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DISCURS D’OBERTURA CURS 2005-2006

1.1. Discurs de l’Excm. Sr. Rector Mgfc.
HONORABLE CONSELLER D’EMPRESA, UNIVERSITAT I CIÈNCIA, SR. JUSTO NIETO.
EXCM. PRESIDENT DEL CONSELL SOCIAL, SR. RAFAEL FERRANDO.
IL·lM. PRIMER TINENT ALCALDE, SR. ALFONSO GRAU.
EXCM. SR. PEDRO DUQUE.
IL·lM. DIRECTOR DE L’ETSE DEL DISSENY, SR. ENRIQUE BALLESTER.
DISTINGIDES AUTORITATS, MEMBRES DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA, FAMILIARS,
AMICS, SENYORES I SENYORS.
Siguen les nostres primeres paraules d’agraïment a tots vostès per la seua assistència a aquest
acte i especialment al senyor Pedro Duque per acceptar la distinció que aquesta institució universitària merescudament li atorga. També li agraïm la seua interessant lliçó que podríem titular, De les poques coses realment importants: l’actitud personal, aquesta pedagogia de l’esforç
entusiasta, la passió pel saber, la fusió extrema entre ciència i vida. Així mateix, voldríem agrair
al professor Sr. Enrique Ballester la seua eloqüent laudatio.
Aquesta Universitat suma el nom de Pedro Duque a la seua llarga llista d’il·lustres doctors per
causa d’honor, en què és la segona vegada que distingeix un enginyer de les estrelles. Amb
anterioritat ho va fer amb la primera astronauta Sra. Valentina Tereixkova, i avui –complint amb
l’exigent bellesa de la simetria– ho fem amb el nostre primer astronauta espanyol. Astronauta
per convicció i enginyer aeronàutic de titulació. Estudis, que com saben, iniciem aquest curs en
la nostra Universitat i a la Comunitat Valenciana, la qual cosa afegeix al seu nomenament un
element d’oportunitat.
Com a part ja d’aquesta institució universitària, el seu exemple serà tot un referent per als nostres estudiants d’aeronàutica. Convençuts de la bondat del seu enfocament docent, li prenem la
paraula i queda formalment invitat per a parlar de l’espai i de la llunyana visió que des d’aquest
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es té del nostre món. Perquè només des de l’experiència viscuda, la distància es converteix en
paradoxal microscopi per a explorar la realitat profunda de les forces de la natura.
En aquest solemne acte inaugural universitari solem recordar qui som i assenyalar cap a on
anem o volem anar. Fins i tot aprofitem l’ocasió de tenir presents les autoritats amb responsabilitat en matèria d’universitats, amb cert atreviment plantejar també les nostres necessitats.
D’altra banda, avui és un dia d’especial satisfacció personal ja que per primera vegada assistisc
en qualitat de rector de la Universitat en què em vaig formar i on he desenvolupat la meua vida
acadèmica. Institució i comunitat universitària a què no puc més que sentir-me agraït per tant
com m’ha donat i per a mi significa.
No obstant això, també és un dia parcialment trist. Disculpen que ho assenyale, però em sent
obligat al record de dues persones que de segur estarien encantades d’assistir a aquest acte i
ja no poden fer-ho: els meus pares. Ells van ser determinants en què cursara els meus estudis
universitaris, i que a més ho fera a la Politècnica.
Aquesta Universitat no és només ja una de les més grans de l’Estat amb els seus més de
40.000 membres, entre estudiants, professors, investigadors i personal d’administració i serveis. És a més una institució universitària reconeguda internacionalment, líder en diversos aspectes relacionats amb l’exterior, com ara els intercanvis acadèmics, les pràctiques i convenis
de col·laboració amb l’empresa.
Això és sens dubte fruit del treball dels seus membres, d’un caràcter emprenedor i obert com
en poques institucions públiques es dóna.
Però les coses no sorgeixen per generació espontània. Hem de reconèixer el treball, i amb
aquest la seua contribució a aquests èxits dels qui m’han precedit al capdavant d’aquesta
institució. És el cas del nostre actual conseller, que va tenir el privilegi de liderar el Govern
d’aquesta Universitat per un llarg període, i amb qui vam tenir la sort de col·laborar, sent vicerector, un temps en aquesta tasca.
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També he de fer referència al nostre company Javier Sanz que ha sabut gestionar un període
sempre difícil com és la transició, sense cap incidència de relleu, que ha fet possible un procés
electoral modèlic en molts sentits.
La Universitat Politècnica de València no té la llarga història d’altres universitats però pot considerar-se, amb els seus més de trenta anys, una universitat madura i desenvolupada. Potser
per això ens interessa més parlar de futur que de passat. Com deia aquell genial cineasta que
és Woody Allen: “m’agrada més el futur perquè és on passaré els pròxims anys”.
La nostra Universitat, com he dit altres vegades i no em cansaré de repetir-ho, no sols és una
institució oberta, plural i de futur. També hi regna l’optimisme, aquesta força de l’optimisme de
què parla Luis Rojas Marco en la seua última obra, i que ha sigut molt positiva a l’hora d’abordar,
amb agilitat i anticipació, els canvis constants que s’han succeït en aquests últims anys.
Per això, en aquesta nova etapa en què ens enfrontem a multitud d’importants novetats normatives i a la reforma del mapa curricular en el marc de l’anomenat Espai Europeu d’Educació
Superior (el que es coneix com a procés de Bolonya), no hem de témer els riscos que sens
dubte entranya, sinó més prompte pensar en les oportunitats que aquest important repte ens
ofereix.
La Comissió del Pla Estratègic per a aquesta Universitat anomenada pel seu Consell de Govern –a qui hem d’agrair la confiança mostrada en aprovar-ne per unanimitat la constitució i
composició– té sens dubte una enorme responsabilitat, un treball tan ardu com il·lusionant. Del
que facen els seus membres depèn molt el futur de la nostra Universitat. Futur que, insistisc
estem i estarem disposats a construir des de l’optimisme, però sobre el qual no deixen de planejar certes incerteses.
Com ja vaig dir al principi, aquest acte serveix perquè els rectors plantegen els reptes i les necessitats de les seues respectives universitats. També, sempre des del màxim respecte, per a
enunciar les seues legítimes reivindicacions.
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No vaig a resistir-me a fer-ho, i per això, he de dir que ens sumem al comunicat que ha fet
públic la CRUE en expressar la nostra inquietud i preocupació, no tant per l’orientació per on
semblen anar les reformes universitàries, com pels calendaris. Creiem que hi ha demora i amb
això el risc que les universitats no disposen del temps suficient per a una adaptació adequada
al nou marc.
També, i en l’àmbit autonòmic, desitgem mostrar el nostre interès per l’elaboració urgent d’un
model de finançament plurianual de les universitats. Necessitem conèixer el nostre escenari
pressupostari per a formular correctament les nostres estratègies i polítiques. Uns cosa, estimat conseller, que vostè coneix bé.
En aquest sentit, just és reconèixer que s’ha fet un esforç pressupostari important en el finançament de les universitats, però el nostre conseller sap millor que molts que encara és insuficient,
especialment en el capítol d’investigació.
Sabem de la bona voluntat de l’Administració en aquest tema, tant estatal com autonòmica.
Ací estan els compromisos del Govern de la Nació i del Govern de la Comunitat Valenciana a
augmentar aquest capítol, però és bo emfatitzar-ne la necessitat atès el nostre notable retard.
L’import en la despesa de R+D en termes del percentatge del PIB a penes aconsegueix 1/3 dels
EUA i la meitat de la UE. També hem de recordar que més del 50% de l’activitat investigadora
de l’Estat espanyol es desenvolupa a les universitats, percentatge que encara és superior a la
Comunitat Valenciana.
Vull felicitar els nous doctors, els seus familiars i els seus directors de tesi que avui els acompanyen, ens congratula que cada dia siguen més els joves titulats que culminen el doctorat, ja
que aquest és el camí en una universitat que pretén ser cada vegada millor. Agraïm sincerament el seu esforç i dedicació.
Per a enguany pròxim el Ministeri ha convocat un bon nombre d’habilitacions, les ha multiplicat
per 4 o 5 enfront de la sol·licitud inicial formulada per les universitats. Hem informat sobre això
a tots els departaments i animem d’una manera responsable el nostre professorat amb currículums suficient perquè hi concórreguen. N’estem segurs de l’èxit.
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Aprofite també per a felicitar tot el nostre professorat que ha aconseguit l’habilitació, al personal
d’administració i serveis que ha superat el seus concursos i oposicions en aquest últim curs, i
com no podia ser de cap altra manera, tot el professorat jove que està aconseguint eixir de la
precarietat contractual en què estava, per a obtenir després de les seues acreditacions un contracte laboral estable. Els que encara estan pendents d’això, han de saber que la nostra universitat complirà el seu compromís d’estabilització, com afortunadament ja estem aconseguint.
Per a finalitzar, vull donar la benvinguda a tot l’alumnat i personal que s’incorpora a aquesta comunitat universitària, sense oblidar el nostre reconeixement a tots aquells que ens han deixat.
La Universitat Politècnica de València afronta amb optimisme i confiança el futur. Som conscients dels importants desafiaments i canvis que s’acosten, però veiem en estos 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 d’emprendre des del seu compromís amb la societat.
Moltes gràcies a tots!
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1.2. Discurs de l’Il·lustríssim Secretari General
EXCEL·lENTÍSSIM I MAGNÍFIC SENYOR RECTOR
HONORABLE SENYOR CONSELLER D’EMPRESA, UNIVERSITAT I CIÈNCIA
EXCEL·lENTÍSSIM SENYOR PRESIDENT DEL CONSELL SOCIAL
IL·lUSTRÍSSIM SENYOR PRIMER TINENT D’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
DIGNÍSSIMES AUTORITATS
PAS, PDI I ALUMNES
SENYORES I SENYORS
El curs acadèmic 2004-2005 ha vist les segones eleccions universals a rector que ha organitzat
la nostra universitat en el termini d’un any, com a conseqüència del nomenament de Justo Nieto
conseller de la Generalitat.
El Consell de Govern, amb l’adhesió del Consell Social, va acordar el passat mes de maig
sol·licitar al Ministeri d’Educació la concessió de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio a favor de
qui ha estat rector d’aquesta universitat durant divuit anys.
Javier Sanz, vicerector primer, es va fer càrrec del Rectorat a final del mes d’agost de 2004, fins
a la realització d’unes noves eleccions, i va assegurar en tot moment la governabilitat i normal
funcionament de la Universitat durant aquest període.
Així ho ha reconegut el Consell de Govern en concedir-li la Medalla de la Universitat. Des d’ací
volem felicitar-lo i agrair-li, en nom de tota la Universitat, la seua dedicació i esforç durant els
més de set mesos que ha estat al front del Rectorat.
De les eleccions del 2 de març de 2005, que van enregistrar una participació molt alta en
tots els sectors de la comunitat universitària, va resultar rector electe Juan Juliá, catedràtic
18
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d’universitat del Departament d’Economia i Ciències Socials adscrit a l’Escola d’Agrònoms, el
qual, juntament amb el seu equip, va prendre possessió el 5 d’abril.
Aquest nou procés electoral a rector va paralitzar el calendari de renovació dels òrgans de la
Universitat previst als nostres Estatuts. A hores d’ara, s’ha reprès de nou amb la convocatòria
d’eleccions per a la renovació del Claustre per al mes de novembre. Al primer trimestre de l’any vinent es tancarà tot el procés amb l’elecció dels representants del Claustre al Consell de Govern.
Cal també esmentar les eleccions fetes a l’Escola de Geodèsia per tal de substituir Manuel
Chueca com a director per motius d’edat. Des d’ací li volem reconèixer públicament la gran
tasca realitzada en la seua llarga trajectòria a la nostra universitat.
El Consell de Govern ha acordat durant el curs 2004-2005 el nomenament com a doctors
honoris causa del Sr. Amable Liñán, el qual va ser investit el 16 de juny; del Sr. Pedro Duque,
que serà investit en aquest mateix acte, i del Sr. Belisario Betancur, el qual serà investit a la
ciutat de Bogotà (Colòmbia) el 28 d’aquest mes d’octubre.
Volem també felicitar públicament els professors Pedro Fito i José Bonet pel seu ingrés com a
membres de la Reial Acadèmia Nacional de Farmàcia i la Reial Acadèmia Espanyola de Ciències Físiques, Químiques i Naturals, respectivament.
La docència és una de les funcions més importants de la Universitat. Durant el curs 2004-2005,
36.172 alumnes de primer i segon cicles, 8.549 dels quals són de nou ingrés, s’han matriculat
per a cursar alguna de les 56 titulacions impartides en 15 centres (13 a la ciutat de València, un
a Alcoi i un altre a Gandia) i amb el suport de 44 departaments.
El curs que ara encetem incrementa l’oferta acadèmica amb la posada en funcionament de les
noves titulacions de Biotecnologia i Enginyer Aeronàutic, les quals han obtingut les notes de
tall més altes de la Universitat Politècnica de València en el procés de preinscripció fet al mes
de juliol.
Els estudis de doctorat han estat seguits per 1.726 alumnes a través dels 64 programes impartits. S’han llegit 201 tesis doctorals.
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La plantilla de la Universitat la formen aquest curs 2.600 membres del PDI, dels quals 1.512
són doctors i 663 tenen reconegut algun tram d’investigació dels 1.110 que té el conjunt de la
Universitat. La plantilla es completa amb 1.705 membres del PAS.
El programa Erasmus continua un any més sent el més important dels programes internacionals d’intercanvi pel que fa al nombre d’estudiants. Al curs passat aquesta Universitat ha enviat
1.027 alumnes, mentre que n’ha rebut 2.437. Els països preferits pels nostres estudiants són
Itàlia, Alemanya i França.
Quant a la formació de postgrau, al curs passat s’han impartit 1.439 cursos, la majoria màsters i cursos d’especialista universitari, amb un total de 50.000 hores lectives i més de 38.000
alumnes matriculats, que aporten al pressupost d’ingressos de la Universitat al voltant de 7,4
milions d’euros.
Les activitats d’investigació, desenvolupament tecnològic i innovació han mantingut durant els
darrers deu anys un creixement sostingut pel que fa a la captació de recursos externs. Durant
l’any passat han experimentat un increment important en termes globals.
Les realitzades amb finançament aliè han augmentat un 9.2 %, cosa que suposa econòmicament més de 38.000 milers d’euros. D’aquesta xifra, prop de 22.000 milers d’euros, el 57 % del
total i més de 4.000 accions, correspon a I+D contractada, mentre que el 43 % restant correspon a investigació competitiva.
L’Administració General de l’Estat continua sent la font principal de finançament de la investigació competitiva, en aportar quasi el 57 % de la totalitat dels ingressos per aquest concepte.
Pel que fa a la investigació contractada, més del 61 % dels recursos obtinguts provenen
d’empreses, amb més de 3.500 accions, mentre que el 27 % prové de l’Administració.
Cal destacar la forta relació de la Universitat Politècnica de València amb el teixit empresarial
valencià, ja que el 70 % de les empreses clients en activitats d’I+D+i són de la Comunitat
Valenciana.
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La participació del professorat en activitats d’I+D+i, amb 1.586 persones, ha augmentat lleugerament durant el curs passat. Aquesta xifra és important en una plantilla estabilitzada i mostra
una acceptació i una pràctica generalitzada de la cultura de la investigació i la innovació a la
nostra universitat.
Les patents són 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 basant-se en patents és una pràctica encara poc desenvolupada a Espanya. La pràctica de patentar suposa estar present en un mercat que ajuda a
atraure no solament contractes sinó també a investigar amb les empreses en nous desenvolupaments.
Així ho entén la nostra universitat que, des de 1999, ha apostat clarament per protegir els seus
resultats a través de patents a Espanya i a l’estranger.
Les 26 noves patents que s’han sol·licitat l’any passat fan que el nombre total de patents sota
titularitat de la nostra universitat siga en aquests moments de 203.
Una part important d’aquestes activitats d’I+D+i es fan ja a les instal·lacions de la Ciutat Politècnica de la Innovació, el Parc Científic de la Universitat Politècnica de València, inaugurat
oficialment al mes de febrer de 2005, coincidint amb l’acabament de la segona fase de 21.000
m2, en la qual es troben ja treballant un total d’11 centres d’investigació.
A final d’any està previst que acaben les obres de la tercera fase, de 27.000 m2, així com la
instal·lació d’altres 9 centres d’investigació.
Per a l’any 2006 està previst l’inici de l’execució de la darrera fase del parc, de més de 40.000
m2, on s’ubicaran nous centres d’investigació, incubadores d’empreses de base tecnològica
nascudes dels resultats de la investigació i laboratoris corporatius d’I+D+i.
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Si durant els anys passats s’havia produït a la nostra universitat un augment important de les
estructures pròpies d’investigació, el darrer curs ha vist com 12 d’aquestes han estat transformades per la Generalitat en instituts universitaris d’investigació.
L’exercici econòmic de 2005 funciona amb el pressupost prorrogat de 2004, atesa la dificultat
d’articular un nou pressupost per l’absència d’un horitzó de finançament i per la convocatòria
d’eleccions a rector al primer trimestre de l’any 2005.
Aquest escenari ha impedit, per segon any consecutiu, encetar noves inversions en infraestructures. Només s’ha encarregat la redacció dels projectes per a les actuacions previstes a la
Facultat de Belles Arts, l’edifici multiusos de l’Escola de Gestió en l’Edificació, l’ampliació de
l’Escola d’Arquitectura i l’edifici de Teleco-Camins.
El principi d’acord amb la Conselleria de Sanitat amb relació a l’edifici de l’Escola del Medi Rural
i Enologia, situada a l’avinguda de Blasco Ibáñez, permetrà el trasllat definitiu de l’Escola al
campus de Vera, per a concentrar així totes les infraestructures universitàries de la Universitat
Politècnica de València a la ciutat de València en un sol campus.
L’esport és una altra de les apostes d’aquesta universitat des de fa anys. Ara mateix, l’activitat
esportiva està plenament integrada a la vida curricular dels alumnes i a la vida social del personal de la universitat.
Durant el curs passat, més d’11.000 persones han participat en activitats esportives dirigides,
entre les quals destaca la musculació i l’aeròbic i unes altres 2.000 han seguit les activitats
organitzades per les escoles esportives, on destaquen, quant al nombre de participants, les
d’escalada i natació. Al voltant de 8.000 persones han participat en les diferents lligues i campionats universitaris i més de 1.600 han seguit els nous programes d’Aula Salut.
El curs passat ha vist també, com mai, una sèrie d’èxits esportius de primer nivell de membres i
equips de la nostra universitat, com ara la medalla de bronze al campionat del món de trialbici,
i els campionats d’Espanya en vela classe Hobie Cat, judo, cros, escalada, futbol sala i marató.
A tots ells els felicitem públicament en nom de tota la comunitat universitària.
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Al voltant de 2.000 xiquets, el 72 % dels quals tenen relació directa amb la mateixa Universitat,
han assistit durant el passat mes de juliol a l’Escola d’Estiu als campus de Vera, Alcoi i Gandia,
amb l’atenció de 245 monitors.
La cultura ha estat molt present a la nostra universitat gràcies a la programació estable que el
Vicerectorat de Cultura manté des de fa anys. Música, cursos de formació, cinema i exposicions, són algunes de les activitats culturals organitzades durant el passat curs.
L’Àrea de Promoció i Normalització Lingüística, dependent del Vicerectorat de Cultura, és
l’encarregada de portar a terme els objectius de promoció del coneixement i ús del valencià, en
tots els àmbits de la Universitat: la docència i la investigació, l’Administració i la vida social de
la comunitat universitària.
Enguany ha desenvolupat una gran activitat quant a la dinamització, formació, llenguatge científic i tècnic i administratiu i normalització documental.
Recordem especialment el concert de Raimon al campus de Vera el 25 d’abril de 2005.
Per sisè any consecutiu, la Universitat Sènior ha continuat amb la seua tasca per als majors
de 55 anys i ha comptat durant el passat curs amb més de 450 alumnes als campus de Vera i
Alcoi.
L’Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicacions, amb els mitjans personals i tècnics de què
disposa, adapta les enormes possibilitats de les tecnologies informàtiques per a facilitar a tots
els membres de la comunitat universitària la tasca de cada dia.
Més de 200 servidors centrals processen i combinen tots els elements de la informació, els
quals distribuïts en les potents xarxes de la Universitat Politècnica de València, arriben als
usuaris en tots els racons dels campus.
Per primera vegada, aquest any la Universitat Politècnica de València ha ofert als alumnes la
possibilitat de matricular-se sense haver d’anar a la Universitat. Fins ara, el 29 % dels alumnes
23

