidades en las bibliote-
cas universitarias. en 10 Jornades espanyoles de documentació: Fesabid 2007. Santiago 
de Compostel·la: Fesabid, 2007. p. 199-205.

9.4.5.3. Presència de la Biblioteca en fòrums professionals

• Participació en Expania

Un any més la Biblioteca ha continuat participant en el grup d’usuaris de productes exLibris 
com a membre del comitè gestor. el grup continua consolidant la seua posició en l’escenari 
europeu i ha començat la formació de grups de treball.

• Projecte Alfa Xarxa Biblioteques de Babel

L’objectiu de la xarxa de transferència de bones pràctiques ha conclòs amb la redacció d’unes 
directrius adreçades als equips rectorals de les institucions membres, per a la implementació 
d’un repositori institucional.

• PoliBuscador com a referent 

en aquest període la Biblioteca ha continuat rebent la visita d’altres biblioteques en fase 
d’implementació dels seus portals MetaLib. en la mateixa línia s’ha rebut la sol·licitud d’altres 
institucions d’utilització del material de formació de PoliBuscador.

• Una subdirectora de la Biblioteca ha sigut nomenada membre del Comitè editorial de la revis-
ta Serials, l’òrgan de difusió del United Kingdom Serials Group (UKSG) i membre del Comitè 50 
de l’Associació espanyola de normalització (AenOR).

• Participació en el Club de compres

Constituït per les biblioteques de les universitats de la Comunitat Valenciana, la Universitat de 
Múrcia, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Las Palmas i la Universitat de La 
Laguna per a l’adquisició consorciada de recursos electrònics.

•
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• La Biblioteca UPV i el Centre de Documentació Europea

La Biblioteca participa com a membre actiu de la Comissió executiva del Patronat del Centre 
de documentació europea de la Universitat de València.

• REBIUN

en aquest període continuem mantenint la nostra relació amb la resta de biblioteques universi-
tàries espanyoles a través de la xarxa ReBIUn, sectorial de la CRUe, participant en la redacció 
del seu II Pla estratègic 2007-2010, en l’assemblea anual i aportant dades per a la redacció de 
l’anuari de les biblioteques universitàries i científiques espanyoles. 

També la Biblioteca ha continuat col·laborant amb altres biblioteques que estan implementant 
els seus portals Metalib i resolent dubtes concrets i  facilitant la utilització del material de for-
mació de Polibuscador.

9.4.5.4. Participació en projectes institucionals

• Repositori UPV

durant aquest curs ha donat inici a la Universitat el projecte de Repositori Institucional en el 
qual la Biblioteca participa activament.

• Participació en el Pla Estratègic de la Universitat

Junt amb altres serveis de la Universitat, la Biblioteca ha participat durant tot el curs en 
l’elaboració del Pla Estratègic de la Universitat en què ha finalitzat el procés amb la redacció 
de la Carta de Serveis.

442

SERVEIS

Àrea de Biblioteca i Documentació Científica



9.4.6. Estadístiques d’evolució del Servei

• Col·leccions

Nobre total de volums
Anys Registres Signatures
2000 150.821 276.894
2001 162.330 305.920
2002 173.928 334.077
2003 191.282 366.270
2004 206.781 397.485
2005 247.624 427.015
2006 272.518 454.758

SERVEIS

Àrea de Biblioteca i Documentació Científica

443



• Usuaris

Nombre de publicacions periòdiques 

Anys Revistes impreses Revistes 
electròniques

2001 919 693
2002 964 1.309
2003 848 2.947
2004 843 4.469
2005 831 10.216
2006 755 13.874
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• Consultes

2001 847.450
2002 3.089.487
2003 6.511.165
2004 16.907.222
2005 27.923.379
2006 31.913.535

Consultes : Nombre d’accessos a la web de la Biblioteca
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• Préstec

2003 13.463.795
2004 12.941.172
2005 13.817.714
2006 17.742.309

Consultes OPAC: Nre. d’accessos 

2000 56.833
2001 69.364
2002 107.284
2003 98.050
2004 87.232
2005 249.787

2006* 631.802
Consultes: Nombre d’accessos a bases de dades 

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Biblioteca Central 229.451 231.647 293.577 326.864 316.552 330.410
Medi Rural-enologia 679 3.809 9.222 13.795 17.300 14.517
Alcoi 14.380 13.674 15.361 13.854 12.195 14.586
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• Pressupost

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Gestió en l’Edificació 2.520 4.827 7.572 9.952 10.207 10.870
Belles Arts 19.551 22.798 27.138 35.220 41.048 32.420
Camins 4.102 6.251 9.228 10.137 10.962 10.983
Informàtica Aplicada 7.045 11.480 16.592 20.441 20.889 26.186
enginyeria diseny 13.907 16.397 24.605 31.064 31.451 34.302
Facultat Informàtica 8.045 10.869 14.443 11.030 10.962
Gandia 21.705 23.560 33.475 45.729 52.331 53.944
Industrials 0 0 0 6.259 11.137 13.444
Agrònoms 0 0 0 5.789 9.195 10.408
Total 321.385 345.312 451.213 530.134 544.229 552.070

Préstecs eor biblioteques

FONS 
BIBLIOGRÀFICS NORMES  REVISTES BASES DE DADES 

2000  487.408,18 €  47.747,54 €  465.121,67 €  351.160,29 € 
2001  577.101,61 €  32.405,11 €  540.326,81 €  395.518,13 € 
2002  464.817,19 €  31.544,60 €  522.919,11 €  314.338,17 € 
2003  517.568,74 €  13.291,62 €  439.504,56 €  463.872,86 € 
2004 503.777,62 € 18.779,66 € 655.026,53 € 332.955,93 €
2005 509.168,95 € 9.069,56 € 718.511,63 € 265.525,59 €
2006 537.985,79 € 9.479,87 € 721.471,84 € 280.694,54 €

Presupost en Euros
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9.5.1. Introducció

És l’òrgan de la Universitat Politècnica de València encarregat de posar a l’abast de tota la co-
munitat universitària les noves tecnologies de la informació i de les telecomunicacions.

dins de l’estructura funcional de la UPV, l’ASIC depèn del Vicerectorat de Tecnologies de la 
Informació i de les Comunicacions. L’ASIC és, per tant, el responsable de l’organització general 
dels sistemes automatitzats d’informació, de la planificació i gestió de la xarxa universitària i 
del suport tècnic i material per al desenvolupament d’aplicacions. entre les seues funcions es 
troben: 

Fer arribar a través de les diferents xarxes de dades, veu i vídeo tots els serveis de la Uni-
versitat a cada lloc de treball.

donar suport tecnològic a l’activitat docent.

Proveir la comunitat científica i investigadora de capacitat de càlcul i eines de gestió. 

Modernitzar la gestió universitària. 

Vetlar per la millora contínua en la utilització dels recursos posats a disposició dels 
usuaris. 

L’equip de l’ASIC s’estructura en les unitats funcionals següents: 

Servei de Sistemes i xarxes de Comunicació: és responsable de la implantació i gestió de 
la xarxa de la Universitat, les serveis d’Internet, el suport material i tècnic per al desenvo-
lupament d’aplicacions científiques i d’investigació, i de tots els temes relatius a l’ús de la 
microinformàtica pels usuaris de la UPV. 

Servei d’Aplicacions: s’encarrega del desenvolupament i implantació de noves aplicacions 
per a facilitar els processos administratius i de gestió de la Universitat. 

A més, l’ASIC disposa d’una unitat de suport, encarregada de tota la gestió administrativa de 
l’Àrea.

•

•
•
•
•

•

•
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9.5.2. Servei de Sistemes i Xarxes de Comunicació

Té com a missió organitzar i oferir a la comunitat universitària les plataformes de comunicació, 
terminals i servidors corporatius necessaris per a poder suportar tots els serveis que les noves 
tecnologies ens ofereixen, i que serveixen de base per al desenvolupament i implantació de 
tècniques modernes a la investigació, docència, administració i gestió universitàries.

entre els seus serveis, podem destacar:

Fer arribar a tots els serveis al lloc de treball dels usuaris que n’han de fer ús, d’una mane-
ra universal transparent i fàcil d’utilitzar.

Administrar la xarxa informàtica de la UP�, l’accés remot a aquesta, la xarxa sense fils i els 
sistemes d’autentificació, de manera que es puga proveir el personal docent i investigador, 
el d’administració i serveis i tot l’alumnat d’accés als recursos informàtics propis, així com 
als de tota la Internet.

Gestionar la capacitat dels sistemes centrals d’informació, i administrar els servidors i ba-
ses de dades que suporten les aplicacions corporatives.

Instal·lació i manteniment dels diversos serveis d’emmagatzematge, correu, notícies, di-
rectoris, eines de treball col·laboratiu i de sistemes d’informació en general, així com la 
coronació d’aquests amb la resta de xarxes acadèmiques nacionals i internacionals.

Administració d’equips multiusuari d’altes prestacions, que donen suport a les aplicacions 
científiques i d’investigació.

Gestionar la instal·lació de llicències de programes antivirus, actualitzacions de programari 
i elements de protecció (tallafocs) de sistemes.

Coordinar els diferents serveis instal·lats a les aules informàtiques i als distints centres i 
unitats de la Universitat.

Gestió de còpies de seguretat i recuperació de dades.

Gestionar els serveis multimèdia avançats, com ara retransmissió d’esdeveniments per 
Internet, telefonia IP, televisió IP, producció de continguts docents (Polimèdia, laboratoris 
virtuals, etc.).

•

•

•

•

•

•

•

•
•
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Administrar el centre de visualització 3d i realitat virtual immersiva.

Prospecció dels avenços tecnològics en les sistemes d’informació i en les comunicacions, 
i desenvolupament de projectes d’implantació de nous serveis o funcionalitats.

Gestionar la integració i compatibilitat d’equips i aplicacions en els sistemes corporatius de 
la Universitat.

Organització del Servei Integrat d’Atenció als Usuaris de les aplicacions informàtiques de 
la Universitat, encarregat de la resolució de les incidències produïdes.

9.5.3. Servei d’Aplicacions

Té la responsabilitat de donar suport a l’automatització del sistema d’informació corporatiu; 
igualment, col·labora en la planificació i modernització dels processos administratius de la Uni-
versitat en els diferents serveis.

els seus objectius són dissenyar, desenvolupar, documentar i mantenir totes les aplicacions 
de gestió que es realitzen a l’ASIC. Com a premissa principal, es proposa desenvolupar i im-
plementar programari de qualitat, que satisfaça adequadament, dins del termini en la forma 
escaient, les demandes dels usuaris.

d’altra banda, tracta de facilitar els processos administratius als usuaris, ja siga alumnat, perso-
nal o proveïdors. Per a això, desenvolupa aplicacions que permeten realitzar a través d’Internet 
no solament consultes sinó també processos de gestió, i fins i tot tota mena de pagaments.

Aquest suport es realitza principalment de les maneres següents:

Col·laborant amb els propietaris dels processos (unitats gestores i òrgans acadèmics) en 
l’anàlisi organitzativa d’aquests abans de desenvolupar una solució informàtica. 

desenvolupant aplicacions pròpies.

Col·laborant amb proveïdors externs en la seua anàlisi i disseny i implantació.

Gestionant les incidències que es produeixen en l’ús de les aplicacions.

•
•

•

•

•

•
•
•
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Tots els serveis que proporciona el Servei d’Aplicacions es basen en la infraestructura de xarxa, 
servidors i comunicacions corporatives, cosa que requereix una intensa col·laboració amb el 
Servei de Sistemes i xarxes de Comunicació. els serveis principals que presta són:

9.5.3.1. Seguretat
 • Assistència per a la declaració de fitxers LOPD

 S’assisteix els responsables de fitxers amb dades de caràcter personal a legalitzar els dits 
fitxers, incloent-hi la publicació en el DOG�, la declaració a l’AEPD i la creació d’un model 
de document de seguretat.

 • Assistència en la gestió de la seguretat RMS

 Es proveeix els responsables de fitxer amb un model tipus de document de seguretat, se’ls 
assisteix per a adaptar el dit model a les particularitats de les seues unitats i se’ls aconsella 
sobre la implantació de les mesures tècniques i organitzatives exigides pel reglament.

 • Formació LOPD

 S’imparteixen xarrades sobre protecció de dades a totes les unitats que tenen necessitats 
específiques de formació i s’atén els dubtes concrets respecte de la protecció de dades, 
tant dels responsables dels fitxers com dels usuaris d’aquests.

9.5.3.2. Gestió acadèmica

POLIFORMAT

 Plataforma d’aprenentatge virtual per a proporcionar suport a la docència presencial o per 
a la impartició de cursos no presencials.

RIUS

 Portal d’accés que permet gestionar l’accés a les aplicacions de gestió acadèmica de la 
Universitat, així com la gestió d’usuaris de cadascuna d’aquestes aplicacions. Les aplica-
cions en que formen part són les més avall relacionades:

•

•
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AUTOMATRÍCULA WEB: Primer i segon cicles,  tercer cicle i postgrau oficial

 Les diferents aplicacions d’automatrícula, desenvolupades específicament per a les ne-
cessitats dels cicles en què es matricula l’alumnat, permeten que siga el mateix alumne el 
que realitze la matrícula des de qualsevol ordinador connectat a Internet, bé al seu domicili 
o a cibercafès, des de les aules de lliure accés de la Universitat o durant el període de cites 
a les aules informàtiques disposades a l’efecte, en el dia i l’hora que se l’haja citat.

 en Automatrícula web permet agilitar al màxim tot el  procés de matrícula, per complex que 
siga, de l’alumne i acurtar els terminis i garantir-li la gestió realitzada.

VINALOPÓ

 Gestió d’Alumnat d’alumnes de primer i segon cicles permet el seguiment d’expedient d’un 
alumne, des de la incorporació al centre i titulació fins a la finalització dels estudis. Inclou 
matrícula, gestió d’imports i rebuts, notes i actes, incompatibilitats i diligències, etc. 

SONELLA 

 Gestió d’Alumnat d’alumnes de postgrau oficial permet el seguiment d’expedient d’un 
alumne, des de la incorporació al centre i titulació fins a la finalització dels estudis. Inclou 
matrícula, gestió d’imports i rebuts, notes i actes, incompatibilitats i diligències, etc. 

PALÀNCIA

 Gestió d’Alumnat d’alumnes de tercer cicle permet el seguiment d’expedient d’un alumne, 
des de la incorporació al centre i titulació fins a la finalització dels estudis. Inclou matrícula, 
gestió d’imports i rebuts, notes i actes, incompatibilitats i diligències, etc. 

SUC

 Gestió d’alumnes de Matrícula Alumnes Intercanvi organitzat per l’Oficina de Programes 
d’Intercanvi Internacional que permet gestionar la matrícula de l’alumnat d’intercanvi i els 
resultats obtinguts per aquests.

GORGOS

 Aplicació per a la gestió de les proves de selectivitat.

•

•

•

•

•

•
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 Gestió del procés de matrícula de l’alumnat en les proves, impressió d’etiquetes per a la 
realització dels exàmens, gestió de notes, revisions, reclamacions i resultat final de les 
proves.

CLARIANO

 Aplicació de gestió de la preinscripció.

 Aplicació per a la publicació de les llistes del procés de selectivitat d’accés a les universi-
tats valencianes, realitzat per la Generalitat Valenciana

PREINSCRIPCIÓ EN ESTUDIS DE SEGON CICLE  

 Aplicació que permet gestionar la preinscripció de l’alumnat en titulacions de 2n cicle i 
generar els resultats d’aquesta. Part de l’aplicació està integrada en Vinalopó i part en la 
intranet de l’alumnat.

PREINSCRIPCIÓ EN ESTUDIS DE 3r CICLE  

 Inscripció web en estudis de 3r cicle (pla del 98)

 Aplicació web per a l’autoinscripció de l’alumnat en programes de doctorat.

PREINSCRIPCIÓ DE POSTGRAU

 Preinscripció d’alumnes per a estudis de postgrau.

 Gestió de les sol·licituds d’accés a estudis de postgrau (màster i doctorats).

ADMISSIÓ DE POSTGRAU

 Admissió d’alumnes per a estudis de postgrau.

MONTLLEÓ

 PAU  majors de 25 anys.

 Gestió de les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys. Gestió de matèries, 
notes, certificats, actes i tribunals, etc.

LINARES

 Permet gestionar les sol·licituds de beques, assignar les quanties i/o denegacions corres-
ponents, notificar els resultats als sol·licitants i gestionar reclamacions posteriors.

•

•

•

•

•

•

•
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 També permet gestionar les sol·licituds de fons d’ajuda a la matrícula, assignar les quan-
ties i/o denegacions corresponents, notificar els resultats als sol·licitants i gestionar recla-
macions posteriors.

MIJARES

 Gestió de títols de 1r, 2n i 3r cicles.

 Tramitació de les sol·licituds de títols, enviament dels expedients de l’alumnat al Ministeri 
d’educació i Ciència, recepció d’aquests amb el número de registre nacional assignat i 
impressió posterior i lliurament dels títols.

REATILLO

 Aplicació per a la designació del professorat que conforma els tribunals de selectivitat.

 Permet gestionar les sol·licituds de membres de tribunal, matrícula de l’alumnat en les 
proves d’accés a la selectivitat i resultats obtinguts en aquestes

PADRINO i PADRINO2

 Programa d’ajuda a la gestió de notes pel professorat, permet l’obtenció de llistes, gestió 
de qualificacions, en la versió 2 de PADRINO, a més es permet la comunicació de notes 
parcials o finals a l’alumnat de manera individualitzada a través de correu electrònic i/o 
SMS. es pot treballar en mode fora de línia i connectar a través d’Internet per a sincronitzar 
les dades locals amb les del sistema central de base de dades.

XALÓ

 Gestió de notes des de la intranet. Permet l’obtenció de llistes de les assignatures de cada 
professor i la gestió de les qualificacions i introducció de notes finals a l’alumnat pel res-
ponsable de cada assignatura. Totalment compatible amb la gestió d’actes de PAdRInO i 
fitxers Excel.

SELLA

 Programa Accions Tutorials. Integra

Permet gestionar el programa d’Accions Tutorials. el principal objectiu és gestionar tota la 
informació concernent a les tuteles proporcionades a alumnes d’aquesta universitat.

•

•

•

•

•
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MOLINELL

 Gestiona la matrícula de l’alumnat per a capacitació, gestionada des de l’ICe.

FORCALL

 Programa que permet elaborar i gestionar la Guia docent, el mòdul client servidor permet 
la gestió inicial dels centres per a incorporar les competències per a les titulacions tant les 
de primer i segon cicles com les de postgrau, posteriorment permet la gestió de validació 
de la guia docent de cada assignatura impartida pel professor.

9.5.3.3. Gestió de Biblioteca

Portal d’accés que permet gestionar l’accés a les aplicacions de Gestió de la Biblioteca de la 
Universitat, així com la gestió d’usuaris de cadascuna d’aquestes aplicacions.

GUADALEST

 Catàleg del fons bibliogràfic de la UP�

 Catalogació dels documents i les autoritats dels fons bibliogràfics UP�. Importació / expor-
tació de subcatàlegs. Servei z39.50. Registre de números en seriades. estadístiques de 
catalogació. Catàleg web (OPAC).

CARRAIXET

 Circulació de documents de la biblioteca UPV.

 Préstec de documents. Llistes d’espera. Circulació de documents entre les biblioteques 
UPV (rutes). Gestió d’usuaris de circulació. Gestió de sancions. etiquetatge. Préstec fora 
de línia. estadístiques de circulació. Web de renovació i llista d’espera.

VERA

 Gestió de préstec interbibliotecari.

 Gestió de sol·licituds i enviaments de documents a altres biblioteques universitàries espan-
yoles i del món i des d’aquestes. Facturació del préstec interbibliotecari. Sol·licituds via web

•

•

•

•

•
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SETA

 Adquisició de material bibliogràfic.

 Compra de productes bibliogràfics: monografies, revistes, documents electrònics, base de 
dades, subscripcions etc. Gestió de comandes i reclamacions. Facturació. Pressupostos. 
Precatalogació. Campanyes d’avaluació de productes. Gestió de sol·licituds. estadístiques 
de compres i sol·licituds. Sol·licituds de compra via web.

SOT

 Gestió bibliogràfica per a departaments, centres i serveis.

 Préstec i catalogació interna per a departaments, centres i serveis. Importació de fons des 
del catàleg central. Gestió de permisos per a préstec interbibliotecari.

9.5.3.4. Gestió de la investigació
SÉNIA

 Aplicació que permet la gestió per a l’avaluació de l’activitat investigadora del PdI. el 
mòdul de client de PDI permet que l’interessat gestione la informació específica de la seua 
activitat investigadora: congressos, publicacions, resultats d’investigació, etc.

 Aquesta activitat pot validar-se, parametritzar-se i llistar els resultats a través del mòdul   
preparat per a l’òrgan gestor.

AGRES

 Abraça els processos realitzats pel CTT referent a la liquidació i pagaments de factures 
com a resultat dels convenis d’investigació.

9.5.3.5. Gestió de recursos humans
e-INTANCIA

 Programa que permet que el procediment de presentació d’instàncies per a convocatòries 
de concurs-oposició siga de mode electrònic.

 es tracta d’un procediment d’autoservei, l’aspirant introdueix les seues dades, necessàries 
per a la convocatòria, a través d’un formulari disponible en la pàgina web del Servei de 

•

•

•

•

•
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Recursos Humans, tenint la possibilitat de realitzar el pagament de taxes per comerç elec-
trònic, a través del TPV-virtual.

BULLENT

 Aplicació per a la declaració de mèrits i gestió de convocatòries de concurs de mèrits 
(PAS).

 Introducció i seguiment de la documentació aportada pels interessats per als concursos de 
mèrits en convocatòries de terminis del PAS i PdI.

HOMINIS

 Aplicació integral de gestió de recursos humans i nòmina per a universitats i altres admi-
nistracions públiques que cobreix les necessitats d’administració, gestió, control i infor-
mació en tots els col·lectius (funcionaris, laborals, eventuals, etc.) i garanteix la integritat i 
coherència de la informació. 

 A més de les funcionalitats bàsiques de qualsevol sistema de recursos humans, aporta unes 
altres com ara formació, acció social, selecció de personal i provisió de llocs, planificació del 
pressupost de plantilles, simulacions organitzatives, comptabilitat analítica, connexió amb 
tots els altres sistemes de gestió, eixides informatives i interaccions via web, etc. 

ACE

 Ajuda complementària a l’ensenyament.

 Recull la informació sobre indicadors per al càlcul de l’ajuda complementària a 
l’ensenyament, que té com a objectiu incentivar i reconèixer la qualitat docent del profes-
sorat.

9.5.3.6. Gestió econòmica
MASTÍN

 Aplicació dissenyada per al seguiment de la tramitació dels expedients de contractació, 
tal com marca la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Manté un registre 
estructurat de la informació, que en permet l’explotació posterior pels responsables de 
contractació i la resta de gestors administratius.

•

•

•

•
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SERPIS

 Gestió econòmica.
 Aplicació que cobreix tots els aspectes de la gestió econòmica d’un organisme públic es-

panyol seguint les directrius comptables i de gestió marcades per la normativa. 

SALLENT

 Elaboració i seguiments de dossiers per a la justificació de subvencions, tant europees 
com nacionals per als projectes d’investigació.

9.5.3.7. Aplicacions generals per a la comunitat universitària
MEDITERRANEA

 Sistema d’informació de la UPV.
 Permet, des d’entorn web, l’obtenció d’informes per a la consulta i l’anàlisi en les distints 

entorns de la UPV: Alumnat, POd, espais, etc.

MICROWEBS

 els microwebs són una eina que permet la gestió de continguts. Són un servei que oferim 
al personal docent, centres, serveis i departaments per a afavorir la publicació de contin-
guts web i l’intercanvi d’informació a través d’Internet, amb un disseny unificat per a tota la 
Universitat.

 Hi inclou la gestió de notícies pròpia de cada entitat.

LINARES

 Permet gestionar les  diferents  convocatòries d’ajudes per a l’alumnat revisió de sol·licituds 
d’ajudes, beques, assignar les quanties i/o denegacions corresponents, notificar les resul-
tats als sol·licitants i gestionar reclamacions posteriors.

LLUCENA

 Gestió del Vicerectorat d’esports.
 Gestió i reserva d’inst·lalacions esportives. Gestió d’activitats dirigides: horaris, inscripcio-

ns, sancions etc. Gestió de lligues i torneigs: calendari, resultats, inscripcions etc. Gestió 
del club esportiu.

•

•

•

•

•

•
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COVES

 Aplicació permet gestionar des de l’Oficina Tècnica per a la definició d’espais a la UP�.

BERGANTES

 Traduccions de continguts en las bases de dades corporatives.

MASTIN-REGISTRO

 Mastín és un sistema integrat de Registre d’entrada/eixida per a les administracions públi-
ques. Conté tant el Registre central com el  departamental i la integració d’aquests.

BORRIOL

 Aplicació de reserva d’equips és la gestió de les reserves dels equips dels diferents cen-
tres i el manteniment i control d’aquests.

 La reserva d’equips, hi poden accedir tant els usuaris alumnes com els administradors i els 
superadministradors. La funcionalitat principal d’aquest subsistema és realitzar reserves 
d’equips informàtics, i també es poden consultar les reserves realitzades i anul·lar-les si es 
desitja.

TÚRIA

 Aplicació que facilita la gestió de la Secretaria General per a la gestió de les convocatòries 
de les reunions dels òrgans de la UPV i la gestió d’actes que gestionen a Secretaria 
General.

TIBI

 Aplicació d’ús restringit que facilita la gestió de correus electrònics corporatius.

TUEJAR

 Aplicació per a la tramitació de les acreditacions, tant del personal de la Universitat, 
com del seu alumnat i resta de col·lectius, per a la renovació, altes, baixes i estampació 
d’aquestes.

CORREU POSTAL

 Permet gestionar el moviment de correspondència postal dins de la UPV (correu intern i 
extern).

•

•

•

•

•

•

•
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ELECCIONS

 Aplicació de gestió d’eleccions a la UPV.

9.5.4. Activitats més rellevants de l’ASIC en el curs acadèmic 2006-2007
Creació de la Comissió d’Usuaris de les TIC.

Creació del Centre d’Atenció a l’Usuari.

Adquisició i adaptació de l’eina per a la gestió d’incidències, GReGAL.

Consolidació del sistema automatitzat de la gestió de programes de postgrau, via web.

Incorporació de la gestió d’horaris per a postgrau, per InTRAneT.

Creació d’un sistema de reserva d’espais de la UPV.

explotació del diploma Suplement.

Implementació de la nova versió per a la gestió de notes de l’alumnat PAdRInO v2.

Implementació de la nova intranet d’empleats de la UPV, InTRAneT v2.

Consolidació de la plataforma d’aprenentatge virtual (e-Learning) de suport a la docència 
PoliformaT.

explotació de sistema se subscripció de notícies i esdeveniments.

Informatització i difusió en format electrònic del BOUPV.

Creació de sistema de subscripció d’activitats esportives a través de la Intranet UPV.

Consolidació de la nova versió del sistema d’informació, MedITeRRÀneA.

Implantació de mesures correctores detectades per l’auditoria LOPd.

Inventariatge i actualització de contractes de tractament de tercers.

Protocol de declaració fitxers.

Cobertura global de la xarxa sense fils als campus de la UP�.

Implantació del sistema d’autenticació d’usuaris itinerants edUROAM.

Posada en marxa del servei de producció de continguts multimèdia POLIMedIA.

Servei de suport al desenvolupament de laboratoris virtuals basats en MATLAB.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Implantació de la troncal de xarxa amb tecnologia 10Gigabit ethernet.

dades estadístiques més rellevants de l’ASIC en el curs acadèmic 2006-2007

•

La xarxa UPVnet el 2006
nombre d’usuaris (Alumnes+PdI+PAS+Residents+Antics Alumnes) 54.521
nombre d’equips connectats a la xarxa 24.116
nombre de commutadors de xarxa en la troncal Gigabit ethernet 604
nombre de commutadors en la troncal Fastethernet 20
nombre total de commutadors en la xarxa de la UPV 1.041
Línies d’accés remot (RAS) 140
nombre mitjà de connexions al mes via RAS 3.209
nombre mitjà al mes d’usuaris distints que entren via RAS 240
nombre mitjà de connexions al mes per xarxa privada virtual (VPn) 98.505
nombre mitjà al mes d’usuaris distints que entren per VPn 6.961
Nombre mitjà de connexions al mes per la xarxa sense fil (WiFi) 127.543
nombre mitjà al mes d’usuaris distints que entren via WiFi 1.419
nombre d’esdeveniments interuniversitaris amb creació de comptes WiFi temporals 124
nombre de comptes WiFi temporals creats per a esdeveniments interuniversitaris 3.069
nombre d’usuaris de la UPV connectats des d’institucions eduroam 35
nombre d’usuaris (i institucions) eduroam connectats a la UPV 217 (70)
nombre d’institucions d’origen dels usuaris eduroam connectats a la UPV 70
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Els sistemes centrals el 2006
nre. de servidors de bases de dades 7
nre. de CPU 28
emmagatzematge en disc 1,5 TB
Bases de dades 24
Nre. de servidors de càlcul científic 4
nre. de CPU 200
emmagatzematge en disc 2 TB
nombre de webs allotjats 347
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Els sistemes centrals el 2006

Nre. d’usuaris dels sitemes de càlcul científic 195
Accessos totals al servidor web principal 1.258 milions
Consultes personalitzades alumnes 7,2 milions
Consultes personalitzades resta 922.460
Webs allotjats al servidor principal de la UPV 453
Missatges de correu electrònic processats 66 milions
Missatges identificats com a correu brossa (spam) 35 milions
Missatges locals 10 milions
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9.6.1. Activitats de formació pedagògica, suport a la innovació i TIC aplicades a 
l’educació. Dades globals

evolució Del nombre D’activitats

9.6. Institut de Ciències de l’Educació

SERVEIS

Curs Nombre de 
tallers Inscripcions Participació 

(PDI)
96/97 24 1.199 575
97/98 30 1.861 717
98/99 37 2.369 1.087
99/00 41 2.386 1.118
00/01 57 3.056 1.455
01/02 72 3.636 2.467
02/03 56 4.429 1.182
03/04 70 4.329 1.241
04/05 65 4.436 1.496
05/06 70 3.404 1.053
06/07 121 4.122 2.213



evolució Del nombre D’inscripcions

evolució De la quantitat De professorat participant

desglossament de tallers segons el seu tipus.

Tallers Inscripcions Participació
Formació en Pedagogia Universitària 74 2.881 1.475
Formació en TIC Aplicades a l’educació 47 1.241 738
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9.6.2. Distribució de l’alumnat del curs per a obtenir el Certificat d’Aptitud 
Pedagògica CAP per estudis d’origen

TITULACIÓ de PROCedÈnCIA VeRA ALCOI GAndIA Totals
Arquitecte 23 1 24
Arquitecte Tècnic 20 1 5 26
Arquitecte Tècnic en execució d’Obres 28 1 3 32
diploma de Tècnic d’empreses i Activitats Turístiques 5 1 6
diplomat en Biblioteconomia i documentació 10 1 11
diplomat en Ciències empresarials 14 17 8 39
diplomat en educació Social 1 1
diplomat en Infermeria 11 30 26 67
diplomat en estadística 2 2
diplomat en Fisioteràpia 6 5 5 16
diplomat en Informàtica 8 1 9
diplomat en Logopèdia 1 1
diplomat en nutrició Humana i dietètica 3 1 4
diplomat en Òptica i Optometria 1 3 2 6
diplomat en Podologia 1 1 2
diplomat en Relacions Laborals 6 1 9 16
diplomat en Teràpia Ocupacional 1 1
diplomat en Treball Social 7 2 4 13
diplomat en Turisme 36 4 10 50
escola Superior de Ceràmica de Manises 3 3
estudis de Postgrau 58 3 4 65
estudis empresarials 1 1
estudis estrangers 9 3 1 13
Graduat Social 3 1 1 5
Idiomes (Anglès, Francès...) 1 1
enginyer Agrònom 98 2 100
enginyer de Camins, Canals i Ports 12 1 13
enginyer de Materials 1 1
enginyer de Forests 3 1 4
enginyer d’Organització Industrial 11 4 1 16
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TITULACIÓ de PROCedÈnCIA VeRA ALCOI GAndIA Totals
enginyer de Telecomunicació 61 3 3 67
enginyer en Automàtica i electrònica Industrial 11 1 1 13
enginyer en electrònica 9 9
Enginyer en Geodèsia i Cartografia 13 13
enginyer en Informàtica 88 1 2 91
enginyer Industrial 62 2 2 66
enginyer Químic 36 2 1 39
enginyer Tècnic Agrícola 4 4
enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en explotacions 
Agropecuària 30 2 1 33

enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Hortofructicultura y 
Jardin 57 2 9 68

enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Indústries Agràrias i 
Alimentàries 24 3 27

enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Mecanització i 
Construcció 6 6

enginyer Tècnic de Mines, especialitat en explotació de Mines 1 1
enginyer Tècnic d’Obres Públiques 3 1 1 5
enginyer Tècnic d’Obres Públiques, especialitat en 
Construccions Civils 5 5

enginyer Tècnic d’Obres Públiques, especialitat en Hidrologia 1 1
enginyer Tècnic d’Obres Públiques, especialitat en Transports i Ser. 5 5
enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitat en Sistemes 
de Tel. 8 1 6 15

enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitat en Sistemes electr. 28 1 9 38
enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialidad en So i 
Imatge 12 4 16

enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica 7 8 1 16
enginyer Tècnic en disseny Industrial 67 18 4 89
enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió 77 12 8 97
enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes 39 3 42
enginyer Tècnic en Organització Industrial 1 1 2
Enginyer Tècnic en Topografia 16 1 1 18
enginyer Tècnic Forestal, especialitat en explotacions Forestals 7 1 14 22

466

SERVEIS

Institut de Ciències de l’Educació



TITULACIÓ de PROCedÈnCIA VeRA ALCOI GAndIA Totals
enginyer Tècnic Industrial 6 1 1 8
enginyer Tècnic Industrial, especialitat en electricitat 30 5 1 36
enginyer Tècnic Industrial, especialitat en electrònica Industrial 58 8 1 67
enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Mecànica 60 13 4 77
enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Química Industrial 35 11 5 51
enginyer Tècnic Industrial, especialitat Tèxtil 4 19 23
enginyer Tècnic naval, especialitat en Propulsió i Serveis del Bu. 1 1
Llicenciat de Conservatoris Superior o equivalent 2 4 1 7
Llicenciat en Administració i direcció d’empreses 12 17 5 34
Llicenciat en Belles Arts 197 6 1 204
Llicenciat en Biologia 42 4 2 48
Llicenciat en Bioquímica 5 5
Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments 10 3 13
Llicenciat en Ciències Ambientals 13 3 16
Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i de l’esport 2 1 3
Llicenciat en Ciències de la Informació 6 2 8
Llicenciat en Ciències del Mar 1 1
Llicenciat en Ciències del Treball 2 2
Llicenciat en Ciències econòmiques 1 1
Llicenciat en Ciències econòmiques i empresarials 10 6 1 17
Llicenciat en Ciències Físiques 1 1
Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració 1 1
Llicenciat en Ciències Sec. Geològiques 1 1
Llicenciat en Comunicació Audiovisual 14 14
Llicenciat en dret 19 11 8 38
Llicenciat en documentació 3 1 4
Llicenciat en economia 7 8 9 24
Llicenciat en Farmàcia 26 2 3 31
Llicenciat en Filologia 1 1
Llicenciat en Filologia Alemanya 1 1
Llicenciat en Filologia Francesa 1 1 2
Llicenciat en Filologia Hispànica 2 2
Llicenciat en Filologia Anglesa 1 2 3
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evolució D’alumnat matriculat

TITULACIÓ de PROCedÈnCIA VeRA ALCOI GAndIA Totals
Llicenciat en Física 11 11
Llicenciat en Geografia 1 1 2
Llicenciat en Història 1 1
Llicenciat en Història de l’Art 2 2 4
Llicenciat en Humanitats 1 1 1 3
Llicenciat en Informàtica 31 1 3 35
Llicenciat en Medicina 11 2 1 14
Llicenciat en Odontologia 2 1 3
Llicenciat en Pedagogia 1 1
Llicenciat en Periodisme 12 1 1 14
Llicenciat en Psicologia 3 6 2 11
Llicenciat en Psicopedagogia 1 1
Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques 13 1 14
Llicenciat en Química 33 3 4 40
Llicenciat en Sociologia 1 2 3
Llicenciat en Traducció i Interpretació 2 3 1 6
Llicenciat en Veterinària 17 17
Mestre-especialitat d’educació Primària 1 1
MeC (estudis homologats) 1 1
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9.6.3. Programa d’Acollida Universitari 

pau aDreçat a professorat De nou ingrés a la upv .Distribució percentual D’inscripcions per Departament

Departament 01-02 02-03 03-04 04-05’ 05-06 06-07(1)

enGInYeRIA QUÍMICA I nUCLeAR 8,08 4,69 5.20 2.27 10,26
enGInYeRIA MeCÀnICA I de MATeRIALS 10,10 4,69 7.79 2.27 1.45
FÍSICA APLICAdA 5,05 9,38 1.30 2.27
ORGAnITZACIÓ d’eMPReSeS. eCOnOMIA 
FInAnCeRA I COMPTABILITAT 5,05 4,69 2.60 4.55 10.14 15,38

eSTAdÍSTICA I InVeSTIGACIÓ OPeRATIVA 5,05 9,38 1.30 1.45
TeCnOLOGIA d’ALIMenTS 5,05 1,56 2.60 13.64 13.04
eCOnOMIA I CIÈnCIeS SOCIALS 4,04 3,13 3.90 1.45 2,56
enGInYeRIA CARTOGRÀFICA, GeOdÈSIA I 
FOTOGRAMeTRIA 4,04 3,13 2.60 2.27

eGInYeRIA HIdRÀULICA I MedI AMBIenT 4,04 3,13 3.90 2.27 1.45
MATeMÀTICA APLICAdA 1,01 4,69 2.60 2.27 2.90 15,38
COMUnICACIOnS 4,04 3,13 3.90 2.27 13.04 7,69
exPReSSIÓ GRÀFICA ARQUITeCTÒnICA 1,01 3,13 2.60 4.55 1.45 5,13
enGInYeRIA de LA COnSTRUCCIÓ I de 
PROJeCTeS d’enGInYeRIA CIVIL 6,06 1.30 4.55 2,56

SISTeMeS InFORMÀTICS I COMPUTACIÓ 1,01 6,25 3.90 4.55 4.35
BIOTeCnOLOGIA 3,03 1,56 1.30 2.27
COnSTRUCCIOnS ARQUITeCTÒnIQUeS 3,03 3,13 7.79 1.45
LInGÜÍSTICA APLICAdA 2,02 1,56 1.30 2.27 4.35 2,56
InFORMÀTICA de SISTeMeS I COMPUTAdORS 2,02 3,13 3.90 9.09 4.35 2,56
TeRMOdInÀMICA APLICAdA 3,03 1.30
COnSeRVACIÓ I ReSTAURACIÓ de BÉnS 
CULTURALS 1,01 4,69 2.60 11.36 8.70 5,13

dIBUIx 2,02 1,56 1.30 2.27 5,13
MÀQUIneS I MOTORS TÈRMICS 2,02 3,13 2.60
URBAnISMe 1,01 1,56 1.30 1.45 5,13
COMUnICACIÓ AUdIOVISUAL, dOCUMenTACIÓ 
I HISTÒRIA de L’ART 3,03

exPReSSIÓ GRÀFICA en L’enGInYeRIA 1,01 1,56 2.60 2.27 1.45
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Distribució percentual D’inscripcions per centre

Departament 01-02 02-03 03-04 04-05’ 05-06 06-07(1)

enGInYeRIA RURAL I AGROALIMenTÀRIA 2,02 3,13 5.19 2.27
MeCAnITZACIÓ AGRÀRIA 1,01 1,56 1.30
PInTURA 1,56 1.30 4.35 2,56
enGInYeRIA eLÈCTRICA 1,56 9.09 4.55 4.35 5,13
eSCULTURA 1,56 2.60 4.55 2.90 2,56
eCOSISTeMeS AGROFOReSTALS 2,02 1,56 3.90 2.27 2.90 2,56
enGInYeRIA deL TeRRenY 2,02 2.60
MeCÀnICA deL MedI COnTInU I TeORIA 
d’eSTRUCTUReS 8,08 6,25 1.30 1.45

enGInYeRIA de SISTeMeS I AUTOMÀTICA 3.90 2.27 1.45
CIÈnCIA AnIMAL 2.27 1.45
PROdUCCIÓ VeGeTAL 2.27 2,56
QUÍMICA 2.27 4.35
PROJeCTeS ARQUITeCTÒnICS 1.45 2,56
enGInYeRIA eLeCTRÒnICA 1.45
PROJeCTeS d’enGInYeRIA 1.45
(1) Durant el present curs 2006-07 hi han participat 39 professors

Centro 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07
FBA 3,28 7,58 5.19 18.60 16.42 15,38
ePSA 8,2 13,64 11.69 9.30 7.46
ePSG 1,64 10,61 15.58 4.65 17.91 10,26
eTSA 1,64 1,52 6.49 2.99 15,38
eTSeA 14,75 13,64 15.58 23.26 7.46 2,56
eTSeCCP 6,56 6,06 3.90 6.98 1.49 2,56
eTSeGCT 6,56 1,52 1.30
eTSeI 9,84 10,61 11.69 16.28 13.43 17,95
eTSeT 1,64 1,52 3.90 2.33 11.94 10,26
eTSGe 9,84 6,06 7.79 4.65 2.99 2,56
eTSIAP 3,28 6,06 2.60 4.65 2.99
eTSMRe 3,28 4,55 1.30 4.65
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9.6.4. Programa de Formació Inicial Pedagògica per al Professorat Universitari 

el programa de formació incial pedagògica és, des del curs 2006-07 títol propi de la UPV d’eU 
en Pedagogia Universitària

Distribució percentual D’inscripcions per Departament

Departament  99/00  00/01  01/02  02/03  03/04  04/05  05/06  06/07(2)

BIOLOGIA VeGeTAL 2.41
BIOTeCnOLOGIA 1.64 2.54 1.20
CIÈnCIA AnIMAL 2.12 1.64 1.20 4.00
COMPOSICIÓ ARQUITeCTÒnICA 4.25

COMUnICACIÓ AUdIOVISUAL, 
dOCUMenTACIÓ I HISTÒRIA de L’ART 1.64 0.85 1.20

COMUnICACIOnS 8.20 3.39 1.20 8.00 18.52
COnSeRVACIÓ I ReSTAURACIÓ de BÉnS 
CULTURALS 2.54 3.23 7.42

COnSTRUCCIOnS ARQUITeCTÒnIQUeS 8.51 3.28 2.54 3.61 4.00 3.23
dIBUIx 1.64 1.69 3.45 4.00 6.45
eCOnOMIA I CIÈnCIeS SOCIALS 6.38 6.56 4.24 4.82 4.00 6.45 3.70
eCOSISTeMeS AGROFOReSTALS 3.45 3.61 8.00
eSCULTURA 1.20 3.70
eSTAdÍSTICA I InVeSTIGACIÓ OPeRATIVA 1.64 5.93 10.34 4.82
exPReSSIÓ GRÀFICA ARQUITeCTÒnICA 2.12 3.28 3.39 2.41 3.70
exPReSSIÓ GRÀFICA en L’enGInYeRIA 1.64 0.85 4.00
FÍSICA APLICAdA 3.28 6.78 13.79 3.61 4.00 6.45
IdIOMeS 8.51 4.92 2.54 3.45 6.02 8.00 3.70
InFORMÀTICA de SISTeMeS I 
COMPUTAdORS 4.25 6.56 2.54 6.90 4.82 4.00 16.13 3.70

enGInYeRIA CARTOGRÀFICA, GeOdÈSIA 
I FOTOGRAMeTRIA 12.76 6.56 4.24 3.45 4.82 6.45
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Centro 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07
eTSed 16,39 9,09 5.19 8.96 15,38
FI 6,56 3,03 1.30 4.65 1.49 2,56
FAde 6,56 4,55 6.49 4.48 5,13



Departament  99/00  00/01  01/02  02/03  03/04  04/05  05/06  06/07(2)

enGInYeRIA de LA COnSTRUCCIÓ I de 
PROJeCTeS d’enGInYeRIA CIVIL 8.51 1.64 3.39 3.45 1.20 6.45 3.70

enGInYeRIA de SISTeMeS I 
AUTOMÀTICA 3.28 0.85 4.82

enGInYeRIA deL TeRRenY 1.20 3.70
enGInYeRIA I InFRAeSTRUCTURA deLS 
TRAnSPORTS 2.12

enGInYeRIA eLÈCTRICA 1.64
enGInYeRIA eLeCTRÒnICA 2.12 3.28 3.70
enGInYeRIA HIdRÀULICA I MedI 
AMBIenT 4.25 1.64 4.24 6.90 2.41 4.00 6.45

enGInYeRIA MeCÀnICA I de MATeRIALS 2.12 9.32 3.45 6.02 3.23
enGInYeRIA QUÍMICA I nUCLeAR 3.28 10.17 3.45 3.61 8.00 6.45 3.70
enGInYeRIA RURAL I AGROALIMenTÀRIA 2.12 3.28 0.85 6.02 12.00 3.23 3.70
MÀQUIneS I MOTORS TÈRMICS 2.12 3.28 1.69
MATeMÀTICA APLICAdA 4.92 4.24 6.90 8.43 7.42

MeCÀnICA deLS MedIS COnTInUS I 
TeORIA d’eSTRUCTUReS 4.00

MeCAnITZACIÓ AGRÀRIA 3.28 0.85 3.45

ORGAnITZACIÓ d’eMPReSeS, 
eCOnOMIA FInAnCeRA I COMPTABILITAT 14.89 6.56 6.78 3.45 7.23 4.00 3.70

PInTURA 1.64 0.85 4.00
PROJeCTeS ARQUITeCTÒnICS 3.70
PROJeCTeS d’enGInYeRIA, InnOVACIÓ, 
deSenVOLUPAMenT I dISSenY 
IndUSTRIAL I RURAL

3.45 3.61 4.00

QUÍMICA 7.42
SISTeMeS InFORMÀTICS I COMPUTACIÓ 6.38 8.20 3.39 10.34 7.23 3.70
TeCnOLOGIA d’ALIMenTS 1.64 5.08 6.90 4.00 16.13 11.12
TeRMOdInÀMICA APLICAdA 2.12 2.54
URBAnISMe 4.25 1.69 3.45 1.20 4.00 6.45
(2)Durant el curs 2006-07 hi han participat 32 professors
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Distribució percentual D’inscripcions per centre

9.6.5. Gestió de les enquestes d’opinió de l’alumnat sobre l’actuació docent del 
professorat1

9.6.5.1. A la UPV

1 Les dades s’ofereixen sempre amb relació al curs anterior perquè en el moment de presentar la memò- Les dades s’ofereixen sempre amb relació al curs anterior perquè en el moment de presentar la memò-

ria les enquestes del curs 2006-07 encara s’estan processant i no se’n poden oferir.

Centro  99/00  00/01  01/02  02/03  03/04  04/05  05/06  06/07
FBA - 4.92 5.08 3.33 3.45 7.69 6.45 11.11
ePSA 5.45 - 16.1 10.00 6.90 3.85
ePSG 9.09 18.03 7.63 10.00 6.90 19.23 9.68 18.52
eTSA 7.27 1.64 2.54 2.22 - 3.85 3.70
eTSeA 3.63- 6.56 5.08 12.22 17.24 26.92 12.90 11.11
eTSeCCP 16.36 3.28 10.17 6.67 20.69 9.68 11.11
eTSeGCT 9.09 8.20 4.44 3.45 3.23
eTSeI 19.99 14.75 16.1 11.11 10.34 15.38 9.68 14.82
eTSeT - 6.56 2.54 1.11 3.45
eTSGe 5.45 8.20 5.08 5.56 - 3.85 6.45 3.70
eTSIAP 7.27 9.84 5.93 11.11 6.90 3.85 3.23 3.70
eTMRe 5.45 3.28 6.78 1.11 - 6.45 11.11
eTSed 5.45 6.56 11.02 14.44 3.45 7.69 3.23
FI 5.45 8.20 3.39 4.44 13.79 16.13 3.70
FAde 2.54 2.22 3.45 7.69 12.90 7.42
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Curs acadèmic 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06
nre. d’enquestes realitzades 135.688 129.108 121.971 121.630 122.062
Professors enquestats 2.282 2.334 2.405 2.510 2.615
Assignatures implicades 3.025 2.891 2.723 2.791 2.894
Grups implicats 6.200 6.048 5.768 6.049 6.362



9.6.5.2. En centres adscrits

9.6.5.3. Correcció d’exàmens2, elaboració i processament d’enquestes d’opinió

2 Es tracta d’exàmens tipus test o proves objectives de coneixement realitzades sobre fulls per al pro-  Es tracta d’exàmens tipus test o proves objectives de coneixement realitzades sobre fulls per al pro-

cessament mitjançant lector òptic.

CORRECCIÓ D’EXÀMENS TIPUS TEST Nre. DE FULLS
nombre de fulls d’examen llegits 52.667
nombre de proves llegides 619
nombre de sessions (per professor) 394

PROCESSAMENT D’EXÀMENS CORRESPONENTS A OPOSICIONS Nre. 
D’OPOSICIONS

CURS 2006/07 17

LECTURA D’ENQUESTES D’OPINIÓ (Curs 2006-07) (1) Nre. DE FULLS
egressats 3.314
enquesta de nou ingrés 1.925
Pla nacional de Qualitat de les Universitats (PneCU) 833
Tallers alumnat 731
Tallers profesorat 441
Falta d’assistència a classe eTS Informàtica Aplicada 544
(1) Es relacionen els programes amb enquestes que ha processat l’ICE a sol·licitud d’unes altres unitats de la UPV
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Enquestes en Centres adscrits FEE MUST FORD PAX
nre. d’enquestes realitzades 1.139 256 663 503
Professors enquestats 37 18 59 20
Assignatures implicades 69 40 51 41
Grups implicats 89 42 76 41



9.6.6. Gabinet de Recursos Educatiu i Multimèdia

Curs
Professorat Alumnat

Hores Serveis Hores Serveis
02-03 1.039 185 976 71
03-04 2.017,74 303 256,52 31
04-05 1.802,86 285 266,63 40
05-06 1.764,12 300 328,39 26
06-07 2.075,05 346 216,83 22
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evolució D’Hores empraDes

evolució De serveis realitzats



Treballs
Professorat Alumnat

Hores Serveis Hores Servieis
duplicats de cintes de vídeo 7,33 11 0 0

edicions de vídeo 620 63 189,67 15

Gravacions 168 50 0 0

Plató i croma 83 7 24 3

Escàner i filmadora 47,32 10 0 0

Servidor d’arxius de vídeo 32 32 0 0

Captures de vídeos a AVI 31,75 16 1 1

Vídeos d’arxiu 5 7 0 0

Préstecs 624 4 0 0

Conversions de sistemes de vídeo 3,5 2 0 0

duplicats de Cd-ROM i dVd 118,15 71 0 0

Conversió a dVd 335 73 2,16 3

2.075,05 346 216,83 22
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9.6.7. Gabinet d’Orientació Psicopedagògica Universitària

9.6.7.1. Atenció personalitzada a estudiants
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atenció psicopeDagògica inDiviDualitzaDa - campus vera
Interval Entrevistes Nre. d’alumnes atesos
02-03 380 104
03-04 468 117
04-05 634 150
05-06 536 129
06-07 562 142

atenció psicopeDagògica inDiviDualitzaDa -  campus ganDia
Interval Entrevistes Nre. d’alumnes atesos
02-03 49 30
03-04 20 9
04-05 26 13
05-06 14 10
06-07 26 15

serveis 2006-2007



9.6.7.2. Tallers de desenvolupament personal

tallers De Desenvolupament personal - campus vera
Interval Tallers Nre. d’alumnes participants
02-03 18 808
03-04 20 730
04-05 35 652
05-06 38 478
06-07 30 783

tallers De Desenvolupament personal - campus ganDia
Interval Tallers Nre. d’alumnes participants
02-03 6 72
03-04 6 47
04-05 5 101
05-06 7 95
06-07 5 161

tallers De Desenvolupament personal - campus alcoi
Interval Tallers Nre. d’alumnes participants
02-03 6 85
03-04 3 37
04-05 4 81
05-06 7 49
06-07 5 80
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atenció psicopeDagògica inDiviDualitzaDa -  campus alcoi
Interval Entrevistes Nre. d’alumnes atesos
02-03 31 6
03-04 15 5
04-05 23 7
05-06 7 3
06-07 0 0



9.6.8. Programes d’alumnes i professors tutors
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programa D’alumnes tutors

CENTRE 03-04 04-05 05-06 06-07
eTSeAPLI 56 35 28 26
eTSGe 25 60 31 58
ePSA 32 30 36 44
ePSG 80 90 41 37

tallers De Desenvolupament personal

inscripcions en tallers Dirigits a l’alumnat



programa De professors tutors

CENTRE 03-04 04-05 05-06 06-07
eTSeAPLI 38 38 33 29
eTSGe 13 6 13 16
ePSA 34 19 22 22
ePSG 49 48 13 16
eTSA 41 38 20 21
eTSeA 37 35 48 46
eTSeCCP 34 19 0 11
eTSed 74 57 40 43
eTSeGCT 21 19 9 8
eTSeI 67 62 30 41
eTSeT 29 11 18 8
eTSMRe 26 12 20 14
F Ade 22 19 15 11
FBA 50 26 27 20
FI 22 23 20 19
Total UPV 557 432 328 325
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CENTRE 03-04 04-05 05-06 06-07
eTSA 35 45 77 70
eTSeA 31 34 23 31
eTSeCCP 44 73 29 49
eTSed 26 23 17 95
eTSeGCT 21 21 25 13
eTSeI 69 66 58 56
eTSeT 64 47 45 30
eTSMRe 36 41 30 28
F Ade 19 28 13 29
FBA 19 22 24 22
FI 24 23 13 19
Total UPV 581 638 490 607
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evolució De la participació en els programes De tutoratge
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L’Àrea de Medi Ambient és el servei de la Universitat Politècnica de València encarregat de 
realitzar les tasques de gestió i control de l’impacte que la Universitat té sobre el medi ambient, 
amb un doble objectiu: controlar i minimitzar l’impacte de la seua labor docent i investigadora, i 
sensibilitzar ambientalment als futurs professionals que està formant.

9.7.1. Línies d’actuació

9.7.1.1. Projecte d’implantació global d’un Sistema de Gestió Ambiental segons el 
Reglament Europeu 761/2001 (EMAS) a la UPV 

La Universitat Politècnica de València és l’única universitat espanyola que posseeix, en 
l’actualitat, un sistema de gestió ambiental certificat. El Sistema, d’acord amb la Norma UNE-
EN ISO 14001, ha sigut certificat a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals 
i Ports (2002), a l’escola Tècnica Superior d’enginyers Industrials (2003) i a l’escola Tècnica 
Superior d’enginyers Agrònoms (2003).

Fins ara, el desenvolupament de la implantació de la norma esmentada havia tingut lloc unitat 
per unitat (escoles/facultats, departaments i serveis) i s’han obtingut certificats independents. 
Després de comprovar, al llarg d’aquests anys, les dificultats tècniques, econòmiques i ambien-
tals d’abordar la implantació del Sistema de Gestió Mediambiental per unitats aïllades, i des-
prés d’assegurar la viabilitat i millora de les condicions ambientals de la Universitat Politècnica 
de �alència, s’ha considerat apropiat modificar l’abast del sistema i desenvolupar la implantació 
global del Sistema de Gestió Mediambiental per a tota la Universitat i dirigir-nos directament 
a obtenir el certificat EMAS, més exigent que la Norma UNE-EN ISO 14001 i més apropiat en 
tot l’àmbit europeu. Per a això, s’han contractat sis tècnics superiors, que s’encarregaran de 
l’execució tècnica del projecte.

9.7. Àrea de Medi Ambient
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en el mes de maig de 2006, el rector manifestà públicament davant dels màxims representants 
de la Universitat, vicerectors, directors d’escoles, departaments, instituts, etc., el compromís de 
l’equip rectoral en la implantació del sistema, cosa que va significar, de fet, l’inici del projecte. 

Actualment, l’estat del projecte es troba en les fases de realització de la jerarquització d’aspectes 
ambientals i la identificació dels requisits legals ambientals aplicables a la UP�. Ja s’ha finalitzat 
la revisió ambiental inicial de la Universitat, s’ha aprovat la nova versió de la política ambiental 
de la UPV i s’ha constituït la Comissió Ambiental.

D’altra banda, les tres escoles certificades han seguit amb els processos de seguiment i reno-
vació dels seus certificats. 

9.7.2. Gestió de residus produïts per la UPV

9.7.2.1. Gestió de residus perillosos (RP)

Reactius de laboratori, piles botó i no botó, oli industrial, tubs fluorescents, monitors d’ordinador 
i medecines caducades.

La primera retirada de residus perillosos a la UPV es va realitzar l’any 1997. Al llarg del temps 
s’ha observat un considerable increment en les quantitats de RP retirades i s’ha arribat a recollir 
l’any 2006 un total de 33 tones de RP. 
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A més, les quantitats recollides de residus de tubs fluorescents, làmpades de mercuri, com-
pactes fluorescents i halògens, que es gestionen a través del Servei de Manteniment de la 
Universitat, ascendiren a 3.870 kg el 2006. La destinació final d’aquests residus és la planta 
de tractament de VAeRSA, a Bunyol, on se n’extrau el mercuri per a la reutilització posterior, i 
també es reutilitza el vidre i l’alumini obtingut.

2006 2007
3.870 3.160

• Unitats de tubs fluorescents retirades a la UP�.

• Activitats realitzades:

Contractació, mitjançant un concurs, del servei de recollida, transport i tractament de resi-
dus perillosos d’una empresa gestora autoritzada per la Conselleria de Territori i Habitatge. 
Redacció del plec de prescripcions tècniques i informe d’adjudicació (cada 2 anys): em-
presa adjudicatària eCOCAT

Organització i control de retirades periòdiques: es realitzaren 4 l’any 2006

Tramitació de documentació legal amb la Conselleria de Territori i Habitatge. (Autoritzacions 
i documents de control i seguiment de residus) i resta d’organismes competents

Realització, control i seguiment del Pla de Minimització de RP i enviament d’aquest a la 
Conselleria de Territori i Habitatge

Repartiment i control d’envasos homologats per a la segregació de residus

Informació, repartiment i control de les etiquetes i pictogrames identificatius dels residus 
perillosos

Registre de productors de residus perillosos en base de dades

Atenció consultes de productors (codificació, procediment de funcionament, solució de 
problemes específics, etc.)

Realització de comunicats sobre temes relacionats amb els RP

Realització d’estudis d’evolució i de difusió de les gràfiques

Realització de formació general i específica

•

•
•

•

•
•

•
•

•
•
•
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• Millores introduïdes:

Jornades formatives adreçades als productors de residus perillosos 

Lliurament personalitzat d’envasos de RP als productors el mateix dia de la retirada (intro-
duïda a partir de la recollida de RP de novembre de 2005)

Inclusió en la retirada general de RP dels residus de monitors informàtics (introduïda a 
partir de la recollida de RP de novembre de 2005)

Realització de retirades de RP extraordinàries per excessives acumulacions de residus

9.7.2.2.Gestió de Residus No Perillosos (RNP)

Paper i cartó, residus informàtics, envasos lleugers, cartutxos de tinta i tòner, vidre, telèfons 
mòbils, llandes.

• PAPER I CARTÓ

Activitats realitzades:

Adquisició i repartiment de nous contenidors al campus de Vera i difusió de la tipologia i 
número al plànol a través del web.

Contractació, mitjançant concurs, del servei de recollida, transport i tractament de paper 
i cartó d’una empresa gestora autoritzada per la Conselleria de Territori i Habitatge. Re-
dacció del plec de prescripcions tècniques i informe d’adjudicació (cada 2 anys): empresa 
adjudicatària FCC.

xarrades de formació sobre recollida selectiva de pa-
per i cartó als serveis de neteja de la UPV.

Organització i control de retirades periòdiques.

Tramitació de documentació legal amb la Conselleria 
de Territori i Habitatge. (declaració d’envasos i 
residus d’envasos) i amb l’Ajuntament corresponent 
segons el campus.

•
•

•

•

•

•

•

•
•
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Control i repartiment de papereres específiques al personal de la UP�.

Atenció de consultes de productors (resolució de dubtes, procediment de funcionament, 
solució de problemes específics, etc.).

Realització de comunicats sobre temes relacionats amb els residus.

Realització d’estudis d’evolució de les quantitats gestionades i difusió de les gràfiques 
corresponents.

Manteniment de l’adquisició i repartiment de sobres multiusos: control de quantitats i re-
partiment.

Control de l’eficàcia de la retirada selectiva de residus de les contractes de neteja i gestor 
final.

• VIDRE

Adquisició i repartiment de nous contenidors al campus de Vera i 
difusió de la tipologia i número al plànol a través del web.

xarrades de formació sobre recollida selectiva de vidre als serveis 
de restauració de la UPV.

Realització d’estudis d’evolució de les quantitats gestionades i difu-
sió de les gràfiques corresponents.

Atenció de consultes de productors (resolució de dubtes, procedi-
ment de funcionament, solució de problemes específics, etc.).

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
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• RESIDUS INFORMÀTICS, ENVASOS LLEUGERS, MÒBILS, CARTUTXOS DE TINTA I 
TÒNER

Organització i control de retirades periòdiques.

Tramitació de documentació legal amb la Conselleria de Territori i Ha-
bitatge. (declaració d’envasos i residus d’envasos) i amb l’Ajuntament 
corresponent segons el campus.

Atenció de consultes de productors (resolució de dubtes, procedi-
ment de funcionament, solució de problemes específics, etc.).