DISCURS D’OBERTURA CURS 2005-2006
Discurs de l’Il·lustríssim Secretari General

de primer i segon cicles s’ha matriculat per Internet des de fora de la Universitat. En un mateix
dia s’han matriculat fins a 5.000 alumnes, i en una hora se n’ha arribat a 935, amb una mitjana
de connexió a la xarxa de 15 minuts.
El servidor web de la Universitat Politècnica de València continua sent un referent. Durant el
curs passat, la mitjana mensual dels accessos ha estat superior als 7 milions i mig.
L’Àrea d’Informació ha posat en marxa durant el passat curs les Jornades de Ciència, Esport i
Tecnologia, on han participat més de 4.000 alumnes de secundària de 71 instituts. A més, organitza les Jornades de Portes Obertes per a alumnes i pares, amb una participació de més de
8.500 alumnes de 236 centres.
L’Editorial de la Universitat Politècnica de València, fundada l’any 1986, disposa d’un fons editorial de més de 2.500 publicacions que es renoven permanentment. Edita també publicacions
en valencià, castellà i anglès.
Cal destacar la col·lecció de llibres en valencià “Renaixença i Futur, Monografies de la Universitat Politècnica de València sobre Ciència, Tecnologia i Art”, on s’han editat ja 90 títols.
L’Àrea de Medi Ambient ha apostat des del principi per la posada en funcionament d’un sistema
de gestió mediambiental aplicat a les universitats. A hores d’ara, les escoles de Camins, Agrònoms i Industrials han obtingut la certificació en la norma ISO 14.001, mentre que el procés es
troba ja molt avançat en altres quatre escoles i en diversos departaments.
Acabem, com sempre, amb una de les apostes més fortes d’aquesta universitat, l’ocupació dels
nostres alumnes.
Les pràctiques en empreses i institucions són absolutament necessàries per tal d’assolir aquest
objectiu. Per a això, la Direcció Delegada de Polítiques d’Ocupació treballa per a incrementar
el nombre i la qualitat de les pràctiques dels nostres estudiants alhora que augmentar també la
quantitat d’empreses.
Al curs passat s’han gestionat més de 7.500 pràctiques per a 5.229 alumnes en 2.700 empreses. El 83 % de les pràctiques va disposar de borsa econòmica.
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Segons les dades de l’Observatori d’Ocupació i Formació de la UPV, fetes públiques aquest
curs i referides als titulats d’aquesta universitat dels cursos 1999 a 2001, prop del 60 % havia
fet pràctiques en empreses; el 94 % tornaria a estudiar a la nostra universitat i el 80 % tornaria
a cursar els mateixos estudis.
Abans d’acabar la carrera treballava ja el 46 %, xifra que als 6 mesos és del 86 % i a l’any del
95 %. En la major part dels casos, les pràctiques fetes en empreses van resultar determinants
per a assolir la primera ocupació.
Actualment, el 70 % treballa per compte aliè, però només al voltant del 50 % té contracte indefinit i el 77 % ocupa un lloc de treball del mateix nivell dels estudis seguits a la Universitat
Politècnica de València.
No voldria concloure sense recordar que aquestes són algunes de les activitats que la Universitat Politècnica de València ha realitzat durant el curs acadèmic 2004-2005, del qual hem fet
una breu i concisa ressenya.
Moltes gràcies per la vostra atenció.
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2.1. Equip de govern del curs acadèmic 2005-2006
Rector
Juan Juliá Igual
Vicerector de Coordinació i Planificació Econòmica
Francisco José Mora Más
Vicerector d’Estructura Universitària
Miguel Ferrando Bataller
Vicerector d’Infraestructura i Manteniment
Arturo Martínez Boquera
Vicerector dels Campus
Juan Manuel Gisbert Blanquer
Vicerector d’Ordenació Acadèmica
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
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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
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2.2. Claustre Universitari (Constituït en sessió de 02.02.06)
Rector

Antonio Robles Martínez

Juan Juliá Igual

Emilio Sanchis Arnal

Secretari general

Delegat d’alumnes

Vicent Castellano i Cervera

Marcelino Pelayo Valero

Gerent

Professorat funcionari doctor

José Antonio Pérez García

Javier Alcaraz Soria

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

Joaquín Aldas Ruiz
Ana Belén Anquela Julián
Pablo Aragonés Beltrán
Fernando Aranda Navarro
José Manuel Barat Baviera
Vicente Barón Linares

Directors de centre

Inmaculada Bautista Carrascosa

José Aguilar Herrando

Francisco Belmar Ibáñez

Enrique Ballester Sarrias

Javier Benlloch Marco

Ignacio Bosch Reig

José Luis Berné Valero

Juan Jaime Cano Hurtado

José Antonio Bonet Solves

Rafael Capuz Lladró

Federico Jesús Bonet Zapater

Elías de los Reyes Davó

Vicente Juan Botti Navarro

Nemesio Fernández Martínez

Rafael Bru García

Manuela Fernández Méndez

Fernando Brusola Simón

Francisco García García

Juan Manuel Buitrago Vera

Santiago Guillem Picó

Enrique Cabrera Marcet

Enrique Juan Masiá Buades

Luis Javier Cañada Ribera

Ismael Moya Clemente

Salvador Fernando Capuz Rizo

Elías Miguel Pérez García

M. Desamparados Carbonell Tatay
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José Carles Genovés

Pedro Joaquín Gil Vicente

Andrés Carrión García

Eduardo José Gilabert Pérez

Francisco Javier Cases Iborra

Ana M. Gimeno Sanz

Matilde Celma Giménez

Damián Ginestar Peiró

M. Amparo Chiralt Boix

Juan Manuel Gisbert Blanquer

Francisco Javier Claramunt Buso

Carmen Gómez Benito

María Dolores Climent Morató

José Luis Gómez Ribelles

José Vicente Colomer Ferrándiz

Eliseo Gómez-Senent Martínez

Vicente Conejero Tomás

Alberto González Salvador

Rafael Cortés Gimeno

Francisco Gozálvez Benavente

Julio Delgado Gomis

Carlos Gracia López

José María Desantes Fernández

José Luis Gutiérrez Montes

M. Teresa Doménech Carbó

Francisco Ángel Izquierdo Silvestre

Ismael Vicente Escriva Piqueras

Lucas Antonio Jodar Sánchez

Vicent Josep Esteban Chapapría

María Concepción Jordá Gutiérrez

Carmen Femenía Ribera

Miguel Jover Cerdá

Miguel Ferrando Bataller

Manuel Ramón Lecuona López

José Vicente Ferrando Corell

Vicente León Martínez

Alberto José Ferrer Riquelme

Juan Llavería Arasa

Emilio Figueres Amorós

Jaime Llinares Galiana

Pedro Fito Maupoey

Jorge Llopis Verdú

Mariano Fos Causera

M. Carmen Lloret Ferrándiz

Francisco Javier Fuenmayor Fernández

María Nuria Lloret Romero

Vicente Galvañ Llopis

Salvador Vicente López Galarza

Gabriel Garcerá Sanfeliu

Jaime Lora García

Ángela García Codoñer

José María Lozano Velasco

M. Desamparados García Luis

Vicente Macián Martínez

Hermenegildo Gil Gómez

José Antonio Madrid García

Miguel Ángel Gil Saurí

Juan Bautista Marco Segura
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Albert Marín Sanchis

Valentín Pérez Herranz

Miguel Martín Monerris

Alfredo Peris Manguillot

Emilio José Martínez Arroyo

Vicent Josep Pla Boscà

Miguel Andrés Martínez Iranzo

Marcial Pla Torres

Ana Martínez Pastor

Carlos Plasencia Climent

Vicente Mas Llorens

Ana Pont Sanjuán

Vicente Mata Amela

Manuel Jesús Ramírez Blanco

José María Meseguer Dueñas

Miguel Jorge Reig Pérez

Maria Blanca de Miguel Molina

Vicent Miquel Rodrigo Peñarrocha

Pedro Miguel Sosa

José Roger Folch

M. del Carmen Millán González

Luis Antonio Roig Picazo

María Pilar Molina Pons

M. Pilar Roig Picazo

José Juan Monfort Lleonart

Fernando Romero Saura

Amparo Violeta Montoliu Soler

José Luis Ros Andreu

Rafael Montoya Villena

Juan Antonio Rovira Soler

José M. Monzó Balbuena

Julián José Salt Llobregat

Francisco José Mora Más

Antonio José Samo Lumbreras

Adolfo Muñoz García

Ángel Sebastiá Cortés

Pablo José Navarro Esteve

Encarnación Segarra Soriano

Juan Francisco Noguera Giménez

Baldomero Segura García del Río

Fernando Nuez Viñals

Luis Segura Gomis

M. Dolores Ortolá Ortolá

Juan José Serrano Martín

Enric Palau Martín-Portugués

Ricardo José Server Izquierdo

Bernardo Pascual España

Manuel Silvestre Visa

Óscar Pastor López

Víctor Manuel Soto Francés

Jorge Juan Payá Bernabeu

Andrés Martín Terrasa Barrena

Francisco Payri González

Silvia María Terrasa Barrena

Juan Bautista Peiró López

Luisa María Tolosa Robledo

M. Cristina Pérez Guillot

Luis María José Val Manterola
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José Joaquín Vallés Prada

David Jornet Casanova

Eduardo Vendrell Vidal

Andrés Lapuebla Ferri

Gumersindo Jesús Verdú Martín

José Vicente Lidón Roger

Eduardo Vicens Salort

José Ramón López Yeste

Frances Irene Watts Hooge

Víctor David Martínez Gómez

Resta de professorat

M. del Rosario de Miguel Molina
Cristóbal Javier Miralles Insa

Lucía Agud Albesa

Ignacio Miró Orozco

Miguel Ardid Ramírez

Ricardo José Pérez Herrerías

José Carlos Ayats Salt

José Luis Poza Luján

Marilda Azulay Tapiero

J. Enrique Priego de los Santos

Sergio Baselga Moreno

Eduardo Rojas Briales

Sara Blanc Clavero

Juan Ángel Saiz Jiménez

José Salvador Blanes Doménech

Almanzor Sapena Piera

Teodomiro Boronat Vitoria

Vicente de Vicente Valiente

Juan Antonio Canales Hidalgo
Roberto Capilla Lladró

Ajudants i personal d’investigació

Maria Luisa Collado López

Ignacio Bosch Roig

José Alberto Conejero Casares

Luis Antonio Burdalo Rapa

Josefa Contreras Fernández

Jaime Cebolla Cornejo

Antonio Cucala Félix

Abel García Bernabé

Ernesto Fenollosa Forner

Montserrat García Gabaldón

Antonia Ferrer Sapena

Jaime Gimeno García

Gabriel García Martínez

Xandra Marcelle Margot

Vicent Giner Bosch

Jaime Martín Díaz

Juan Francisco Giner Gonzálbez

Ana María Navarro Bosch

Luis Gómez Moya

Ana María Pérez de Castro

Pablo González Altozano

Miguel Ángel Salido Gregorio

Francisco Hidalgo Delgado

María Asunción Santafé Moros
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Paula Santiago Martín de Madrid

José María González Martínez

José María Seguí Simarro

Enrique Herrero Ballester

Macarena Trujillo Guillén

Pedro Jorge Molla

Alumnat

Miguel Ángel Llopis Úbeda

Robert Albero Gallego
Sandra Andreu Garrido
Jordi Arjona Aroca
Jorge Arroyo Bono
Manuela Benedicto Nadal
Ester Beneito Brotons
José Esteban Calabuig Castro
Salvador Capella Gutiérrez
Joaquín Catalá Lloret
Alejandro Domínguez Lucas
Alfonso Enrique Ponz
Gonzalo Espinosa Ortega
Alicia Fernández Gallardo
Irene Ferrando Palomares
Jorge Fuero Martínez
Antoni Gandia i Fernández
Joan Baptista Gandia i Muñoz

David López Cerdá
Pedro Ramón López García
M. Pilar Lucena Rodríguez
Víctor Luna Tárrega
Aitor Madoz Sánchez
Félix Martínez Macias
Gregoria Martínez Ruiz
Víctor Mena León
Gloria Molina Carmona
Diego Moreno Torres
Juan Pablo Navarro Batet
Javier Navarro Gallardo
Vicente Pellicer Llopis
José Pinar Arenas
David Prats i Pornés
Juan Antonio Ramiro Nuño
Carlos Ramis Munilla