Millores introduïdes:

Adquisició, ubicació i control de les àrees d’aportació a la UPV (34 punts ubicats al cam-
pus de Vera, 2 a l’escola Politècnica Superior d’Alcoi, 2 a l’escola Politècnica Superior de 
Gandia i 1 a l’escola Tècnica Superior del Medi Rural i enologia, cosa que suposa un 87% 
dels edificis susceptibles d’acollir-los. En aquestes zo-
nes es recullen els residus següents: envasos lleugers, 
cartutxos de tinta i tòner, residus informàtics, piles botó 
i no botó i mòbils.

Realització d’estudis d’evolució de les quantitats gestio-
nades i difusió de les gràfiques corresponents.

•
•

•

•

•
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9.7.3. Control de sorolls a la UPV 

9.7.3.1. Activitats realitzades 
Contractació d’una entitat col·laboradora en qualitat ambiental per al camp de la contami-
nació acústica per a realitzar els mapes de soroll dels campus de la UPV.

Realització d’una avaluació de l’ambient sonor en l’entorn de l’eTSeI, eTSeA i eTSCCP 
(unitats certificades amb la Norma UNE-EN ISO 14001).

Control de l’informe de soroll: supervisió del projecte, resultats i certificats de calibratge 
d’equips. Publicació de resultats en la pàgina web.

Proposta i aplicació de mesures correctores

9.7.4. Control d’abocaments a la UPV 

9.7.4.1. Activitats realitzades
Control i seguiment del permís d’abocament de la UPV per l’Ajuntament de València.

Presa de mostres de les analítiques d’abocaments al campus de Vera de la UPV.

Petició de realitzar anàlisis i comunicació amb l’Institut d’Hidrologia de la UPV.

Recopilació d’anàlisis de resultats i realització d’informes.

•

•

•

•

•
•
•
•

488

SERVEIS

Àrea de Medi Ambient

cartutxos De tinta



difusió dels informes a l’Ajuntament de València, Vicerectorat d’Infraestructures i centres 
implicats.

Proposta i aplicació de mesures correctores.

9.7.5. Control d’emissions atmosfèriques a la UPV 

9.7.5.1. Activitats realitzades
Control i seguiment dels focus d’emissió de la UPV i dels seus aspectes legals

Presa de mostres i analítiques de les emissions atmosfèriques als campus de la UPV

9.7.6. Control de requisits legals aplicables a la UPV

Independentment dels requisits legals ja esmentats, respecte a la gestió de residus, aboca-
ments i soroll, l’Àrea de Medi Ambient realitza la identificació, el compliment, la comunicació 
amb l’organisme competent i el control de la resta de requisits legals de temàtica ambiental que 
ha de complir la UPV:

Legionel·la

Residus de policlorobifenils (PCB) i policloroterfenils (PCT)

Residus sanitaris

etc.

9.7.7. Informació i documentació

9.7.7.1. Serveis documentals de suport a la docència i la investigació
Servei de notícies ambientals

Gestió del fons hemerogràfic i bibliogràfic (catalogació i indexació) imprès i en format elec-
trònic (el fons està format per uns 200 documents)

Gestió del fons de la videoteca

Control de préstecs realitzats, mitjançant la base de dades

Resolució de consultes especialitzades en temes mediambientals

•

•

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
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9.7.7.2. Servei d’informació web de l’Àrea de Medi Ambient. (http://www.upv.es/
medioambiente)

elaboració, manteniment i actualització del servei:

Serveis de consulta de notícies i esdeveniments mediambientals

Servei de difusió de butlletins mediambientals en format electrònic

Servei de difusió d’activitats formatives

Servei d’informació de la gestió de residus universitaris

Difusió de les gràfiques d’evolució d’aspectes ambientals (residus, abocaments, soroll) 

difusió de voluntariats organitzats

difusió ISO 14000

Enllaços a altres oficines de medi ambient pertanyents a altres universitats, a organismes 
de medi ambient, a enllaços relacionats amb la gestió mediambiental, al desenvolupament 
sostenible, a parcs naturals, a associacions amb caràcter mediambiental, etc.

difusió de consells per a la cura del medi ambient, així com una guia de bones pràctiques

Servei de biblioteca, hemeroteca i videoteca de l’Àrea de Medi Ambient

Llançament de campanyes

�oluntariat: formulari via web per a inscripcions, informació i fotografies dels voluntariats 
ja realitzats

9.7.8. Activitats formatives i de difusió

9.7.8.1. Realització de cursos de temàtica mediambiental 
Cursos per a alumnes a través del CFP (Curs de Voluntariat Ambiental al novembre de 
2006, Curs de Sistemes de Gestió Ambiental al maig de 2007)

xarrades per a alumnes:

Alumnes estrangers (eRASMUS: febrer i setembre de 2006)

Alumnes de primers cursos (Jornades d’acollida en diferents escoles al setembre de 2006)

•
○

○

○

○

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
○

○
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Cursos per a PAS: 

Participació en cursos de qualitat

Curs de l’Institut de Formació per a l’Administració i els Serveis Universitaris (UFASU): 
Sistema de Gestió Mediambiental a la UPV (setembre 2005)

Participació mitjançant mòduls de sensibilització ambiental, d’aproximadament una hora 
de durada, en cursos de l’IFASU (un curs el 2006 i set el 2007)

Cursos específics per a escoles/facultats (ETSED el 2006)

Realització d’enquestes generals i particulars per a membres de la UPV

9.7.8.2. Organització i participació en esdeveniments i jornades 

Organització dels actes commemoratius del dia Mundial del Medi Ambient (5 de juny de 
2006)

Organització d’algunes jornades específiques (residus perillosos…)

Organització d’una repoblació forestal al municipi de dos Aigües en coordinació amb 
l’eTSeI (febrer de 2007)

9.7.8.3. Realització de conferències de difusió de les activitats de l’Àrea de Medi 
Ambient

Jornades nacionals i internacionals de presentació del Sistema de Gestió Mediambiental de 
la UPV segons la norma Une-en ISO 14001 (Saragossa 2006, Santiago de Compostel·la 
2007)

9.7.8.4. Col·laboració en activitats culturals de contingut mediambiental (semina-
ris, reforestacions, conferències, etc.)

Canalització d’ofertes d’aquestes activitats a demanda de l’alumnat

•

○

○

○

○

•

•

•

•

•

•
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9.7.9. Programa de relacions institucionals 

Atès l’interès mediambiental a les universitats més punteres, s’han creat diferents xarxes i 
fòrums universitaris en què la UPV està representada: 

Grup de Treball de Medi Ambient de la CRUe.

Reunions 2006: Madrid, Màlaga

Reunions 2007: Santiago de Compostel·la

9.7.10. Voluntariat
Revisió periòdica de la base de dades dels voluntaris (160 membres).

Cerca d’informació per als voluntaris relacionada amb el medi ambient (cursos, conferèn-
cies, activitats…) en les diferents webs d’associacions, com ara el Centre excursionista de 
València, Greenpeace, etc.

Comunicats constants i bidireccionals als voluntaris sobre la realització de tallers, cursos 
relacionats amb el voluntariat mediambiental, etc.

Assistència a cursos, conferències, tallers, trobades sobre voluntariat.

Organització de cursos, tallers i activitats per a voluntariat ambiental de tipus autonòmic i 
nacional.

disseny i gestió de projectes de voluntariat ambiental.

Representació de l’Àrea davant del voluntariat nou.

9.7.11. Associacions
Manteniment i actualització de les llistes d’associacions amb caràcter mediambiental i con-
servacionista nacionals i autonòmiques

enllaços des del web a associacions 

Manteniment de les relacions amb les associacions mediambientals connectades amb 
l’Àrea de Medi Ambient des del punt de vista del voluntariat, actuant com a enllaç entre els 
nostres voluntaris i les associacions

•
•
•

•
•

•

•
•

•
•

•

•
•
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9.7.12. Disseny de campanyes de sensibilització ambiental
disseny de campanyes de sensibilització atenent les prioritats que el nostre sistema uni-
versitari demanda 

disseny del material de difusió: tríptics, cartells, pòsters 

Redacció d’informes

enviament d’informació a través de la xarxa de distribució

Coordinació amb el grup de voluntaris

difusió de la informació a través de ràdio, televisió, premsa

9.7.13. Actuacions en l’entorn dels campus

9.7.13.1. Pla de mobilitat 

Instal·lació de bicicleters nous

9.7.13.2. Zones verdes 

Projecte sobre actuacions en l’enjardinament de la UPV, que inclou:

estudi previ de les zones enjardinades del campus de Vera

Generació de projectes nous 

Arborètums

Rocalla mediterrània com a microreserva, en col·laboració amb la Conselleria de Territori 
i Habitatge

Jardí dels sentits

Ruta botànica

Integració de resultats, elaboració de procediments de gestió sostenible dels jardins

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
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9.8.1. Presentació de l’Institut IDEES

durant el curs acadèmic 2006-2007, l’Institut IdeeS per a la Creació i desenvolupament d’em-
preses, que pertany a la direcció delegada de Polítiques d’Ocupació de la Universitat Politècnicaelegada de Polítiques d’Ocupació de la Universitat Politècnica 
de València (UPV) ha continuat consolidant la seua estratègia de foment de l’emprenedorisme 
i suport al desenvolupament d’empreses, tant a la UPV com al seu entorn. Aquesta estratègia 
està en perfecta harmonia amb la missió emprenedora recollida en els estatuts de la Univer-
sitat Politècnica de València i que la converteixen en un element clau per al desenvolupament 
econòmic i social de la Comunitat Valenciana.

el desenvolupament de la dita estratègia requereix la posada en marxa d’un procés que co-
mença abans de l’arribada de l’emprenedor a l’Institut IdeeS sol·licitant informació i suport, i 
que no finalitza amb la creació de la nova empresa, sinó que n’abraça també el desenvolu-
pament i creixement. els 15 anys d’experiència d’IdeeS prestant serveis a emprenedors han 
permès dissenyar, desenvolupar i millorar el dit procés de manera que cada any puguem oferir 
resultats millors.

durant el present curs acadèmic, l’Institut IdeeS ha posat l’accent en les activitats de sensibi-
lització i dinamització cap a la creació d’empreses procedents de resultats d’investigació (spin-
off), i ofereix serveis especialitzats per a l’assessorament a les dites empreses.ts per a l’assessorament a les dites empreses.

9.8.2. Activitats d’assessorament a l’emprenedor

des que l’emprenedor visita per primera vegada les instal·lacions de l’Institut IdeeS per a sol-
licitar assessorament en la posada en marxa de la seua idea de negoci, fins que constitueixmarxa de la seua idea de negoci, fins que constitueix 
legalment la seua empresa, passa per un procés durant el qual rep una atenció personalitzada 
i contínua dels tècnics d’IdeeS.

9.8. Institut IDEES
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els emprenedors reben assessorament en els aspectes següents:n els aspectes següents:

Anàlisi de previabilitat de la idea de negoci (CdO): anàlisi dels rols de l’equip emprenedor, 
de les línies de negoci i dels recursos necessaris

Anàlisi i investigació del mercat per a idees de negoci de base tecnològica o de productes 
nous: Cerca d’informació de mercat (competència, anàlisi estadística clients potencials), 
vigilància tecnològica i prospecció i investigació empírica

Cerca d’informació i maneig de les bases de dades (SABI, Polibuscador, bases de dades 
de patents, etc.)

Tutoratge en el desenvolupament del pla d’empresa: anàlisi de la viabilitat tècnica, comer-
cial i economicofinancera del projecte empresarial

Informació i assessorament específic sobre concursos i premis per a emprenedors. Asses-
sorament en la presentació del Pe a premis i concursos per a emprenedors i empreses 
IdeeS

Informació i assessorament sobre formes jurídiques, tràmits legals per a la constitució 
de l’empresa, obligacions fiscals i en general sobre qualsevol qüestió relacionada amb la 
seua futura empresa

Informació sobre ajudes i subvencions per a la seua empresa

Cerca de finançament per a l’empresa

Seguiment inicial de les empreses acabades de crear i suport inicial a la gestió de 
l’empresa

9.8.3. Sol·licituds d’informació i assessorament a IDEES

•

•

•

•

•

•

•
•
•

1a visita Jul-
06

Ago-
06

Set-
06

Oct-
06

Nov-
06

Des-
06

Gen-
07

Feb-
07

Març 
-07

Abr-
07

Maig 
-07

Juny 
-07

TOTAL

emprenedors 22 0 23 44 18 22 29 28 25 17 47 27 302
equips 14 0 19 28 13 18 17 20 21 10 35 19 214

SERVEIS

Institut IDEES

495



Distribució D’empreneDors per escola/facultat upv

efectivitat empresarial per escola/facultat upv

496

SERVEIS

Institut IDEES

sol·licituDs D’informació i assessorament



A més, durant aquest curs s’ha posat especial èmfasi a assessorar per a la creació d’empreses més, durant aquest curs s’ha posat especial èmfasi a assessorar per a la creació d’empreses 
de base tecnològica procedents de resultats d’investigació de la UPV. en aquest sentit, l’Institut 
IdeeS ha col·laborat estretament amb el Programa GeSTA de la Conselleria d’empresa, Uni-
versitat i Ciència, i assessora al personal investigador interessat a presentar propostes per a la 
creació de spin-offs. d’igual manera, ha participat activament en el Programa nOeMI (noves 
Oportunitats empresarials Mitjançant la Investigació) de la dita Conselleria, i té entre els seus 
tècnics un agent NOEMI destinat específicament al suport per a la creació de spin-offs a la 
Universitat Politècnica de València.

9.8.3.1. Formació de cèl·lules d’oportunitat de negoci

Les cèl·lules d’oportunitat de negoci són tots els equips emprenedors amb una idea de negoci 
que van a l’Institut IdeeS per a rebre alguna mena d’assessorament relacionat amb la constitu-
ció de la seua empresa i que es comprometen a seguir el procés IdeeS de creació d’empreses 
i, per tant, són susceptibles d’esdevenir empresa IdeeS.

9.8.3.2. Reunions d’assessorament i suport a l’emprenedor

Cèl·lules 
d’Oportunitat

Jul-
06

Ago-
06

Set-
06

Oct-
06

Nov-
06

Des-
06

Gen-
07

Feb-
07

Març 
-07

Abr-
07

Maig 
-07

Juny 
-07 Total

Iniciades 57 0 61 64 73 72 11 18 16 8 29 16 425
en Curs 10 10 12 18 11 11 62 72 88 96 92 110 592
Completades 6 0 6 3 1 7 11 1 0 1 2 8 46
Abandons 4 0 0 6 8 5 9 0 2 7 10 3 54
Total CdO 
actives 67 67 73 82 84 83 73 90 104 104 121 126 1.074

Curs 2006-2007
Jul-
06

Ago-
06

Set-
06

Oct-
06

Nov-
06

Des-
06

Gen-
07

Feb-
07

Març 
-07

Abr-
07

Maig 
-07

Juny 
-07 Total

empreses 
Constituïdes 34 0 28 26 12 18 9 4 0 3 4 7

145
Acumulat 34 34 62 88 100 118 127 131 131 134 138 145
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9.8.3.3. Empreses IDEES constituïdes

gràfic anual De constitució D’empreses iDeas

Motiu de la 
Reunió

Jul-
06

Ago-
06

Set-
06

Oct-
06

Nov-
06

Des-
06

Gen-
07

Feb-
07

Març 
-07

Abr-
07

Maig 
-07

Juny 
-07 Total

explicació Pla 
empresa 25 0 17 21 14 15 11 15 14 8 20 10 78

Assesorament 
emprenedors 34 0 28 26 12 18 12 24 33 13 43 35 160

Assesorament 
Spin-off, PdI 5 0 2 3 2 2 3 1 0 2 9 11 26

entitats 
financeres i 
inversors

3 3 0 2 3 0 11

Reunions amb 
altres institucions 
i esdeveniments

4 4 3 3 3 2 19
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9.8.3.4. Activitats de suport a la creació de spin-offs

des de l’Institut IdeeS s’han desenvolupat les activitats següents per a sensibilitzar, dinamitzarnvolupat les activitats següents per a sensibilitzar, dinamitzar 
i donar suport a la creació i desenvolupament deolupament de spin-offs a la UPV:

Radiografia de les estructures d’investigació de la UP�: Selecció dels instituts universitaris 
d’investigació i les estructures pròpies d’investigació (conegudes com ePI) amb resultats 
d’investigació susceptibles de ser explotats comercialment per mitjà la creació d’una spin-
off. Per a la seua elaboració s’han tingut en compte les variables següents: índex d’activitat 
investigadora, nombre d’investigadors, patents, resultats, capacitats, experiència prèvia 
en creació de spin-offs, entre d’altres. en total s’han seleccionat 28 instituts d’un total de 
42. Això suposa un target de 2.000 individus a què sensibilitzar

Contacte amb els directors dels instituts d’investigació

 Contacte telefònic amb el director de l’institut, visita posterior al director i presentació dels director de l’institut, visita posterior al director i presentació dels 
serveis de l’Institut IdeeS. L’objectiu és implicar el director en el procés de dinamització 
de la resta del personal de l’institut. en l’entrevista es concerta una xarrada, organitzada 
pel dit director en què s’exposen els serveis de l’Institut IdeeS a la resta d’investigadors i 
es capta la seua atenció en matèria de creació de spin-offs. La campanya va començar a 
principi de juny i fins al moment s’han realitzat visites i/o contacte amb 11 directors (subdi-tes i/o contacte amb 11 directors (subdi-
rectors) d’instituts

xarrades als instituts d’investigació

xarrada col·loqui per a tots els interessats de l’institut.  Preferentment es realitzarà a les 
instal·lacions dels instituts.

Fins al moment hem realitzat 5 xarrades:

Institut d’enginyeria energètica 

Institut d’Automàtica i Informàtica Industrial 

Institut de Restauració del Patrimoni

Institut de Seguretat Industrial, Radiofísica i Mediambiental

Institut de Química Molecular Aplicada

•

•

•
○

○

•
•
•
•
•
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Captació d’emprenedors: Assessorament de l’Institut IdeeS

 Fruit de les accions de sensibilització i dinamització anteriorment esmentades, 41 PdI 
s’han posat en contacte amb l’Institut IdeeS per a rebre assessorament en aspectes re-
lacionats amb dubtes jurídics, finançament, constitució de l’spin-off, desenvolupament del 
pla d’empresa, etc.

9.8.4. Activitats de comunicació i difusió

9.8.4.1. IDEES més prop

Aquesta activitat de comunicació té com a objectiu sensibilitzar l’alumnat de les distintes es- objectiu sensibilitzar l’alumnat de les distintes es-
coles i facultats sobre la creació de la seua pròpia empresa i donar a conèixer els serveis de 
l’Institut IdeeS en el dit àmbit.

durant el present curs acadèmic s’ha portat a cap la III edició d’Ideas más Cerca, amb una 
durada de 14 dies (del 26 d’octubre a l’1 de desembre). L’objectiu d’aquesta iniciativa és, d’una 
banda, sensibilitzar l’alumnat de les distintes escoles i facultats sobre la creació de la seua prò-
pia empresa i, de l’altra, donar a conèixer els serveis de l’Institut IdeeS en el dit àmbit.

Per a això s’han instal·lat estands informatius en 12 escoles i facultats dels campus de Vera, 
Gandia i Alcoi de la UPV, en què l’alumnat ha anat a informar-se de les activitats que l’Institut 
IdeeS posa en marxa per a fomentar la creació d’empreses entre la comunitat universitària. en 
total visitaren els estands 377 persones entre alumnes i PdI. alumnes i PdI.

•
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9.8.4.2. Jornades de Motivació Empresarial

Aquest esdeveniment es fa des de 1996 i és un dels instruments més eficaços pel que fa a es fa des de 1996 i és un dels instruments més eficaços pel que fa a 
comunicació i sensibilització d’emprenedors.

el seu objectiu és mostrar en una jornada quin és el procés que ha de seguir un emprene-
dor per a la creació de la seua empresa i mostrar exemples d’èxit de joves empresaris. Les 
ponències versen sobre la idea de negoci, com es pot realitzar el pla d’empresa, habilitats de 
l’emprenedor, finançament de l’empresa, formes jurídiques i tràmits legals de l’empresa, expe-
riències d’emprenedors d’èxit, etc.

els assistents a aquesta jornada tenen la possibilitat de realitzar posteriorment un pla d’empresa 
tutorat pels tècnics d’IdeeS. A més, si els assistents són alumnes de la UPV poden convalidar 
l’assistència i el treball per crèdits de lliure elecció. 

DATA ESCOLA/ FACULTAT Nre de visites
26-Oct escola Politècnica Superior de Gandia 25
31-Oct escola Tècnica Superior d’Informàtica Aplicada 14
2-nov Facultat de Belles Arts 31

3-nov Escola Tècnica Superior de Gestió en l’Edificació 34

7-nov Facultat d’Administració i direcció d’empreses 27
9-nov escola Tècnica Superior d’Arquitectura 51

10-nov escola Tècnica Superior d’enginyers Agrònoms 22
14-nov escola Tècnica Superior d’enginyers de Telecomunicació 39
16-nov escola Tècnica Superior d’enginyeria del disseny 32
17-nov escola Tècnica Superior del Medi Rural i enologia 16

21-nov Escola TS Enginyers de Camins, Canals i Ports (Edifici 2) 42

23-nov Escola Tècnica Sup. d’Enginyers Geodèsica, Cartogràfica i 
Topogràfica 1

28-nov escola Tècnica Superior d’enginyers Industrials (Aulari) 23
1-des escola Politècnica Superior d’Alcoi 20

TOTAL VISITES 377
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durant el present curs acadèmic s’han fet dues Jornades de Motivació empresarial distribuïdes 
entre els campus de Gandia i València.andia i València.

9.8.4.3. Conferències a escoles i facultats
Les conferències van adreçades a alumnes d’últim any de carrera i s’imparteix per un tècnic 
de l’Institut IdeeS. S’hi explica les activitats i serveis que ofereix IdeeS i es presenta l’auto-
ocupació i la creació de la pròpia empresa com una eixida professional possible de l’alumne. 
Sempre que és possible, junt amb el tècnic d’IdeeS assisteix un emprenedor que conta la 
seua experiència en primera persona. en aquesta edició com en les anteriors hi ha hagut una 
gran implicació i col·laboració pel professorat i del centre, sense la qual no seria possible el 
desenvolupament d’aquesta activitat. durant el present curs s’han realitzat 16 conferències a 
què han assistit 180 alumnes.

9.8.4.4. Programa UPTV

entre les accions de comunicació i difusió de l’Institut IdeeS es desenvolupa i emet un progra-
ma setmanal en l’espai Contraseñas de la UPTV. Aquest programa té com a objectiu acostar la 

Data Lloc Assistents
23-nov-06 GAndIA 18

30-nov-06 VALÈnCIA 48

Total Assistents 66

ESCOLA DATA
Nre 

D’ALUMNES
escola Tècnica Superior d’Informàtica Aplicada 9/22/2007 30
escola Tècnica Superior d’enginyeria del disseny 10/2/2006 45
escola Tècnica Superior d’enginyeria del disseny 10/3/2006 36
eTSe Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica 10/4/2006 22
Colegi Oficial d’Enginyers Industrials �alència 11/23/2006 18

Total Asistentes 151
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realitat emprenedora i empresarial a la comunitat universitària. Té format d’entrevista en què, 
generalment, participa un professor de la UPV especialista en la matèria a tractar, una empre-
sa nascuda amb l’ajuda de l’Institut IdeeS i un tècnic d’IdeeS. durant el programa s’emeten 
vídeos elaborats per l’Institut IdeeS sobre el mateix institut o sobre empreses IdeeS. el toc 
d’actualitat el posa l’espai de notícies de caràcter econòmic i d’interès general per a empreses 
i emprenedors, presentat per personal IdeeS.

el programa s’emet per la UPTV els dijous de 13.30 a 14.30 en directe i a les 9.30 i a les 5.30 
en diferit.

Data d’emissió Títol del Programa

13.07.2006 desenvolupament de les noves tecnologies en la indústria electrònica

20.07.2006 desenvolupament de programari en l’entorn multiobra
14.09.2006 Turisme actiu rural
21.09.2006 Jornades dIFUTeC
05.10.2006 Art ceràmic valencià
19.10.2006 energies renovables: el biodièsel
26.10.2006 disseny i creativitat
09.11.2006 disseny i allotjament web
16.11.2006 energia solar
30.11.2006 Formació dirigida a emprenedors
21.12.2006 Arquitectura i disseny
28.12.2006 L’ensenyament en activitats extraescolars
11.01.2007 Trobada entre emprenedors, innovació i creació empresarial
18.01.2007 Construccions bioclimàtiques
25.01.2007 especial Mesa Redonda Powerfull IdeAS Summit
01.02.2007 Beca emprenedors Fundació Lubasa - Institut IdeeS
08.02.2007 neRV 
22.02.2007 Ordenació Territorial Sostenible
01.03.2007 disseny Web i Imatge Corporativa
08.03.2007 Laboratori de Mesures Acústiques i electromagnètiques
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Total programes emesos en directe: 29

9.8.4.5. Fòrum d’Ocupació

L’Institut IdeeS ha participat, igual que en anys anteriors en el Fòrum d’Ocupació que, des 
de l’any 2001, organitza la direcció delegada de Polítiques d’Ocupació de la UPV. el Fòrumgada de Polítiques d’Ocupació de la UPV. el Fòrum 
d’Ocupació 2006 es va fer els dies 18 i 19 d’octubre amb l’objectiu de produir un acosta-
ment de l’alumnat i titulats de la Universitat al coneixement de la realitat i cultura empresarial. 
L’autoocupació i la creació d’empreses de base tecnològica formen part d’aquesta realitat em-
presarial, per la qual cosa l’Institut IdeeS col·labora amb l’organització del Fòrum a través de 
la seua participació activa i informa sobre les possibilitats de l’autoocupació i els serveis quesibilitats de l’autoocupació i els serveis que 
ofereix l’Institut IdeeS per a donar suport a la creació d’empreses.

9.8.4.6. Congrés Internacional FEMSTART

Fet els dies 26 i 27 d’abril de 2007, com a resultat de la participació de l’Institut IdeeS en elció de l’Institut IdeeS en el 
projecte europeu del mateix nom. Hi assistiren quasi 100 persones procedents de 7 païsoses procedents de 7 països 
distints. Aquest congrés va ser patrocinat per la Fundació Bancaixa.

Data d’emissió Títol del Programa
22.03.2007 Turisme adaptat i Cria de Cavalls
29.03.2007 energia Solar
19.04.2007 Femstart
10.05.2007 CeRTAMen VALÈnCIA IdeA (I)
17.05.2007 CeRTAMen VALÈnCIA IdeA (II)
31.05.2007 especial III Jornada del Sistema Universitari Públic Valencià
14.06.2007 entorn Multimèdia
21.06.2007 Mitjans de Comunicació
28.06.2007 Tota Mitjana Comunicació
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9.8.4.7. III Jornada del Sistema Universitari Públic Valencià: Innovació i 
Emprenedorisme en l’Educació Superior

Feta el 8 de maig de 2007, es tracta d’una jornada de trobada entre les universitats de la Comu-
nitat Valenciana perquè a través de l’intercanvi d’experiències, amb l’assessorament d’expertsvés de l’intercanvi d’experiències, amb l’assessorament d’experts 
nacionals i/o internacionals, s’establisca el marc més adequat i eficaç per a facilitar el desen-
volupament i posada en marxa d’ofertes formatives generals interuniversitàries, específica-
ment orientades a la dinamització, potenciació i desenvolupament de les actituds i el caràcter 
emprenedor, i en conseqüència a l’efectiva realització d’accions emprenedores per la població 
universitària. L’Institut IdeeS va participar, junt amb el Vicerectorat de Convergència europea, 
la Conselleria d’Educació i l’Institut de Ciències de l’Educació de la UP� en la planificació, or-
ganització i celebració de l’esdeveniment.eveniment.

Inscripcions 98

Nacionalitat
espanya 80
Alemanya 5
Letònia 5
Mèxic 4
Països Baixos 2
Polònia 1
Romania 1

Segregació per sexe
dones 78
Homes 10
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Report d’assistència

9.8.4.8. Activitats de formació per a emprenedors

L’Institut IdeeS realitza diverses accions de formació adreçades a emprenedors i joves em-
presaris amb l’objectiu de donar-los suport en les matèries fonamentals a l’hora de crear una donar-los suport en les matèries fonamentals a l’hora de crear una 
empresa i en què tenen carències, a causa que la formació universitària rebuda és de caràcter 
tècnic o diferent a la gestió empresarial.

Les accions formatives de l’Institut IdeeS es divideixen en:stitut IdeeS es divideixen en:

Tallers d’Oportunitat de negoci i estudi de la Viabilitat

Tallers de Gestió de Pimes

Comptabilitat

Màrqueting

Obligacions Fiscals

Organització empresarial

Seguretat a l’Oficina i Contractació Laboral

Curs en línia emprender con Éxito

Programa Formant emprenedors

Cursos de desenvolupament directiu

•
•

○

○

○

○

○

•
•

○

Universitat Asisstents Ponents Totals
Jaume I de Castelló 5 2 7
Miguel Hernández d’elx 1 2 3
Alacant 4 2 6
València 27 2 29
Politècnica de València 99 2 101
TOTAL 146
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Planificació Estratègica, Operativa i Quadre de Comandament Integral

Gestió del Temps i delegació

Tècniques de negociació

Cursos de Gestió empresarial

Comptabilitat Pràctica Aplicada a l’empresa

Taller Pràctic ISO 9000 (2 edicions)

Comptabilitat Pràctica Aplicada a l’empresa (2 edicions)

Aspectes Jurídics de la Creació d’empreses: Formes Jurídiques, Fiscalitat i Contrac-
tació Laboral

Finances per a no Financers

Cursos de desenvolupament Personal

Tècniques de Presentació

Treball en equip

Tècniques de Venda

Addicionalment, l’Institut IdeeS col·labora amb diversos departaments en assignatures regla- l’Institut IdeeS col·labora amb diversos departaments en assignatures regla-
des de 1r, 2n i 3r cicles, relacionades amb l’emprenedorisme i la creació d’empreses. cicles, relacionades amb l’emprenedorisme i la creació d’empreses.

9.8.5. Activitats de desenvolupament empresarial

9.8.5.1. Parc Innova

durant aquest curs s’ha rellançat Parc Innova, un servei de l’Institut IdeeS per a empresesha rellançat Parc Innova, un servei de l’Institut IdeeS per a empreses 
innovadores que permet a les empreses allotjades tenir accés als avantatges d’Internet i del 

•
•
•

○

•
•
•
•

•
○

•
•
•

Jul-
06

Ago-
06

Set-
06

Oct-
06

Nov-
06

Des-
06

Gen-
07

Feb-
07

Març 
-07

Abr-
07

Maig 
-07

Juny 
-07

nre d’alumnes 124 74 171 179 90 84 104 108 129 0 23 1.086
nre de cursos 6 3 9 8 3 3 5 5 7 0 1 50
nre d’hores impartides 66 38 110 80 12 12 46 36 76 0 20 496
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comerç electrònic. Fins al moment han subscrit el contracte amb Parc Innova 26 empreses de 
6 sectors distints. L’Institut IdeeS ofereix a través de Parc Innova els serveis següents:

Compra d’un domini (.es, .com, etc.) durant un any

disseny d’un web corporatiu adaptat a l’empresa. Si el model de negoci és susceptible 
d’adaptar-se al comerç electrònic oferim una botiga de comerç electrònic amb funcionali-
tats B2C i B2B.

Programari per a la gestió del contingut del web per l’usuari

5 comptes de correu electrònic més 5 àlies

Hostatge (hosting) gratuït durant un any

Assessorament personalitzat sobre les TIC 

el portal Parc Innova es pot visitar a <www.parqueinnova.com>.

•
•

•
•
•
•
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9.8.6. Prospecció d’oportunitats de negoci i estudis de mercat

Aquestes activitats se centren en:

detecció de noves oportunitats de negoci

Informe econòmic de les empreses de la competència

dimensionament del mercat

Càlcul de l’índex de creixement del mercat

 Informació tecnològica i noves aplicacions

L’objectiu és que puguen constituir una base d’informació per sectors que puga ser útil per al 
desenvolupament de les empreses IdeeS constituïdes en els dits sectors. Proporcionen un 
valor afegit a les empreses que passen pels nostres serveis.

•
•
•
•
•

TEMÀTICA ESTUDIS REALITZATS

Biodièsel
 Informe econòmic d’empreses de la competència
 Vigilància tecnològica i econòmica del sector

energia solar estudi de mercat sobre energia solar i tèrmica

Ceràmica

Elaboració d’enquesta científica per a investigació operativa
Tractament SPSS
Reporting final
Informe sobre el sector ceràmic

Planta biomassa
Informe internacional sobre l’estat de plantes híbrides de biomassa
Informe econòmic d’empreses inversores en plantes híbrides de biomassa
Informe sobre legislació

Sensors sense fil
detecció de noves oportunitats de negoci
Informe sobre sensors sense fil

Alimentació ecològica
elaboració d’enquesta per a investigació operativa de testeig de producte
Tractament SPSS i reporting final
estudi de mercat d’aliments ecològics CV

electrònica

elaboració d’enquesta per a investigació operativa de testeig de producte
Tractament SPSS i reporting final
estudi de mercat d’alarmes electròniques portàtils
detecció de nous canals de distribució
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9.8.7. Projectes i col·laboracions
durant el present curs, l’Institut IdeeS per a la Creació i desenvolupament d’empreses ha des-
envolupat i/o participat en els projectes següents finançats per convocatòries públiques:

TEMÀTICA ESTUDIS REALITZATS

Salut

elaboració d’enquesta per a investigació operativa de testeig de producte
Tractament SPSS i reporting final
estudi de mercat mundial nutrició enteral
Cerca de patents

energia
estudi de mercat d’energia solar tèrmica i fotovoltaica
Informe econòmic d’empreses de la competència

electromedicina

Informe econòmic d’empreses de la competència
dimensionament del mercat
Càlcul de l’índex de creixement del mercat
Informació tecnològica i noves aplicacions

Consultoria TIC

Informe econòmic d’empreses de la competència
dimensionament del mercat
Càlcul de l’índex de creixement del mercat
Informació tecnològica i noves aplicacions

Organisme finançador Projecte Descripción

Conselleria d’empresa, 
Universitat i Ciència

Xarxa de Parcs Científics 
de la Comunitat 
Valenciana

Projecte finançat pel MEC. Període 2006 i 2007. 
L’objectiu és la posada en marxa i desenvolupament de 
la Xarxa de Parcs Científics de la C�.

Conselleria d’empresa, 
Universitat i Ciència Programa nOeMI

Participació activa en el programa nOeMI (noves 
Oportunitats empresarials Mitjançant la Investigació), 
impulsat per la Conselleria d’empresa, Universitat i 
Ciència de la Generalitat Valenciana. Resultat d’aquest 
programa ha sigut la formació i incorporació posterior 
d’un dels tècnics IdeeS al programa nOeMI, qui 
posteriorment ha passat a formar part de la plantilla 
de tècnics de suport a la creació d’empreses de base 
tecnològica de l’Institut IdeeS.
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Organisme finançador Projecte Descripción

SeRVeF Quinzena IdeeS

Organització d’esdeveniments per a l’intercanvi de 
coneixements i la realització d’activitats divulgatives 
relacionades amb les matèries pròpies del Servef. 
Realització d’una quinzena informativa sobre les 
activitats i sereveis d’IdeeS en les diferents escoles i 
facultats de la UPV.

IMPIVA IdeeS RenOVA

detecció de les necessitats del sector d’energies 
renovables a través de la realització d’anàlisis de 
prospectiva, de mercat i econòmica.
Foment de la creació i el desenvolupament d’empreses 
en sectors emergents i orientació segons els resultats 
obtinguts en les anàlisis anteriors.

IMPIVA Llançament del Parc 
InnOVA

Llançament del centre comercial virtual Parc Innova per 
a l’accés a la societat de la informació i Internet a les 
empreses innovadores i de base tecnològica creades 
amb el suport de la UPV.

Comissió europea FeMSTART

L’objectiu principal d’aquest projecte se centra a 
exposar una radiografia de la situació actual de la 
dona investigadora en el món universitari, i recopilar 
tant lws necessitats i dificultats existents a l’hora de 
posar en marxa les seues pròpies empreses. Per a 
això, s’organitzaran sis debats públics en les diferents 
universitats de la Ue sòcies del projecte. Període: 2006-
2008.

Fundació LUBASA
Premis Joves 
emprenedors LUBASA 
- IdeeS

Signatura d’un conveni entre la UPV a través de l’Institut 
IdeeS i la Fundació LUBASA per a convocar premis per 
a emprenedors procedents de l’Institut IdeeS. el 2006 es 
va fer la 1a edició.

SeRVeF Premis a joves 
emprenedors del SeRVeF

Participació i col·laboració en el jurat i procés de selecció 
dels premis SeRVeF per a joves emprenedors.
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9.8.8. Pàgina web d’IDEES

durant el present curs acadèmic s’ha desenvolupat i llançat la nova pàgina web IdeeS, queenvolupat i llançat la nova pàgina web IdeeS, que 
oferirà més i millors serveis a l’emprenedor a través de la xarxa.és de la xarxa.
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el Servei Integrat d’Ocupació de la Universitat Politècnica de València, que depèn de la direc-
ció delegada de Polítiques d’Ocupació, és l’òrgan impulsor i gestor de totes les iniciatives que 
s’adopten en matèria d’ocupació en aquesta universitat i té com a objectiu contribuir a la millor 
inserció laboral dels seus titulats. 

El Servei Integrat d’Ocupació fomenta i gestiona la realització de pràctiques i projectes de final 
de carrera en empreses i institucions, proporciona a l’alumnat orientació professional i formació 
per a l’ocupació, desenvolupa polítiques actives d’intermediació laboral entre ofertes i deman-
des de treball i realitza el seguiment de la inserció laboral i trajectòria professional dels titulats, 
mitjançant l’Observatori d’Ocupació i Formació.

La Universitat Politècnica de València és una universitat orientada a l’ocupació, que té cura de 
l’ocupació dels seus titulats i manté des de fa temps com una de les seues funcions objectiu 
el compromís ferm de contribuir a la primera ocupació d’aquests. Amb aquest objectiu en els 
últims anys els òrgans de govern de la Universitat han pres múltiples iniciatives per a posar a 
disposició de l’alumnat els serveis, que n’afavoreixen l’ocupabilitat i en contribueixen a la millor 
i més ràpida inserció laboral. La importància que la UPV atribueix a l’ocupació dels seus titulats 
ha quedat palesa, una vegada més, en ser la primera Universitat que el març de 2000 creà el 
Vicerectorat d’Ocupació, actualment integrat en l’equip de direcció de la Universitat com a di-
recció delegada de Polítiques d’Ocupació. Per a donar un nou impuls a totes les activitats rela-
cionades amb l’ocupació de l’alumnat, que es desenvolupaven des de 1982, a l’octubre de l’any 
2000 el Vicerectorat d’Ocupació va crear el Servei Integrat d’Ocupació (SIO). Aquestes dues 
decisions han contribuït decididament al desenvolupament de noves iniciatives i activitats per a 
incrementar les relacions amb les empreses i així afavorir la primera ocupació dels titulats. 

Per al desenvolupament de les seues activitats, el SIO estableix relacions i convenis de 
col·laboració amb un nombre important, i cada vegada major, d’empreses i institucions, que 

9.9. Servei Integrat d’Ocupació
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amb les ofertes de pràctiques al centre de treball contribueixen a completar la formació del 
nostre alumnat, i amb les ofertes d’ocupació per a titulats afavoreixen la primera ocupació i la 
millora d’ocupació d’aquests. 

Així mateix, entre altres activitats singulars, el SIO gestiona la convocatòria anual dels Pre-
mis UPV-BAnCAIxA per a Projectes de Final de Carrera, realitzats en empreses i institucions 
mitjançant Programes de Cooperació educativa i la realització anual d’un Fòrum d’Ocupació, 
concebut com a fira d’ocupació que possibilita la trobada directa entre empreses i alumnes.

Amb l’objectiu de continuar ampliant les vies de relació d’alumnes i titulats de la UPV amb les 
empreses en l’àmbit internacional, durant l’any 2006 el Servei Integrat d’Ocupació ha assumit la 
responsabilitat de gestionar dos programes per a realitzar pràctiques en empresa a l’estranger: 
el programa europeu de mobilitat Leonardo da Vinci per a titulats i el Programa de la UPV Blas-
co Ibáñez per a fer possible realitzar pràctiques a empreses en països no inclosos en el pro-
grama europeu Leonardo da Vinci. Són dues iniciatives necessàries en un món globalitzat que, 
cada vegada més, requereix la formació complementària que amb les pràctiques en empreses 
a l’estranger es pot adquirir: l’habilitat per a treballar en entorns interculturals i el coneixement 
d’idiomes.

També durant l’any 2006 al Servei Integrat d’Ocupació se li ha atribuït la responsabilitat de 
promocionar la firma de convenis per a crear càtedres d’empresa i de centralitzar el seguiment 
de les seues activitats. Les iniciatives desenvolupades per les càtedres d’empresa han de ser-
vir per a complementar la formació de l’alumnat de la UPV i per a acostar-los al coneixement 
d’importants empreses amb un marc ampli de col·laboració a la UPV.

Una altra iniciativa important posada en funcionament, durant l’any 2006, pel Servei Integrat 
d’Ocupació ha sigut la creació de <dirempleo.es>, el portal d’ocupació de la UPV. el seu ob-
jectiu és captar més ofertes de llocs de treball per a alumnes i titulats de la UPV. Mitjançant 
<dirempleo.es>, el portal d’ocupació de la UPV, les empreses poden publicar directament les 
ofertes d’ocupació per a alumnes i titulats de la UPV i els alumnes i titulats, si ho consideren 
oportú, poden presentar la seua candidatura a aquestes ofertes enviant directament el seu 
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currículum. d’aquesta manera el SIO ha obert una nova manera de relació amb les empreses 
que ofereixen ocupació, que s’afegeix a les ofertes d’ocupació, gestionades pel personal del 
SIO en col·laboració amb el Servef, i al Fòrum d’Ocupació, que cada any es realitza al campus 
de la universitat.

el SIO participa en projectes internacionals relacionats amb la inserció laboral dels titulats i 
col·labora en projectes amb institucions i entitats públiques i privades, com ara el Servei Valen-
cià d’Ocupació i Formació (Servef),l’Agència nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació 
(AneCA) i la Confederació empresarial Valenciana (CeV), entre d’altres.

L’objectiu és prestar un servei integral, útil per a l’alumne i útil per a les empreses, per tal de 
facilitar a l’alumne el trànsit de la Universitat al món laboral i contribuir perquè les empreses 
troben a la Universitat Politècnica de �alència els professionals més qualificats, que necessiten 
per a continuar desenvolupant-se, en l’actual marc de la globalització.

9.9.1. Pràctiques en empreses i institucions

9.9.1.1. Presentació

els estudis de seguiment d’inserció laboral de graduats universitaris coincideixen que un dels 
mitjans més eficaços per a la consecució de la primera ocupació dels titulats universitaris és 
realitzar pràctiques a empreses i institucions. La realització de pràctiques a empreses i insti-
tucions durant els estudis dóna l’oportunitat a l’alumnat de combinar els coneixements teòrics 
amb els de contingut pràctic i d’incorporar-se al món professional amb experiència i coneixe-
ment de les exigències de les relacions laborals al lloc de treball. Les pràctiques permeten que 
les empreses i institucions col·laboren en la formació dels futurs graduats, i contribuïsquen a 
introduir amb realisme els coneixements i habilitats, que el treball quotidià exigeix en la forma-
ció de l’alumnat, i facilitar altres futures col·laboracions entre les empreses i institucions i la 
Universitat. La gestió d’aquestes pràctiques a la Universitat Politècnica de València es realitzen 
mitjançant el marc legal dels Programes de Cooperació educativa.
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La realització de pràctiques en empresa i institucions generen beneficis per a tots els agents 
implicats: empreses/institucions, alumnes i universitat.

Les empreses i institucions poden realitzar estudis o projectes concrets, que sovint no es rea-
litzen per falta de temps i/o personal capacitat, a més de conèixer els nivells de formació i les 
habilitats al lloc de treball de qui hi puga ser futur candidat a ocupar un lloc de treball, una ve-
gada obtinguda la graduació a la universitat.

Les empreses i institucions amplien la seua esfera de relació amb el món universitari que afa-
voreixen noves línies d’actuació en col·laboració amb la Universitat. Les empreses i institucions 
en col·laborar amb la universitat faciliten la formació integral de l’alumnat, cosa que es tradueix 
en una millor capacitació dels futurs professionals i directius, que demana el mercat laboral i la 
societat.

L’alumnat aporta idees, coneixements i noves formes de fer que poden resultar molt profitoses 
per a les empreses i institucions, i hi contribueixen a impulsar processos d’innovació.

La realització de pràctiques permet a l’alumnat aplicar els coneixements apresos en el seu cicle 
formatiu a la resolució de problemes reals, i simultàniament aprèn també a relacionar-se en un 
entorn empresarial.

Les pràctiques a empreses i institucions poden ser convalidades per l’alumnat com a crèdits de 
lliure elecció d’acord amb la normativa de cada centre docent.

La universitat coneix a través de l’experiència de l’alumnat i dels tutors de l’empresa i de la 
universitat els requeriments de coneixement i habilitats que es demanaran als futurs graduats 
i amplia les relacions amb les empreses a altres camps de col·laboració mitjançant convenis 
d’investigació, formació, transferència de tecnologia, etc. Com més coneixement tinga la uni-
versitat dels requeriments del mercat laboral millor pot ajustar la formació rebuda a les deman-
des de la societat.
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9.9.1.2. Característiques generals de les pràctiques

Les pràctiques que van realitzar durant 2006 els alumnes de la UPV es van caracteritzar per:

Mitjana d’hores per pràctica: 494 hores

Mitjana de mesos per pràctica: 4,7 mesos

Percentatge de pràctiques que perceben borsa econòmica: 89%

Borsa econòmica mitjana per a pràctiques de 8 hores al dia: 755 euros/mes

Borsa econòmica total percebuda pels alumnes: 11.628.578 euros

nombre de professors que tutoraren pràctiques: 1.135 tutors acadèmics

9.9.1.3. Pràctiques realitzades

durant l’any 2006, es realitzaren 8.438 pràctiques en entitats públiques i privades. La distribució 
per escoles i facultats de les pràctiques a empreses realitzades el 2006 i 2005 és la següent: 

•
•
•
•
•
•
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9.9.1.4. Empreses i institucions

Aquestes pràctiques es desenvoluparen en 2.898 empreses i institucions diferents, amb què 
la Universitat manté un conveni de col·laboració educativa. d’aquestes, un 5% corresponen a 
institucions públiques. Les empreses i institucions que un nombre d’alumnes més gran, amb 
borsa econòmica, acolliren durant 2006 foren:

FORd eSPAÑA, SA

CenTRO TeCnOLOGICO deL MUeBLe Y LA MAdeRA

CAJA de AHORROS deL MedITeRRAneO

dIMenSIOn InFORMATICA, SL

VOSSLOH eSPAÑA SA

FUnd. OFIC. VALenC. PARA LA SOCIedAd de LA InFORMACIÓn

BAnCAIxA

COnSeLLeRIA de JUSTÍCIA I AdMInISTRACIÓ PÚBLICA

CM ARQUITeCTURA, InGenIeRIA, URBAnISMO Y MedIO AMBIenTe

COMPAnY FOR SOFTWARe And deVeLOPMenT, SA

La distribució del nombre d’empreses col·laboradores per a cadascuna de les escoles i facul-
tats, el 2006 i 2005 és la que es mostra en el gràfic. 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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9.9.1.5. Alumnes que realitzen pràctiques

L’any 2006, un total de 5.980 alumnes de la UPV realitzaren pràctiques a empreses i institucio-
ns, dels quals vora el 12% realitzaren més d’una pràctica a empreses diferents. La distribució 
per cicle acadèmic l’any 2006 queda reflectida en la taula: 

9.9.1.6. Gestió administrativa

en la gestió de pràctiques a empreses es va realitzar el seguiment de 4.704 sol·licituds 
d’alumnes en pràctiques que realitzen les empreses i institucions. A més, de vegades, es 
realitzà una preselecció de l’alumnat a participar en el programa de pràctiques. des del Ser-
vei Integrat d’Ocupació es van atendre 11.250 demandes d’informació tant d’empreses com 
d’alumnes. Respecte a la gestió dels convenis de col·laboració educativa, es van tramitar 
2.898 convenis nous, 8.438 annexos i 4.090 enquestes de valoració de les pràctiques reali-
tzades.

9.9.1.7. Gestió de la qualitat

La gestió de pràctiques a empreses ha mantingut el Sistema de Gestió de la Qualitat que ja 
tenia implantat, el qual orienta el servei que es presta, cap a la satisfacció dels seus clients 
(alumnes i empreses) mitjançant un procés de millora contínua. en l’actualitat, els serveis 
centrals i els centres: ePSA, eTSA, eTSeA, eTSeCCP, eTSeGCT, eTSeI, eTSGe, eTSIAP, 
FI, ETSMRE, ETSED, FADE i FBA han sigut certificats per AENOR d’acord a la norma ISO 
9001-2000.

Cicle Percentatge
Primer cicle 47,9%
Primer i segon cicle 41,8%
només segon cicle 9,0%
C.F. Permanent 1,2%
F. Postgrau 0,1%
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9.9.2. Pràctiques a l’estranger

9.9.2.1. Presentació

És un fet que la nostra societat evoluciona cap a un món sense fronteres, conseqüència de la 
globalització mundial. Això repercuteix, sens dubte, en els nostres estudiants, els quals, a l’hora 
de buscar la primera ocupació, han de tenir no solament coneixements tècnics, sinó també han 
de desenvolupar competències o habilitats, entre les quals el coneixement de llengües estran-
geres i l’habilitat per a entendre i treballar en contextos internacionals.

el Servei Integrat d’Ocupació ha volgut ajudar titulats i estudiants de la UPV a pujar a aquest 
tren d’alta velocitat que està en marxa, i donar-los suport en l’adquisició de competències 
tant lingüístiques com interculturals tan necessàries avui dia. Les pràctiques en empreses a 
l’estranger es mostren com un instrument eficaç per a aquestes finalitats, a més de propor-
cionar-los una important possibilitat de contractació futura, en un món en què creix el nombre 
d’empreses amb centres de treball en diferents països. Les pràctiques a l’estranger permeten 
al titulat o estudiant conèixer la cultura empresarial, els valors i formes de treballar del país de 
realització de la pràctica, així com obtenir un domini de l’idioma del país; tot això sense oblidar-
nos que tota pràctica en empresa ofereix una formació complementària i experiència pràctica 
indispensable per a tot acabat de titular que s’incorpora al mercat laboral.

des de mitjans del passat any el Servei Integrat d’Ocupació gestiona un nou Servei de Pràcti-
ques a l’estranger que va començar, de primer, per gestionar un nou programa de la Universitat 
Politècnica de València: el Programa Blasco Ibáñez. Posteriorment, en l’últim quadrimestre de 
l’any inicià la gestió del Programa Leonardo da Vinci de la Unió europea per a titulats de la 
UP�, que, fins ara, estava gestionant l’Oficina de Programes d’Intercanvi de la UP�.

• El Programa Blasco Ibáñez

es tracta d’un nou programa que la Universitat Politècnica de València posa en marxa per a 
donar resposta a totes les demandes de pràctiques a l’estranger, que no poden acollir-se al 
Programa Leonardo da Vinci de la Unió europea.
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Així, és un programa destinat a oferir una beca per a realitzar pràctiques a Amèrica, Àfrica, 
Àsia, Oceania i als països europeus no recollits pel Programa Leonardo.

• El Programa Leonardo da Vinci

el Programa Leonardo da Vinci, programa europeu de mobilitat per a pràctiques de titulats, que 
ha gestionat des de l’any 1998 l’Oficina de Programes Internacionals d’Intercanvi, des de set-
embre de 2006 es gestiona al Servei Integrat d’Ocupació, per tal d’agrupar en el mateix servei 
tota la gestió de pràctiques en empresa de la UPV. L’actual projecte té com a objectiu realitzar 
100 pràctiques i finalitza al maig de 2008. Des de final de 2006 s’està preparant el projecte per 
a la pròxima convocatòria.

9.9.2.2. Activitat

el Programa Blasco Ibáñez es va posar en marxa al juny de 2006, moment en què començaren 
a eixir els primers becaris Blasco Ibáñez amb destinacions tan dispars com són la República 
dominicana, els eUA i Suïssa.

La durada mitjana d’aquestes tres estades va ser de 6 mesos i les escoles de procedència dels 
titulats van ser l’escola Tècnica Superior d’enginyers Agrònoms, l’escola Tècnica Superior de 
Camins, Canals i Ports i l’escola Tècnica Superior d’enginyers en Telecomunicacions.

Respecte al Programa Leonardo da Vinci, des de setembre 2006 són 8 titulats UPV els que han 
anat amb destinació a un dels 25 països de la Ue per a realitzar una pràctica en una empresa 
estrangera. els països de destí han sigut: Alemanya, Àustria, Polònia, eslovàquia, Itàlia, Grè-
cia, Turquia i Irlanda. 

Quant a l’escola o facultat de procedència dels titulats, 3 procedeixen de la Facultat de Belles 
Arts i 2 de l’escola Tècnica Superior d’enginyers en Telecomunicació; la resta procedeixen 
de l’escola Tècnica Superior d’enginyers Industrials, l’escola Tècnica Superior d’enginyeria 
del disseny, l’escola Tècnica Superior d’enginyers Agrònoms, l’escola Tècnica Superior 
d’enginyers de Camins, Canals i Ports i l’escola Tècnica Superior d’Informàtica Aplicada.
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Quant a la durada d’aquestes pràctiques, la meitat dels titulats han optat per una pràctica d’un 
any i l’altra meitat per pràctiques de 6 mesos.

de les entitats d’acollida dels titulats, que ja estan realitzant les pràctiques, 5 són petites i mit-
janes empreses i la resta són d’instituts o associacions d’I+d i un estudi d’escultura.

9.9.3. Gestió d’ocupació

9.9.3.1. Presentació

La Universitat Politècnica de València des de l’any 1982 ha col·laborat amb els serveis públics 
d’ocupació per a afavorir l’ocupació d’alumnes i titulats, de primer amb l’IneM, després amb la 
Fundació Servei Valencià d’Ocupació, i actualment amb el Servei Valencià d’Ocupació i For-
mació (Servef) amb qui al maig de 2003 la UPV va signar un conveni per a desenvolupar les 
funcions de centre associat per a intermediació laboral, que ha contribuït a millorar el suport a 
la cerca d’ocupació, que des del SIO es presta als titulats, tant per a la primera ocupació com 
per a la millora d’ocupació, que els titulats de la UPV busquen en els primers anys de la seua 
carrera professional. Així mateix, a les empreses, que ho sol·liciten, es presta un servei, addi-
cional al del centre associat, de validació de currículums per a facilitar que troben els titulats 
universitaris que busquen.

L’objectiu general en la gestió d’ocupació és ser referència a la Comunitat Valenciana en ma-
tèria d’intermediació d’ocupació tècnica qualificada i facilitar als demandants d’ocupació de la 
Universitat Politècnica de València totes les oportunitats d’ocupació, que el mercat laboral ofe-
reix, i a les empreses els candidats més idonis per a cobrir-ne les necessitats de llocs de treball 
qualificats.  Aquest objectiu general es concreta a:

Gestionar l’oferta d’ocupació tècnica qualificada a través d’un servei d’intermediació labo-
ral propi.

Facilitar als demandants d’ocupació de la Universitat Politècnica l’accés al mercat laboral 
de l’entorn socioeconòmic més pròxim i d’altres zones d’espanya.

•

•
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Oferir un servei d’intermediació laboral personalitzat, per tal de conèixer les expectatives 
dels demandants i dels oferents d’ocupació i contribuir al compliment d’aquestes.

Fidelitzar i satisfer les necessitats dels nostres usuaris a través d’un servei de qualitat, 
especialitzat i professionalitzat en intermediació tècnica i tecnològica.

9.9.3.2. La gestió de la demanda

entenem per demanda la inscripció que fan les persones com a demandants d’ocupació o de mi-
llora d’ocupació per a poder participar en els processos de selecció de les ofertes d’ocupació.

Per a tenir accés a les ofertes d’ocupació que gestiona el Servei Integrat d’Ocupació els alum-
nes i titulats de la UPV han d’inscriure’s, prèviament, com a demandants d’ocupació a través 
del web del servei i han de mantenir actualitzat el currículum per a ampliar les possibilitats 
d’emparellament amb les ofertes d’ocupació.

A més, com som centre associat al Servef per a intermediació laboral, al SIO es realitzen les 
entrevistes d’ocupació i de comprovació de currículum dels demandants d’ocupació, majori-
tàriament de les titulacions impartides a la UPV, que en compliment del conveni tramet el Ser-
vef, després que s’han donat d’alta com a demandants d’ocupació a les oficines de l’organisme 
públic. Així mateix, a aquests demandants enviats pel Servef els tècnics del SIO els actualitzen 
el currículum si ho sol·liciten.

•

•
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L’activitat deguda a la gestió de la demanda al llarg del 2006 queda reflectida distribuïda 
per mesos en l’anterior gràfica. El total d’entrevistes ocupacionals realitzades a demandants 
d’ocupació enviats pel Servef ha sigut de 934 i el d’inscripcions de demandants a través del 
web del SIO ha sigut de 3.363.

En finalitzar l’any 2006 hi ha 3.361 demandants inscrits al SIO que mantenen el seu currícu-
lum actiu per als processos de selecció de primera ocupació o millora d’ocupació. durant l’any 
2006 s’han realitzat actualitzacions del currículum de manera presencial a 136 demandants 
d’ocupació enviats pel Servef.

9.9.3.3. Ofertes d’ocupació

Les dades que s’aporten a continuació indiquen les ofertes gestionades al nostre servei. Aques-
ta gestió implica realitzar tots els processos que es descriuen a continuació.

Contacte amb l’empresa

Definició de perfil per a les necessitats de l’empresa

Mecanització de l’oferta

Publicació

Cerca o emparellament de demandants a les xarxes

Revisió de perfils

Contacte amb demandants per a difusió de la informació de l’oferta

Entrevistes i valoració de perfils curriculars

Remissió de perfils a l’empresa

Seguiment del procés fins al final d’aquest 

A continuació s’indiquen les dades de la gestió de l’oferta, les ofertes i els llocs oferits registrats 
al SIO per a l’exercici de 2006. Les dades desagregats per cadascun dels mesos es mostren 
en el gràfic. El total d’ofertes gestionades ha sigut 1.054, amb 1.528 llocs oferits.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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gestió De l’oferta

9.9.3.4. La gestió de candidats

en aquest punt es presenta l’enviament de candidats a les ofertes publicades, com a fase ne-
cessària en tota gestió d’oferta. Com en el cas anterior, hi ha dues alternatives en la preselecció 
de candidats. els candidats interessats que s’inscriuen a través de la plataforma web del SIO 
en les ofertes publicades i els candidats buscats entre els demandants que continuen actius en 
la base de dades curricular de demandants d’ocupació del SIO, i que el tècnic d’ocupació ha 
obtingut després de realitzar una prospecció objectiva en funció dels requisits establits en les 
ofertes publicades.

Tant els candidats buscats en la base de dades, com els que s’han interessat i s’han apuntat a 
l’oferta via web, són valorats per un tècnic del SIO. S’envia al procés de selecció de l’empresa 
els candidats que més s’ajusten als perfils de l’oferta.

en la taula següent es mostra el nombre d’ofertes i llocs gestionats pel SIO, distribuït per 
mesos, així com el nombre de candidats enviats als processos de selecció de les empreses.
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Les dades indiquen que per lloc de treball, durant l’any 2006, s’han enviat 6,5 currículums. Un 
mateix candidat pot ser enviat a diversos llocs de treball diferents, mentre es manté actiu com 
a demandant d’ocupació en la base de dades del SIO.

9.9.3.5. Enviament de missatges de text (sms) als demandants d’ocupació

OFeRTeS 
d’OCUPACIÓ LLOCS OFeRITS CURRÍCULUMS 

enVIATS 
Gener 92 140 1.066
Febrer 120 163 1.256
Març 112 149 1.035
Abril 55 104 582
Maig 113 129 957
Juny 102 176 1.022
Juliol 87 121 675
Agost 36 40 371
Setembre 84 101 758
Octubre 98 115 747
novembre 87 188 810
desembre 68 102 675
Total 1.054 1.528 9.954
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Amb l’objectiu de facilitar la cerca o millora d’ocupació dels demandants inscrits en la base 
curricular de demandants del Servei Integrat d’Ocupació, així que arriba l’oferta, de manera 
automatitzada, s’envia un missatge de text als candidats buscats, que coincideixen amb el perfil 
de l’oferta, per a informar-los de les ofertes a què poden accedir. L’activitat durant l’any 2006, 
per mesos, es mostra en el gràfic.

9.9.3.6. Gestió de la qualitat

La gestió d’ocupació del Servei Integrat d’Ocupació, durant l’any 2006, ha renovat la certificació 
per AenOR del Sistema de Gestió de Qualitat ISO 9001:2000, per a l’activitat d’intermediació 
laboral com a centre associat Servef, que va obtenir durant l’any 2005.