Marta García Contreras

Miriam Rebollo Morales

Jerem Juan García Giménez

Lucía Rodríguez Condés

Jaume Garrós i Méndez

Juan Rubio Máñez

Sara Gil García

M. Jesús Rubio Moltó

Sandra Gimena Avellán

Diego José Ruiz López

Beatriz Gisbert Guillem

Eloy Sabater Todolí

Eva González Jiménez

Estefanía Salinas Sánchez

Juan Carlos González López

Mónica Sánchez Guitart
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Andrés Sánchez Vicens

Isabel Chiner Signes

Javier Sastre Fernández-Chico

F. Rafael Domínguez Gómez

Rubén Satorre Picó

R. Fernando Ejarque Terrádez

José Manuel Serra Alijarde

Amparo Escribá Casa

Marc Tro Garcia

Sergio Fernández Burguete

Rubén Vicente Pesado

Vicente Gómez Sabater

Iván Vidal Vicent

Jerónimo Illueca Cuesta

Ángel Viñuela Canelas

Juana Oliver Talens

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
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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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2.3. Consell Social
President
Rafael Ferrando Giner
Vocals acadèmics
Juan Juliá Igual (Rector magnific – membre nat)

(Nomenat pel decret 64/2005 del Consell de la Generalitat Valenciana de 01.04.05, publicat en el DOGV de 04.04.05, amb efecte
del dia 05.04.05)

Vicent Castellano i Cervera (Secretari general – membre nat)
José Antonio Pérez García (Gerent – membre nat)
Pilar Roig Picazo (Representant del Consell de Govern)
Juana Cristina Bernal Navarro (Representant del Consell de Govern)
Raúl García-Minguillán Castillo (Representant del Consell de Govern) (fins a juliol de 2005)
Pedro Caja Merí (Representant del Consell de Govern) (des de juliol de 2005)
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)
Esteban Montesinos Montón (designat per associacions sindicals)
Pedro Espada Cerdán (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)
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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)
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 2005
2.3.1.1. Jornades de Presidents i Secretaris de Consells Socials de les Universitats
Públiques Espanyoles
Data: 27 i 28 d’octubre de 2005
Lloc de realització: Universitat de les Illes Balears
Organitza: Consell Social de la Universitat de les Illes Balears
Les jornades van ser inaugurades per l’Excm. Sr. Francesc J. Fiol, conseller d’Educació i Cultura de les Illes Balears; per l’Excm. Sr. José María Fluxá Ceva, president del Consell Social de
la Universitat Autònoma de Madrid i president de l’associació Conferència de Consells Socials,
i per l’Excm. Sr. Miquel Tripla, president del Consell Social de la Diversitat de les Illes Balears.
Temes que s’hi tractaren:

•

38

Noves titulacions vistes des de la Universitat, l’Administració i la societat civil

ÒRGANS DE GOVERN
Consell Social

2.3.2. Activitats del Consell Social el 2006
2.3.2.1. 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 procés de Bolonya des de la perspectiva dels consells socials

2.3.2.2. 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 Social 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
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: Per què i per a què?
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•
•

Repercussió i impacte dels canvis en distints àmbits
Els consells socials en la governabilitat de les universitats: Antecedents i perspectives en
l’Espai Europeu d’Educació Superior

•

Qui ha de supervisar la universitat? i Quin és el paper de la societat?

2.3.3. Premis del Consell Social el 2005
2.3.3.1. Premi del Consell Social de la Universitat Politècnica de València a
l’Estudiant Universitari
Reunit el jurat de la cinquena edició dels premis Consell Social Universitat Politècnica de València a l’Estudiant Universitari, el dia 28 de novembre de 2005, va acordar per unanimitat atorgar
aquest guardó als estudiants següents:

•
•

Santiago Martínez Ballester, Escola Politècnica Superior del Disseny
Javier Contreras Bueno, Escola Politècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i
Ports

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ramona Rodríguez López, Facultat de Belles Arts
Vicente Sanchos Bonet, Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials
Liliana Cano García, Escola Tècnica Superior del Medi Rural i Enologia
Eva Tarín Tarín, Escola Politècnica Superior de Gandia
Beatriz Raez Escudero, Escola d’Administració d’Empreses
Luis Emilio García Martínez, Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Telecomunicacions
Víctor Pau Bellver López, Escola Tècnica Superior d’Informàtica Aplicada
Rubén Torregrosa Agulló, Escola Tècnica Superior d’Alcoi
Joel Grau Ballet, Escola Tècnica Superior de Geodèsia, Cartografia i Topografia
M. Idoia Ruiz Fuertes, Escola Tècnica Superior d’Informàtica Aplicada
Javier Hervás García, Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
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•
•

M. Isabel Martínez Fernández, Escola Tècnica Superior en la Gestió de l’Edificació
M. Amparo Baviera Puig, Escola Tècnica Superior d’Enginyers Agrònoms

2.3.3.2. Premi d’I+D+i Consell Social de la Universitat Politècnica de València al
Docent Universitari
Reunit el jurat de la quarta edició dels premis d’investigació Consell Social Universitat Politècnica de València al Docent Universitari, el dia 28 de novembre de 2005, va acordar per unanimitat
atorgar aquest guardó al treball presentat amb el títol següent:
“Desarrollo de alimentos funcionales por incorporación de componentes con actividad
fisiológica a la matriz estructural de frutas y verduras”
Elaborat pel professor Pedro Fito Maupoey, que pertany al Departament de Tecnologia
d’Aliments, amb la col·laboració de Daniel Vidal Brotóns, M. Jesús Pagan Romero, M. José
García Esparza, Noelia Betoret Valls, Marisa Gras Romero, Cristina Barrera Puigdollers i Gloria
Roig Llavata.

2.3.3.3. Premi Cooperació Universitat-Societat del Consell Social de la Universitat
Politècnica de València
Reunit el Ple del Consell Social de la Universitat Politècnica de València el dia 28 de novembre
de 2005, va acordar atorgar aquest guardó a:
Empreses: GH ELECTROTERMIA i FORD ESPAÑA
En reconeixement a la labor que desenvolupen a la Universitat Politècnica de València ja que
afavoreixen tant la formació del nostre alumnat, com la seua integració en el sector productiu.
Centre o institut tecnològic: AITEX
Persones: Sr. Carlos Bertomeu - Conseller delegat d’Air Nostrum
Per la labor que desenvolupa la dita empresa en la nova llicenciatura d’Enginyers
Aeronàutics.
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2.4. Consell de Govern (Constituït en sessió de 02.03.06)
Rector

Rafael Capuz Lladró

Juan Juliá Igual

María Manuela Fernández Méndez

Secretari general
Vicent Castellano i Cervera
Gerent

Francisco Javier Fuenmayor Fernández
Vicente Mas Llorens
Oscar Pastor López
Alfredo Peris Manguillot

José Antonio Pérez García

Marcial Pla Torres

Membres designats pel rector

Ángel Sebastiá Cortés

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

M. Pilar Roig Picazo
José Alberto Conejero Casares
M. del Rosario de Miguel Molina
Ricardo Pérez Herrerías
Jaime Martín Díaz
Jordi Arjona Aroca
Juan Carlos González López
Marcelino Pelayo Valero
José Luis Pinar Arenas
Jesús Cano Calvo
Antonio Terrones Server
Representants de centres, departaments i
instituts universitaris d’investigació
José Aguilar Herrando

Eduardo Vicens Salort

Enrique Ballester Sarrias

Representants del Claustre

José María Desantes Fernández

Federico Jesús Bonet Zapater

Nemesio Fernández Martínez
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Pedro Fito Maupoey

Luis Antonio Roig Picazo

Santiago Guillem Picó

Ricardo José Server Izquierdo

Pedro Miguel Sosa
Antonio Mocholí Salcedo

Representants del Consell Social

Juan Francisco Noguera Giménez

Juan Francisco Cámara Gil

Francisco Payri González

Emilio del Toro Gálvez

Elías Miguel Pérez García

Silvino Navarro Casanov

Elías de los Reyes Davó

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
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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
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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 estructures 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:

•
•
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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
2.4.10.1. Composició

•
•

Presidenta: Directora Delegada de Relacions Institucionals i Assumptes Socials
Vocals:
○ Director de l’Àrea de Centres Adscrits
○ Secretària del Consell Social
○ Cap del Servei de Recursos Humans
○ Cap del Servei d’Alumnat
○ Delegat d’Alumnes

•

Secretari: Tècnic de gestió responsable de la gestió de beques

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 les propostes de resolució d’aquestes pel rector.
Estudiar i gestionar les sol·licituds presentades.
Efectuar les propostes de concessió i/o denegació de sol·licituds al rector.
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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 Politècnica de València durant més de sis mesos l’any per al qual es convoca l’ajuda, i que es trobe
en actiu en el moment de la publicació de la convocatòria. Despeses realitzades durant l’any
natural que estiguen degudament justificades.
Comprèn: Fons Educatiu, Fons Assistència Social (pròtesi, intervencions…) i Ajuda a Discapacitats.
Durant el curs 2005-2006 s’ha resolt l’Ajuda Fons Social 2003 (299 sol·licitades i 232 concedides) i la de 2004 (284 sol·licitades, 220 concedides). Està previst convocar la de 2005 al
setembre de 2006.
● Ajuda matrícula PAS/PDI
Objectiu: Compensar despeses de matrícula per estudis universitaris del personal de la Universitat Politècnica de València, cònjuge i fills, en primer, segon i tercer cicles en centres públics o
privats, corresponents al curs acadèmic de la convocatòria.
S’ha resolt la convocatòria del curs 2004-2005 amb un total de 355 sol·licituds presentades, i
se n’han concedit 317.
● Ajuda matrícula alumnes de primer i segon cicles
Objectiu: Atendre mitjançant una convocatòria general les demandes d’aquells alumnes de primer i segon cicles 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.
Durant el curs 2005-2006 s’han presentat 379 sol·licituds, i se n’han concedit 124.
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● Ajuda matrícula per causes sobrevingudes
Objectiu: Donar resposta a situacions sobrevingudes en la unitat familiar o en el mateix sol·licitant
i que, segons el parer de la Subcomissió d’Acció Social, siga causant d’un perjudici econòmic
greu que puga dificultar a l’alumne la continuació dels estudis de primer, segon o tercer cicles.
Es pot sol·licitar en qualsevol moment del curs acadèmic.
Durant el curs 2005-2006 i fins a juliol de 2006 s’han presentat 32 sol·licituds, i se n’han concedit 26.
● Ajuda per a 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 universitària i el desenvolupament dels estudis en condicions d’igualtat.
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 2005/2006 s’han presentat 7 sol·licituds, i se n’han concedit 6.
● Beques menjador
Objectiu: convocar beques de menjador dirigides als alumnes de primer i segon cicles de la
Universitat Politècnica de València.
Durant el curs 2005/2006 s’han presentat 1.500 sol·licituds, i se n’han concedit 400.
A partir del curs 2006/2007 s’incrementaran el nombre de beques a 500 i la distribució per campus es realitzarà en funció del nombre d’alumnes matriculats.
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● Residències d’estiu
Objectiu: Oferir estades gratuïtes durant set nits en règim d’allotjament o allotjament i desdejuni en residències universitàries i col·legis majors al PAS i PDI de la Universitat Politècnica de
València.
En la convocatòria 2005-2006 se’n van beneficiar 710 persones.

● Ajudes a diverses associacions
PayaSOSospital, Fundació ADSIS, Casal de la Pau, conveni amb la institució penitenciària de
Picassent (en preparació), punt de venda Comerç Solidari amb l’IVADIS suport a associacions
d’alumnes (Associació Estudiants Llatinoamericans, Cooperació Social Universitària).

2.5. Junta Consultiva (Acord del Consell de Govern de 02.03.06)
Rector

Herminio Boira Tortajada

Juan Juliá Igual

José Antonio Bonet Solves

Secretari general
Vicent Castellano i Cervera

Vicente Caballer Mellado
José Capmany Francoy
Mª Amparo Chiralt Boix

Vocals

Vicente Conejero Tomás

José Aguilar Herrando

Avelino Corma Canós

Manuel Agustí Fonfría

Ricardo Díaz Calleja

Pedro Albertos Pérez

José Francisco Duato Marín

Carlos Álvarez Bel

Julio Fernández Carmona

Manuel Baselga Izquierdo

Miguel Ángel Fernández Prada
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José Ferrer Polo

Vicente Montesinos Santalucía

Pedro Fito Maupoey

Fernando Nuez Viñals

Fco. Javier Fuenmayor Fernández

Francisco Payri González

José García Antón

Bernardo Perepérez Ventura

Ana Mª Gimeno Sanz

Ángel Pérez-Navarro Gómez

José Luis Guardiola Bárcena

Rosa Puchades Pla

José Luis Guiñón Segura

Isidro Ramos Salavert

Vicente Hernández García

Luis Miguel Rivera Vilas

Carmen Jordá Such

Juan José Serrano Martín

Jaime Llinares Galiana

Antonio Tomás Sanmartín

José Vicente Maroto Borrego

Luis Vergara Domínguez

Emilio José Martínez Arroyo

Eduardo Vicéns Salort
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3.1. Equips directius
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 Innovació Educativa

EPS d’Alcoi

Ana M. Amat Payá

Subd. EPSA / d’I+D+I

EPS d’Alcoi

Eduardo José Gilabert Pérez

Subd. EPSA / Formació Complem. i Nous Projectes

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.Tecn. i Proj.
Espec. (2006)

EPS d’Alcoi

Lluís Francesc Narcís Garrigós
Oltra

Subd. EPSA / Promoció i D.
Nou Ti (2006)

EPS d’Alcoi

Manuel Exposito Langa

Subd. EPSA /Cul. Esport 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 Fores López

Subd. EPSG/ Àrea de 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 ForestalAmbiental

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 Esdeveniments (2006)
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Centre

Persona

Càrrec

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.

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 la 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 Monzó Hurtado

Subd. ETSGE/ Empresa i
Qualitat

ETS de Gestió en l’Edificació

José Miguel Sanchis León

Subd. ETSGE/ Infraestructures i
Mantemiment

ETS de Gestió en l’Edificació

Rafael Sánchez Grandía

Subd. ETSGE/ Ordenació
Acadèmica

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’Educació Superior
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Centre

Persona

Càrrec

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

ETS d’Enginyeria del Disseny

Enrique Ballester Sarrias

Director de l’ETSED

ETS d’Enginyeria del Disseny

Bernardo Alvarez 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 Empreses 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 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
Infraestructures
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Centre

Persona

Càrrec

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

ETSE Agrònoms

Nemesio Fernández Martínez

Director de l’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 BlaiseOmbrecht

Subd. ETSEA / Infraestructura i
Qualitat

ETSE Agrònoms

José Luis Pérez-Salas Sagreras

Subd. ETSEA / Relacions Institucionals i Emp.

ETSE Agrònoms

Rosa Puchades Pla

Subd. ETSEA / Cooperació i
Relacions 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
Institucionals

ETSE de Camins, Canals i Ports María Boquera Matarredona

Subd. ETSECCP / Relacions
Internacionals

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 Universitària (2006)

ETSE de Telecomunicació

Rafael Domínguez Peñalosa

Subd. ETSET / Infraestructura
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Càrrec

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

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’Innovació (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 Alvaro 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
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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’Administració i Direcció d’Empreses

Ismael Moya Clemente

Degà de la FADE

Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses

Sergio Marí Vidal

Cap d’estudis de la FADE

Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses

M. Teresa Solaz Benavent

Secretario/a de la FADE

Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses

Gabriela Ribes Giner

Viced. FADE / Alumnat

Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses

Carlos Vicente García Gallego

Viced. FADE / Infraestrutura

Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses

Virginia Vega Carrero

Viced. FADE / Intercanvi Acad.
i C. Eur.

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 Alvarez 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
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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

M. Antonia Santacreu Jerez

Secretària del DCAN

Ciència Animal

Miguel Jover Cerdá

Subdirector del DCAN

Ciència Animal

M. Pilar Molina Pons

Subdirectora 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, DocuMaría Nuria Lloret Romero
mentació i Història de l’Art
Comunicació Audiovisual, Doc.
i His.