9.9.4. Orientació professional per a l’ocupació i autoocupació 

9.9.4.1. Presentació

el Servei Integrat d’Ocupació, l’objectiu del qual és facilitar la inserció professional adequa-
da dels seus titulats en el món laboral, desenvolupa activitats d’orientació professional per a 
l’ocupació i autoocupació.

des de l’inici de la carrera professional, els acabats de titular han de conèixer els requisits que 
els exigiran per a l’exercici del lloc de treball, comprovar si els posseeix i com adquirir-los. Per a 
això el Servei Integrat d’Ocupació ofereix a alumnes d’últims cursos i acabats de titular accions 
d’atenció individual i en grup que en faciliten el trànsit del món acadèmic al professional.

durant l’any 2006 l’activitat d’orientació professional s’ha desenvolupat en dos vessants. Una 
d’aquestes es desenvolupa sobre la col·laboració amb el Servef, denominada Orientació Profes-
sional per a l’Ocupació i Autoocupació (OPOA). Una altra consisteix en les activitats d’orientació 
per a l’ocupació pròpies del SIO i que proporciona continuïtat a l’activitat d’orientació, durant 
tot l’any.
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L’activitat derivada de l’OPOA es desenvolupa en dos tipus d’accions, la tutoria individualitzada 
i l’assistència a l’autoocupació. en la tutoria individualitzada, el procés comença amb una entre-
vista individual, després de la qual es pot optar per realitzar més hores de tutoria o bé participar 
en accions grupals de:

Cerca d’ocupació

Taller d’entrevista

desenvolupament d’aspectes personals per a l’ocupació

Respecte a l’assistència a l’autoocupació es comença per accions grupals d’informació i mo-
tivació per a l’autoocupació, després es pot optar per diferents tutories d’assessorament de 
projectes empresarials. el desenvolupament d’aquesta activitat s’ha realitzat amb el suport de 
l’ICde-Idees.

L’activitat d’orientació professional, pròpia del servei es desenvolupa mitjançant un acompan-
yament en el procés de cerca organitzada d’ocupació, que inclou el consell, informació, asses-
sorament i tutoria de les distintes fases del procés de selecció, que són:

Carta de presentació i currículum. diferents tipus d’entrevistes. Realització, estudi, avaluació i 
comunicació de l’informe psicoprofessional individual, que inclou capacitats intel·lectuals, per-
sonalitat i potencial professional. Assessorament sobre problemes personals que poden incidir 
en la inserció laboral adequada.

Informació i recursos referits a l’àmbit laboral, relacions contractuals, drets i obligacions dels 
treballadors. Organismes que vetlen i custodien els drets i seguretat laboral dels treballadors. 
Beques i subvencions. directoris d’empreses, etc.

9.9.4.2. Activitat

L’activitat desenvolupada en el marc de les accions d’Orientació Professional per a l’Ocupació 
i l’Autoocupació (OPOA) en col·laboració amb el Servef entre setembre i desembre és la se-
güent:

•
•
•
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Tutoria d’atenció individual i en grup: 257 alumnes participants i 812 hores impartides.

Informació i motivació per a l’autoocupació: 96 alumnes participants i 117 hores imparti-
des.

L’activitat d’orientació professional pròpia del SIO ha sigut la següent:

Orientació i informació professional: 739 alumnes participants

Avaluació i diagnòstic psicoprofessional: 417 alumnes participants

9.9.5. Formació per a l’ocupació

9.9.5.1. Presentació

S’ha comprovat, i així ho confirmen els estudis i sondeigs realitzats, que la mera possessió d’un 
títol acadèmic no és suficient per a accedir a molts llocs de treball i càrrecs de responsabilitat 
que el mercat laboral ofereix als professionals qualificats. Per a la inserció laboral adequada 
dels graduats és necessària la possessió d’un conjunt de coneixements i desenvolupament de  
competències professionals, complementaris a la formació rebuda en els estudis cursats. des 
del Servei Integrat d’Ocupació s’ofereixen accions de formació per a l’ocupació adreçades a 
alumnes i acabats de titular d’aquesta Universitat, complementàries de les accions d’orientació 
professional adés esmentades, encaminades a facilitar el procés d’inserció laboral, mitjançant 
la realització de diferents cursos d’habilitats professionals i competències. en el quadre se-
güent se mostren els alumnes participants, distribuïts per centres docents.

•
•

•
•
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Aquesta formació per al desenvolupament de competències professionals inclou, entre altres 
aspectes, formació en habilitats socials per a l’ocupació, presentacions eficaces, resolució de 
conflictes, objectiu professional, etc.

9.9.6. Observatori d’Ocupació i Formació

L’Observatori d’Ocupació i Formació del Servei Integrat d’Ocupació té per objectiu recollir, pro-
cessar i facilitar informació referent al procés de la inserció laboral dels titulats universitaris en 
l’entorn socioeconòmic i a l’opinió dels egressats del seu pas per la Universitat.

L’alumnat ve a la UPV esperant la formació més adequada per a la seua inserció laboral i la 
Universitat té entre les seues funcions la formació dels professionals, que la societat necessita 
per a continuar progressant. en la millor inserció laboral dels titulats universitaris no solament 
influeix el nivell de formació adquirit durant els estudis, sinó que, entre altres molts factors, in-
flueixen també la demanda de professionals, que l’entorn social genera, i l’adequació entre el 
nivell de competències, exigides en els llocs de treball que s’ofereixen, i les adquirides durant 
el seu procés formatiu. el coneixement de les característiques dels processos d’inserció dels 
seus titulats i de l’inici de la seua trajectòria professional és un element important en l’esforç de 
la UPV per a adequar la formació de professionals a les demandes de l’entorn social.

en els últims anys, el Servei Integrat d’Ocupació ha realitzat o participat en estudis d’inserció 
laboral mitjançant enquestes als nostres titulats, i als ocupadors de l’entorn socioeconòmic, que 

Centre docent Alumnes
eTSeT 37
eTSGe 27
eTSIAp 25
eTSMRe 34
FAde 15
FBA 20
FI 29
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recullen l’opinió i l’experiència dels processos d’inici de la carrera professional, des del punt de 
vista del titulat i de l’ocupador.

9.9.6.1. Programa enquestes egressats

L’any 2006 l’activitat del Servei Integrat d’Ocupació s’ha centrat en aquest programa, que con-
sisteix en un estudi longitudinal de tres enquestes als egressats en diferents moments del seu 
procés d’inserció laboral. La planificació i els principals continguts de les enquestes es resu-
meixen en el quadre.

Pel que fa a les enquestes tipus A, que es realitzen en el moment de sol·licitar el títol durant el 
2006, es presentaren els resultats corresponents al curs 2005-2006. Aquestes enquestes tenen 
una taxa de resposta excel·lent, ja que la mitjana dels últims cinc cursos acadèmics presentats 
és del 76,3% i la taxa per a l’últim curs, el 05-06, és del 78,9%. es van realitzar els informes 
per a l’equip de direcció i Consell de Govern, direcció dels centres docents i Consell Social. 
del curs 2005-2006 es processaren 3.314 enquestes i dels últims cinc cursos presentats es 
processaren 15.335 enquestes. els informes incorporaven un apartat de tendències en què es 
recull la informació dels últims cinc cursos acadèmics i l’agregat per cursos. A continuació es 
mostra un exemple de presentació de resultats.
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Pel que fa a l’evolució anual, els distints paràmetres es mostren en la taula següent:

Quant a les enquestes tipus B, que es realitzen en recollir el títol, durant l’any 2006 es presen-
taren els resultats, corresponents als cursos acadèmics 1998-1999 al 2002-2003, a l’equip de 

possibilitats De realitzar pràctiques en empreses

Curs 2005-2006

Total d’enquestes processades  3.314     

Hi han opinat 2.995 persones 90,37%
no hi han opinat 319 persones 9,63%

possibilitats De realitzar pràctiques en empreses

Enquesta Hi han opinat
Acumulat 
satisfets

Valoració 
mitjana (1-5)

Curs 2001-2002 2.559 89,53% 89,74% 3,96
Curs 2002-2003 3.189 87,36% 86,36% 3,93
Curs 2003-2004 3.017 87,74% 88,74% 3,90
Curs 2004-2005 3.256 89,50% 89,29% 3,91
Curs 2005-2006 3.314 90,37% 91,09% 4,05
Totals 15.335 88,90% 89,06% 3,93
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direcció, al Consell de Govern i al Consell Social. el total d’enquestes disponibles és de 9.189, 
cosa que representa una taxa de resposta del 45,6%; en l’últim curs previst la taxa de resposta 
va ser del 56,4%. durant aquest any s’acompanya als informes d’una anàlisi de tendències dels 
cinc cursos acadèmics adés esmentats.

Per la mateixa dinàmica d’emplenar les enquestes, es lliuren en el moment de sol·licitar el títol, 
hi ha dispersió en emplenar les enquestes i les taxes de resposta, adés esmentades, van aug-
mentant-se. A continuació es mostra un exemple de presentació de resultats.

Respecte a les enquestes tipus C, que es realitzen als cinc anys de finalitzar els estudis, es  
participa en el projecte Reflex a través de l’ANECA amb una mostra ampliada per a obtenir 
dades significatives de la UP�. Durant l’any 2006 es va realitzar el treball de camp i la digitali-
tzació de les enquestes; en el pròxim any es rebran els resultats i es donaran a conèixer a la 
comunitat universitària.

9.9.7. Premis Bancaixa-UPV

des del curs 97-98 cada curs la Universitat Politècnica de València i la Fundació Bancaixa 
premien els millors projectes final de carrera, realitzats en empreses i institucions mitjançant 
Programes de Cooperació educativa. 
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Aquests premis constitueixen un guardó que ambdues entitats concedeixen als projectes des-
envolupats en empreses i institucions, que han assolit un alt nivell de qualitat i que suposen una 
millora substancial per a l’empresa i l’entorn empresarial.

el lliurament dels premis té lloc durant el sopar que es fa cada any al mes de novembre i a què 
estan invitats tot l’alumnat premiat, els representants de les empreses, els tutors i diferents 
personalitats de la Universitat i l’entorn empresarial i socioeconòmic. A més del lliurament dels 
premis als millors projectes de la convocatòria, el sopar constitueix un homenatge i reconeixe-
ment de la Universitat a les millors pràctiques en programes de cooperació educativa i a les 
empreses col·laboradores.

Com cada any, en la present convocatòria es repartiren 130 premis per una quantitat total de 
390.650 euros. Cadascun dels premis està dotat amb 3.005 euros, que es reparteixen entre 
l’alumne autor del projecte i els tutors a l’empresa i a la universitat que l’han codirigit. Aquesta 
és una iniciativa en la qual participen tots els centres docents de la Universitat Politècnica de 
València.

Amb l’objectiu de fomentar en els diferents centres docents de la UPV el desenvolupament de 
pràctiques del seu alumnat en empreses mitjançant els Programes de Cooperació educativa, 
el nombre de premis atribuït a cada centre docent depèn en cada convocatòria de la quantitat 
d’alumnes que hi participaren durant el curs anterior i del nombre de candidats presentats en la 
convocatòria anterior de premis. el Servei Integrat d’Ocupació gestionà durant 2006 la novena 
edició dels Premis Bancaixa-UP� a projectes de fi de carrera realitzats a empreses i institu-
cions, en què es concedien 130 premis dotats cadascun amb una borsa econòmica de 3.005 
euros. en aquesta edició, hi optaven 845 candidatures, cosa que suposa una ràtio de 6,6 can-
didatures per premi. el 30 de novembre de 2006 es va celebrar, al pavelló esportiu de la UPV, 
la cerimònia de lliurament dels Premis Bancaixa-UPV d’aquesta novena edició. La cerimònia 
consistí en un sopar de gala a què assistiren, a més de diferents personalitats, els represen-
tants i tutors de les empreses, els tutors a la universitat i l’alumnat guardonat. es va elaborar 
per a l’ocasió un llibre descriptiu de la convocatòria.
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La distribució per centre docent del nombre de candidatures que optaven als premis és la 
següent:

9.9.8. Fòrum d’Ocupació

el Fòrum d’Ocupació va realitzar la sisena convocatòria els passats dies 18 i 19 d’octubre de 
2006 a l’àgora del campus de Vera de la Universitat Politècnica de València. des de la primera 
edició Fòrum d’Ocupació 2001, en què participaren 22 empreses, cada any s’ha organitzat el 
Fòrum, que el 2006 ha celebrat la sisena edició, adreçat a alumnes dels últims cursos i titulats 
de la Universitat Politècnica de València i d’altres universitats, per tal de contribuir a establir 
un contacte directe entre alumnes i titulats i les empreses i facilitar, d’aquesta manera, a les 
empreses participants el reclutament de titulats de diverses àrees de coneixement. el Fòrum té 
com a objectiu produir un acostament de l’alumnat i titulats de la Universitat al coneixement de 
la realitat empresarial i de la cultura empresarial, que les empreses participants tenen la pos-
sibilitat d’exposar en les presentacions que realitzen durant els dos dies del Fòrum als centres 
docents. Aquest Fòrum està obert a tots els universitaris de la Comunitat Valenciana. Igual que 
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en les edicions anteriors, aquesta iniciativa va ser organitzada conjuntament pel Servei Integrat 
d’Ocupació (SIO) i les escoles i facultats d’aquesta Universitat.

durant els dos dies del Fòrum es van desenvolupar al campus de Vera de la Universitat Politèc-
nica de València simultàniament dues activitats principals en torno al Fòrum.

estands informatius, on les empreses participants podien recollir currículums dels titulats i alum-
nes d’últims cursos de la UPV, així com realitzar entrevistes de selecció i distribuir informació 
sobre els productes i activitats de l’empresa.

Presentacions d’empreses als centres docents on podien donar a conèixer a la comunitat uni-
versitària aspectes de l’activitat empresarial i implantació, polítiques de selecció, perfils profes-
sionals demanats, desenvolupament professional a l’empresa, cultura corporativa, projectes 
de futur.

A totes les empreses i institucions, amb independència del seu grau de participació, patrocina-
dores, assistents amb estand o sense, se’ls ofereix la possibilitat de realitzar presentacions a 
les escoles i facultats de la UPV.

el Fòrum va ser concebut com una activitat general de la Universitat Politècnica de València, 
coordinada per la direcció delegada de Polítiques d’Ocupació. Per això, l’organització d’aquest 
esdeveniment s’ha realitzat sota els supòsits següents.

La direcció delegada de Polítiques d’Ocupació s’encarregaria de la coordinació del Fòrum i de 
la gestió de tota la infraestructura necessària per a realitzar totes les activitats que es realitza-
ren en torn del Fòrum.

els centres docents, a través dels tècnics de pràctiques en empresa, es responsabilitzaven de 
la captació d’empreses/institucions, intermediació entre les empreses i la universitat, organit-
zació de les presentacions, difusió dels materials publicitaris al seu centre i col·laboració en 
activitats generals del Fòrum.
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Al Fòrum d’Ocupació 2006, que es va celebrar a l’àgora del campus de Vera d’aquesta Univer-
sitat, participaren 70 empreses i institucions que van disposar d’estands informatius on recollir 
currículums dels titulats i alumnes de la UPV. en total es recolliren 21.900 currículums. Les 
entitats participants, durant aquests dies, realitzaren 58 presentacions que es van desenvolu-
par a les escoles i facultats del campus de Vera i que tingueren una assistència total de 2.836 
persones.

9.9.9. Pla Integral d’Ocupació

el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Servef), dins del seu Pla de Foment d’Ocupació, 
convoca actuacions per a facilitar l’ocupació a col·lectius amb dificultats en la seua inserció 
laboral.

durant l’any 2006, el Servei Integrat d’Ocupació de la Universitat Politècnica de València, en el 
seu afany d’oferir les més àmplies possibilitats de treball als seus titulats, ha participat com a 
entitat promotora d’un Pla Integral d’Ocupació (PIO) 2006-07 per a joves desocupats menors 
de 30 anys, aprovat pel Servef, amb els objectius següents:

nombre de desocupats a adherir al PIO: 60.

Nombre de contractes a aconseguir: 40, 10 indefinits.

La nostra experiència, junt amb la resposta positiva de les empreses col·laboradores del SIO 
i dels desocupats adherits al PIO, han fet possible que, junt amb els 18 contractes indefinits, 
s’hagen aconseguit altres modalitats de contractació previstes en l’ordre de convocatòria. el 
PIO 2006-07 s’inicià al setembre de 2006 i va acabar a l’octubre de 2007. els resultats obtinguts 
a 31 de desembre de 2007 indiquen que es superaran els objectius del pla tant en la quantitat 
de contractes com en la qualitat d’aquests.

els resultats obtinguts es resumeixen en la taula de la pàgina següent:

•
•
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en nombre de desocupats sense experiència laboral i menors de 30 anys entrevistats ha sigut 
de 180.

el nombre de desocupats adherits, és a dir que participen en el programa d’inserció laboral, ha 
sigut de 60. I com pot veure’s en la taula anterior, 27 ja han aconseguit un contracte laboral. 

Les empreses ocupadores, que col·laboren en aquest programa aconseguiran, d’acord amb 
l’ordre de convocatòria, una subvenció de 6.000 euros per cada contracte indefinit o de pràcti-
ques amb clàusula de transformació a indefinit.

El nombre d’empreses amb què s’ha contactat fins al 31 de desembre per a aconseguir les 
ofertes d’ocupació ha sigut de 136. els contactes amb les empreses s’han realitzat mitjançant 
unes altres col·laboracions amb el SIO, la participació en el Fòrum d’Ocupació de la UPV i en 
mitjans de comunicació i Internet.

9.10.10. <Dirempleo.es>

9.9.10.1. Presentació

L’any 2006 ha sigut el  primer any de funcionament de <dirempleo.es>, el portal d’ocupació 
per a alumnes i titulats de la Universitat Politècnica de València, en què les empreses poden 
publicar directament les ofertes d’ocupació adreçades a alumnes i titulats d’aquesta Universi-
tat. Aquest  portal d’ocupació nou ofereix a les empreses la possibilitat de reclutar i seleccionar 
directament els professionals que necessiten per a contractar en els llocs de treball de les em-
preses. I a l’alumnat i titulats de la UPV, demandants d’ocupació, la possibilitat d’inscriure’s en 
una oferta d’ocupació i enviar directament el seu currículum a l’empresa que ha difós l’oferta.

Contractes obtinguts 2006 
Contractes indefinits 18
Contractes indefinits a temps parcial 2
Contractes temporals 7
Total contractes obtinguts 27
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Aquest nou portal d’ocupació, que el Servei Integrat d’Ocupació de la Universitat Politècnica de 
València ha obert a les empreses que ofereixen ocupació i als demandants d’ocupació, és un 
servei complementari al servei d’intermediació laboral, d’atenció personalitzada, que continua 
prestant el Servei Integrat d’Ocupació que fa de mitjancer entre oferta i demanda d’ocupació, 
l’activitat i els resultats del qual estan en un capítol anterior d’aquesta memòria.

A través d’aquest portal les empreses poden publicar les ofertes de treball, i determinar i em-
plenant directament el perfil sol·licitat, i aquesta és la informació que es publicarà en el web 
d’ofertes del portal d’ocupació de la UPV. els egressats que ho desitgen es poden apuntar a 
les ofertes mitjançant l’enviament dels seus currículums. Les empreses poden visionar els cu-
rrículums i contactar directament, com consideren convenient, amb cadascun d’ells i completar 
el procés de selecció.

Les ofertes d’ocupació de les empreses abans de ser publicada, passen a ser validades per 
un tècnic del Servei Integrat d’Ocupació per a garantir que l’oferta del lloc de treball tinga co-
herència amb el nostre entorn acadèmic i professional i amb els objectius del portal d’ampliar 
oportunitats d’ocupació d’alumnes i titulats de la UPV.

9.9.10.2. Activitat

des de la posada en funcionament, al febrer de 2006, s’han tramitat 1.292 ofertes d’ocupació 
corresponents a 2.651 llocs de treball. Per a aquestes ofertes d’ocupació, 2.267 candidats  
demandants han enviat 16.513 currículums. Cal fer notar que un demandant es pot inscriure 
a diverses ofertes.  La mitjana per oferta de currículums enviats és de 12,8. Les empreses 
per la seua part han visionat 7.621 currículums, corresponents a 1.797 candidats, la mitjana 
de candidats visionats per oferta per l’empresa és de 5,9. Les dades d’activitat per mesos es 
reflecteixen en la taula.
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9.9.11. Càtedres d’empresa

9.9.11.1. Presentació

Al novembre de 2006, la direcció delegada de Polítiques d’Ocupació va assumir la responsa-
bilitat promocionar i coordinar els convenis per a crear càtedres d’empresa. Impulsar la creació 
de càtedres d’empresa i incrementar les activitats d’aquestes és benefici de la comunitat uni-
versitària és, avui, un dels objectius de la Universitat Politècnica de València.

Les càtedres d’empresa són una manera d’establir una àmplia i duradora col·laboració entre 
una o diverses empreses o institucions i la Universitat per a desenvolupar objectius de docèn-
cia, investigació i transferència de tecnologia i coneixement. Les càtedres d’empresa de la UPV 
sorgeixen de la necessitat de potenciar al màxim la relació entre el comunitat universitària i 
l’entorn empresarial, que ha caracteritzat l’actuació d’aquesta Universitat des dels seus inicis i 
que s’ha incrementat en els últims anys fins a aconseguir una relació privilegiada i reconeguda 
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Ofertes Llocs 
oferits

Currículims 
enviats

Currículums 
visionats 

d’empreses
Febrer 68 223 1.007 527
Març 144 260 1.688 743
Abril 100 147 1.186 446
Maig 141 293 1.704 809
Juny 133 509 1.097 528
Juliol 107 164 1.107 431
Agost 62 108 871 314
Setembre 156 274 2.671 1.316
Octubre 151 270 1.996 850
novembre 155 259 1.886 980
desembre 75 144 1.300 677
Total 1.292 2.651 16.513 7.621



amb el món empresarial. els convenis de creació de càtedres d’empresa són la formalització 
d’una relació qualificada, per abast ampli, per l’aportació de mitjans a la UP� i pels seus projec-
tes de futur, entre una o diverses empreses, o institucions, i la UPV.

Les iniciatives de les càtedres han de contribuir a incrementar la més àmplia oferta d’activitats 
dels centres per a alumnat i professorat.

Les càtedres d’empresa promouen, entre altres, activitats com les següents:

de formació: promoció de pràctiques en empresa, beques, premis, conferències, semina-
ris, cursos, plans de formació per a empreses, intercanvis, etc.

d’investigació: consecució de projectes d’investigació, desenvolupament de línies 
d’investigació d’interès tant per a la Universitat com per a l’empresa/institució patrocinado-
ra, tesis doctorals, etc.

de transferència i divulgació: publicacions sobre temes d’interès, jornades de divulgació 
tècnica i tecnològica, transferència de resultats d’investigació, etc.

Les càtedres gestionades fins a la data es resumeixen en el quadre.

•

•

•
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Any de 
signatura Centre docent Denominació de la Càtedra Empresa o institució 

patrocinadora

1999 ALTReS Càtedra Fundació José i Ana Royo 
d’ecologia Química Fundació José i Ana Royo

2000 eTSA Càtedra Blanca Cemex españa, SA

2001 eTSeT Càtedra Telefónica Banda Ampla i 
Internet (e-BA) Telefónica, SA

2003 eTSeT Càtedra Aula Vodafone Fundació Vodafone

2005 IBV Càtedra Unimat d’ergonomia en el 
Treball Unión de Mutuas

2005 eTSed Càtedra Air nostrum Air nostrum LAM, SA

2006 eTSA Càtedra Lladró d’Arquitectura per a 
l’Hàbitat Lladró Comercial, SA



9.9.12. La pàgina web del SIO

9.9.12.1. Presentació

Un dels objectius del Servei Integrat d’Ocupació és facilitar les activitats relacionades amb 
l’ocupació dels nostres clients. Avui en dia és, doncs, necessari, disposar d’una pàgina web 
que a més de proporcionar informació, agilite les activitats mitjançant una sèrie d’utilitats per a 
alumnes, titulats i empreses. A continuació es mostra una enumeració d’utilitats interactives.

• Servei a alumnes

Inserció/modificació i impressió en format estàndard del C� en línia.•
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Any de 
signatura Centre docent Denominació de la Càtedra Empresa o institució 

patrocinadora

2006 ePSG Càtedra Gandia Verda Àrea de Medi 
Ambient de l’Ajuntament de Gandia Ajuntament de Gandia

2006 ePSG Càtedra Patronat de Turisme de 
l’Ajuntament de Gandia Ajuntament de Gandia

2006 FAde Càtedra Caixa Popular del 
Cooperativisme

Caixa Popular - Caixa Rural, S.Coop 
de Crèdit  V.

2006 ePSG Càtedra Tecatel- UPV Tecatel, SA

2006 eTSA Càtedra Ceràmica Ascer Asociación Ascer

2006 eTSGe Càtedra d’Edificació Blauverd Construcciones Blauverd, SL

2006 V. eSPORTS Càtedra de l’esport euroquival, SL i Obrascon Huarte 
Lain, SA (OHL)

2006 ddPe Càtedra València Ciutat Centro de estrategias y desarrollo 
de Valencia Ceyd

2006 eTSA Càtedra Arquitectura Sostenible 
Bancaja Hábitat Bancaja Hábitat, SL

2006 FBA
Càtedra Gir d’Innovació en 
Aplicacions Gràfiques sobre 
Products Infantils

Giro Marketing and Sales, SL



Consulta en línia de l’expedient acadèmic i dels cursos de formació de postgrau de la UPV.

Possibilitat d’emplenar les enquestes de fi de pràctiques en línia. Així com consultar les 
respostes del conjunt d’enquestes emplenades.

Obtenció d’un justificant de pràctica realitzada en línia.

Possibilitat de veure les ofertes de pràctiques del seu centre i especialitat, així com la ins-
cripció en línia a aquestes. Possibilitat d’esborrar, si encara no ha començat la selecció.

Possibilitat de veure l’històric de les ofertes a què se ha inscrit en línia, així com l’estat en 
què s’hi situa.

Obtenció de tota la documentació de pràctiques necessària en línia.

• Servei a demandants d’ocupació

Inserció/modificació i impressió en format estàndard del C� en línia.

Possibilitat de veure les ofertes d’ocupació, així com la inscripció en línia a aquestes. Pos-
sibilitat d’esborrar si encara no ha començat la selecció.

Possibilitat de veure l’històric de les ofertes a què s’ha inscrit, així com l’estat en què s’hi 
situa.

Cercador d’ofertes d’ocupació segons els paràmetres indicats.

Portal d’ocupació de la UPV: <dirempleo.es>

Possibilitat de preinscripció a les accions d’orientació professional.

• Servei a empreses

Obtenció en línia de tota la documentació necessària per a gestionar l’ocupació i les pràc-
tiques.

Possibilitat d’emplenar el conveni i els annexos dels Programes de Cooperació educativa, 
llançar ofertes de pràctiques en empreses i ocupació en línia.

Opció de veure l’històric d’ofertes de pràctiques publicades.

Portal d’ocupació de la UPV: <dirempleo.es>. 

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•
•
•

•

•

•
•
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• Altres serveis 

Full de reclamacions/Bústia de suggeriments en línia, personalitzat per activitats del SIO, amb 
l’opció voluntària de respondre a una enquesta senzilla de valoració del servei. 

9.9.12.2. Nombre de visites

La utilitat de la pàgina web es confirma pel nombre de visites-sessió rebudes, és a dir, es 
compten les sessions i no les pàgines visitades. Aquestes visites-sessió es resumeixen per 
categories en la taula següent.

La distribució mensual d’aquestes visites-sessió, queda reflectida en el gràfic següent:

Principal Castellà 535.727 ServeiAlumne 91.204
Principal Valencià 40.122 Serveiempresa 17.490
Ude 253.691 COIO 14.619
UPe 248.728 UPRO 11.421
dirempleo 92.803 Altres 8.401
Serveidemandant 91.964 ServeiPersonal 4.054
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9.9.13. Altres activitats del SIO

el Servei Integrat d’Ocupació també realitza altres activitats conduents a millorar l’ocupabilitat 
dels titulats i al coneixement pels agents implicats dels serveis que poden utilitar.

9.9.13.1. Participació en projectes, congressos i seminaris

Participació en el Projecte 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 univer-
sitaris. el Servei representa a la Universitat amb la participació en dos dels quatre grups de 
treball.

Assistència com a ponents al xIV Congrés d’Innovació educativa en els ensenyaments Tèc-
nics.

9.9.13.2. Activitats de difusió

Assistència com a expositor a la fira FormaEmple@ 2006 en l’estand de la Universitat amb un 
punt d’atenció específic de les activitats orientades a l’ocupació de la UP�. Es va editar un CD 
amb les activitats del Servei que incloïa efectes multimèdia.

durant l’any 2006 s’ha continuat emetent en la UP TV el programa directo al empleo de perio-
dicitat setmanal, amb l’objectiu de difondre les activitats de la UPV de suport a l’ocupació dels 
titulats i de difondre les experiències i opinions d’alumnes i empreses col·laboradores.

Gestió, difusió i seguiment de beques com les de LubasaSocial, Blauverd, Torrecid i altres.

Participació en les jornades de benvinguda a l’alumnat erasmus amb presentació de les pràc-
tiques en empresa.

Visites a empreses i institucions per a la promoció de pràctiques en empreses Fòrum i gestió 
d’ocupació.
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Presentacions de les pràctiques en empreses als centres docents.

difusió de les activitats del Servei en mèdia: Ràdio, televisions i publicacions periòdiques.

Assistència a fires empresarials: FormaEmple@, Cevisama, Gestiona y Solucion.es TIC, Cons-
trumat, Sicma, Ecofira, etc.

xarrades i conferències formatives d’orientació laboral als centres. L’objectiu d’aquestes xarra-
des i conferències formatives és posar en mans de l’alumnat la informació actualitzada sobre 
les demandes del mercat laboral pel que fa als requisits que ha de complir un titulat universitari 
per a integrar-se adequadament en qualsevol estructura productiva. Alhora, es pretén que, 
una vegada coneguts els dits requeriments, l’alumne sàpiga els recursos que el Servei Integrat 
d’Ocupació posa a disposició seua per a aconseguir el desenvolupament de les seues habili-
tats per a l’ocupació i els mètodes de cerca activa d’ocupació més eficaces per a la incorporació 
al món laboral.
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el Centre de Salut Laboral Juana Portaceli es un servei de suport a la comunitat universitària en 
què s’organitzen i es posen a l’abast dels usuaris els recursos humans, econòmics i materials 
que la Universitat Politècnica de València destina a donar el suport físic, instrumental i personal 
a les actuacions preventives, de promoció de la salut, assistencials i d’informació en l’àmbit de 
la salut.

el Centre de Salut Laboral realitza activitats dins de l’àmbit següent:

Vigilància de la salut segons la diversa normativa en prevenció de riscos laborals a tots els 
treballadors de la UPV, incloent-hi tot el personal becari de la UPV.

Assistència primària a tota la comunitat universitària,

Assistència a totes les urgències que es produeixen a l’interior del campus de Vera. 

Assessorament mèdic.

Assistència i seguiment mèdic dels accidents de treball.

Assistència, assessorament i gestió administrativa relativa a l’assegurança escolar.

Campanyes de promoció de la salut.

9.10.1. Vigilància de la salut 

el Centre de Salut Laboral disposa de l’acreditació legal atorgada per la Conselleria de Sanitat 
i Consum, per a realitzar les actuacions mèdiques necessàries per al compliment de l’article 22 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

La sistemàtica de treball es realitza convocant els treballadors de la Universitat Politècnica a 
través del servei, departament, escola, etc., corresponents.

durant l’any acadèmic 2006-2007 s’han realitzat en aquest apartat les actuacions següents de 
juliol de 2006 fins a juliol de 2007.