Directora del DCADHA

María Fernanda Peset Mancebo Secretària del DCADHA

Comunicació Audiovisual, DocuHéctor Julio Pérez López
mentació i Història de l’Art

Subdirector del DCADHA

Comunicació Audiovisual, DocuMiguel Corella Lacasa
mentació i Història de l’Art

Subdirector del DCADHA

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
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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

Beatriz García Prosper

Subdirectora 2a del DD

Dibuix

M. Blanca Rosa Pastor Cubillo

Subdirectora 1a 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

Enginyeria Cartogràfica, GeodèAna Belén Anquela Julián
sia i Fotogrametria

Directora del DECGF

Enginyeria Cartogràfica, GeodèRamón Pons Crespo
sia i Fotogrametria

Secretari del DECGF

Enginyeria Cartogràfica, GeodèJorge Padin Devesa
sia i Fotogrametria

Subdirector del DECGF

Enginyeria Cartogràfica, GeodèJosep Eliseu Pardo Pascual
sia i Fotogrametria

Subdirector del DECGF

Enginyeria de la Construcció i
Projectes d’Enginyeria Civíl

Pedro Miguel Sosa

Director del DEC

Enginyeria de la Construcció i
Projectes d’Enginyeria Civíl

Héctor Saura Arnau

Secretari del DEC

Enginyeria de la Construcció i
Projectes d’Enginyeria Civíl

Jorge Juan Paya Bernabeu

Subdirector del DEC
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Equips directius

Departament

Persona

Càrrec

Enginyeria de la Construcció i
Projectes d’Enginyeria Civíl

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

Enginyeria Electrònica

Ángel Sebastiá Cortes

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 Electrònica

José Roger Folch

Director del DEEI

Enginyeria Electrònica

Salvador Conrado Añó Villalba

Secretari del DEEI

Enginyeria Electrònica

Vicente León Martínez

Subdirector del DEEI

Enginyeria Gràfica

Fernando Brusola Simón

Director del DIG

Enginyeria Gràfica

Marina Gascón Martínez

Secretari del DEG

Enginyeria Gràfica

Bernabé Hernandis Ortuño

Subdirector del DEG

Enginyeria Gràfica

Guillermo Peris Fajarnes

Subdirector del DEG

Enginyeria Hidràulica i Medi
Ambient

Jorge García-Serra García

Director del DEHMA

Enginyeria Hidràulica i Medi
Ambient

Eduardo Fabián Cassiraga

Secretari del DEHMA

Enginyeria Hidràulica i Medi
Ambient

Ignacio Escuder Bueno

Subdirector del DEHMA

Enginyeria Hidràulica i Medi
Ambient

Miguel Martín Monerris

Subdirector del DEHMA
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Equips directius

Departament

Persona

Càrrec

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 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

Escultura

Emilio José Martínez Arroyo

Director del DE

Escultura

Vicente Orti 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
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Director del DEGA

DOCÈNCIA
Equips directius

Departament

Persona

Càrrec

Expressió Gràfica Arquitectònica Julio Antonio Albert Ballester

Secretari del DEGA

Expressió Gràfica Arquitectònica Marina Sender Contell

Subdirectora del DEGA

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

Idiomes

Inmaculada Teresa Tamarit
Vallés

Subdirectora del DLA

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

Jorge Vicente Real Sáez

Subdirector del DISCA

Informàtica de Sistemes i Computadors

Vicente Santonja Gisbert

Subdirector del DISCA

Informàtica de Sistemes i Computadors

Ángel Rodas Jordá

Subdirector del DISCA

Lingüística Aplicada

M. Luisa Carrió Pastor

Directora del DLA

Lingüística Aplicada

Carmen Soler Monreal

Secretària del DLA

Lingüística Aplicada

Miguel Ángel Candel Mora

Subdirector 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 Gimenez 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
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Equips directius

Departament

Persona

Càrrec

Mecànica dels Medis Continus i
Teoria d’Estructures

Juan Antonio Rovira Soler

Director del DMMCTE

Mecànica dels Medis Continus i
Teoria d’Esttructures

Pedro Efrén Martín Concepcion

Secretari del DMMCTE

Mecànica dels Medis Continus i
Teoria d’Estructures

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

Jose M. Molina Hidalgo

Subdirector del DMTA

Organització d’Empreses

Ignacio Gil Pechuán

Director del DOE

Organització 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 M. 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

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 DPE

Projectes d’Enginyeria

Ismael Vicente Escriva Piqueras Secretari del DERA
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Equips directius

Departament

Persona

Càrrec

Projectes d’Enginyeria

José Antonio Diego Más

Secretari del DPE

Projectes d’Enginyeria

Jorge Alcaide Marzal

Subdirector del DPE

Projectes d’Enginyeria

M. del Carmen González Cruz

Subdirectora del DPE

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 M. 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
CENTRE/Titulació

INICI

CICLE

Eng. Materials (2n cicle)

2000

2n

Eng. Organització Industrial (2n cicle)

2000

2n

Eng. Tècn. Disseny Industrial

2000

1r

Eng. Tècn. Industrial, esp. Electricitat

1993

1r

Eng. Tècn. Industrial, esp. Electrònica Industrial

1993

1r

Eng. Tècn. Industrial, esp. Mecànica

1993

1r

Eng. Tècn. Industrial, esp. Química Industrial

1993

1r

Eng. Tècn. Industrial, esp. Tèxtil

1993

1r

Eng. Tècn. Informàtica de Gestió

2003

1r

Eng. Tècn. Telecomunicació, esp. Telemàtica

1998

1r

Llic. Administració i Direcció d’Empreses

1997

1r+2n

1975

1r+2n

Arquitecte Tècnic

1999

1r

Enginyer de Materials

2002

2n

Eng. Tècn. Informàtica de Gestió

1993

1r

Eng. Tècn. Informàtica de Sistemes

1993

1r

Eng. Organització Industrial (2n cicle)

2004

2n

Eng. Tècn. Disseny Industrial

1998

1r

Eng. Tècn. Industrial, esp. Electrònica Industrial

1992

1r

Eng. Tècn. Industrial, esp. Mecànica

1998

1r

Eng. Tècn. Industrial, esp. Química Industrial

1992

1r

Eng. Tècn. Industrial. esp. Electricitat

1998

1r

Enginyer Aeronàutic

2005

1r+2n

E. POLITÈCNICA SUPERIOR D’ALCOI

ETS D’ARQUITECTURA
Arquitecte
ETS DE GESTIÓ EN L’EDIFICACIÓ

ETS D’INFORMÀTICA APLICADA

ETS D’ENGINYERIA DEL DISSENY
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Titulacions per centres

CENTRE/Titulació

INICI

CICLE

Eng.Tècn. Agrícola, esp. Explotacions Agropecuàries

1999

1r

Eng. Tècn. Agrícola, esp. Hortofructicultura i Jardineria

1999

1r

Eng. Tècn. Agrícola, esp. Indústries Agràries i Alimentàries

1999

1r

Eng. Tècn. Agrícola, esp. Mecanització i Construccions Rurals

1999

1r

Llic. Enologia (2n cicle)

2002

2n

Eng. Agrònom

1965

1r+2n

Eng. Forests

1999

1r+2n

Llic. Ciència i Tecnologia d’Aliments (2n cicle)

2000

2n

Llicenciat en Biotecnologia

2005

1r+2n

Eng. Tècn. Obres Públiques, esp. Construccions Civils

1997

1r

Eng. Camins, Canals i Ports

1969

1r+2n

Eng. Geòleg (2n cicle)

2002

2n

Eng. Tècn. Obres Públiques, esp. Hidrologia

1997

1r

Eng. Tècn. Obres Públiques, esp. Transports i Serveis Urbans

1997

1r

Llic. Ciències Ambientals (2n cicle)

1996

2n

1996

1r+2n

Eng. Geodèsia i Cartografia (2n cicle)

1999

2n

Eng. Tècn. Topografia

2001

1r

Eng. Automàtica i Electrònica Industrial (2n cicle)

1995

2n

Eng. Industrial

1968

1r+2n

Eng. Materials (2n cicle)

1999

2n

Eng. Organització Industrial (2n cicle)

1994

2n

Eng. Químic

1997

1r+2n

Eng. Industrial (Des d’Eng. Tècn. Disseny Industrial)

1997

2n

Eng. Químic (Des d’Eng. Tècn. Ind. Químic)

1999

2n

ETS DEL MEDI RURAL I ENOLOGIA

ETSE AGRÒNOMS

ETSE DE CAMINS, CANALS I PORTS

ETSE DE TELECOMUNICACIÓ
Eng. Telecomunicació
ETSE GEODÈSICA, CARTOGRÀFICA I TOPOGRÀFICA

ETSE INDUSTRIALS
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Titulacions per centres

CENTRE/Titulació

INICI

CICLE

Diplomat en Turisme

1997

1r

Eng. Tècn. Forestal, esp. Explotacions Forestals

1993

1r

Eng. Tècn. Telecomunicació, esp Sistemes Telecomunicació

1994

1r

Eng. Tècn. Telecomunicació, esp. Sistemes Electrònics

1996

1r

Eng. Tècn. 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

Diplomat en Gestió i Administració Pública

2002

1r

Llic. Administració i Direcció d’Empreses

1998

1r+2n

1993

1r+2n

Eng. Informàtic

1995

1r+2n

Llic. Documentació (2n cicle)

1996

2n

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE GANDIA

FAC. ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ EMPRESES

FACULTAT DE BELLES ARTS
Llic. Belles Arts
FACULTAT D’INFORMÀTICA
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TITULACIONS

61

Titulacions de 1r cicle
Titulacions de 1r+2n cicles
Titulacions de 2n cicle

30
15
16

DOCÈNCIA
Titulacions per Centres

3.2.2. Centres adscrits
CENTRE/Titulació

Any inici

Cicle

1995

1r

Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses

1995

1r i 2n

Diplomat en Ciències Empresarials

2001

1r

Enginyer Tècnic Industrial (Especialitat Mecànica)

1998

1r

Enginyer Tècnic Industrial (Especialitat Electrònica Industrial)

2002

1r

Diplomat en Ciències Empresarials

1996

1r

Enginyer Tècnic Industrial (Especialitat Electrònica Industrial)

1996

1r

Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió

1996

1r

Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes

1996

1r

2002

1r

ESCOLA UNIVERSITÀRIA FORD ESPAÑA
Enginyer Tècnic Industrial (Especialitat Mecànica)
FACULTAT D’ESTUDIS DE L’EMPRESA*

ESCOLA LA FLORIDA

CENTRE UNIVERSITARI MUST

ESCOLA DE TURISME PAX
Diplomat en Turisme

* A partir d’octubre de 2005, aquesta Facultat ha iniciat un procés de desadscripció, de manera que ja en el curs
acadèmic 2005-2006 no ha realitzat matrícula de nou ingrés en ambdues titulacions. D’aquesta manera i progressivament els estudis s’extingiran amb el pas dels cursos.
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3.3. Alumnes matriculats i alumnes de nou ingrés. Curs 2005-2006
3.3.1. Centres propis
CENTRE / Titulació

Matriculats

Nous

2.120

350

Eng. Materials (2n cicle)

50

15

Eng. Organització Industrial (2n cicle)

117

28

Eng. Tècn. Disseny Industrial

415

87

Eng. Tècn. Industrial, esp. Electricitat

170

44

Eng. Tècn. Industrial, esp. Electrònica Industrial

137

23

Eng. Tècn. Industrial, esp. Mecànica

272

48

Eng. Tècn. Industrial, esp. Química Industrial

119

25

Eng. Tècn. Industrial, esp. Tèxtil

114

8

Eng. Tècn. Informàtica de Gestió

181

35

Eng. Tècn. Telecomunicació, esp. Telemàtica

216

7

E. POLITÈCNICA SUPERIOR D’ALCOI

Llic. Administració i Direcció d’Empreses

329

30

ETS D’ARQUITECTURA

3.660

378

Arquitecte

3.660

378

ETS DE GESTIÓ EN L’EDIFICACIÓ

2.932

441

Arquitecte Tècnic

2.866

422

66

19

ETS D’INFORMÀTICA APLICADA

2.153

343

Eng. Tècn. Informàtica de Gestió

1.174

166

Eng. Tècn. Informàtica de Sistemes

979

177

ETS D’ENGINYERIA DEL DISSENY

4.419

733

Eng. Organització Industrial (2n cicle)

287

149

Eng. Tècn. Disseny Industrial

958

131

Eng. Tècn. Industrial, esp. Electrònica Industrial

1.007

139

Eng. Tècn. Industrial, esp. Mecànica

1.179

125

Eng. Tècn. Industrial, esp. Química Industrial

451

59

Eng. Tècn. Industrial. esp. Electricitat

463

67

Enginyer Aeronàutic

74

63

Enginyer de Materials
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Alumnes matriculats i alumnes de nou ingrés. Curs 2005-2006

CENTRE / Titulació

Matriculats

Nous

1.391

176

Eng. Tècn. Agrícola, esp. Explotacions Agropecuàries

215

28

Eng. Tècn. Agrícola, esp. Hortofructicultura i Jardineria

531

58

Eng. Tècn. Agrícola, esp. Indústries Agràries i Alimentàries

268

39

Eng. Tècn. Agrícola, esp. Mecanització i Construccions Rurals

218

19

Llic. Enologia (2n cicle)

159

32

ETSE AGRÒNOMS

2.145

328

Eng. Agrònom

1.414

118

Eng. Forests

388

63

Llic. Ciència i Tecnologia d’Aliments (2n cicle)

260

74

Llicenciat en Biotecnologia

83

73

3.037

394

618

96

1.549

146

Eng. Geòleg (2n cicle)

43

13

Eng. Tècn. Obres Públiques, esp. Hidrologia

221

42

Eng. Tècn. Obres Públiques, esp. Transports i Serveis Urbans

274

46

Llic. Ciències Ambientals (2n cicle)

332

51

ETSE DE TELECOMUNICACIÓ

1.751

184

Eng. Telecomunicació

1.751

184

ETSE GEODÈSICA, CARTOGRÀFICA I TOPOGRÀFICA

1.055

162

Eng. Geodèsia i Cartografia (2n cicle)

158

17

Eng. Tècn. Topografia

897

145

ETSE INDUSTRIALS

3.743

529

110

17

2.585

370

Eng. Materials (2n cicle)

56

15

Eng. Organització Industrial (2n cicle)

453

50

Eng. Químic

539

77

ETS DEL MEDI RURAL I ENOLOGIA

ETSE DE CAMINS, CANALS I PORTS
Eng. Tècn. Obres Públiques, esp. Construccions Civils
Eng. Camins, Canals i Ports

Eng. Automàtica i Electrònica Industrial (2n cicle)
Eng. Industrial
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Alumnes matriculats i alumnes de nou ingrés. Curs 2005-2006

CENTRE / Titulació

Matriculats

Nous

2.805

316

Diplomat en Turisme

593

74

Eng. Tècn. Forestal, esp. Explotacions Forestals

403

33

Eng. Tècn. Telecomunicació, esp Sistemes Telecomunicació

322

11

Eng. Tècn. Telecomunicació, esp. Sistemes Electrònics

231

9

ET Telecomunicació, esp. So i Imatge

411

59

Llic. Ciències Ambientals

413

50

Llic. Comunicació Audiovisual

432

80

2.006

296

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE GANDIA

FAC. D’ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES
Diplomat en Gestió i Administració Pública

585

139

Llic. Administració i Direcció d’Empreses

1.421

157

FACULTAT DE BELLES ARTS

2.125

337

Llic. Belles Arts

2.125

337

FACULTAT D’INFORMÀTICA

1.547

252

Eng. Informàtic

1.320

211

227

41

36.889

5.219

Llic. Documentació (2n cicle)

TOTALS UPV

Ingressat: matrícules d’alumnes de nou ingrés en cadascuna de les titulacions, encara que ja hagen cursat en una
altra o unes altres titulacions de la UPV (al mateix centre o en altres), sempre que aquestes no siguen del mateix
tipus. Inclosos els alumnes procedents de programes de mobiltat.
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3.3.2. Centres adscrits
CENTRES ADSCRITS
Titulacions

Alumnes
matriculats

Ingressats

EUETI - FORD

108

Enginyer Tècnic Industrial (Mecànica)

108

FACULTAT D’ESTUDIS DE L’EMPRESA

332

Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses

215

-

Diplomat en Ciències Empresarials

117

-

FLORIDA – Centre de Formació

230

Enginyer Tècnic Industrial (Especialitat Mecànica)

179

42

Enginyer Tècnic Industrial (Especialitat Electrònica Industrial)

51

12

MUST

77

Ciències Empresarials

33

9

Informàtica de Sistemes

22

1

Informàtica de Gestió

12

-

ESCOLA DE TURISME PAX

138

Diplomat en Turisme

138

28

36
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3.4. Distribució per edat de l’alumnat

Distribució de l'alumnat per edats
4000

Homes
Dones

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
18

19

20

21

22

23

24

25

26
Edat

Edats a 31 de desembre de 2005

80

27

28

29

30

31

32

33
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3.5. Evolució del nombre d’alumnes matriculats

Evolució de l'alumnat DNI
40 000
33 807

34 479

34 285

34 604

1998-99

1999-00

2000-01

2001-02

35 614

36 456

36 098

35 571

34 978

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

30 000

20 000

10 000

0
2002-03
Curs

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.
Inclosos els alumnes procedents de programes de mobilitat.
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3.6. Activitats de postgrau
Durant el present curs les accions en l’àmbit de postgrau i doctorat s’han dut a terme des del
Vicerectorat d’Investigació i Postgrau, transformat el dia 6 d’abril de 2006 en Vicerectorat de
Postgrau i Formació Permanent. Des d’aquest Vicerectorat s’han mantingut i potenciat diverses
accions tendents a la millora de la qualitat dels estudis de doctorat, així com les destinades a
la implantació dels estudis oficials de postgrau en el marc d’adaptació dels ensenyaments a
l’Espai Europeu d’Educació Superior, segons estableix el Reial Decret 56/2005 (BOE núm. 21,
de 25 de gener de 2005).
En aquest any s’han matriculat 1.843 alumnes en doctorat, s’han presentat 151 tesis doctorals
i s’han obtingut 148 Diplomes d’Estudis Avançats (DEA).
Entre les accions destinades a la millora de la qualitat dels estudis de doctorat, s’han continuat
les iniciades en cursos anteriors, entre les quals cal destacar-ne les següents:

•

Complementar la formació oferida en els programes de doctorat, mitjançant la incorporació
de títols propis associats a aquests.

•

Reconeixement dels cursos de doctorat, les tutories de treballs d’investigació i la direcció
de tesis doctorals en el Pla d’Ordenació Docent, en què s’han computat per al curs 20052006 un total de 3.580 crèdits corresponents als estudis de doctorat.

•

Amb l’objectiu de facilitar al professorat no doctor l’acabament de la tesi doctoral, i en coordinació amb el Vicerectorat de Personal Docent i Investigador, es manté la reducció de
la càrrega lectiva a tots aquells que estant amb dedicació completa s’hagen compromès
a acabar en el termini de dos anys. Aquesta reducció va suposar al seu moment una
contractació extraordinària de professorat per a poder cobrir les quasi trenta mil hores de
docència que deixen d’impartir el professorat que sol·licita de la reducció.

•

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 doctorat una oferta d’assignatures que poden ser d’interès comú. Al mateix
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temps permet que puguen integrar-s’hi aquells programes amb tradició que disposen de
menys de deu alumnes.

•

Publicació de les tesis doctorals mitjançant el conveni amb Bell and Howell Information
and Learning (BHIL, antiga UMI), per a aquells doctors que així ho desitgen. Els registres
bibliogràfics junt amb els abstracts són inclosos en els serveis bibliogràfics de BHIL, tant
en suport paper (Masters Abstracts International, Dissertation Abstracts International), com
electrònic (Dissertation Abstracts on-disc, ProQuest Digital Dissertations). Al seu torn, totes les tesis reben ISBN. BHIL en gestionarà la venda, de les quals els autors rebran les
regalies corresponents anualment. Les tesis digitalitzades poden consultar-se des de la
página http://wwwlib.global.umi.com/cr/upv/main.

•

Promoció de la Menció de Qualitat, atorgada pel Ministeri d’Educació i Ciència a aquells
programes de doctorat que, per la seua excel·lència acreditada després d’un procés
d’avaluació, se’n facen mereixedores.
Per al curs 2005-2006, un total de 18 programes coordinats per la UPV i uns altres 4 programes coordinats per altres universitats en què participa aquesta universitat, han obtingut
o renovat aquesta distinció.
PROGRAMES DE DOCTORAT QUE HAN OBTINGUT LA MENCIÓ DE QUALITAT
Denominació del programa

Departament o institut

Referència
MCD 2003-00022

MÀRQUETING

ECONOMIA I CIÈNCIES SOCIALS

QUÍMICA SOSTENIBLE

QUÍMICA

PROCESSOS
TERMOFLUIDODINÀMICS EN
MOTORS DE COMBUSTIÓ INTERNA
ALTERNATIUS

MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS

MCD 2003-00729

ENGINYERIA HIDRÀULICA I MEDI
AMBIENT

ENGINYERIA HIDRÀULICA I MEDI
AMBIENT

MCD 2003-00732

PROGRAMACIÓ DECLARATIVA I
ENGINYERIA DE LA PROGRAMACIÓ

SISTEMES INFORMÀTICS I
COMPUTACIÓ

MCD 2003-00734

INTERUNIVERSITARI
MCD 2003-00607
INTERUNIVERSITARI
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COMPUTACIÓ PARAL·LELA I
DISTRIBUÏDA

SISTEMES INFORMÀTICS I
COMPUTACIÓ

MCD 2003-00738

TELECOMUNICACIÓ

COMUNICACIONS

MCD 2003-00746

TECNOLOGIA D’ALIMENTS

TECNOLOGIA D’ALIMENTS

MCD 2003-00750

AUTOMÀTICA I INFORMÀTICA
INDUSTRIAL

-INFORMÀTICA DE SISTEMES I
COMPUTADORS
-ENGINYERIA DE SISTEMES I
AUTOMÀTICA

QUÍMICA ORGÀNICA EN LA
QUÍMICA
INDÚSTRIA QUIMICOFARMACÈUTICA

MCD 2003-00770
MCD 2004-00280
INTERUNIVERSITARI
MCD 2004-00306

MATERIALS POLIMÈRICS

TERMODINÀMICA APLICADA

TECNOLOGIA DE MEMBRANES,
ELECTROQUÍMICA I MEDI AMBIENT,
SEGURETAT NUCLEAR

ENGINYERIA QUÍMICA I
NUCLEAR

MCD 2004-00393

RECONEIXEMENT DE FORMES I
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

SISTEMES INFORMÀTICS I
COMPUTACIÓ

MCD 2004-00396

INTERUNIVERSITARI

CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DEL CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ
PATRIMONI HISTORICOARTÍSTIC
DE BÉNS CULTURALS

MCD 2004-00450

BIOTECNOLOGIA

BIOTECNOLOGIA

MCD 2005 00366

MÚSICA

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
DOCUMENTACIÓ I HISTÒRIA DE
L’ART

MCD 2005 00372

CIÈNCIA ANIMAL

CIÈNCIA ANIMAL

MCD 2005 00374

MODELS AVANÇATS PER A LA
DIRECCIÓ D’OPERACIONS I
LA GESTIÓ DE LA CADENA DE
SUBMINISTRAMENT

ORGANITZACIÓ D’EMPRESES,
ECONOMIA FINANCERA I
COMPTABILITAT

MCD 2005 00379

PRODUCCIÓ VEGETAL I
ECOSISTEMES AGROFORESTALS

-PRODUCCIÓ VEGETAL
-ECOSISTEMES
AGROFORESTALS

MCD 2005 00380

ARQUITECTURA DELS SISTEMES
INFORMÀTICS EN XARXA I
SISTEMES ENCASTATS

INFORMÀTICA DE SISTEMES I
COMPUTADORS

MCD 2005-00373

ENGINYERIA ELECTRÒNICA

ENGINYERIA ELECTRÒNICA

MCD 2005-00376

ENGINYERIA MECÀNICA I DE
MATERIALS

ENGINYERIA MECÀNICA I DE
MATERIALS

MCD 2005-00381
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•

Promoure la qualitat dels programes de doctorat amb un programa propi d’ajudes a la mobilitat per a la incorporació de professorat de reconegut prestigi als programes, així com
promovent la sol·licitud d’ajudes a la mobilitat dins de la convocatòria del Ministeri per a
programes amb menció de qualitat.

PROGRAMA D’AJUDES A TERCER CICLE (PATC-05)
PROGRAMA
La cultura mediterrània en el món medieval i modern
Telecomunicació
Tecnologia de membranes, electroquímica i medi ambient, seguretat nuclear
Processos termofluidodinàmics en MCIA
Ciència animal
Conservació i restauració del patrimoni pictòric
Conservació i restauració del patrimoni historicoartístic
Matemàtica multidisciplinària
Fotografia i nous mitjans audiovisuals
Enginyeria hidràulica i medi ambient
Integració de tecnologies de la informació en les organitzacions ITIO
Programació declarativa i enginyeria de la programació
Automàtica i informàtica industrial
Música
Projectes d’enginyeria i innovació
Tecnologia d’aliments
Reconeixement de formes i intel·ligència artificial
Enginyeria mecànica i de materials
Total concedit………………………………………………………..

AJUDA
1.350 €
15.750 €
9.225 €
5.175 €
10.500 €
8.700 €
18.300 €
3.250 €
3.900 €
4.000 €
3.000 €
6.000 €
7.875 €
3.500 €
3.000 €
2600 €
6.400 €
1.972 €
114.497 €
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AJUDES MOBILITAT PROFESSORAT EN PROGRAMES AMB MENCIÓ DE QUALITAT,
CURS 2005-2006 (MEC)
PROGRAMA DE DOCTORAT
ARQUITECTURA DELS SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA I SISTEMES

IMPORT
6.000 €

ENCASTATS
AUTOMÀTICA I INFORMÀTICA INDUSTRIAL
CIÈNCIA ANIMAL
COMPUTACIÓ PARAL·LELA I DISTRIBUÏDA
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI HISTORICOARTÍSTIC
ENG. HIDRÀULICA I MEDI AMBIENT
ENG. MECÀNICA I DE MATERIALS
MÚSICA
PROCESSOS TERMOFLUIDODINÀMICS EN MOTORS DE COMBUSTIÓ

10.947 €
3.000 €
8.466 €
21.413 €
12.000 €
9.152 €
6.426 €

INTERNA ALTERNATIVA
PROGRAMACIÓ DECLARATIVA I ENGINYERIA DE LA PROGRAMACIÓ
RECONEIXEMENT DE FORMES I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
TECNOLOGIA D’ALIMENTS
TECNOLOGIA DE MEMBRANES, ELECTROQUÍMICA, MEDI AMBIENT,

8.471 €
10.904 €
8.871 €

SEGURETAT NUCLEAR
TELECOMUNICACIÓ
TOTAL CONCEDIT…………………………………………………………………….

9.076 €

18.925 €
26.304 €
159.955 €

AJUDES PER A DESPESES ASSOCIADES AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES
AMB MENCIÓ DE QUALITAT CURS 2005-2006
PROGRAMA DE DOCTORAT
ARQUITECTURA DELS SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA I SISTEMES
ENCASTATS
AUTOMÀTICA I INFORMÀTICA INDUSTRIAL
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI HISTORICOARTÍSTIC
ENG. HIDRÀULICA I MEDI AMBIENT
ENG. MECÀNICA I DE MATERIALS
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PROCESSOS TERMOFLUIDODINÀMICS EN MOTORS DE COMBUSTIÓ
INTERNA ALTERNATIVA
PROGRAMACIÓ DECLARATIVA I ENGINYERIA DE LA PROGRAMACIÓ
RECONEIXEMENT DE FORMES I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
TECNOLOGIA D’ALIMENTS
TECNOLOGIA DE MEMBRANES, ELECTROQUÍMICA, MEDI AMBIENT,
SEGURETAT NUCLEAR
TELECOMUNICACIÓ
TOTAL CONCEDIT…………………………………………………………………….

•

500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
5.500 €

Per tal 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 Extraordinaris de Tesis Doctorals. En l’edició de 2006 s’han atorgat Premi Extraordinari de Tesi
Doctoral a 19 tesis llegides durant el curs 2004-2005.
PREMIS EXTRAORDINARIS TESIS DOCTORALS CONVOCATÒRIA 05/06
Candidat/a
Preseleccionat/ada

Títol de la Tesi

Departament

COLLADO AMORES,
MARIA CARMEN

Caracterización de cepas del
género Bifidobacterium con
carácter prebiótico

GONZÁLEZ GUZMÁN,
MIGUEL

Genética molecular de la
biosíntesis del ácido abscísico.
BIOTECNOLOGIA
Clonación y caracterización del
gen ABA2

Dedifferentiation of rabbit adult
fibroblast nuclei by nuclear
CERVERA JUANES, RITA
transfer and chimaerism: an
PILAR
animal model to obtaining
human embryonic stem cells

BIOTECNOLOGIA

Director/s
Hernández Pérez, Miguel
Rodríguez Egea, Pedro
Serrano Salom, Ramón

CIÈNCIA ANIMAL

García Ximenez,
Fernando.

GONZÁLEZ TORNEL,
PABLO

Adorno arquitectónico y
arquitectura en la Valencia de
1700

COMPOSICIÓ
ARQUITECTÒNICA

Montoliu Soler, Amparo

PLÀ BOSCÀ, VICENT
JOSEP

Contribución a la gestión de
recursos en redes de acceso
celulares. Modelos analíticos y
evaluación de prestaciones

COMUNICACIONS

Casares Giner, Vicente
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VIDAL RODRÍGUEZ,
BORJA

Aplicaciones de líneas de
retardo WDM al procesado
óptico de señales eléctricas

COMUNICACIONS

La interfaz electrónica. Sobre
BERENGUER FRANCÉS,
las prácticas artísticas en torno DIBUIX
FRANCISCO JOSÉ
a los flujos interactivos

POLO GARRIDO,
FERNANDO

La adaptación de estados
contables de las sociedades
ECONOMIA I CIÈNCIES
cooperativas al plan general
SOCIALS
de contabilidad español, en el
contexto de un marco normativo
sustantivo y plural

VILAPLANA CERDÁ,
ROSARIO ISABEL

Propiedades de dispersión de
luz por partículas irregulares:
FÍSICA APLICADA
una aplicación al estudio de las
partículas cometarias

CUENCA LACRUZ,
ÁNGEL MIGUEL

Modelado, análisis y diseño
de sistemas de control con
muestreo no convencional

ENGINYERIA
DE SISTEMES I
AUTOMÀTICA

COLL ARNAU,
SALVADOR

A strategy for efficient
and scalable collective
communication in the quadrics
network

ENGINYERIA
ELECTRÒNICA

CRESPO AMORÓS,
JOSÉ ENRIQUE

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

Alcalá Mellado, José R.
Plasencia Climent, Carlos

Juliá Igual, Juan F.

Moreno Danvila, Fernando
Molina Cuevas, Antonio
Satorre Aznar, Miguel A.
(Tutor)
Salt Llobregat, Julián J.
Mora Mas, Francisco J.
Duato Marín, José F.

López Martínez, Juan
ENGINYERIA MECÀNICA
I DE MATERIALS
Sánchez Nácher, Lourdes

GARCÍA OLIVER, JOSÉ
MARÍA

Aportaciones al estudio
del proceso de combustión
turbulenta de chorros en
motores diesel de inyección
directa

MÀQUINES I MOTORS
TÈRMICS

CONEJERO CASARES,
JOSÉ ALBERTO

Operadores y semigrupos de
operadores en espacios de
Fréchet y espacios localmente
convexos.

MATEMÀTICA APLICADA
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JORNET CASANOVA,
DAVID

Fernández Rosell, Carmen
Operadores pseudodiferenciales
en clases no casianalíticas de MATEMÀTICA APLICADA Galbis Verdú, Antonio
tipo Beurling
Martínez Giménez, Félix
(Tutor)

Heterogeneidad estratégica en
un cluster. Evidencia empírica
de la identificación de grupos
HERVÁS OLIVER, JOSÉ
estratégicos a través de la
LUIS
cadena de valor y su impacto
en la performance en el sector
industrial cerámico español.

ORGANITZACIÓ
D’EMPRESES,
Dalmau Porta, Juan
ECONOMIA FINANCERA Ignacio
I COMPTABILITAT

Compuestos de paladio
soportados en distintos
LEYVA PÉREZ, ANTONIO
materiales. Aplicación en
catálisis heterogénea

QUÍMICA

Síntesis de reactivos cromofluorogénicos con banda de
transferencia de carga. Estudio
ROS LIS, JOSÉ VICENTE de reactividad y aplicación
QUÍMICA
para el reconocimiento de
especies químicas de interés
medioambiental
PICÓ VILA, DAVID

•

Combining Statistical and Finite- SISTEMES
State Methods for Machine
INFORMÀTICS I
Translation
COMPUTACIÓ

García Gómez,
Hermenegildo

Martínez Mañez, Ramón

Soto Camino, Juan
Casacuberta Nolla,
Francisco

S’ha posat en marxa un sistema d’enquestes per al seguiment dels egressats doctors, a
través de les quals es pretén identificar el grau de satisfacció d’aquests 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.