•

•
•
•
•
•
•
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Instituts Data
Institut de Tecnologia Química (ITQ) nov-06
Institut de Tecnologia Química (ITQ) des-06
IBMCP gen-07
Hivernacles gen-07
Centre d’ecologia Química Agrícola gen-07
Institut de Química Molecular Aplicada gen-07
Granges gen-07
Institut IdeeS feb-07

Serveis Data
Servei de Contractació gen-07
Servei de Fiscalització gen-07
Servei de Microscòpia electrònica gen-07
Servei Jurídic gen-07
Oficina d’Acció Internacional gen-07
Servei de Gestió econòmica gen-07
Servei d’Alumnat gen-07
Servei d’Infraestructura gen-07
Oficina d’Acció Internacional gen-07
Servei de Comptabilitat feb-07
ASIC-CAU feb-07
FÒRUM UneSCO feb-07
Servei de Manteniment feb-07
CTT feb-07
Servei de Recursos Humans feb-07
CFP feb-07
Servei Integrat d’Ocupació feb-07
Àrea d’Informació feb-07
Biblioteca General feb-07
Servei Integrat de Prevenció de Riscos Laborals març-07
delegació d’Alumnes març-07
Registre General març-07
Àrea del Centre de Cooperació al desenvolupament març-07
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Serveis Data
Àrea de Promoció i normalització Lingüística març-07
ICe març-07
Àrea de l’Agència de la Qualitat, Estudi i Planificació març-07
Àrea de Suport Lingüístic a la I+d+i abr-07
escola Infantil abr-07
Assumptes Generals abr-07
Oficina de Correus abr-07
Àrea d’editorial UPV maig-07
CeGeS maig-07

Departement Data
enginyeria Rural i Agroalimentària març-07
Pintura març-07
Biotecnologia març-07
Producció Vegetal març-07
escultura març-07
Ciència Animal març-07
Biologia Vegetal març-07

Escoles i facultats Data
eTS d’Informàtica Aplicada abr-07
eTSe de Telecomunicació abr-07
ETSE Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica abr-07
Facultat d’Administració i direcció d’empreses abr-07
Facultat de Belles Arts abr-07
eTS Arquitectura maig-07
eTS d’enginyeria del disseny maig-07
ETS Gestió de l’Edificació maig-07
eTSe Agrònoms maig-07
eTSI Canims, Canals i Ports maig-07
eTSe del Medi Rural i enologia maig-07
eTSe Industrials maig-07
Facultad de Informática maig-07
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S’han realitzat 562 reconeixements periòdics, 83 reconeixements d’inici, 103 reconeixements 
efectuats al personal que treballa a l’escola d’estiu, 3 reconeixements relatius a protecció de 
la maternitat i 2 reconeixements relatius a treballadors especialment sensibles, 109 reconeixe-
ments relacionats amb activitats esportives i 1.005 exploracions analítiques.

9.10.2. Assistència primària a tota la comunitat universitària. Assistència a 
totes les urgències que es produeixen a l’interior del campus de Vera. 
Assessorament mèdic

S’han realitzat 11.357 actuacions mèdiques i 7.969 actuacions d’infermeria. d’aquestes, 67 
actuacions han sigut actuacions d’urgència. 

Vicerectorats Data
Vicerectorat d’Alumnat i Intercanvi gen-07
direcció delegada d’Acció Internacional gen-07
direcció delegada de Polítiques d’Ocupació feb-07
Vicerectorat d’esports feb-07
Secretaria General març-07
Vicerectorat de Postgrau i Formació Permanent abr-07
dir. del. de Relacions Institucionals i Assumptes Socials abr-07
Vicerectorat de Cooperació i Projectes de desenvolupament maig-07

Actuacions 2007 Jul-06 Aug-06 Set-06 Oct-06 Nov-06 Des-06 Gen-07 Feb-07 Març-07 Abr-07 Maig-07 Juny-07 Jul-07 TOTAL

AC. MÈdIQUeS 625 0 733 873 873 590 1.051 1.433 1.380 970 1.586 1.243 836 11.357

AC. InFeRMeRIA 554 0 670 966 791 489 557 807 822 562 997 754 480 7.969

TOTAL 1.179 0 1.403 1.839 1.664 1.079 1.608 2.240 2.202 1.532 2.583 1.997 1.316 19.326

550

SERVEIS

Centre de Salut Laboral Juana Portaceli



9.10.3. Assistència i seguiment mèdic dels accidents de treball

els accidents de treball són sotmesos a una anàlisi cada any natural. S’han analitzat i comparat 
les dades d’accidents amb baixa recollides a la UPV durant el període 2000-2006. S’hi inclouen 
tant els produïts al centre de treball habitual com els in itinere.
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9.10.3.1. Nombre d’accidents i total de dies de baixa

9.10.3.2. Índexs analitzats

Índex d’incidència (no s’inclouen accidents in itinere, ni recaigudes, ni malalties professionals):

  nre. d’accidents amb baixa x 1000 / nre. de treballadors

durada mitjana

   nre. de dies de baixa / nre. d’accidents amb baixa

Absentisme

  nre. de dies de baixa x 100 / nre. de treballadors

9.10.3.3. Causes dels accidents

durant tots els anys, la principal causa dels accidents de treball han sigut els sobreesforços, en 
primer lloc, i molt diferenciat de la resta, seguit de les caigudes al mateix nivell i les caigudes a 
distint nivell.

ANYS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
nre ACTe 42 24 19 37 29 28 30
In ITIneRe 10 5 7 10 10 6 10
dIeS BAIxA 1.981 526 762 1.778 921 868 1.307

ANYS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
I.I. 15,81 8,40 5,16 11,74 7,86 8,51 6,81
d.M. 51,60 28,08 41,11 32,84 32,76 32,00 43,57
ABS. 115,06 32,29 33,61 52,83 39,38 33,17 44,53
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9.10.3.4. Lesions produïdes

en aquest apartat les torcedures, esquinços i distensions suposen en quasi tots els anys en 
torn del 60% dels accidents. Li segueixen a molta distància les fractures amb uns percentatges 
que oscil·len en els anys analitzats en torn del 20%.

9.10.4. Promoció de la salut

En aquest apartat s’han realitzat teràpies específiques per a eliminar l’hàbit tabàquic, a través 
del programa Papillon. no es disposa encara d’informació estadística de les actuacions que 
s’han portat a cap.

Tan sols cal indicar que es realitzen reunions setmanals amb grups de teràpia, per a la des-
habituació tabàquica, i que cada dos mesos s’organitzen xarrades generals per a potenciar la 
participació a les reunions de teràpia. 
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9.11.1. Secció de Dinamització

en aquest apartat s’inclouen totes les activitats i actes relacionats amb la promoció del valencià 
en tots els campus de la UPV.

9.11.1.1. Convocatòries d’ajudes per a la promoció lingüística del curs 2007-08
elaboració de manuals universitaris en valencià: 11.

Adquisició de fons bibliogràfics en valencià: 7.

Realització activitats de promoció: 3.

Realització i defensa en valencià dels projectes de fi de carrera: 36.

Beques per a la promoció del valencià, amb diferents denominacions i tasques: 14.

Realització de treballs d’investigació: 1

doblatge i noves produccions audiovisuals en valencià: 1.

Impartició d’assignatures per primera vegada en valencià

Borsa de voluntaris lingüístics: 43

9.11.1.2. Activitats sociolingüístiques i culturals

Taller de la UPV en les Trobades d’escoles en Valencià, del 31 de març al 9 de juny: el 
planisferi, que va ser realitzat per 8.000 xiquets aproximadament.

Cinema en valencià, del 16 de gener al 5 d’abril de 2007, amb pel·lícules originals, dobla-
des i subtitulades: a València (24 pel·lícules), Alcoi (2) i Gandia (4). També infantils i juve-
nils: 2 a Gandia i 1 a Alcoi. Amb una assistència molt important: més de 5.500 persones 
en les tres ciutats.

Setmana 25 d’Abril per la Llengua, del 7 al 12 de maig, amb música variada (els Pets, Òs-
car Briz, Feliu Ventura, VerdCel, La Gossa Sorda, Orxata Sound System),  danses (escola 

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
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de danses d’Alfarb), muixeranga (la nova Muixeranga d’Algemesí), teatre (Albena Teatre, 
L’Últim Toc Teatre, Companyia L’Arcà), cinema (Llach: la revolta permanent), contacontes 
per a xiquets (a l’escola Infantil), conferències (sobre la batalla d’Almansa), taules redones 
(sobre l’Horta de Vera i Alboraia i la destrucció del territori), degustació d’orxata i presenta-
cions de llibres (Premis Micalet 2005 i 2006).

Quart Concurs Universitari de narrativa en Valencià Sambori: 5 obres presentades a la 
UPV.

Col·laboració en el recital de grup VerdCel a la Facultat de Belles Arts

Col·laboració en el II Festival de Cinema en Valencià Inquiet, octubre de 2006, amb una 
taula redona a la UPV sobre nous formats audiovisuals, els concerts i les projeccions de 
videoclips a la sala Cormoran, la projecció de Rock&Cat al campus de Gandia, i altres 
actes del festival.

Organització del Poliversos. Festival de Poesia en Valencià, als campus de Vera, Gandia 
i Alcoi, amb la presència de destacats poetes de tot l’àmbit lingüístic (Josep Piera, Vicent 
Berenguer, Joan navarro, Sebastià Alzamora, Àngels Gregori, Josep Pedrals, ester For-
mosa i Adolfo Osta, espiral d’embulls, Rafael Vallbona, Josep Lluís Roig, Teresa Pascual, 
etc.).

Organització de la Jornada de Sociolingüística d’Alcoi, sobre “Les realitats de l’ús so-
cial del valencià”, al març, amb la col·laboració de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i 
l’Institut d’estudis Catalans, i amb la presència de ponents de prestigi i representants de 
diverses institucions, organitzacions i mitjans de comunicació (Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, Institut d’estudis Catalans, Universitat de València, Universitat d’Alacant, Univer-
sitat Politècnica de València, Generalitat Valenciana, escola Valenciana, Acció Cultural del 
País Valencià, InfoTV, Unió de Periodistes, L’Avanç, Centre Ovidi Montllor i Coordinadora 
Alcoià i Comtat pel Valencià).

Col·laboració en la campanya “Llegir en valencià. els nostres clàssics”, que organitza el 
Foment per a la Lectura en Valencià d’edicions Bromera.

•

•

•

•

•

•
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9.11.1.3. Organització i participació en jornades i seminaris
Participació en les Jornades de Benvinguda dels alumnes de nou ingrès al campus de 
Gandia.

Impartició de tallers de l’ICe per fomentar i millorar l’ús del valencià en la docència.

9.11.1.4. Campanyes de promoció
Campanya d’Incentivació de la docència en Valencià: Universitat en Valencià. durant els 
mesos de setembre i octubre, amb informació, materials per als estudiants que demanen 
docència en valencià (carpetes, davantals, paraigües, estoigs, vocabularis...), publicitat 
interna i al metro i tramvia...

Campanya “nosaltres t’ajudem”, amb la difusió, per mitjà d’un díptic i els altres mitjans 
informàtics, dels serveis que ofereix l’APnL i les convocatòries d’ajudes.

Campanya “nosaltres treballem en valencià, i tu?”, per a la incentivació de l’ús del valencià 
en la docència i l’administració, amb set mostres de manuals en valencià de la UPV (cam-
pus d’Alcoi, campus de Gandia, zona de l’eTSed i FAde, zona de l’eTSGe i la FI, àgora 
–Biblioteca–, FBA i zona de l’ETSECCP i ETSET), i la difusió de les convocatòries d’ajudes 
i de punts de llibre i cartells.

Calendari de 2007 de les universitats valencianes, sobre les normes de Castelló i amb la 
inclusió de textos dels signants.

Campanya “Bon dia”, adreçada al PdI i el PAS, amb l’objectiu de promoure l’ús del valen-
cià, i amb la utilització de materials que pogueren ser pràctics i atractius com potets de 
llapis i estoretes d’ordinador. 

Celebració del 9 d’Octubre amb una mocadorada, amb mostres de dolços i informació 
cultural sobre aquesta data històrica.

diversos enviaments externs per a activitats de promoció (diverses peticions de material 
concedides: col·legis i instituts, Olimpíada de Literatura, etc.)

Suport a la cafeteria del campus de Gandia, amb la traducció dels menús.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Promoció del valencià en les activitats culturals dels dijous al campus de Gandia.

Assessorament als estudiants en matèria de drets lingüístics.

Promoció del valencià en la docència per mitjà de reunions específiques.

Reunions amb el PAS i el PdI del campus d’Alcoi per incentivar l’ús del valencià en 
l’administració i la docència.

9.11.1.5. Difusió de materials a la comunitat universitària
Revista cinetífica Mètode, per a departaments i instituts d’investigació

Punt de llibre sobre el traductor Internostrum (ww.internostrum.com)

Programari lliure en valencià

Traductor corrector Salt 3.0

Criteris lingüístics (per als usos institucionals de les universitats valencianes)

Vocabularis i diccionaris en valencià entre el professorat: diccionari de telecomunicacions; 
diccionari d’astronomia, astrofísica i astronàutica; etc.

Carpetes i altres materials de promoció per a professors

Manual de documents i llenguatge administratius

Gripau, per als estudiants d’ensenyament secundari de tots els instituts valencians

Materials per a esdeveniments de la UPV com les Proves Cangur (departament de Mate-
màtica Aplicada)

Llibres per a xiquets per a l’escola Infantil de la UPV

Llibre els Borja, d’edicions Bromera

S’ha inaugurat la difusió de les activitats de l’APnL per mitjà del servei de missatges curts 
(SMS), a més dels altres mitjans tradicionalment utilitzats: web de la UPV, web de l’APnL, 
tauler d’anuncis, díptics, cartells, etc.

Altres

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
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9.11.1.6. Activitats relacionades amb la Xarxa Vives d’Universitats
Gestió de continguts del portal www.llengua.info i difusió a la comunitat universitària

difusió de les activitats de la xVU:  publicació neU (‘novetats editorials Universitàries’) 
impresa i en la versió electrònica  (neU-e), Guia de cursos d’estiu, etc.

Organització del Seminari sobre la Qualitat en els Serveis Lingüístics i la carta de Serveis, 
a la UPV, el novembre de 2006

Participació en la III Lliga de debat Universitari, del 25 al 28 d’abril, a la Universitat Miguel 
Hernández d’elx, amb un equip representant a la UPV

9.11.1.7. Estudi de les dades sociolingüístiques
estudi dels webs de la UPV

nivell de coneixements de valencià

estudi de la retolació dels campus

estudi de l’ús divers del valencià en campanyes, materials, etc. que es realitzen

9.11.2. Secció de Formació Lingüística

Aquesta secció ha afrontat durant el curs 2006-2007 nous reptes en formació lingüística, alhora 
que ha continuat desenvolupant les seues principals comeses:  posar a l’abast dels membres 
de la comunitat universitària tots els mitjans necessaris perquè adquirisquen o perfeccionen l’ús 
de la llengua, per tal d’usar-la en les relacions acadèmiques, administratives i interpersonals. 

Aquest curs, com els anteriors, s’ha orientat a atendre les necessitats lingüístiques dels di-
ferents col·lectius de la Universitat, per mitjà de l’especialització i la flexibilització de l’oferta. 
S’han realitzat cursos presencials de llengua general, cursos semipresencials, cursos d’atenció 
personalitzada per al PDI, cursos específics per al PAS , i s’ha atés, assessorat i orientat els 
usuaris dels centres d’autoaprenentatge. Cal destacar els tallers que s’han impartit  al PdI, a 
través de l’ICe, per a donar resposta a les noves demandes de formació.

•
•

•

•

•
•
•
•
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9.11.2.1. Cursos generals 

Aquest any acadèmic s’han impartit 14 cursos de llengua general, per quadrimestres, amb la 
intenció que una persona puga superar dos nivells en un mateix curs. Aquests cursos s’han 
repartit de la manera següent: 10  a València, 2  a Alcoi i 2  a Gandia. Com s’ha estat fent els 
últims cursos, s’ha combinat l’horari dels cursos; de manera que aquell nivell que en el primer 
quadrimestre oferíem al matí, en el segon quadrimestre, el proposàvem a la vesprada o en un 
horari diferent del primer, és a dir, una oferta variada per a cobrir les necessitats de tots aquells 
membres de la comunitat universitària que vulguen aprendre valencià. 

S’han fet tres convocatòries d’exàmens (setembre de 2006, gener de 2007 i juny de 2007).  La 
superació d’aquestes proves permet obtenir un certificat de llengua, que  es pot aportar com a 
mèrit en les contractacions, les oposicions i els concursos de trasllat dins de la UPV. Les univer-
sitats valencianes han homologat entre elles els títols i reconeixen també els expedits per les 
altres administracions de l’àmbit lingüístic, com  ara la Generalitat de Catalunya i el Govern de 
les Illes Balears. Aquestes institucions també reconeixen els certificats expedits per la UP�.

 Aquestes convocatòries, com sempre, comporten un nombre considerable de proves finals i 
de proves d’aprofitament. 

• Evolució del nombre de cursos de llengua general per nivell

La  taula següent mostra l’evolució del nombre de cursos de llengua per nivell des del curs   
2000-2001.

Curso 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
C. Orals 2 2 2 3 2 2 2
elemental 6 2 2 2 2 2 2
Mitjà 6 6 8 8 6 6 6
Superior 1 4 4 4 4 4 4
Total 15 14 16 17 14 14 14
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CENTRE 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
ePS d’Alcoi 11 6 - -
ePS de Gandia - 3 3 -
eTS d’Arquitectura 1 1 - -
ETS d’Eng. Geodèsica Cartogràfica i Topogràfica - 1 1 -
eTS d’Agrònoms 6 - 3 -
eTS d’eng. de Camins, Canals i Ports 2 - 1 -
eTS d’enginyers de Telecomunicació - 1 1 1
eTS d’enginyers Industrials 6 2 - 1
eTSe de disseny - - - 1
ETS de Gestió en l’Edificació 1 1 - -
eTS d’Informàtica Aplicada 1 1 2 -
eTS del Medi Rural i enologia 1 - 1 -
Facultat  d’Administració  i direcció d’empreses - 1 1 1
eTS d’enginyeria del disseny 5 1 1 -

560

SERVEIS

Àrea de Promoció i Normalització Lingüística

9.11.2.2. Tutories de valencià 

Modalitat dirigida únicament al PdI, col·lectiu que, a causa del seu horari, no pot assistir regu-
larment als cursos generals. 

el seguiment és més personalitzat que en l’autoaprenentatge lliure. Les tutories es concerten 
amb l’assessor i s’estableixen en funció de la disponibilitat d’horaris del  Centre i de la persona 
interessada. 

Són cursos anuals que combinen l’aprenentatge presencial (sessions d’una hora setmanals 
de seguiment del treball individual de l’alumne ) amb l’autoaprenentatge a través del material 
autocorrectiu. 

Seguint la línia d’anys anteriors, s’han oferit 6 tutories de valencià, impartides totes al campus 
de Vera.

• Nombre d’alumnes dels cursos d’atenció personalitzada en la convocatòria específica 
del PDI per centres 



Com es pot comprovar en la taula anterior, aquest curs ha disminuït el nombre d’inscripcions 
respecte als cursos anteriors, però s’ha observat un major nombre d’inscripcions d’aquest 
col·lectiu  en els cursos generals.

• Nombre d’alumnes inscrits en la convocatòria específica del PDI per nivell i per campus

• Nombre d’alumnes inscrits per nivell i per estament (PAS, PDI i estudiants)

La taula següent mostra el nombre d’alumnes inscrits en els cursos de valencià per nivells i per 
col·lectiu (PAS, PdI i alumnes) durant els tres últims cursos acadèmics.

Si examinem la taula anterior, observem que hi ha un augment notable de matrícula en el nivell 
Mitjà. 

CENTRE 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
Facultat de Belles Arts - 2 3
Facultat d’Informàtica 1 2 3 2
Centres adscrits - 1 -
TOTAL 35 23 20 6

Vera Alcoi Gandia TOTAL
Oral 0 0 0 0
elemental 3 0 0 3
Mitjà 1 0 0 1
Superior 2 0 0 2
TOTAL 6 0 0 6

Alumnes 2004-2005 2005-2006 2006-2007
Inscrits PAS PDI Est. Total PAS PDI Est. Total PAS PDI Est. Total
C. Orals 16 3 46 65 10 4 58 72 18 6 63 87
elemental 44 9 44 97 26 8 57 91 39 17 41 97
Mitjà 74 22 229 325 41 7 208 256 124 40 260 424
Superior 23 15 126 164 22 10 121 153 66 47 73 186
Total 157 49 445 651 99 29 460 588 247 110 437 794
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Aquests cursos s’han impartit en modalitat semipresencial, 55 hores de classe i 25 d’assistència 
als centres d’autoaprenentatge. Per primera vegada, els cursos dels nivells elemental i mitjà 
han sigut impartits per personal extern.

• Evolució del nombre de persones inscrites en els cursos generals de valencià des de 
1991-1992

• Nombre de persones presentades a les proves dels cursos generals i nombre de per-
sones aptes

A continuació es mostra el nombre de persones presentades a les proves dels cursos generals 
corresponents a aquest curs i el nombre i el percentatge de persones aptes.

 primer quaDrimestre

nombre De persones aptes segons el tipus D’aprenentatge triat

91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07
60 167 328 406 474 522 480 633 441 470 592 563 671 651 588 794

2006-2007
Presentats Aptes % No aptes %

C. Orals 11 11 100,00 0 0,00
elemental 18 14 77,77 4 22,23
Mitjà 69 34 49,27 35 50,72
Superior 22 16 72,73 6 27,27
Total 120 75 62,50 45 37,50

2006-2007
Presentats Aptes % No aptes %

Tutories 0 0 0,00 0 0,00
Cursos 97 64 65,97 34 35,05
CAV 14 8 57,14 6 42,85
Títol equivalent 9 3 33,33 5 66,67
Total 120 75 62,05 45 37,50
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segon quaDrimestre

nombre De persones aptes segons el tipus D’aprenentatge triat

total

2006-2007
Presentats Aptes % No aptes %

C. Orals 7 7 100,00 0 0,00
elemental 21 13 61,90 8 38,10
Mitjà 81 38 46,90 43 53,10
Superior 45 32 71,10 13 28,90
Total 154 90 58,40 64 41,60

2006-2007
Presentats Aptes % No aptes %

Tutories 1 1 100,00 0 0,00
Cursos 134 79 58,90 55 41,10
CAV 10 3 30,00 7 70,00
Títol equivalent 9 7 77,70 2 22,30
Total 154 90 58,40 64 41,60

2006-2007
Presentats Aptes % No aptes %

C. Orals 18 18 100,00 0 0,00
elemental 39 27 69,20 12 30,80
Mitjà 150 72 48,00 78 52,00
Superior 67 48 71,60 19 28,40
Total 274 165 60,20 109 39,80
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nombre De persones aptes segons el tipus D’aprenentatge triat

Com es pot veure en la taula, els resultats de les tres opcions d’aprenentatge de llengua (tuto-
ries, cursos i autoaprenentatge) són similars. Per tant, podem afirmar que les tres són igual de 
valides per a obtenir bons resultats, encara que enguany s’observa un lleuger augment d’aptes 
en  la modalitat dels  cursos. 

en aquesta altra taula es comparen les xifres totals del curs acadèmic 2006-2007 amb els re-
sultats dels cursos anteriors.

P: presentats. A: aptes. NA: no aptes.

Si ens fixem en la gràfica anterior, podem comprovar que el percentatge total d’aptes ha sigut 
similar a l’any anterior, i això es deu al fet que els alumnes han aprofitat satisfactòriament les 
activitats paral·leles que ha organitzat el CAV.

2006-2007
Presentats Aptes % No aptes %

Tutories 1 1 100,00 0 0,00
Cursos 231 153 66,20 89 33,80
CAV 24 11 45,80 13 54,20
Títol equivalent 18 10 55,50 7 44,50
Total 274 165 60,20 109 39,80

2004-2005 2005-2006 2006-2007
P A % NA % P A % NA % P A % NA %

C. Orals 28 25 89,2 3 10,7 31 27 87,1 4 12,9 18 18 100 0 0
elemental 50 29 58 21 42 26 22 84,61 4 15,49 39 27 69,23 12 30,77
Mitjà 167 65 38,9 102 61,1 108 66 61,1 42 38,9 150 72 48 78 52
Superior 56 36 64,2 20 35,7 49 31 63,26 18 36,74 67 48 71,6 19 28,4
Total 301 155 51,5 146 48,5 214 146 68,22 68 31,78 274 165 60,2 109 39,8
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9.11.2.3. Cursos de valencià per a estrangers

des de l’evidència que la integració social i lingüística no poden concebre’s per separat, la sec-
ció de Formació oferta des de fa cinc anys el Curs de Valencià per a estrangers.

enguany, com que la matrícula ha sigut baixa, els hem inclòs en els nivells orals. S’hi  han ins-
crit 9 alumnes procedents de Veneçuela, Mèxic, Grècia, Croàcia, França, Alemanya, Polònia i 
Rússia. Com es pot observar, l’origen dels estudiants és molt variat i això potencia l’intercanvi 
cultural i lingüístic, i fomenta la comunicació i la relació entre estudiants procedents de cultures 
molt diferents.

Cal destacar que aquests estudiants han sigut capaços de desenvolupar les habilitats lingüísti-
ques de comprensió i producció orals. 

• Expedició de diligències d’assistència i de certificats d’aprofitament

S’han expedit 250 diligències d’assistència i 165 certificats d’aprofitament, en un format perso-
nalitzat per a cada un dels graus. 

SERVEIS

Àrea de Promoció i Normalització Lingüística

565

evolució Del percentatge De persones que Han obtingut la qualificació D’apte



9.11.2.4. Cursos específics per al PAS

Tenint en compte la necessitat de formació específica que té aquest col·lectiu, enguany a tra-
vés del Pla de Formació per al PAS, hem oferit tres cursos, dels quals n’hem impartit dos: Curs 
d’Atenció Oral i  Curs de  Llenguatge Administratiu 

9.11.2.5. Tallers per al PDI

Per tal de donar resposta a noves demandes de formació del PdI,  hem oferit set tallers per 
mitjà de l’ICe, dels quals  n’hem impartit  quatre: 

 Com millorar la lectura en veu alta: respiració, vocalització i modulació

 Recursos i ús de la terminologia en valencià  per mitjà de la xarxa

 Recursos informàtics per a l’ús del valencià

 Millora de l’expressió oral per a la docència en valencià

9.11.2.6. Centre d’Autoaprenentatge de Valencià (CAV)

 els centres d’autoaprenentatge són l’oferta ideal per a aquelles persones que volen aprendre 
valencià i no poden assistir a una classe presencial per raons d’horari o perquè volen aprendre 
al seu ritme. També s’utilitzen com a biblioteques o mediateques. Aquest servei té una valoració 
molt positiva per part de la comunitat universitària, ja que s’intenta disposar de totes les nove-
tats en valencià. S’ha oferit un horari fix d’assessorament als usuaris.

 Préstec domiciliari de material del CAV

L’índex màxim d’assistència als centres continua registrant-se durant els mesos de gener, maig, 
octubre, novembre i setembre, mesos que coincideixen amb les proves de l’APnL i de la Junta 
Qualificadora de Coneixements de �alencià. 

•
•
•
•

CAV Llibres CD DVD
VeRA 350 28 98
GAndIA 236 25 22
ALCOI 12 2 0
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• Nombre d’usuaris registrats

en la taula anterior, es pot apreciar un descens considerable d’usuaris als centre d’Alcoi res-
pecte als cursos anteriors; en canvi, s’observa un creixement sostingut al CAV de Vera, on 
s’han registrat 3.702 assistències d’usuaris.

• Nombre d’usuaris registrats per estament durant el curs 2006-2007

CURS VALENCIA ALCOI  GANDIA TOTAL
2001-2002 86 81 0 167
2002-2003 303 84 0 387
2003-2004 371 97 0 468
2004- 2005 324 90 95 509
2005-2006 320 31 50 401
2006-2007 318 27 49 394
TOTAL 1.722 410 194 2.326

CAV E PAS PDI ALTRES DESCONEGUT TOTAL
VeRA 220 48 13 17 20 318
ALCOI 22 2 2 1 - 27
GAndIA 44 2 2 1 - 49
TOTAL 286 52 17 19 20 394
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• Relació de treballs presentats i corregits durant el curs 2006-2007

La correcció de treballs escrits que es deixen a les safates del centre o que hi arriben per correu 
electrònic és un servei consolidat al CAV. en aquest curs, igual que en els anteriors, hi ha hagut 
usuaris que han demanat consultes personalitzades amb els assessors per aclarir els dubtes 
que havien sorgit després de les correccions i, sobretot, per a demanar materials de suport amb 
la intenció de millorar la redacció dels textos.

• Treballs presentats per nivells

Si s’examina la taula, s’observa que aquest curs ha baixat considerablement el nombre de 
treballs presentats en alguns nivells. Aquests dades van paral·lels als resultats obtinguts en les 
proves finals de determinats nivells. 

• Grups de conversa 

els grups de conversa esdevenen una eina molt útil per a tots aquells usuaris que volen pre-
parar les proves orals dels exàmens. Com en els cursos anteriors, a aquests grups acudeixen 
aquells usuaris que volen millorar la fluïdesa oral i la correcció fonètica i lèxica, juntament amb 
altres usuaris que provenen dels cursos presencials. A més, cal afegir-hi que s’ha consolidat 
l’assistència de molts antics alumnes que es preparen per a les oposicions de secundària i, 
que, com en altres anys, han aprofitat aquestes classes per preparar la prova de requisit lin-
güístic de valencià per a les oposicions.

Curs Oral Elemental Mitjà Superior Total
2003-2004 - 29 125 26 180
2004-2005 - 47 99 43 189
2005-2006 80 512 769 360 1.721
2006-2007 232 31 137 340 740
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• Nombre de matrícules dels grups de conversa

• Sessions puntuals de gramàtica  i de conversa

 Per primera vegada s’han oferit sessions puntuals durant el mes de julio, a les quals han as-
sistit 16 persones. en aquestes sessions s’han  treballat aspectes pràctics (resolució de casos 
puntuals). 

9.11.2.7.  Elaboració de materials per a l’aprenentatge de llengua

Com sempre continuem treballant en l’elaboració de material didàctic per als cursos presen-
cials, semipresencials i sobretot d’autoaprenentatge, a fi d’oferir el màxim de recursos a aque-
lles persones que vulguen aprendre llengua. 

el curs passat vam  posar en marxa el programa radiofònic Plèiades, una activitat oral sobre 
temes diversos, amb l’objectiu que l’audiència de la UPV Ràdio millorara la seua competència 
lingüística i ampliara els seus coneixements sobre la realitat actual. Aquesta iniciativa ha tingut 
una valoració molt positiva per part de la comunitat universitària i de l’audiència de la ràdio 
de la UPV..des de l’abril de 2005 s’han emés 34 programes en directe. en el web del Centre 
d’Autoaprenentatge, en l’apartat de recursos, es pot  trobar una selecció de les  emissions del 
programa. 

També hem actualitzat el format i el contingut del web del CAV, que vam posar en funcionament 
ara fa cinc anys, amb la finalitat de mostrar d’una manera més fàcil, ràpida i accessible tota la 
informació dels serveis i dels recursos que ofereix la secció de Formació. en aquest web (http://

CURS VALENCIA ALCOI GANDIA TOTAL
2002-2003 90 13 - 103
2003-2004 67 0 - 67
2004-2005 73 0 9 82
2005-2006 80 0 9 89
2006-2007 89 0 9 98
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www.upv/cav ) i pròximament (http://www.upv/apnl ) es troba informació sobre el Pla de Forma-
ció Lingüística –amb les últimes novetats– i gran part del material del CA� en format electrònic 
(fitxes d’activitats autocorrectives, programes didàctics, dictats, enllaços d’interés…), i hem po-
gut comprovar que ha sigut un èxit, com demostra el nombre de visites que rep a l’any.

 Amb la creació d’aquest web es pretén donar un pas més en l’evolució de la formació presen-
cial tradicional cap a l’autoformació.

9.11.2.8.  Participació en la XIII Trobada de Centres d’Autoaprenentatge

  La Secretaria de Política Lingüística organitza anualment, amb la col·laboració de diferents 
institucions i universitats, una trobada de centres d’autoaprenentatge per tal de promoure 
l’intercanvi d’informacions i d’experiències entre els professionals del sector. 

els dies 31 de maig i 1 de juny de 2007, s’ha organitzat la xIII Trobada de Centres 
d’Autoaprenentatge, que com cada dos anys s’ha obert als assessors dels centres i als experts 
en autoaprenentatge de llengües. 

 des de l’any 2000 la secció de Formació de l’APnL ha assistit a aquestes trobades. enguany, 
hem presentat les audicions del programa Plèides, juntament  amb els dictats en línia i en Cd 
que vam  entregistrar el curs passat. Aquest material ha tingut molt bona acollida per part dels 
participants i de  l’organització, que ens ha felicitat  personalment per aquesta tasca. 

• Assistència a  jornades

Primeres Jornades Valencianes d’Aprenentatge de  Llengües Assisit per Ordinador, orga-
nitzat pel departament de Lingüística Aplicada i l’Àrea de Suport Lingüístic a la I+d+I.

II Jornada de Terminologia i Serveis Lingüístics: nous reptes dels professionals en la co-
municació especialitzada.

xII  Jornada de sociolingüística: les realitats de l’ús social del valencià.

•

•

•
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9.11.2.9.  Altres activitats 

durant el curs 2006-2007 s’han dut a terme altres activitats al CAV, com ara:

Assessorament lingüístic (resolució de dubtes lingüístics) i bibliogràfic (recomanació dels 
manuals, diccionaris, gramàtiques… més adequats per a cada nivell).

Referent a les consultes, s’atenen, entre altres, des de qüestions de lèxic i de fraseologia 
fins a dubtes ortogràfics, morfològics i sintàctics passant per aspectes estilístics, de con-
vencions i de redacció de documents.

Informació i divulgació dels diferents materials que hi ha per a aprendre valencià.

Informació sobre les homologacions dels diferents certificats.

Informació sobre les proves de la JQCV i de l'APnL

 • Nombre de consultes lingüístiques i informatives ateses al CAV del campus de Vera

elaboració de tríptics i de cartells informatius sobre els cursos i els centres d'autoaprenentatge 
de valencià.

Adquisició de material per a la biblioteca del CAV

•

•

•
•
•

•

•

Lingüísticas Informativas TOTAL
Septiembre 56 340 396
Octubre 89 189 278
noviembre 67 132 199
diciembre 40 120 160
enero 98 300 398
Febrero 49 245 294
Marzo 35 90 125
Abril 37 230 267
Mayo 120 132 252
Junio 99 279 378
Julio 80 90 170
TOTAL 770 2.147 2.917
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Gestió administrativa del CAV: matriculació d’alumnes, control d’assistència dels usuaris, 
control d’eixides i entrades de material etc.

Amb tota aquesta oferta, cursos generals de llengua, tutories per al PdI, cursos per a estran-
gers, cursos específics per al PAS i el PDI, programes de ràdio, autoformació multimèdia i els 
centres d'autoaprenentatge amb totes les activitats que inclouen, la secció de Formació cobreix 
gran part de les necessitats lingüístiques de la comunitat universitària.

9.11.3.  Secció d’Assessorament Lingüístic

• Objectius

el repte fonamental a què s’enfronta la Universitat a l’hora de fer un ús correcte i adequat de 
la llengua és el de combinar el màxim rigor lingüístic i formal (plenament exigible en un àmbit 
universitari) amb la màxima eficàcia comunicativa dels textos, segons els usos i els contextos 
a què vagen destinats. Així, la finalitat d’aquesta secció és proporcionar als membres de la co-
munitat universitària de la UPV un assessorament i unes eines que els faciliten usar un valencià 
que estiga a l’alçada del que s’espera d’una universitat com la nostra, que es proposa estar 
sempre a l’avantguarda del coneixement i de la transmissió d’aquest. 

en concret, aquesta secció de l’APnL ofereix assessorament lingüístic general, terminològic i 
de llenguatge administratiu als diferents col·lectius que integren la comunitat de la UPV (PAS, 
PdI i alumnat) per tal de garantir la correcció lingüística i l’adequació estilística i formal dels 
textos de caràcter administratiu, cientificotècnic i informatiu. Concretament, posa a disposició 
de les persones interessades les possibilitats següents: 

Correcció: revisió lingüística completa a fi que els escrits en valencià tinguen una correcció 
i adequació lingüística suficients.

Traducció: reproducció en valencià dels textos escrits en castellà. Aquesta traducció cerca 
l’exactitud de les equivalències semàntiques i terminològiques, alhora que es busca la 
naturalitat en el llenguatge i l’adequació de l’estil.

•

•

•
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Assessorament lingüístic: resolució de dubtes terminològics, lèxics, sintàctics, d’estil, etc.; 
de convencions gràfiques (signes de puntuació, usos dels diferents tipus de lletra, majús-
cules i minúscules, abreviacions, expressions numèriques, etc.); de criteris de traduïbilitat 
dels noms; bibliogràfic (diccionaris, vocabularis específics, manuals, gramàtiques, models 
de documents, etc.), i informàtic (traductors, verificadors, correctors ortogràfics, etc.). 

 L’assessorament lingüístic també comporta la difusió de la terminologia: bases de dades 
terminològiques, bancs de neologismes..., i la divulgació dels Criteris lingüístics per als 
usos institucionals de les universitats valencianes i del Manual de documents i llenguatge 
administratius elaborat per les universitats valencianes.

disseny de documents: referit sobretot a la documentació administrativa de la UPV, que és 
necessari actualitzar i modernitzar, i, sobretot, normalitzar en valencià. També comporta 
l’establiment d’un disseny estandarditzat en els impresos i formularis de la UPV.

edició de materials: correcció i traducció de manuals docents, diccionaris, vocabularis, 
lèxic terminològic, etc. de suport a la docència en valencià, dins del marc de la convoca-
tòria d’ajudes a l’elaboració de manuals universitaris en valencià, a més de la col·lecció 
“Monografies de la Universitat Politècnica de �alència sobre ciència, tecnologia i art: re-
naixença i futur”, com a suport al professorat perquè aquest puga facilitar a l’alumnat ma-
terials docents en valencià.

9.11.3.1. Correcció

el SnL corregeix anualment gran quantitat de documents, que ens arriben traduïts al valencià 
de part de les dependències que els generen i que només necessiten revisió. 

en els últims anys s’ha constatat un augment en la relació traducció-correcció favorable a 
aquesta última; increment degut en part a l’extensió de l’ús del programa traductor-corrector 
SALT entre el personal de la UPV. Aquestes dades es poden comprovar en les taules de dades 
adjuntes.

•

•

•
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També es pot comprovar en aquestes taules que hi ha algunes dependències que opten majori-
tàriament per aquesta opció de traduir directament. els avantatges d’actuar així són: una major 
rapidesa en el pas dels textos pel SnL, un assessorament lingüístic directe i personalitzat, i la 
consecució d’una major autonomia de treball en les dues llengües oficials per part del personal 
de la UPV.

Quan parlem de correcció, es tracta bàsicament de la documentació següent: cartes i comuni-
cats; invitacions; textos personals (pròlegs, introduccions, presentacions); textos d’exposicions 
i altres actes públics; resolucions diverses; actes; sol·licituds; certificats i diplomes; aplicacions 
informàtiques; catàlegs, butlletins i publicacions; articles i notícies; tríptics i díptics informatius; 
memòries; rètols; textos de webs; llibres; apunts; pràctiques; tesis; tesines, i projectes finals de 
carrera.

9.11.3.2. Traducció

La APnL tradueix anualment al valencià un nombre elevat de documents de caràcter adminis-
tratiu, informatiu o acadèmic, com es pot deduir de l’anàlisi de les taules. 

es tracta bàsicament de la documentació següent: cartes i comunicats; invitacions; textos per-
sonals (pròlegs, introduccions, presentacions); textos d’exposicions i actes diversos; convoca-
tòries, nomenaments de tribunals, perfils professionals i resolucions diverses; actes; sol·licituds; 
certificats; diligències; estatuts; aplicacions informàtiques; butlletins, revistes, catàlegs i publi-
cacions; tríptics i díptics informatius; programes; projectes; guies; manuals; memòries; cursos 
de formació; dades estadístiques; cartells i rètols; webs; llibres; apunts; pràctiques; tesis; tesi-
nes, i projectes finals de carrera.

A més de les dades recollides a la taula següent cal esmentar que:

S’han traduït innombrables registres de l’aplicació de l’ASIC Bergantes.

S’actualitza periòdicament la web de l’ePSG.

I també es fa la traducció de cartells i rètols de tots els campus de la UPV.

•
•
•
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Procedència dels documents administratius 
(gener 2006- juny 2007)

CORRECCIÓ 
pàgines 

TRADUCCIÓ 
pàgines 

Àrea d’Actes Acadèmics i Protocol 6
Àrea de Biblioteca i Documentació Científica 9 2
Àrea del Centre de Cooperació al desenvolupament (CCd) 109
Àrea d’Informació 2.867 14
Àrea de Medi Ambient 1 13
Àrea de Promoció i normalització Lingüística (APnL) 44 5
Àrea de Ràdio i Televisió 5
Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicació (ASIC) 90
Àrea Jurídica 2 14
Casa de l’Alumne 8
Centre de Salut Laboral Juana Portaceli 20
delegació d’Alumnes 2
escola d’estiu 15
esports 58
Institut de Ciències de l’educació (ICe) 19 148
Oficina de Programes Internacionals d’Intercanvi (OPII) 5
Oficina de Senyalística 17
Servei d’Alumnat 165
Servei d’Estudis i Planificació (SEP) 11
Servei de Fiscalització 8
Servei de Gestió econòmica 6
Servei de Recursos Humans 13 249
Servei Integrat d’Ocupació (SIO) 176
Servei Integrat de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) 22
Unitat de Formació per a l’Adm. i els Serv. Univ. (UFASU) 110
Subtotal  SERVEIS 2.978 1.255
Consell Social 36
Gerència 11 116
Rectorat 14 13
Secretaria 5 35
Vicerectorats 125 680
Subtotal ORGANS DE GOVERN 155 880
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Procedència dels documents administratius 
(gener 2006- juny 2007)

CORRECCIÓ 
pàgines 

TRADUCCIÓ 
pàgines 

escola Politècnica Superior de Gandia (ePSG) 330
escola Tècnica Sup. d’eng. Agrònoms (eTSeA) 915 20
escola Tècnica Sup. d’eng. Industrials (eTSeI) 8
escola Tècnica Sup. d’Informàtica Aplicada (eTSIA) 83
Facultat  d’Adm. i direcció d’empreses (FAde) 2
Facultat d’Informàtica (FI) 37 25

Subtotal ESCOLES 962 458
TOTAL 4.095 2.593

Procedència dels documents cientIficotècnics 
(juliol 2006- juny 2007)

CORRECCIÓ 
pàgines

TRADUCCIÓ 
pàgines

dep. de Biologia Vegetal 10 15
dep. de Biotecnologia 7
dep. de Ciència Animal 397
dep. de Composició Arquitectònica 5
dep. de Comunicacions 221
dep. de Comunicació Audiovisual, doc. i Història de l’Art 34 1
dep. de Conservació i Restauració de Béns Culturals 6
dep. de Construcció i Rest. de Béns Culturals 1
dep. de Construccions Arquitectòniques 123 1
dep. de dibuix 306 1
dep. d’economia i Ciències Socials 9
dep. d’ecosistemes Agroforestals 9 15
Dep. d’Enginyeria Cartogràfica 13
dep. d’enginyeria electrònica 227
dep. d’enginyeria Hidràulica i Medi Ambient 46
dep. d’enginyeria i Infraestructura dels Transports 2
dep. d’enginyeria Mecànica i de Materials 327 80
dep. d’enginyeria de Sistemes i Automàtica 37
dep. d’escultura 365 48
dep. d’estadística i Invest. Operativa Aplicades i Qualitat 29
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9.11.3.3. Assessorament

Assessorament lingüístic (dubtes lèxics i gramaticals), terminològic, d’estil (adequació estilísti-
ca i formal dels textos de caràcter administratiu o docent), de llenguatge juridicoadministratiu i 
de disseny i estructura de tota classe de documents administratius. També bibliogràfic (diccio-
naris específics, manuals de l’especialitat concreta, etc.) i informàtic (traductors, verificadors, 
correctors ortogràfics, etc.). 

Les consultes, per tant, responen a tipologies variades, però moltes es refereixen al lèxic i, més 
en concret, al lèxic específic dels diferents camps tècnics i científics. És important destacar 
que, en resoldre les qüestions que es plantegen, s’intenta, a més, proporcionar a cada usuari 

Procedència dels documents cientIficotècnics 
(juliol 2006- juny 2007)

CORRECCIÓ 
pàgines

TRADUCCIÓ 
pàgines

Dep. d’Expressió Gràfica Arquitectònica 6
Dep. d’Expressió Gràfica en l’Enginyeria 325
dep. de Física 10
dep. d’Informàtica de Sistemes i Computadors 266 10
dep. de Lingüística Aplicada 73 61
dep. de Matemàtica Aplicada 630
dep. de Mecanització Agrària 11
dep. d’Organització d’empreses 283
dep. de Pintura 2 38
dep. de Producció Vegetal 521 158
dep. de Projectes Arquitectònics 4
dep. de Projectes d’enginyeria 2
dep. de Química 87
dep. de Sistemes Informàtics i Computació 4
dep. de Tecnologia d’Aliments 306 50
Institut de Ciències de l’educació (ICe) 620 29
escola Politècnica Superior de Gandia (ePSG) 1.371 318
eTS d’Arquitectura (eTSA) 2

TOTAL 6.094 1.428
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aquells instruments lingüístics i terminològics (siga en paper, en format electrònic o en línia) 
que l’ajuden a orientar-se en el futur, per tal de facilitar-li una major autonomia en l’ús de la 
llengua.

9.11.3.4. Normalització documental

Una de les principals preocupacions de qualsevol administració pública ha de ser modernitzar-
se per a poder oferir un servei eficaç. La redacció i el disseny de documents constitueixen un 
aspecte molt important d’aquesta modernització. L’establiment de criteris de disseny i redacció 
de la documentació que genera una administració es converteix en un suport essencial per al 
seu bon funcionament.

Les universitats valencianes han elaborat el Manual de documents i llenguatge administratius, 
publicació que intenta actualitzar el llenguatge administratiu i adaptar-ho a una societat de-
mocràtica i no discriminatòria, des de principis de consens, legalitat, racionalització i qualitat 
lingüística. Conté els models de documents i els criteris lingüístics que han de servir de marc 
a la comunitat universitària en conjunt a l’hora d’elaborar qualsevol text administratiu, i pretén 
unificar i simplificar la presentació i la redacció dels documents administratius universitaris.

Per això, una de les funcions de l’APnL és que tota la comunitat universitària tinga disponible 
una versió en valencià de qualsevol formulari. I que, al mateix temps, aquests nous documents 
tinguen un disseny estandarditzat. 

9.11.3.5. Curs de llenguatge administratiu

Curs teoricopràctic sobre el llenguatge de l’administració, en el qual s’estudien principalment 
el disseny dels documents, l’estil, els criteris lingüístics i les convencions, a més d’analitzar en 
profunditat els documents concrets més usats. es tracta, en essència, de divulgar els contin-
guts del Manual de documents i llenguatge administratius. els punts bàsics del programa del 
curs són els següents:

1. Característiques diferencials del llenguatge juridicoadministratiu.
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2.  Aspectes lingüístics a considerar dins del llenguatge administratiu.

3.  Qüestions ortogràfiques que convé conèixer.

4.  Aspectes de morfosintaxi que cal tenir en compte.

5.  Terminologia i fraseologia específica.

6.  La redacció i el disseny dels documents administratius.

7. Pràctica dels diferents models de documents.

9.11.3.6. Edició de materials

Aquesta taula recull el total de sol·licituds que s’han presentat durant el període corresponent 
al curs acadèmic 2006-2007 en resposta a la convocatòria d’ajudes a l’elaboració de manuals 
universitaris en valencià, que es publiquen en la col·lecció “Monografies de la Universitat Poli-
tècnica de València sobre ciència, tecnologia i art: renaixença i futur”. 

Departament Manuals Pàgines previstes
dep. de Ciència Animal 1 110

dep. de Conservació i Restauració de Béns Culturals 4 475 
(+ 2 audiovisuals)

dep. d’economia i Ciències Socials 2 350
dep. d’enginyeria Mecànica i de Materials 1 215
dep. de Matemàtica Aplicada 2 610
dep. de Termodinàmica Aplicada 1 629

Total 11 2.389 
(+ 2 audiovisuals)
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DemanDa De Docència en valencià i en castellà

 evolució De la DemanDa D’assignació lingüÍstica
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10
ALTReS

ACTIVITATS





10.1. Fundació CEDAT

10.1.1. Informació, atenció, assessorament, divulgació i sensibilització en la 
comunitat universitària

elaboració del cens anual i anàlisi de les necessitats dels estudiants amb discapacitat 
matriculats a la UPV.

Suport, assessorament i seguiment a l’alumnat amb discapacitat, professorat i personal laboral.

Coordinació del servei d’acompanyament a l’alumnat amb discapacitat de la UPV a través 
de voluntariat.

Suport en la gestió de la matrícula del curs a l’alumnat amb discapacitat en les distintes 
escoles.

Oferta, adjudicació i tramitació, junt amb l’Àrea de Relacions Institucionals i Assumptes 
Socials d’aquesta Universitat, del Préstec d’Ajudes Tècniques convocat per la Fundació 
CedAT, per a cada curs acadèmic.

Suport als docents i als centres universitaris amb alumnes amb discapacitat: informació, 
consulta, adaptacions curriculars, orientació i assessorament. Formes de comunicació, 
presa d’apunts, adaptació d’exàmens en el temps i forma corresponents.

Coordinació de l’acompanyament i suport a l’aula que l’alumnat amb discapacitat reba a 
través dels voluntaris de la Fundació CedAT.

Funcionament de la biblioteca de la Fundació CEDAT amb els fons bibliogràfics específics 
sobre discapacitat que té recopilats.

Integració laboral:

Actualització de la situació laboral de l’alumnat censat i exalumnes de la  UPV i la seua 
possible inserció al mercat de treball.

Manteniment de la borsa de treball de persones amb discapacitat externes a la UPV en 
diverses empreses valencianes.

Promoció i canalització de les ofertes de treball rebudes.

•

•
•

•

•

•

•

•

•
○

○

○
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Integrants de network of Centres of excellence in desing for All de la Unió europea. Tre-
ball gestat en diferents reunions amb l’IMSeRSO Madrid. 

Producció, realització i emissió del programa de ràdio Sin exclusiones amb una periodici-
tat setmanal en la RTV UPV 102.5.

entrevista personalitzada a l’alumnat de nou ingrés matriculat en el curs 2005-2006 amb 
els resultats següents:

Distribució per escoles D’alumnes que assenyalaren alguna Discapacitat 

 en l’automatrÍcula (curs 2006-2007)

Als 214 alumnes referits anteriorment hem d’afegir 16 que han assenyalat en l’automatrícula 
valor no a la LOPd (Llei Orgànica de Protecció de dades Personals).

•

•

•

ESCOLA
Nre. ALUMNES 
MATRICULATS 

CURS 2006-2007
ePS Alcoi 10
ePS Gandia 12
Facultat Belles Arts 42
eTSe Agrònoms 6
eTS Arquitectura 23
eTSe Industrials 10
eTSe Topògrafs 4
eTSe Camins 7
eTSe Telecomunicacions 7
ETS Gestió en l’Edificació 13
eTS Medi Rural i enologia 7
eTS enginyeria del  disseny 28
eTS Informàtica Aplicada 24
Facultat d’Informàtica 6
Facultat Ade 15
TOTAL 214
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Distribució per curs D’alumnes que assenyalaren alguna Discapacitat 
en l’automatrÍcula  (curs 2006-2007)

10.1.2. Estadístiques dels serveis

Curs Nre. 
Alumnes

1r 44
2n 42
3r 61
4t 32
5è 22
6è 1
doctorat 6
PFC 3
desconegut 3
Total 214

Nre. ATENCIONS TELEFÒNICAS: 6600

TIPUS D’USUARI

TeLeFOnAdeS 
ReBUdeS

TeLeFOnAdeS 
eMeSeS

ALUMnAT 45 % 60 %
PROFeSSORAT 5 % 15 %
dePARTAMenTS UPV 5 % 10 %
ALTReS USUARIS dISC 25 % 5 %
ALTReS 20 % 10 %
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Nre. ATENCIONS TELEFÒNIQUES: 6600
TIPUS D’ATENCIÓ

ACAdÈMICA 30%
LABORAL 50%
SOCIAL 10%
ALTReS 10%
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Nre. ATENCIONS PRESENCIALS: 2200
TIPUS D’USUARI

ALUMneS AMB dISCAPACITAT 40%
ALUMneS SenSe dISCAPACITAT 20%
PROFeSSORS 10%
ALTReS USUARIS 30%

Nre. ACTIVITATS FORA DE LA SEU DE LA 
FUNDACIÓ: 1760

dInTRe UPV 
(campus de Vera)

FORA UPV inclou altres 
campus de la UPV

80% 20%

ALTRES ACTIVITATS

Fundació CEDAT
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gestió Del voluntariat

10.1.3. Formació
Cursos Formació de Voluntariat sobre Intervenció en Persones amb discapacitat, per a pro-
moure la participació i implicar activament l’entorn més pròxim a l’estudiant amb discapacitat, 
en les tasques d’ajuda quotidiana que es requerisquen. Amb aquests programes de formació 
es dota els voluntaris dels coneixements necessaris per a realitzar la seua funció.

•

 % ACTIVITATS FORA DE LA  SEU DE LA FUNDACIÓ  
TIPUS D’ATENCIÓ

dInTRe UPV 
(campus de Vera)

FORA UPV inclou altres 
campus de la UPV

ACAdÈMICS 70% 50%
LABORALS 5% 25%
SOCIALS 20% 20%
ALTReS 5% 5%

nre. ALUMneS FORMATS 40
nre. HOReS FORMACIÓ 1.600
nre. ACCIOnS de VOLUnTARIAT 800
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1a edició. (23 de gener de 2006 a 1 de febrer de 2006) 40 hores

2a edició. (22 al 31 de març de 2006) 40 hores

3a edició. (25 de setembre al 4 d’octubre de 2006) 40 hores

4a edició (6 al 15 de novembre de 2006) 40 hores 

Curs de Formació a tècnics municipals de l’Ajuntament de Sagunt (10 de febrer de 2006)

Curs d’especialista Universitari en Valoració de la dependència, en col·laboració amb el 
CIeGS. d’aquest curs s’han realitzat sis edicions, i s’han format dos-cents quaranta valo-
radors que estan portant a cap l’inici de la implantació de les mesures contemplades en 
l’anomenada llei de dependència

Curs experimental de tècnic en RSe en el marc del Projecte eRCOVA

Curs en línia sobre la valoració de la dependència

TeFILeS d’aqüicultura i manipulació alimentària. (en col·laboració amb l’IVAdIS-ACUMA i 
l’Ajuntament de Picassent

10.1.4. Convenis i acords
Pròrroga dels convenis amb clàusula automàtica signats en l’exercici anterior 

Conveni amb AenOR

Conveni amb la UPV

Conveni amb la Conselleria de Benestar Social

10.1.5. Jornades, congressos i seminaris
Participació en el Curs de Formació de Formadors i Posada en Marxa del Pilotatge de 
l’eina experimental per a la Valoració de la dependència, en l’IMSeRSO, Madrid 26, 27 i 
28 de juliol de 2006

Jornada d’acollida a l’alumnat de nou ingrés. escola Tècnica Superior d’enginyers Agrò-
noms. 14 de setembre 2006

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

•
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Assistència al curs Necessitats Específiques dels Universitaris Derivades d’una Condició 
de discapacitat. Universitat Menéndez y Pelayo. 5 i 6 d’octubre de 2006

XI reunió del Reial Patronat sobre Discapacitat – II Congrés Nacional sobre Universitat i 
discapacitat. Universitat Complutense de Madrid. 26 i 27 d’octubre de 2006

Jornada i presentació d’un PMIA a l’Ajuntament de Lisboa

Jornada sobre Discapacitat i Ocupació a l’Horta Nord. Ponència sobre “Dificultats i es-
tratègies davant de l’Ocupació de les Persones amb discapacitats físiques. La Pobla de 
Farnals, 15 de febrer 

I Workshop de Tècnics d’Atenció a la diversitat a la Universitat, Universitat d’Alacant. 22 
de març de 2007

Ponència sobre la llei de dependència en la Jornada d’ASPAYM Comunitat Valenciana, el 
29 de març del 2007

Participació en la trobada transnacional de projecte Leonardo VOCAII a Txèquia els dies 
10,11,12 i13 de març de 2007

Participació en el Curs de Formació de Formadors i Posada en Marxa de l’eina experimen-
tal per a l’Aplicació Informàtica de la Llei de la dependència en l’InTeCO. Lleó, 17,18,19 
i 20 d’abril de 2007

10.1.6. Altres activitats
 Txi-kung adaptat (Tècnica del tai-txi que busca la quietud i la relaxació) 

1r quadrimestre: del 3 d’octubre al 21 de desembre

2n quadrimestre: del 2 de gener al 31 de maig

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•
•
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10.2. Associació d’Antics Alumnes de la Universitat Politècnica de 
València

10.2.1. Introducció

L’Associació d’Antics Alumnes de la UPV és una entitat sense ànim de lucre, creada el 1992, i 
té per missió mantenir els vincles entre la Universitat Politècnica de València i els seus titulats, 
així com amb la societat en general.

des d’Antics Alumnes es busca ajudar i millorar el desenvolupament personal, laboral i social 
dels associats. Per a això, porta a cap accions en les àrees d’informació, ocupació, formació, 
ciència, innovació, tecnologia i totes les que siguen d’interès per als associats. Tot això en un 
règim d’autonomia, llibertat i representativitat dels associats.

10.2.2. Els socis

L’evolució en el nombre d’associats va tornar a registrar un increment sostingut, semblant al 
de 2005. el 2006, es va produir un augment de 1.036 socis, cosa que representa un 12,6% del 
volum total de la base social d’Antics Alumnes UPV. Com a dada ressenyable, cal esmentar 
que, des de 2002 i fins a 2006, l’Associació ha duplicat el seu col·lectiu.  
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Com és habitual, setembre registrà, junt amb gener, les quotes més elevades quant a nombre 
d’altes mensuals de 2006. en una comparativa respecte de l’any 2005, els resultats ofereixen 
una evolució sorprenentment semblant, cosa que ens situa davant d’un comportament estan-
darditzat de qui decideix formar part de la nostra Associació. Gener comença amb força i el 
nombre d’altes va minvant progressivament fins a maig, mes en què es trona a experimentar un 
ascens que continua imparable durant juliol i, sobretot, al setembre, mes en què es llicencien 
els que no finalitzaren les titulacions al juny.

els enginyers tècnics constitueixen el 18% del nostre col·lectiu, pel 12% que representen els 
enginyers industrials i el 10’7% dels enginyers informàtics. A aquest tipus de titulats els se-
gueixen els enginyers agrònoms i els enginyers tècnics agrícoles, amb un 7’9% de representa-
ció cadascun, i els enginyers tècnics informàtics, amb un 7’5%.

Arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers en telecomunicacions i llicenciats en belles arts, 
conformen el grup següent amb més representativitat en l’Associació. 
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Quant a la comparativa en el nombre d’associats per gènere, es manté la proporció del 70% 
d’homes pel 30% de dones, consolidada en anys anteriors, amb una comparativa diferencial 
del 40%. Mentre el 2006, s’associaren 686 homes, foren 350 les dones que entraren a formar-
ne part. 

titulación

A Arquitecte eTOP enginyer Tècnic en Obres Públiques
AT Arquitecte Tècnic eTT enginyer Tècnic en Telecomunicacions
d doctor eTdI enginyer Tècnic en disseny Industrial
dCe diplomat en Ciències empresarials eTIF enginyer Tècnic en Informàtica
dGAP diplomat en Gestió i Administració Pública eTTP Enginyer Tècnic en Topografia
dT diplomat en Turisme eTF enginyer Tècnic Forestal
eA enginyer Agrònom eTIn enginyer Tècnic Industrial

eCCP enginyer de Camins, Canals i Ports Ade Llicenciat en Administració i direcció de 
empreses

eMT enginyer de Materials BA Llicenciats en Belles Arts

eF enginyer de Forests CTA Llicenciat en Ciència i Tecnología de los 
Alimentos

eAeI enginyer de Automática i electrónica Industrial CA Llicenciat en Ciències Ambientales
eT enginyer en Telecomunicaciones CI Llicenciat en Ciències de la Información
eGC Enginyer en Geodèsia i Cartografia dOC Llicenciat en documentación
eIF enginyer en Informàtica enO Llicenciat en enología
eOI enginyer en Organització Industrial CAU Llicenciat en Comunicació Audiovisual
eIn enginyer Industrial M Máster
eG enginyer Geóleg eU especialista Universitari
eQ enginyer Químic PAS-PdI Personal UPV

eTA enginyer Tècnic Agrícola
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10.2.3. Activitats

10.2.3.1. Activitats en l’àmbit de la comunicació

• Polivalencia

La revista Polivalencia s’ha consolidat durant 2006 com el més important servei d’informació 
editat per l’Associació d’Antics Alumnes UPV. La difusió, controlada per la OJd, ha augmentat 
de 12.000 a 16.000 exemplars per número. es van publicar el 2006 cinc números, que sumaren 
un total de 80.000 exemplars. 

En el número 39, Polivalencia va assumir una espectacular renovació en el disseny gràfic, 
sense renunciar a continuar amb la seua línia editorial i els seus continguts. Cinc antics alum-
nes de la Universitat Politècnica de València atorgaren amb la seua presència una rellevància 
important a les portades de 2006, i van contribuir a situar la universitat com a referent clau per 
a la societat.