•

Per als doctorands que es troben en fase d’elaboració de tesi, s’ha establit un període
d’inscripció per a formalitzar la seua vinculació a la UPV en aquest període.

•

S’ha desenvolupat una base de dades de tesis doctorals llegides, de manera que s’amplie
i es permeta a través del buscador existent al web de la UPV accedir als textos complets
d’aquests.

•

Després de la publicació del Reial Decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els
estudis universitaris oficials de postgrau, la Comissió de Doctorat, ratificada pel Consell
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de Govern de la Universitat del dia 30 de juny de 2005, ha aprovat una normativa per als
estudis de doctorat a la UPV en la seua adaptació a la nova reglamentació, concretament
pel que fa al desplegament dels articles 11 a 13 del Reial Decret 56/2005, que regulen
l’elaboració, presentació i defensa de les tesis doctorals i que són d’aplicació a partir del 26
de juliol de 2005. Atenent a 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 tesis prèvia
a la presentació formal. Fins que es duga a terme l’extinció dels programes de doctorat vigents, s’hi poden incorporar nou alumnat, alhora que es configuraran les noves propostes
de postgrau en què s’emmarca el doctorat segons la regulació del Reial Decret 56/2005.
Des del Vicerectorat de Postgrau i Formació Permanent també s’han promogut accions de
postgrau destinades a fomentar la inserció laboral dels titulats mitjançant la promoció i el
finançament parcial (6.000 € / títol) dels següents Cursos d’Especialista Professional associat a Grau: Gestió Internacional, Turisme i Espais Naturals, Enginyeria del Manteniment,
Tecnologia d’Aliments, Assessoria Financera i Seguretat Industrial.

3.6.1. Ensenyament de Postgrau Oficial
En l’àmbit d’adaptació a l’EEES, i en el marc legislatiu establit pel Reial Decret 56/2005, de 21
de gener, la Universitat Politècnica sol·licità a la Generalitat Valenciana l’autorització per a la
implantació de 37 títols de màster emmarcats en 20 Programes de Postgrau, cadascun amb
doctorat. La Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència ha autoritzat implantació de la totalitat
dels 37 en els 20 Programes Oficials de Postgrau. (Decret 44/2006, de 31 de març, del Consell
de la Generalitat, DOGV núm. 5233, del dia 4 d’abril de 2006). Gran part dels doctorats dels
nous programes ve de la reconversió de programes de doctorat emmarcats pel RD 778/1998,
de 30 d’abril, al nou marc d’ensenyaments oficials de postgrau regulat pel RD 56/2005, de 21
de gener.
Aquest procés d’implantació dels nous ensenyaments ha sigut dirigit des del Vicerectorat de
Postgrau i Formació Permanent en coordinació amb la Comissió de Postgrau de la Universitat,
creada segons estableix el RD 56/2005, en Consell de Govern del dia 6 d’abril de 2006. El procés
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ha implicat la convocatòria interna a la Universitat adreçada a centres, departaments i instituts
universitaris per a la presentació de propostes de màster i programes de postgrau, d’acord
amb els criteris establits en l’Ordre de 15 de setembre de 2005 de la Conselleria d’Empresa,
Universitat i Ciència. Posteriorment, s’ha realitzat l’avaluació i la selecció de les propostes
basant-se en la qualitat i els criteris esmentats en l’Ordre i s’han elevat per a l’aprovació al
Consell de Govern i al Consel Social. Finalment, la Universitat va presentar a la Conselleria
d’Empresa, Universitat i Ciència les propostes per a l’autorització de la seua implantació pel
Govern Valencià. Les propostes presentades es van aprovar totalment per a la implantació com
a estudis oficials de postgrau de la UPV.
Des del Vicerectorat es coordinen també totes les accions destinades a la posada en marxa i
desenvolupament d’aquests ensenyaments, a l’hora que es persisteix en el procés de reconversió dels ensenyaments de doctorat en el nou marc legislatiu i en la preparació de l’oferta
completa del postgrau oficial. Entre aquestes, cal esmentar la redacció d’una normativa específica per al desenvolupament del postgrau oficial que va ser aprovada en el Consell de Govern
de 27 de juliol de 2006.
En el pròxim curs es posaran en marxa 35 dels màsters aprovats. La preinscripció d’alumnes
en els nous programes de postgrau durant el mes de juliol ha sigut nombrosa (2.000 alumnes),
cosa que indica l’interès de l’oferta formativa de postgrau de la Universitat.
La Universitat ha rebut dins del Programa d’Ajudes per a la Mobilitat de Professors i Incrementació de les Possibilitats Formatives d’Estudis Universitaris de Postgrau Oficials del MEC un
finançament de 16.000€.
Finalment, cal destacar la incentivació i el suport des del Vicerectorat dels programes de
col·laboració internacional, que potencien la qualitat dels estudis de postgrau, com també
col·laboració amb el sector productiu per a promoure la inserció laboral dels postgraduats. La
formació de titulats de màster i doctors per a la indústria i per a l’Espai Europeu d’Investigació
són aspectes rellevants en la política actual de la Universitat.
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PROGRAMES OFICIALS DE POSTGRAU

•

Arquitectura
○ Màster en Conservació del Patrimoni Arquitectònic
○ Doctorat

•

Art: Producció i Investigació
○ Màster en Producció Artística
○ Doctorat

•

Automàtica, Robòtica i Informàtica Industrial
○ Màster en Automàtica i Informàtica Industrial
○ Doctorat (Menció de qualitat)

•

Biotecnologia
○ Màster en Biotecnologia Molecular i Cel·lular de Plantes
○ Màster en Millora Genètica Vegetal. (Interuniversitari: UPC, UPM, UC)
○ Doctorat (Menció de qualitat)

•

Ciència, Tecnologia i Gestió Alimentària
○ Màster en Ciència i Enginyeria dels Aliments
○ Màster en Gestió i Seguretat Alimentària. (Internacional: INP Lorraine, London SBU)
○ Màster en Viticultura, Enologia i Gestió de l’Empresa Vitivinícola (Erasmus Mons)
○ Màster en Tecnologia d’Envasos i Embalatges
○ Doctorat (Menció de qualitat)

•

Ciència i Restauració del Patrimoni Historicoartístic
○ Màster en Conservació i Restauració de Béns Culturals
○ Doctorat (Menció de qualitat)
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•

Ciència i Tecnologia de la Producció Animal
○ Màster en Producció Animal
○ Màster en Aqüicultura. (Interuniversitari: UVEG)
○ Doctorat (Menció de qualitat)

•

Disseny, Fabricació i Gestió de Projectes Industrials
○ Màster en Disseny i Fabricació Integrada Assistits per Computador (CAD-CAM-CIM)
○ Màster en Enginyeria del Disseny
○ Màster en Direcció i Gestió de Projectes
○ Doctorat

•

Informàtica
○ Màster en Computació Paral·lela i Distribuïda
○ Màster en Enginyeria de Computadors

•

Màster en Enginyeria del Programari, Mètodes Formals i Sistemes d’Informació
○ Màster en Intel·ligència Artificial, Reconeixement de Formes i Imatge Digital
○ Doctorat (Menció de qualitat)

•

Enginyeria de l’Aigua i Mediambiental
○ Màster en Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient
○ Màster en Enginyeria Ambiental (Interuniversitari: UVEG)
○ Doctorat (Menció de qualitat)

•

Enginyeria i Producció Industrial
○ Màster en Enginyeria Avançada de Producció, Logística i Cadena de Subministrament
○ Màster en Enginyeria Mecànica i Materials
○ Màster en Seguretat Industrial i Medi Ambient
○ Doctorat (Menció de qualitat)
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•

Les Indústries Culturals i de la Comunicació
○ Màster en Gestió Cultural (Interuniversitari: UVEG)
○ Màster en Continguts i Aspectes Legals en la Societat de la Informació
○ Doctorat

•

Màrqueting i Investigació de Mercats. (Interuniversitari: UJI, UVEG, UA)
○ Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats
○ Doctorat (Menció de qualitat)

•

Música
○ Màster en Música
○ Doctorat (Menció de qualitat)

•

Química Orgànica Experimental i Industrial. (Interuniversitari: UVEG, UA, UCH-CEU, UJI)
○ Màster en Química Orgànica, Experimental i Industrial
○ Doctorat (Menció de qualitat)

•

Química Sostenible. (Interuniversitari: UJI, UPNA)
○ Màster en Química Sostenible
○ Doctorat (Menció de qualitat)

•

Recursos i Tecnologies Agrícoles
○ Màster en Citricultura
○ Màster en Producció Vegetal i Ecosistemes Agroforestals
○ Doctorat (Menció de qualitat)

•

Sistemes Propulsius en Mitjans de Transport
○ Màster en Enginyeria del Manteniment
○ Màster en Motors de Combustió Interna Alternatius
○ Doctorat (Menció de qualitat)
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•

Tecnologies per a la Salut i el Benestar
○ Màster en Enginyeria Biomèdica (Interuniversitari: UVEG)
○ Màster en Prevenció de Riscos Laborals
○ Doctorat

•

Telecomunicació
○ Màster en Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicacions
○ Doctorat (Menció de qualitat)

Informació completa sobre els programes en la intranet: http://www.upv.es/vip

PROGRAMES DE DOCTORAT RECONVERTITS EN PROGRAMES DE POSTGRAU OFICIAL
PROGRAMA DE DOCTORAT RECONVERTIT
HISTÒRIA, COMPOSICIÓ I PATRIMONI
ARQUITECTÒNIC

PROGRAMA OFICAL DE POSTGRAU
ARQUITECTURA

PATOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ
COMPONENTS EXPRESSIUS, FORMALS I
ESPACIOTEMPORALS DE L’ANIMACIÓ
EL DIBUIX I LES SEUES TÈCNIQUES D’EXPRESSIÓ
GRAVAT I L’ESTAMPACIÓ
CORRENTS EXPERIMENTALS EN L’ESCULTURA
CONTEMPORÀNIA

ART: PRODUCCIÓ I INVESTIGACIÓ

ART PÚBLIC
PROJECTES DE PINTURA
AUTOMÀTICA I INFORMÀTICA INDUSTRIAL

AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I INFORMÀTICA
INDUSTRIAL

BIOTECNOLOGIA

BIOTECNOLOGIA

CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI
HISTORICOARTÍSTIC
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI
PICTÒRIC

CIÈNCIA I RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI
HISTORICOARTÍSTIC

CIÈNCIA ANIMAL

CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL

TECNOLOGIA D’ALIMENTS

CIÈNCIA, TECNOLOGIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
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PROGRAMA DE DOCTORAT RECONVERTIT

PROGRAMA OFICAL DE POSTGRAU

DISSENY I COMUNICACIÓ. NOUS FONAMENTS
MÈTODES I TÈCNIQUES DEL DISSENY INDUSTRIAL
I GRÀFIC
DISSENY, FABRICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES
INDUSTRIALS
DESENVOLUPAMENT, SOSTENIBILITAT I
ECODISSENY
PROJECTES D’ENGINYERIA I INNOVACIÓ
ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DELS SISTEMES
INFORMÀTICS EN XARXA I SISTEMES ENCASTATS
COMPUTACIÓ PARAL·LELA I DISTRIBUÏDA
PROGRAMACIÓ DECLARATIVA I ENGINYERIA DE LA INFORMÀTICA
PROGRAMACIÓ
RECONEIXEMENT DE FORMES I INTEL·LIGÈNCIA
ARTIFICIAL
ENGINYERIA HIDRÀULICA I MEDI AMBIENT

ENGINYERIA DE L’AIGUA I MEDIAMBIENTAL

ENGINYERIA MECÀNICA I DE MATERIALS
TECNOLOGIA DE MEMBRANES, ELECTROQUÍMICA I
MEDI AMBIENT, SEGURETAT NUCLEAR
MODELS AVANÇATS PER A LA DIRECCIÓ
D’OPERACIONS I GESTIÓ DE LA CADENA DE
SUMBINISTRAMENT

ENGINYERIA I PRODUCCIÓ INDUSTRIAL

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

LES INDÚSTRIES CULTURALS I DE LA
COMUNICACIÓ

TÈCNIQUES I MÈTODES ACTUALS EN INFORMACIÓ I
DOCUMENTACIÓ
MÀRQUETING

MÀRQUETING I INVESTIGACIÓ DE MERCATS

MÚSICA

MÚSICA

QUÍMICA ORGÀNICA EN LA INDÚSTRIA
QUIMICOFARMACÈUTICA

QUÍMICA ORGÀNICA EXPERIMENTAL INDUSTRIAL

PRODUCCIÓ VEGETAL I ECOSISTEMES
AGROFORESTALS

RECURSOS I TECNOLOGIES AGRÍCOLES

PROCESSOS TERMOFLUIDODINÀMICS EN MOTORS SISTEMES PROPULSIUS EN MITJANS DE
DE COMBUSTIÓ INTERNA ALTERNATIUS
TRANSPORT
TELECOMUNICACIÓ
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3.7. Formació permanent
3.7.1. Objectius del Centre de Formació Permanent
El Centre de Formació Permanent, que depèn del Vicerectorat de Postgrau i Formació Permanent, 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 que en faciliten la difusió i promoció
en l’entorn socioeconòmic.

•

Analitzar la demanda social existent, i transferir aquestes necessitats formatives a la comunitat 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 de cara a la societat.

•

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

•

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

3.7.2. 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 formació 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 i 200 hores, respectivament. L’especialista professional
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 oferides per la Universitat, destinades al perfeccionament i l’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, l’alumnat
és el designat per l’empresa i el personal de la Universitat porta a cap la labor docent.
Aquesta relació es materialitza en la signatura d’un contracte/conveni entre la Universitat
i l’empresa.

3.7.3. Dades 2005. Evolució
L’any 2005 s’incrementa considerablement el nombre d’alumnes enfront de l’any anterior. Com
a dades més significatives, s’han impartit 59.100 hores de formació a més de 38.000 alumnes.
Tota aquesta activitat ha suposat per a la Universitat uns ingressos globals de vora 7,4 milions
d’euros. Durant els últims anys l’evolució ha sigut la següent:
Alumnes
Hores
Cursos

1998
16.968
32.341
773

1999
20.368
38.880
934

2000
23.455
41.000
1.080

2001
26.768
45.000
1.330

2002
28.899
46.000
1.358

2003
27.127
48.000
1.300

Nombre d’alumnes
45000
40000

38.000

38.864

35000
28.899

Alumnes

30000

26.768

20.368

20000

16.991 16.968

15000

12.610
8.523

10000
5000

27.127

23.455

25000

6.512
4.152
2.204

0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
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Nombre de cursos
1800
1.601

1600
1.330

1400

Cursos

1200

1.358

1.436
1.300

1.080

1000

934
773

800
600

544
447
331

400
200

260
150
80

0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

3.7.4. Títols propis
3.7.4.1. 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 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 AUDITORIA, ACREDITACIÓ I AVALUACIÓ DE LES
ORGANITZACIONS SANITÀRIES

GESTIÓ

MÀSTER UNIVERSITARI EN DIDÀCTICA DE LLENGÜES

GESTIÓ

MÀSTER UNIVERSITARI EN DIRECCIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES Project
Management

GESTIÓ
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TITULACIÓ

ÀREA

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

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 MUSEOLOGIA

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 ENGINYERIA BIOMÈDICA

INDÚSTRIA

MÀSTER UNIVERSITARI EN DISSENY, GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DE
NOUS PRODUCTES

INDÚSTRIA

MÀSTER UNIVERSITARI EN DISSENY I FABRICACIÓ INTEGRADA ASSISTITS
PER ORDINADOR CAD/CAM

INDÚSTRIA

MÀSTER UNIVERSITARI EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, SEGURETAT
EN EL TREBALL-CONSTRUCCIÓ

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 COMERÇ ELECTRÒNIC APLICAT

INFORMÀTICA

MÀSTER UNIVERSITARI EN XARXES CORPORATIVES I INTEGRACIÓ DE SISTEMES

INFORMÀTICA

MAITRISE EN SISTEMES DE POTÈNCIA I CONTROL ELECTRÒNIC

INFORMÀTICA

MÀSTER UNIVERSITARI INTERNACIONAL EN TECNOLOGIA D’ENVASOS I
EMBALATGES
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TITULACIÓ

ÀREA

MÀSTER UNIVERSITARI INTERNACIONAL EN CITRICULTURA

AGROALIMENTACIÓ

MÀSTER UNIVERSITARI INTERNACIONAL EN GESTIÓ I SEGURETAT ALIMENTÀRIA

AGROALIMENTACIÓ

MÀSTER UNIVERSITARI EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. HIGIENE
INDUSTRIAL
MÀSTER UNIVERSITARI EXECUTIU EN GESTIÓ D’EMPRESES

CONSTRUCCIÓ
GESTIÓ

MÀSTER UNIVERSITARI EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, ERGONOMIA
I PSICOSOCIOLOGIA APLICADA

INDÚSTRIA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ DE LA CADENA DE SUBMINISTRAMENTSCM. DIRECCIÓ D’OPERACIONS I SUPORTS TECNOLÒGICS

INDÚSTRIA

3.7.4.2. Especialistes universitaris
TITULACIÓ

ÀREA

ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN HORTICULTURA INTENSIVA I PROTEGIDA

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 INTERNACIONAL EN MÀRQUETING I NOUS
PRODUCTES TURÍSTICS

GESTIÓ

ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN DIDÀCTIQUES DE LLENGÜES

GESTIÓ

ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN DIRECCIÓ D’ESTACIONS DEPURADORES
D’AIGÜES RESIDUALS

INDÚSTRIA

ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN SEGURETAT I SALUT EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ PER A COORDINADORS

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 MODELISME I PROTOTIPATGE INSDUSTRIAL

INDÚSTRIA

ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN DSISENY 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. E-CONTENTS

INFORMÀTICA

ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN ASSESSORIA LEGAL EN TECNOLOGIES DE
LA INFORMACIÓ

INFORMÀTICA

ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN DESENVOLUPAMENT DE SOLUCIONS ECOMMERCE

INFORMÀTICA

ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN INTEGRACIÓ DE PLATAFORMES D’E-COMMERCE

INFORMÀTICA

ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DEL PROGRAMARI: CONSTRUCCIÓ I IMPLANTACIÓ DE SISTEMES

INFORMÀTICA
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TITULACIÓ

ÀREA

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

3.7.4.3. Especialista professional
TITULACIÓ
ESPECIALISTA PROFESSIONAL EN TECNOLOGIA D’ALIMENTS
ESPECIALISTA PROFESSIONAL EN CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS
CULTURALS
ESPECIALISTA PROFESSIONAL EN TEORIA I DISSENY DEL PAISATGE

ÀREA
AGROALIMENTACIÓ
ART
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

INDÚSTRIA

ESPECIALISTA PROFESSIONAL EN SISTEMES AUTOMÀTICS

INDÚSTRIA

ESPECIALISTA PROFESSIONAL EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES

INFORMÀTICA

ESPECIALISTA PROFESSIONAL EN PRODUCCIÓ MULTIMÈDIA

INFORMÀTICA
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3.7.5. Altres temes d’interès
El Centre de Formació Permanent ha realitzat un fort esforç encaminat a donar a conèixer els
títols propis de la Universitat Politècnica de València als seus 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 Vicerectorat de Postgrau
i Formació Permanent s’ha anat durant l’any 2005 a diversos esdeveniments d’educació.

3.7.6. Satisfacció de l’alumnat i professorat
El Centre de Formació Permanent, en el seu afany de millora, avalua cadascuna de les seues
accions formatives. Les dades corresponents als dos últims anys denoten un avenç de millora
contínua.
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3.7.6.1. Enquesta de professorat
L’avaluació mitjana de l’alumnat a la pregunta “Les meues expectatives davant del curs han
quedat satisfetes” és d’una puntuació de 7,1 en el curs acadèmic 2004-2005 i de 7,1 l’any acadèmic 2005-2006.

3.7.6.2. Enquesta de curs
L’avaluació mitjana de l’alumnat a la pregunta “Les meues expectatives davant del curs/assignatura han quedat satisfetes” és d’una puntuació de 7,7 en el curs acadèmic 2004-2005 i de 8
l’any acadèmic 2005-2006.

3.7.6.3. Títols propis
L’avaluació mitjana de l’alumnat a la pregunta “Les meues expectatives davant de l’assignatura
han quedat satisfetes” és d’una puntuació de 8,16 en el curs acadèmic 2004-2005 i de 8,36
l’any acadèmic 2005-2006.

3.7.6.4. Avaluació del servei donat al professorat
Des de fa quatre anys, el professorat de la UPV avalua anualment els serveis que els ofereix
el CFP. En el curs acadèmic 2005-2006, el professorat va donar un 8,3 a la pregunta “Estic
satisfet amb el tracte rebut pel personal del CFP” i un 8 a la pregunta “En general, estic satisfet
amb les activitats realitzades pel CFP”.
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4.1. Resultats de les activitats d’investigació, desenvolupament i
innovació durant l’any 2005
Les activitats d’investigació, desenvolupament tecnològic i innovació (I+D+i) van experimentar
durant l’any 2005, en termes generals, un creixement del 9,5 %, que situa en 41.877 milers
d’euros la xifra econòmica del conjunt de les activitats d’I+D+i que es van realitzar a la UPV
amb finançament extern. Aquest 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 dels nostres socis dels dits instituts. Finalment, no s’hi 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).
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Il·lustració 1: Evolució del finançament extern de l'activitat d'I+D+i

En la il·lustració 1 s’observa un creixement sostingut de la captació de recursos externs en
l’última dècada. Aquesta evolució mostra una estructura sòlida i rodada per a generar i transferir coneixement, 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 Universitat Politècnica de València.
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4.1.1. 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 la investigació contractada s’ha situat en els 22.798 milers d’euros, xifra
que augmenta lleugerament respecte a l’any anterior (en què no es va créixer), mentre que
l’estratègica o competitiva ha experimentat un lleuger retrocés (vegeu la il·lustració 2), per a
situar-se entorn dels 14.000 milers d’euros.

DISTRIBUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ PER TIPUS DE TREBALL
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Il·lustració 2: Distribució de la I+D+i per mode d'accés al finançament

Així, el creixement del finançament extern experimentat el 2005 es deu a la investigació contractada o suport tecnològic i, fonamentalment, als convenis de col·laboració i de caràcter general, recollits en l’apartat “Altres” de la taula 1, l’import de la qual ha més que triplicat el de
2004. D’altra banda, cal destacar finalment l’augment de les llicències de tecnologia així com
dels contractes R+D, tant en suma global com en nombre d’accions (vegeu les taules 1 i 2 i la
il·lustració 2), encara que el ritme de creixement ha sigut inferior al molt significatiu de l’exercici
anterior.
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Pel que fa a la investigació competitiva, l’estancament relatiu experimentat el 2005 pot estar
relacionat amb el caràcter cíclic d’aquesta activitat (vegeu la taula 1), la qual cosa permet ser
optimistes quant a la recuperació en l’exercici 2006.
Taula 1: Contractació per tipus de treball
CONTRACTACIÓ D’I+D+i (Drets reconeguts en milers d’euros)
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

6.683

9.394

8.522

13.369

12.033

14.875

13.999

I+D contractada2

12.014

13.895

16.690

16.332

21.656

21.746

22.798

Contractes d’I+D

4.417

5.403

5.908

5.682

7.481

8.192

8.198

Suport tecnològic

5.866

6.786

9.148

8.866

12.468

11.826

12.707

60

228

595

357

383

451

484

1.671

1.478

811

1.218

1.111

1.102

1.174

228

209

213

175

235

Investigació competitiva1

Llicències de tecnologia
Serveis i assajos
Venda productes tecnològics
3

Altres

2.044

1.142

1.070

1.588

1.336

1.633

5.080

TOTAL

20.741

24.431

26.282

31.289

35.025

38.254

41.877

1

Projectes subjectes a avaluació i selecció externa, finançats per subvenció.

Projectes 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”.
2

3

Convenis de col·laboració i de caràcter general.

Taula 2: Nombre d’accions d’I+D+i
NOMBRE D’ACCIONS EN I+D+i
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

160

319

312

360

400

538

579

3.760

3.474

3.392

3.523

3.753

4.171

3.801

Contractes d’I+D

192

222

245

210

244

274

313

Suport tecnològic

1.089

1.167

1.449

1.598

1.529

1.709

1.665

114

115

118

155

44

94

1.971

1.216

1.288

1.541

1.861

1.440

367

309

290

283

289

Investigació competitiva

1

I+D contractada

2

Llicències de tecnologia
Serveis i assajos

2.479

Venda productes tecnològics
Altres
TOTAL

121

45

67

62

68

87

162

4.041

3.838

3.771

3.945

4.227

4.796

4.542
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4.1.2. Distribució de les activitats d’I+D+i segons origen dels fons
4.1.2.1. Activitat global
Si analitzem l’activitat d’I+D+i de la Universitat Politècnica de València segons la naturalesa jurídica de l’entitat finançadora, podem observar que les empreses són la primera font de finançament de la nostra activitat investigadora amb 14.452,5 milers d’euros, la qual cosa suposa el
35 % del total; l’Administració central, amb 12.755,2 milers d’euros (30% del total), és el nostre
segon finançador; l’Administració valenciana (5.025,7 i 12%) i l’europea (3.656 i 9%) se situen
en tercer i quart llocs. La il·lustració 3 recull la distribució total.
EMPRESES
35%

ALTRES
3%

PARTICULARS
1%
UNIVERSITATS I
CENTRES
D'INVESTIGACIÓ
3%

ASSOCIACIONS
EMPRESARIALS I
INSTITUTS
2%

ADMINISTRACIÓ
VALENCIANA
12%

ADMINISTRACIÓ LOCAL
5%

ADMINISTRACIÓ
CENTRAL
30%

ADMINISTRACIÓ
EUROPEA
9%

Il·lustració 3: Activitat global d'I+D+i segons tipus de finançador

4.1.2.2. Investigació competitiva
Una anàlisi més profunda de la investigació competitiva de la UPV, és a dir, la que ha passat per
un procés d’avaluació i selecció en règim de concurrència amb altres propostes, palesa que,
a pesar de l’estancament puntual de 2005, hi ha en els últims anys un creixement acusat del
nombre d’accions o projectes que es duen a terme 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 tan sols sis anys els recursos obtinguts d’aquesta font s’han
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incrementat un 220%, i el nombre d’accions, superior a 300, mostra una acceptació i un accés
generalitzat d’aquesta font de finançament. També durant aquest període s’ha registrat un
increment significatiu (superior al 50%) del nombre d’accions i els recursos obtinguts de fonts
europees, generalment enquadrades en el Programa Marc de R+D. 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 l’actual (i futur) programa marc imposa. Finalment, quant al finançament
procedent de l’Administració valenciana, els nivells de creixement són semblats als de les altres
administracions, però la seua aportació econòmica en xifres globals és clarament inferior.
Taula 3: Contractació en investigació competitiva
INVESTIGACIÓ COMPETITIVA (Drets reconeguts en milers d’euros)
1999

2000

2001

2002

2003

2004

859

1.412

913

2.222

2.317

3.364

2.017

4.826

5.602

5.163

7.961

6.846

8.459

8.248

Unió Europea

595

2.001

2.332

3.057

2.606

2.923

3.131

Altres

403

379

114

129

264

129

603

6.683

9.394

8.522

13.369

12.033

14.875

13.999

Generalitat Valenciana
Administració central

TOTAL

2005

Taula 4: Nombre d’accions en investigació competitiva
NOMBRE D’ACCIONS EN INVESTIGACIÓ COMPETITIVA
1999

2000

2001

2002

2003

2004

Generalitat Valenciana

44

123

114

94

91

198

199

Administració central

91

140

148

208

226

264

309

Unió Europea

13

44

41

50

70

69

64

Altres

13

12

9

8

13

7

7

161

319

312

360

400

538

579

TOTAL

2005

El balanç general de la investigació competitiva és que l’Administració general de l’Estat continua sent el principal proveïdor de finançament, amb el 60% del total. Li segueix l’Administració
europea, que representa al voltant del 22%, i, finalment, l’Administració valenciana, amb un
14% (vegeu la il·lustració 4).
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Generalitat
Valenciana
14%

Altres
4%

Unió Europea
22%

Administració central
60%

Il•lustració 4: Distribució de la I+D+i competitiva, segons origen de fons

Finalment, el nombre de propostes cursades va ascendir a 2.750, xifra inferior a la de l’any 2004.
S’hi van veure implicats 1.297 professors i investigadors de la UPV. Com mostra la il·lustració
5, el tipus de proposta més habitual va ser el dirigit a obtenir ajudes per a assistir a congressos
i reunions de caràcter científic (30%) seguida de la dirigida a projectes d’investigació (25%) i
beques (15%), mentre que la resta de propostes estan situades per sota del 10%. Tots aquests
indicadors mostren també el nivell de dinamització en matèria d’activitats de R+D competitiva
per part de la comunitat acadèmica de la UPV.
PROJECTES
25%

SUPORT A LA
TRANSFERÈNCIA
2%

FINANÇAMENT BASE
2%
MESURES
D'ACOMPANYAMENT
6%

ALTRES
7%
MOBILITAT
9%

INFRAESTRUCTURA
2%

DOCTORS
2%

BEQUES
15%

CONGRESSOS
30%

Il·lustració 5: Percentatge de sol•licituds d'ajudes públiques a la I+D+i segons tipus de
petició
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4.1.2.3. 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 quasi el 60%, continua sent la més important, la
qual cosa palesa, una vegada més, la facilitat per a col·laborar amb empreses en un context
de mercat.

Taula 5: Drets reconeguts en milers d’euros. Inclou les prestacions de servei
INVESTIGACIÓ CONTRACTADA (Drets reconeguts en milers d’euros)
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Administració

3.425

3.888

4.784

3.339

6.778

5.885

5.485

Empreses

8.384

8.060

8.294

8.817

12.457

13.407

13.215

205

1.947(2)

3.612

4.176

2.421

2.454

4.098

12.014

13.895

16.690

16.332

21.656

21.746

22.798

Altres
TOTAL

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” activitats, nombroses, però
de volum reduït realitzades per encàrrec de particulars, però que en estadístiques d’anys anteriors
s’assignaven al grup d’“Empreses”.