• Polivalencia electrònica

Cada usuari d’Internet pot accedir a Polivalencia des de qualsevol part del món per a consultar 
les informacions que apareixen en l’edició impresa. Però a més, <www.polivalencia.com> ha 
apostat per ampliar molts dels continguts, i proporcionar a la publicació un valor afegit.
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• Butlletí electrònic

de periodicitat setmanal, el butlletí electrònic que l’Associació d’Antics Alumnes UPV distribue-
ix cada dimarts entre el seu col·lectiu, es presenta com una aplicació de gran utilitat per a qui 
busca una ocupació o per als que desitgen gaudir d’una de les beques postgrau que ofereix la 
Fundació Politècnica de la Comunitat Valenciana. 

Però també representa un element d’informació important, ja que s’hi inclouen les últimes no-
tícies que s’han generat en l’Associació, com ara acords amb altres empreses, serveis prefe-
rents per a socis, els cursos i jornades organitzades per Antics Alumnes UPV, així com una 
àmplia oferta d’oci, esports, etcètera.

• Butlletí electrònic de serveis preferents

Amb una imatge molt actual i un funcionament senzill, aquest butlletí va nàixer amb la intenció 
d’esdevenir el catàleg en línia de serveis d’Antics Alumnes.

• Butlletí electrònic d’ocupació

Amb un llenguatge senzill i àgil, el butlletí electrònic d’ocupació informa el lector sobre notícies 
relacionades amb l’ocupabilitat, ofereix trucs i habilitats per a afrontar entrevistes de treball, 
anuncia els serveis oferits pel portal Poliempleo, etcètera. 1.364 subscriptors utilitzaren aquest 
servei gratuït durant 2006.  

La novetat d’enguany ha sigut el doctor Curro, que respon a qualsevol pregunta relacionada 
amb la legislació laboral i la situació del mercat de treball plantejada pels usuaris.

• Web de l’Associació i Fundació

el web de l’Associació, amb 242.228 visites i 404.184 pàgines vistes durant 2006, continua sent 
el canal de comunicació més utilitzat pels nostres associats. des d’aquesta es pot accedir als 
serveis propis i preferents que posem a disposició del nostre col·lectiu, a les notícies i butlletins, 
als taulers d’anuncis i a la resta de prestacions. 
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el web de la Fundació recull les últimes novetats del seu Programa de Beques Postgrau, així 
com les activitats per a socis, organitzades per l’Associació, emmarcades en la formació contí-
nua (cursos, jornades i beques).

• Notix

Al juliol de 2006, l’Associació d’Antics Alumnes UPV inaugurà una eina informativa de comuni-
cació anomenada notix, un programa que gestiona la informació demandada pel mateix usuari 
i que possibilita l’avís, i la posterior lectura, de les últimes notícies aparegudes a Internet.

L’Associació ha configurat vint-i-un canals temàtics o directoris amb les subcategories respec-
tives: Actualitat, Ocupació, esports, València, Salut, economia, Formació, etc.

10.2.3.2. Activitats en l’àmbit de la formació i l’ocupació

el Programa de Beques Postgrau sorgí fa vuit anys amb dues premisses: dotar els acabats 
de titular d’un mecanisme formatiu per a obtenir una bona posició en el mercat laboral davant 
d’una primera ocupació, i aportar al teixit empresarial les tècniques i tecnologies més recents 
pels acabats de titular a la Universitat Politècnica de València.

el 2006 es van convocar 157 beques, 30 més que el 2005, cosa que va representar un incre-
ment del 23,6%. 

596

ALTRES ACTIVITATS

Associació d’Antics Alumnes de la Universitat Politècnica de València

evolució Del nombre De beques convocaDes



el 2006, l’evolució de les beques actives es va mantenir constant. Aquest registre fa referència 
a les beques que es gaudeixen en un moment determinat. La mitjana anual de beques actives 
el 2006 es va situar en 73, mentre que el 2005 la mitjana fou de 54. Aquestes dades donen un 
increment del 26%. 

el 2006 va continuar l’increment en el nombre d’empreses col·laboradores amb el Programa de 
Beques Postgrau iniciat el 2004. Des de llavors, i fins avui, s’ha registrat un augment especta-
cular, xifrat en un 70,5%.

10.2.3.3. Formació  de postgrau

• Jornades pròpies

el 2006 va suposar la consolidació de les jornades organitzades per l’Associació d’Antics Alum-
nes, que iniciaren el camí el 2004. Un total de 17 trobades convocaren més d’un miler dels nos-
tres socis en les seues quatre categories: Camí d’Èxit, Tècniques per a Tècnics Universitaris, 
Internacionalització i esportives.

Les jornades es graven en vídeo i posteriorment penjades en la pàgina web http://antiguosalum-
nos.atnova.com, en què es poden consultar, una vegades editades, poques hores després.
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Camí de l’Èxit. L’Associació va organitzar durant el 2006 dues jornades en aquest àm-
bit. La primera d’aquestes tingué de protagonista José del Ramo, exciclista professional, 
fundador i gerent de Catlike, empresa murciana dedicada a 
la fabricació de cascos per a ciclistes. en la segona jornada 
l’invitat va ser Francisco Juan Ros García, conseller delegat 
del Grupo Ros Casares, qui abordà les claus que condueixen 
a un emprenedor cap a l’èxit. Aconsellà als futurs emprenedors 
actuar amb humilitat, com a mode de conformar un grup humà 
capaç de remar en la mateixa direcció. Amb més de 50 anys 
d’història, el Grupo Ros Casares és la companyia espanyola 
líder en el sector dels centres de servei i distribució de produc-
tes relacionats amb l’acer. 

Jornades Tècniques per a Tècnics Universitaris. durant 2006 
l’Associació va organitzar nou jornades tècniques. L’any es va iniciar amb la intervenció de 
Luis Rodríguez, consultor de l’empresa Calidad y dirección, que va parlar sobre les cinc 
esses de l’eficiència. La segona versà sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal 
(LOPD), i la va impartir Salvador Faubell, soci director de Darkon, firma dedicada a la se-
guretat de la informació.

 Oportunitats de negoci en el Sector energètic va ser la tercera jornada, i els ponents que 
intervingueren van ser José Vicente Casterá, en representació de Solaer SL, i Javier F. 
Urchueguía, catedràtic de Física Aplicada i soci fundador d’energesis Ingeniería, SL, i 
José Millet, director de l’Institut de la Creació i el desenvolupament d’empreses (ICde). 
La jornada següent va versar sobre les ajudes a l’habitatge, i per a això es va disposar 
de la presència de Bernabé Bueno, director general d’Habitatge i Projectes Urbans de la 
Conselleria de Territori i Habitatge de la Generalitat Valenciana, va acostar als assistents 
a la xarxa Valenciana d’Infovivenda Solidària, servei gratuït d’informació, assessorament 
i intermediació social en matèria d’habitatge. La jornada Construir Marques Poderoses a 
l’empresa, que va tenir com a invitats José María Mateu,  consultor d’empreses i profes-
sor del Centre de Formació Lluís Vives, i Jesús nombela, director de nombela diseño, va 

•

•
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informar a com els directius de les empreses ambicionen que les seues marques siguen 
conegudes, respectades i, si és possible, envejades, i com ho poden aconseguir.

 A l’octubre, Lluís Sust va oferir la ponència “Introducció als mercats financers”. Director 
de Mercado de Capitales de Caja Ingenieros, i professor associat del Màster en Mercats 
Financers de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Oberta de Catalunya, va insistir 
en els agents que intervenen en el mercat financer i va distingir entre els distints sistemes 
financers existents. “Programari Lliure i Web 2.0: Noves Tendències en la Xarxa” va ser 
el títol escollit per eva Amparo Jaime daudén, llicenciada en Informàtica de Gestió per la 
Universitat Politècnica de València, per a exposar la seua visió sobre de l’il·limitat augment 
d’oportunitats i recursos, facilitat pel desenvolupament d’Internet.

La jornada Tècniques Avançades de direcció d’empreses mitjançant eines de Simulació, 
impartida per Joaquín Almendros Mansanet, gerent de l’empresa SIPSA, SA (Sistemas de 
Incremento de la Productividad), va parlar sobre el rendiment que, per a l’empresari, té la 
utilització d’eines de simulació com  a mode d’obtenir una informació exacta que li permeta 
adoptar mesures d’acord amb les circumstàncies d’un moment determinat.

Igualtat d’oportunitats, justícia social, desenvolupament, drets humans o sostenibilitat foren 
alguns dels conceptes que més se sentiren durant la jornada organitzada per l’Associació 
d’Antics Alumnes UPV, que va tenir la presidenta d’enginyeria sense Fronteres (ISF) Valèn-
cia, Lara Solís, i al seu vocal de Projectes, Begoña Campaña, com a invitades. 

•

•
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Jornades d’Internacionalització. L’Associació d’Antics Alumnes UPV organitzà dues jorna-
des d’internacionalització durant 2006. els països invitats foren Finlàndia i Suïssa. Tapani 
Lankinen, conseller comercial de l’ambaixada de Finlàndia a espanya; Timo Riiho, cate-
dràtic de la Universitat d’Hèlsinki i director de l’Institut de Cultura Finlandesa a espanya, i 
Ángel Sánchez, directiu valencià amb una dilatada relació comercial amb empreses finlan-
deses, protagonitzaren la jornada d’internacionalització sobre Finlàndia.

 Patrick Schaffter, agregat cultural del Consolat General de Suïssa a Barcelona, iniciava la 
Jornada d’Internacionalització sobre el país helvètic. Hi detallà qüestions generals sobre 
el seu país d’origen, que destaca per ser un important emplaçament per a la investigació 
internacional, i líder en el desenvolupament de les noves tecnologies. Així mateix, va pro-
porcionar dades relatives a l’intercanvi comercial entre espanya i Suïssa.

Jornades Informatives sobre esport. Vanessa Menos, del departament de muntanya de 
decathlon Alfafar; Mónica Sanz, presidenta del Club de Muntanya de la UPV; Héctor Mon-
te, guia del Club de Muntanya de la UPV; Inmaculada Ibáñez, doctora del Gabinet Mèdic 
de la UPV, i Juan García, membre del Grup de Senderisme de l’Associació, informaren els 
presents en la Jornada esportiva de Senderisme. 

 La vela va ser l’esport escollit per l’Associació per a organitzar una nova Jornada. Hi assis-
tiren com a ponents el director de la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana, Ángel 
Sánchez; el tècnic de la secció de nàutica de decathlon Alfafar, Pedro García, i el membre 
de l’Associació i regatista, José Pérez.

• Poliempleo

Poliempleo, pàgina web de l’Associació d’Antics Alumnes UPV, s’ha consolidat com una eina 
referent per a l’ocupació qualificada a la Comunitat �alenciana. Des de la seua creació, al des-
embre de 2002, ha arribat a acumular 4.950 ofertes d’ocupació i 612 empreses col·laboradores 
amb la nostra entitat.

Poliempleo ha experimentat una constant evolució, com es plasma en l’augment de tràfic regis-
trat durant 2006. <Poliempleo.com> va tenir 1.304.493 de pàgines vistes, 300.000 més que el 

•

•
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2005, cosa que va suposar un creixement del 33’3%. Si analitzem les dades en funció de les 
visites, Poliempleo va acumular 314.457 entrades. Març, octubre i novembre van ser els mesos 
amb més activitat de la pàgina. 

durant 2006, un total de 12.865 socis es van inscriure a les ofertes d’ocupació publicades, amb 
una mitjana de 1.072 demandants per mes.

Quant a la inscripció de noves empreses en Poliempleo, el total acumulat el 2006 va ser de 
175, per les 124 acumulades durant 2005. 

10.2.4. Activitats artístiques, culturals i esportives

• Cursos

L’Associació al llarg del 2006 ha gestionat vuit cursos de molt diferent índole per a intentar co-
brir les necessitats de tot el seu col·lectiu. els cursos impartits han sigut els següents:

Curs de cuina per a microones

Curs de tast de vins internacionals

Curs bàsic de tast de vins

•
•
•
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Curs bàsic de tast de vins espanyols

Curs de tècniques per a parlar en públic

Curs ‘Com podem millorar la memòria’

Curs de balls llatins

Curs d’automaquillatge

• V Trobada Mundial de les Famílies

L’Associació d’Antics Alumnes va crear un microweb, a través del qual els associats que esti-
gueren interessats a anar a la Trobada podien gestionar-ne la inscripció. A més, l’Associació 
va ampliar el joc oficial als socis assistents amb una camisa, un para-sol i un seient de disseny 
en cartó.

• Lliga interna de futbol sala

L’equip de futbol sala de l’Associació es proclamar campió del seu grup en la lliga interna de la 
UPV. el campionat de l’equip Asociación3A va ser impressionant, amb un balanç de 8 victòries 
i 1 derrota.

Setmanalment, tant l’equip 3A com el 3B van enviar les cròniques dels partits, perquè tots 
els interessats pogueren seguir la trajectòria del campionat en la secció d’esports del web de 
l’Associació.

d’altra banda, l’equip Asociación3B va quedar a meitat de la taula, dins d’un grup molt compli-
cat.

els equips participants en aquest triangular van ser el campió de la Lliga Social de la UPV, 
l’Àrea d’esports, i els dos equips de l’Associació, el 3A i el 3B. 

el dimecres 26 de juliol, el director d’Antics Alumnes UPV, diego Pérez García, i el vocal 
d’esports de l’Associació, Andrés Vicente, van lliurar el trofeu al guanyador del Triangular de 
Futbol Sala, que l’Associació organitza cada estiu, l’equip 3B d’Antics Alumnes UPV. ernesto 

•
•
•
•
•

602

ALTRES ACTIVITATS

Associació d’Antics Alumnes de la Universitat Politècnica de València



Salcedo va recollir la placa commemorativa de Pichichi de l’Associació, en aconseguir 16 gols 
durant la Lliga Interna de la UPV 2005-2006.

• VI Concurs “Postal Nadalenca Antics Alumnes UPV”

Convocat per sisè any consecutiu, el concurs de la postal nadalenca d’Antics Alumnes va tenir 
un gran èxit de participació, amb 86 postals presentades. el guanyador va ser Jesús Rodrí-
guez, estudiant de Belles Arts, que va presentar la postal amb el pseudònim ‘Bonsai’, mentre 
que la Menció d’Honor va correspondre a Ana Fernández- Llebrez, estudiant d’Arquitectura, 
que presentà la postal amb el pseudònim ‘Queen’.

• Campionat d’Escacs de Nadal

Al desembre es va fer el tradicional Torneig de nadal d’escacs que, cada any, organitza el Vice-
rectorat d’esports de la UPV, amb el patrocini de l’Associació d’Antics Alumnes. el vencedor va 
ser Miguel Ángel Sánchez Romero (PdI), Javier engo Pardo (eTSIAp) va aconseguir el segon 
lloc i el tercer lloc va ser per a Jhonier A. Bermúdez Camelo (Belles Arts). Andrés Vicente Gar-
cía, vocal d’Esports d’Antics Alumnes, va lliurar els trofeus als tres primers classificats.

10.2.5. Acords de col·laboració

10.2.5.1. Conveni marc de col·laboració amb el Consell Social de la UPV

Rafael Ferrando, president del Consell Social de la Universitat Politècnica de València, i Fran-
cisco Javier Zabaleta, president de l’Associació d’Antics Alumnes de la UPV, van signar el 
passat 15 de maig un conveni marc de col·laboració, aprovat en Ple del Consell el 5 d’abril, i 
mitjançant el qual es reconeix oficialment a la nostra entitat com a Associació d’Antics Alumnes 
de la Universitat Politècnica de València.
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10.2.5.2. Conveni marc de col·laboració amb l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
en Telecomunicacions

L’Associació d’Antics Alumnes ha signat un conveni marc de col·laboració amb l’escola Tècni-
ca Superior d’enginyers de Telecomunicacions de la UPV. A través d’aquest acord s’uneixen 
esforços per tal de fomentar les relacions de la Universitat amb el seu entorn. Per a això, s’ha 
acordat realitzar activitats conjuntes, com ara l’organització d’actes i execució de projectes. Van 
subscriure aquest acord Francisco Javier Zabaleta, president de l’Associació d’Antics Alumnes 
de la UPV, i elías Reyes, director de l’eTSeT.

10.2.5.3. La Fundació Politècnica, agent col·laborador de la Conselleria de Territori 
i Habitatge

L’Associació d’Antics Alumnes, a través de la Fundació Politècnica de la Comunitat Valenciana, 
va recollir el passat 21 d’abril, a la Conselleria de Territori i Habitatge, la placa que li reconeix 
com a agent col·laborador de la xarxa Valenciana d’Infovivenda Solidària. el director general 
d’Habitatge i Projectes Urbanístics, Bernabé Bueno, va presidir l’acte i va fer lliurament de les 
plaques.

10.2.5.4. Aula Empresa de Telecomunicacions

Antics Alumnes UPV ha estat present a les Aules empresa de l’escola de Telecomunicacions 
de la UPV. L’objectiu d’aquestes jornades és establir una via de comunicació entre la Universitat 
i les empreses, pel que fa a la formació addicional de l’alumnat, especialment en els aspectes 
d’empresa que, en breu, requeriran per a la incorporació al mercat laboral. dins d’aquesta línia 
de presentacions, l’Associació va informar a l’alumnat d’últims cursos en què pot ajudar-los una 
vegada concloguen la seua titulació.

10.2.5.5. Acord marc de col·laboració amb AVEP

L’Associació d’Antics Alumnes UPV i l’Associació d’empresaris de Plàstics (AVeP) han signat 
un acord marc de col·laboració amb la intenció de potenciar, a través d’aquest, els fins i objectius 
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d’ambdues institucions. Segons el dit acord, totes dues parts poden subscriure convenis 
específics de col·laboració, en les matèries i abast que a les parts interesse.

10.2.5.6. Sopars de gala

durant 2006, l’Associació va iniciar noves activitats de projecció entre l’alumnat de la Universi-
tat, entre les quals es troben l’organització dels sopars de gala de les promocions de les esco-
les que finalitzen els seus estudis. La nit del divendres 28 d’abril, als salons Atenea Palace, va 
tenir lloc el sopar de gala de la promoció d’enguany d’enginyers en telecomunicacions. el 5 de 
maig, a l’hotel Melià Rey don Jaime, es va celebrar el sopar de gala de la promoció de 2006 de 
la llicenciatura en Administració i direcció d’empreses.

10.2.6. Pla estratègic

davant del repte que suposa assolir els quinze anys d’existència, l’Associació d’Antics Alumnes 
de la UPV ha estat treballant durant 2006 en el projecte PeAnA —Pla estratègic dels Antics 
Alumnes—, que plasma un concepte renovat de la seua missió, i revisa —fent més concre-
ta— una visió a més llarg termini de l’Associació.

Missió. Aquest objectiu no és més que la concreció i el desenvolupament d’una constant que 
s’ha materialitzat des de la seua creació, però en què s’ha incidit especialment en el concepte 
oportunitats.

 “Generar oportunitats per a l’excel·lència dels antics alumnes de la UPV, i contribuir al progrés 
de la societat i de la seua universitat.”

Visió. d’altra banda, la visió és la declaració que concreta el tipus d’organització que desitgem 
ser en el futur, cosa que la nostra organització pretén assolir a llarg termini. La nostra visió es-
tratègica ha de superar la nostra realitat, i alhora ser assolible. 

 “Esdevenir el millor vehicle d’oportunitats i la major font de pensament i influència per als 
egressats d’una universitat a Europa.”
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10.3. La Casa de l’Alumne

10.3.1. Presentació

La Casa de l’Alumne s’ha convertit, amb els tres anys d’existència, en un punt de referència 
d’activitats tant culturals com d’oci per a l’alumnat de la Universitat Politècnica de València.

La Casa de l’Alumne és un projecte consolidat al campus de Vera, obert les 24 hores del dia 
quasi tots els 365 dies de l’any. A més de les activitats i serveis que ofereix l’edifici, són moltes 
les activitats organitzades i portades a cap per membres i entitats de la comunitat universi-
tària.

dins de la Casa de l’Alumne tenen cabuda diferents associacions d’alumnes, així com la dele-
gació d’Alumnes de la UPV.

Per a concretar tota l’activitat generada s’adjunten les dades estadístiques següents, que faci-
liten el coneixement de la Casa de l’Alumne.
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10.3.2. Serveis oferits per la Casa de l’Alumne

10.3.2.1. Assessor jurídic

L’assessor jurídic de la Casa de l’Alumne presta els seus serveis el dimarts i dijous de 16.00 a 
18.30 hores.

els temes que més consultes han produït han sigut lloguer i habitatge.

durant l’any 2006 s’han produït 166 consultes, que s’han distribuït de la manera següent:

ESCOLA Nre. 
ALUMNES

eTSed 17
eTSeA 9
eTSeI 23
eTSeT 18
FBA 12
eTSGe 10
eTSeGCT 2
FAde 10
eTSeCCP 24
ePSG 3
FI 9
eTSA 8
eI 2
doctorat 9
Altres 6
TOTAL 162

TEMA CONSULTA Nre. DE 
CONSULTES

LLOGUeR 51
ACAdÈMIC 39
MIGRACIÓ I 
exTRAnGeRIA 21

COnSUM 9
MULTeS 7
PATenTS 6
ASSOCIACIOnS 2
ALTReS 39
TOTAL 162
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10.3.2.2. Ús de les sales de la Casa de l’Alumne

nombre de reserves gestionades en les diverses sales de la Casa de l’Alumne.

del total de 1.066 reserves gestionades, un 92’1% van ser acceptades.

10.3.2.3. Ocupació de la Casa de l’Alumne

Mes Ocupació 
Diürna

Ocupació 
Nocturna

Setembre 38.248 11.122
Octubre 38.273 4.452
novembre 55.975 8.141
desembre 45.700 4.304
Gener 44.668 28.159
Febrer 37.743 9.770
Març 41.548 7.178
Abril 42.071 10.095
Maig 52.281 20.063
Juny 52.083 29.520
Juliol 20.585 6.063
Agost 35.158 6.733
Total 504.333 145.600

Sala Total
Sala Assaigs  95   
Sala Fotografia  36   
Sala Graus 1  101   
Sala Graus 2  110   
Sala Juntes  168   
Sala Projectes  91   
Sala Reunions  121   
Sala Taller  344   
Total  1.066   
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Ocupació total diürna: Correspon al nombre total de persones comptabilitzades en la franja 
horària de 09.00 a 21.00 hores de dilluns a diumenge.

Ocupació total nocturna: Correspon al nombre total de persones comptabilitzades en la franja 
horària de 21.00 a 09,00 hores de dilluns a diumenge.

10.3.2.4. Aules d’informàtica

La Casa de l’Alumne disposa de dues aules d’informàtica. L’aula 1.5 es trobaa ubicada a la 
primera planta, disposa de 30 equips informàtics connectats a una impresora-fotocopiadora 
connectada en xarxa i de prepagament. està oberta les 24 hores cada dia que es troba oberta 
la Casa de l’Alumne. està disponible per a tots els usuaris de la comunitat universitària. 

L’aula 2.3 es troba ubicada a la segona planta, disposa de 25 equips informàtics connectats a 
una impresora-fotocopiadora connectada a la xarxa i de prepagament. Aquesta aula s’utilitza 
per a tallers i cursos de formació. Quan no s’utilitza per a aquesta última finalitat s’obri al públic, 
en les mateixes condicions que l’aula del primer pis, en horari de dilluns a divendres de 09.00 
a 21.00 hores.

Mes Aula 1.5 Aula 2.3
Setembre  5.579    535   
Octubre  4.441    755   
novembre  5.463    1.280   
desembre  4.614    1.026   
Gener  6.808    1.176   
Febrer  4.637    1.168   
Març  5.062    1.655   
Abril  5.051    767   
Maig  6.297    925   
Juny  7.337    735   
Juliol  3.884    282   
Agost  3.923    -   
Total  63.096    10.304   
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Les estadístiques mostrades, ofereixen el nombre total de sessions obertes i tancades per un 
usuari.

10.3.2.5. Préstec de jocs

La Casa de l’Alumne disposa d’una col·lecció de 73 jocs de taula i enginy, més dos futbolins i 
un billar americà.

durant el curs acadèmic 2006-2007 es gestionaren 25.126 préstecs de jocs, enfront dels 15.006 
préstecs gestionats en el curs 2005-2006.

S’hi adjunten les estadístiques dels 20 jocs més prestats, així com els préstecs per escoles.

JOC PRESTAT TOTAL JOC PRESTAT TOTAL
BILLAR  6.159   RISK  303   
FUTBOLÍ 1  4.049   MOnOPOLY  297   
FUTBOLÍ 2  3.347   RUMMIKUB  293   
eSPAnYOLA  1.746   SCRABBLe deluxe  225   
TRIVIAL PURSUIT  1.156   POKeR  190   
JenGA  1.051   PARTY & CO.  175   
PARxÍS  804   SCATTeRGORIeS  139   
eSCACS  616   BATALLA nAVAL  134   
dAUS  341   OTHeLLO  111   
dÒMInO  307   SCRABBLe Original  110   

ESCOLA  TOTAL  HOMES DONES
eTSe IndUSTRIALS  6.770    5.995    775   
eTSI CAMInS, CAnALS I PORTS  4.348    3.663    685   
eTSe de TeLeCOMUnICACIÓ  2.313    2.041    272   
eTS d’enGInYeRIA deL dISSenY  2.286    2.052    234   
eTS d’InFORMÀTICA APLICAdA  1.812    1.702    110   
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10.3.2.6. Pàgina web

La pàgina web de la Casa de l’Alumne s’utilitza com a mitjà més important per a la transmissió 
de la informació generada per la Casa de l’Alumne.

ESCOLA  TOTAL  HOMES DONES
FACULTAT d’InFORMÀTICA  1.396    1.292    104   
eTSe AGRÒnOMS  1.245    891    354   
eTSe GeOdÈSICA, CARTOGRÀFICA I TOP.  1.038    899    139   
eTS d’ARQUITeCTURA  942    649    293   
FAC. AdMInISTRACIÓ I dIReCCIÓ d’eMPReSeS  875    526    349   
eTS de GeSTIÓ en L’edIFICACIÓ  739    589    150   
PAS/PdI  448    418    30   
FACULTAT de BeLLeS ARTS  349    176    173   
eSCOLA POLITÈCnICA SUPeRIOR de GAndIA  156    139    17   
eTS deL MedI RURAL I enOLOGIA  151    84    67   
ALTRe  81    61    20   
eSCOLA POLITÈCnICA SUPeRIOR d’ALCOI  77    74    3   
dOCTORAT  46    39    7   
nO UPV  31    29    2   
CenTRe FLORIdA UnIVeRSITARI  14    14    -   
CIÈnCIA, TeCnOLOGIA I GeSTIÓ ALIMenTÀRIA  4    -    4   
ICe  3    2    1   
ART: PROdUCCIÓ I InVeSTIGACIÓ  2    -    2   
TOTAL  25.126    21.335    3.791   

Mes Total
Setembre  5.367   
Octubre  5.356   
novembre  7.409   
desembre  9.463   
Gener  4.193   
Febrer  6.406   
Març  4.915   
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10.3.3. Relació d’activitats oferides per la Casa de l’Alumne durant el curs 2006-
2007

Cicles de cine: els millors curts del cine espanyol, del 18 al 29 de setembre, cada dia a les 
16.00 h

Cicles de cine: Gàngsters sense padrí, del 2 al 17 d’octubre, cada dia a les 15.00 h

Cicles de cine: xiquets i xiquetes, del 18 al 27 d’octubre, cada dia a les 15.00 h

dia dels Animals, 4 d’octubre de 2006

Taller de papiroflèxia, dies 24 i 26 d’octubre 

Parlem d’europa, novembre

I Concurs de Pocha, del 20 al 28 de novembre

V Campionat Trivial Pursuit UPV, 16 de novembre

Taller de balls llatins, del 13 de novembre al 18 de desembre

dia Mundial contra la Sida, 1 de desembre

Sant Valentí, 14 de febrer

Torneig de Madden 07, 17 i 18 de febrer

dia de la dona, 8 de març

VI Campionats Casa de l’Alumne, del 2 al 20 de març

dia del Llibre, 23 d’abril

Primer Campionat de Risk, 27 d’abril

dia de l’Alumne, 24 de maig

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abril  4.285   
Maig  3.855   
Juny  4.513   
Juliol  4.927   
Agost  3.041   
Total  63.730   
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Tallers lúdics (balls globoflèxia, muntatge i reparació de PC, màgia, maquillatge), del 17 de 
maig al 28 de juny

Tercera Lliga en xarxa, Counter Strike, del 29 al 31 de març

Tercer Concurs de Pintura i Fotografia, del 22 al 31 de maig

Sing Star, 3 de maig

Cicle Cine Anime, dimecres del mes de maig

Jornada de presentació de la calculadora Casio Classpad, 5 de maig

dia del Pallasso, 1 de març

Calum Party, 26 de juliol

Setmana de jocs, del 23 de juliol al 3 d’agost

10.3.4. Relació d’activitats organitzades per entitats de la Universitat i entitats 
fora del campus, durant el curs 2006-2007

Vicerectorat de Cultura. Programa tallers

Vicerectorat de Cultura. exposició “declaració Universal dels drets Humans”

Vicerectorat d’esports. escola d’estiu.

Fons d’Art Contemporani UPV. exposició del IV Certamen Pintura per al Fons

Facultat de BA. Projectes dia Internacional de la Lluita contra la Sida

Facultat de BA. exposició de treballs d’alumnes de Color I

escola Tècnica Superior de Camins, Canals i Ports. Projectes d’Organització i Gestió 
d’empreses

escola Tècnica Superior d’Arquitectura. Taller d’escriptura

escola Tècnica Superior d’enginyers en Telecomunicacions. SedS Internacional Confe-
rence

Servei d’Alumnat. Matrícula 3r cicle

Màster Universitari en Jardineria i Paisatge

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
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Festival Internacional de Tango

Comissió Mueve. exposició sobre el Comerç Just

enginyers Sense Fronteres. Jornades tècniques

Associació POLInUx. Promoció del programari lliure

Universitat CeU Cardenal Herrera. Jornades sobre les Institucions d’educació Superior CV

delegació d’Alumnes FIV. IFPARTY’06

delegació d’Alumnes eTSAV. I Trobada de Representants d’Alumnes de les escoles 
d’Arquitectura

delegació d’Alumnes eTSeGCT. Setmana Cultural

delegació d’Alumnes eTSeT. Setmana Cultural

delegació d’Alumnes eTSeT. Reunió sectorial d’estudiants de telecomunicacions (CeeT)

Servei de normalització Lingüística UPV. Setmana de la Llengua

Canal 9. Gravació del programa Videomatón

Secció Sindical UGT. exposició “Una Historia en Carteles”

Conselleria de Sanitat estudi d’investigació social amb l’alumnat de la UPV

Club de Rol. III Jornades de Rol i Simulació

delegació d’Alumnes eTS Informàtica Aplicada. Land Freak Party’06

Associació d’Alumnes Universitat Sènior. Grup de teatre i cor

Associació d’Antics Alumnes UPV. Multitud d’activitats de l’entitat

Associació IAeSTe. Reunions de treball de l’entitat

Associació AeGee. Reunions i activitats de l’entitat

Associació Rol i Simulació. Tallers medievals

Balls PAS UPV

Seminari dMSTK Motion Grafhics

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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