Taula 6: Accions en investigació contractada. Inclou prestacions de servei
NOMBRE D’ACCIONS EN INVESTIGACIÓ CONTRACTADA
Administració
Empreses
Altres
TOTAL

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

281

294

342

308

289

346

304

3.311

1.974

1.987

2.128

3.197

3.511

2.283

170

1.206

1.063

1.087

273

314

1.214

3.762

3.474

3.392(*)

3.523

3.759

4.171

3.801

(*) De vegades, en les accions participa més d’una empresa.
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Administració
24%

Altres
18%

Empreses
58%
Il·lustració 6: Volum I+D contractada, segons origen

4.1.3. 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 activitats innovadores.
Així, l’any 2005 mostra una estabilització 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
aconsegueix en tot cas un important valor absolut, que mostra una acceptació i pràctica generalitzada de la cultura de la investigació i la innovació en la nostra universitat. A més, el creixement respecte a l’any 2004 en el nombre total de professorat de la plantilla de la UPV permet
esperar una incorporació futura de bona part del professorat nou a les activitats d’I+D+i.
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Il·lustració 7: Nombre de professors en projectes

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 2005. Val la pena destacar no sols la
proporció d’empreses, el 57% del total, amb un clar increment respecte al 48% corresponent
a l’any anterior, sinó els nombres absoluts, que eleven a 1.307 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 xicotetes activitats del tipus d’anàlisi i assajos de laboratori i de treballs professionals 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 conveniat la UPV al llarg de 2005 tenen l’origen a la Comunitat Valenciana, la qual cosa demostra una vegada més la intensa i continuada relació que mantenim
amb el nostre entorn socioeconòmic.
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Il·lustració 8: Percentatge d'entitats col·laboradores l'any 2005
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Il·lustració 9: Origen de les empreses finançadores
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4.2. Projectes d’investigació concedits durant l’any 2005
Relació dels projectes d’I+D+i concedits al llarg de l’any 2005 en els diferents departaments,
centres i instituts d’investigació.
PROFESSOR
RESPONSABLE

TÍTOL

DESCRIPCIÓ

DEPARTAMENT DE BIOLOGIA VEGETAL
GUARDIOLA BÁRCENA,
JOSÉ LUIS

PROSPECCION Y RECOLECCION DE GERMOPLASMA
DE CROCUS EN ESPAÑA ORIENTAL Y ELABORACION ADMINISTRACIÓ
DE UNA LISTA DE DESCRIPTORES PARA LA
CENTRAL
CARACTERIZACION DEL GENERO
DEPARTAMENT DE COMUNICACIONS

IGUAL GARCÍA, JORGE

SISTEMA DE LOCALIZACION DE FOCOS DE
CONTAMINACION ACUSTICA Y VIBRACIONES

ADMINISTRACIÓ
AUTONÒMICA

DEPARTAMENT DE CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES

PALAIA PÉREZ, LILIANA

APLICACION DE METODOS NO DESTRUCTIVOS
PARA INSPECCION Y DIAGNOSTICO DE MATERIALES ADMINISTRACIÓ
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN EDIFICIOS
CENTRAL
HISTORICOS PARA SU CONSERVACION
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I CIÈNCIES SOCIALS

GARCÍA ÁLVAREZ-COQUE,
AGRICULTURAL TRADE AGREEMENTS
JOSÉ MARÍA

ADMINISTRACIÓ
EUROPEA

DEPARTAMENT D’INFORMÀTICA DE SISTEMES I COMPUTADORS
CANO ESCRIBÁ, JUAN
CARLOS

ACCESO A LOS SERVICIOS DE INTERNET EN
AREAS RURALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
MEDIANTE TECNOLOGIA INALAMBRICA

ADMINISTRACIÓ
AUTONÒMICA

ROBLES MARTÍNEZ,
ANTONIO

DISEÑO DE ESTRATEGIAS EFICIENTES DE
TOLERANCIA A FALLOS EN TECNOLOGIAS DE RED
DE ALTAS PRESTACIONES

ADMINISTRACIÓ
AUTONÒMICA

FLICH CARDÓ, JOSÉ

TECNICAS EFICIENTES DE CONTROL DE
ADMINISTRACIÓ
CONGESTION PARA LA MEJORA DE LAS
AUTONÒMICA
PRESTACIONES DE LOS SERVIDORES DE INTERNET
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DEPARTAMENT D’ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ I PROJECTES D’ENGINYERIA CIVIL
PELLICER ARMIÑANA,
EUGENIO

MODELO INTEGRADO DE GESTION DE LA
INFORMACION EN EL PROCESO PROYECTOCONSTRUCCION: COGEST IV

GONZÁLEZ VIDOSA,
FERNANDO

OPTIMIZACION EURISTICA ECONOMICA DE MARCOS ADMINISTRACIÓ
DE PASO DE CARRETERA Y FERROCARRIL
CENTRAL

ADMINISTRACIÓ
CENTRAL

DEPARTAMENT D’ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURES I TRANSPORTS
MEDINA FOLGADO, JOSEP DIQUES PREFABRICADOS REUTILIZABLES PARA LA
RAMON
PROTECCION DE COSTAS

ADMINISTRACIÓ
CENTRAL

DEPARTAMENT D’ENGINYERIA ELECTRÒNICA

MILLET ROIG, JOSÉ

PARAMETRIZACION DE EPISODIOS DE FIBRILACION
AURICULAR MEDIANTE WAVELET BLIND
ADMINISTRACIÓ
SEPARATION Y OTRAS TECNICAS DE PROCESADO
AUTONÒMICA
DIGITAL AVANZADAS. ESTUDIOS DE VIABILIDAD EN
SU APLICACION CLINICA
DEPARTAMENT D’ENGINYERIA QUÍMICA I NUCLEAR

SERRADELL GARCÍA,
VICENTE J.

ANALISIS INFORMADO EN EL RIESGO DE
REQUISITOS DE CONDICIONES LIMITE DE
OPERACION A PARTIR DEL APS PARA UNA PLANTA

ADMINISTRACIÓ
CENTRAL

NAVARRO LABOULAIS,
JAVIER

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN RESPIROMETRO
PARA LA EVALUACION DE LOS FENOMENOS
DE ACLIMATACION Y TOXICIDAD EN AGUAS
RESIDUALES

ADMINISTRACIÓ
AUTONÒMICA

DEPARTAMENT D’ENGINYERIA TÈXTIL I PAPERERA

AMAT PAYÁ, ANA MARÍA

APLICACION DE LA FOTOCATALISIS SOLAR
EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PROCEDENTES DE LA INDUSTRIA DE
RECUBRIMIENTOS METALICOS

ADMINISTRACIÓ
CENTRAL

DEPARTAMENT D’ORGANITZACIÓ D’EMPRESES
MODELO DE ANALISIS Y GESTION DE RIESGOS
ADMINISTRACIÓ
RODENES ADAM, MANUEL LABORALES EN PYMES VALENCIANAS DEL SECTOR
AUTONÒMICA
DEL MUEBLE
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DEPARTAMENT DE QUÍMICA

RAIGÓN JIMÉNEZ, MARÍA
DOLORES

SELECCION POR PARAMETROS DE CALIDAD
DE VARIEDADES LOCALES DE LECHUGAS,
TOMATES Y CEBOLLAS ADAPTADAS AL CULTIVO
ECOLOGICO REGIONAL EN RELACION AL CULTIVO
CONVENCIONAL

ADMINISTRACIÓ
AUTONÒMICA

DEPARTAMENT DE SISTEMES INFORMÀTICS I COMPUTACIÓ
BARBER SANCHIS,
FEDERICO

SISTEMAS INTELIGENTES APLICADOS A LA GESTION
ADMINISTRACIÓ
DE CAPACIDADES DEL TRAFICO FERROVIARIO Y
CENTRAL
ACCESO DE NUEVOS OPERADORES
DEPARTAMENT D’URBANISME

AMAT LLOMBART, PABLO

EL DERECHO AGRARIO Y LA AGRICULTURA ANTE LA ADMINISTRACIÓ
INNOVACION BIOTECNOLOGICA
AUTONÒMICA

COLOMER VIADEL,
ANTONIO

LA CONSTITUCION POLITICA EN EUROPA, HACIA UNA
ADMINISTRACIÓ
EUROPA CONSTITUCIONAL Y SU INFLUENCIA EN LOS
AUTONÒMICA
PROCESOS DE INTEGRACION EN AMERICA LATINA
INSTITUT AGROFORESTAL MEDITERRANI

BOIRA TORTAJADA,
HERMINIO

ESTUDIO EVOLUTIVO RECIENTE DE LAS ZONAS
HUMEDAS Y MARJALES LITORALES VALENCIANAS

ADMINISTRACIÓ
AUTONÒMICA

ABAD BERJÓN, MANUEL

EVALUACION AGRONOMICA DE COMPOST Y DE
EXTRACTOS ORGANICOS SOLUBLES OBTENIDOS
ADMINISTRACIÓ
MEDIANTE CO-COMPOSTAJE DE ALPERUJO E
CENTRAL
HIDROLIZADO ENZIAMATICO GRASO DE PROTEINAS
ANIMALES

AGUSTÍ FONFRÍA, MANUEL

FACTORES HORMONALES Y NUTRICIONALES DE LA ADMINISTRACIÓ
PARTENOCARPIA. SU CONTROL EN LOS CITRICOS
CENTRAL
INSTITUT DE BIOLOGIA MOLECULAR

MURGUIA IBÁÑEZ, JOSÉ
RAMÓN

ANALISIS MOLECULAR DEL EFECTO DE FK506
SOBRE LA HOMEOSTASIS DE NUTRIENTES:
IMPLICACION EN LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE
LAS TERAPIAS INMUNOSUPRESORAS

ADMINISTRACIÓ
CENTRAL

INSTITUT D’ENGINYERIA ENERGÈTICA
CORBERÁN SALVADOR,
JOSÉ MIGUEL

THERMALLY OPERATED MOBILE AIR CONDITIONING ADMINISTRACIÓ
SYSTEMS
EUROPEA
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CENTRE ART I ENTORN
LLAVERÍA ARASA, JUAN

ARTE Y ENTORNO URBANO: ACTUACIONES
ESTRATEGICAS EN LA CIUDAD DE VALENCIA

ADMINISTRACIÓ
AUTONÒMICA

CMT MOTORS TÈRMICS
PAYRI GONZÁLEZ,
FRANCISCO

GREEN HEAVY DUTY ENGINE

ADMINISTRACIÓ
EUROPEA

INSTITUT DE RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI
MADRID GARCÍA, JOSÉ
ANTONIO

MISIONES COLONIALES ESPAÑOLAS EN CHIHUAHUA ADMINISTRACIÓ
(MEXICO): DIAGNOSIS DE SU ESTADO
AUTONÒMICA

CENTRE DE CONSERVACIÓ I MILLORA DE L’AGRODIVERSITAT VALENCIANA
SEGUÍ SIMARRO, JOSÉ
MARÍA

ANDROGENESIS EN CULTIVOS DE INTERES
AGRONOMICO

ADMINISTRACIÓ
AUTONÒMICA

PROHENS TOMÁS, JAIME

CARACTERIZACION PRIMARIA Y DOCUMENTACION
DE ACCESIONES DE SOLANUM SP.

ADMINISTRACIÓ
CENTRAL

ESPINÓS PÉREZ,
DESAMPARADOS

DESARROLLO DE UNA COLECCION NUCLEAR
GERMOPLASMA ESPAÑOL DE CALABACIN
(CUCURBITA PEPO) Y ESPECIES RELACIONADAS

ADMINISTRACIÓ
CENTRAL

SOLER ALEIXANDRE,
SALVADOR

ESTABLECIMIENTO DE UNA COLECCION NUCLEAR
DE PIMIENTO (CAPSICUM ANNUUM L.) Y ESPECIES
RELACIONADAS

ADMINISTRACIÓ
CENTRAL

ESTABLECIMIENTO DE UNA COLECCION NUCLEAR
DE TOMATE Y ESPECIES RELACIONADAS
DÍEZ NICLÓS, MARÍA JOSÉ DEL BANCO DE GERMOPLASMA DEL CENTRO
DE CONSERVACION Y MEJORA DE LA
AGRODIRVERSIDAD DE LA UPV

ADMINISTRACIÓ
CENTRAL

RECOLECCION, MULTIPLICACION Y EVALUACION
DE LOS RECURSOS FITOGENETICOS HORTICOLAS
NUEZ VIÑALS, FERNANDO
PARA SU CONSERVACION EN LOS BANCOS DE
GERMOPLASMA

ADMINISTRACIÓ
CENTRAL

CENTRE DE TECNOLOGIA NANOFOTÒNICA
MARTÍ SENDRA, JAVIER
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4.3. Patents

TÍTOL DE LA PATENT

INVESTIGADOR PRIINCIPAL

DATA DE
SOL·LICITUD

PROCESO Y CATALIZADORES PARA LA ELIMINACION DE
AVELINO
COMPUESTOS DE AZUFRE DE LA FRACCION GASOLINA

CORMA CANOS

11.10.2000

EMPARRILLADO DE PANELES SILENCIADORES EN
BOCAS DE TUNELES

ALFREDO

GARCÍA GARCÍA

27.11.2000

SINTESIS EN MEDIO ALCALINO DE LA ZEOLITA ITQ-16

AVELINO

CORMA CANOS

09.02.2001

SINTESIS DE ITQ-17 EN AUSENCIA DE IONES
FLUORURO

AVELINO

CORMA CANOS

03.07.2001

EQUIPO EN LINEA PARA LA DETECCION,
DETERMINACION DE LA EVOLUCION Y
CUANTIFICACION DE BIOMASA MICROBIANA Y OTRAS
SUSTANCIAS QUE ABSORBEN A LO LARGO DEL
ESPECTRO DE LUZ DURANTE EL DESARROLLO DE
PROCESOS BIOTECNOLOGICOS

JOSÉ LUIS

NAVARRO HERRERO

17.07.2001

APLICACION DE LA ZEOLITA ITQ-21 EN CRAQUEO
CATALITICO DE HIDROCARBUROS

AVELINO

CORMA CANOS

04.10.2001

SINTESIS DE ITQ-21 EN AUSENCIA DE IONES
FLUORURO

AVELINO

CORMA CANOS

30.11.2001

DISPOSITIVO PARA PRUEBAS EXPERIMENTALES
MULTIPLES DE MATERIALES SOLIDOS Y SISTEMA DE
CONTROL DE FLUJOS

AVELINO

CORMA CANOS

14.01.2002

CIRCUITO PARA LA CARACTERIZACION DE SENSORES
DE CRISTAL DE CUARZO RESONANTE EN MEDIOS
ANTONIO
FLUIDOS

ARNAU VIVES

31.01.2002

PROCEDIMIENTO DE DESALADO Y CONSERVACION DE
PEDRO
PIEZAS DE BACALAO

FITO MAUPOEY

18.02.2002

PANTALLA ACUSTICA

JUAN
VICENTE

SÁNCHEZ PÉREZ

13.02.2002

UN PROCEDIMIENTO PARA LA CONVERSION DE
ALDEHIDOS USANDO UN TAMIZ MOLECULAR Y USO
DEL TAMIZ MOLECULAR COMO CATALIZADOR EN EL
PROCEDIMIENTO

AVELINO

CORMA CANOS

04.03.2002
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TÍTOL DE LA PATENT
RED CONFORMADORA DE HACES PARA
AGRUPACIONES DE ANTENAS BASADA EN MATRICES
OPTICAS DE ELEMENTOS DESFASADORES/
RETARDADORES FIJOS

INVESTIGADOR PRIINCIPAL

JAVIER

DATA DE
SOL·LICITUD

MARTÍ SENDRA

15.03.2002

PROCEDIMIENTO DE CONTROL AUTOMATICO
MIGUEL
INTEGRAL DE INVERNADEROS Y DISPOSITIVO PARA SU
ANDRÉS
PUESTA EN PRACTICA

MARTÍNEZ IRANZO

17.05.2002

UN MATERIAL MICROPOROSO DE NATURALEZA
ZEOLITICA (ZEOLITA ITQ-22), SU METODO DE SINTESIS AVELINO
Y SU USO COMO CATALIZADOR

CORMA CANOS

23.05.2002

UN MATERIAL ELECTROLUMINISCENTE CONTENIENDO
UN POLIMERO CONJUGADO O COMPLEJOS DE
METALES TERREOS EN EL INTERIOR DE ZEOLITAS Y
MERCEDES ÁLVARO RODRÍGUEZ
MATERIALES POROSOS, Y SU PROCEDIMIENTO DE
PREPARACION

01.07.2002

UN CATALIZADOR ZEOLITICO PARA ALQUILACION
DE COMPUESTOS AROMATICOS CON OLEFINAS,
ALCOHOLES O COMPUESTOS AROMATICOS
POLIALQUILADOS

AVELINO

CORMA CANOS

11.07.2002

CATALIZADOR DE HIDROCRAQUEO CONTENIENDO UN
MATERIAL SOLIDO CRISTALINO MICROPOROSO Y USO
AVELINO
DE DICHO CATALIZADOR PARA EL HIDROCRAQUEO DE
ALIMENTACIONES DE HIDROCARBUROS

CORMA CANOS

16.07.2002

SOPORTE ROTATORIO Y APARATO PARA LA
CARACTERIZACION MULTIPLE ESPECTROSCOPICA DE AVELINO
MUESTRAS DE MATERIALES SOLIDOS

CORMA CANOS

16.07.2002

CATALIZADOR CONTENIENDO UN MATERIAL SOLIDO
CRISTALINO MICROPOROSO Y PROCESO PARA
MEJORAR LA CALIDAD DE FRACCIONES DIESEL
UTILIZANDO DICHO CATALIZADOR

AVELINO

CORMA CANOS

16.07.2002

SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD
DEL AGUA

RAMÓN

MARTÍNEZ MÁÑEZ

25.07.2002

METODO Y DISPOSITIVO PARA COMPARAR
DOS SECUENCIAS DE BITS, EN UN ENTORNO
COMPLETAMENTE OPTICO

JAVIER

MARTÍ SENDRA

25.07.2002

124

INVESTIGACIÓ
Patents
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SISTEMA DE ACOPLAMIENTO ENTRE GUIAS OPTICAS
DIELECTRICAS Y GUIAS EN CRISTALES FOTONICOS
PLANARES

INVESTIGADOR PRIINCIPAL

JAVIER

DATA DE
SOL·LICITUD

MARTÍ SENDRA

14.08.2002

PROCESO PARA LA OXIDACION DE MERCAPTANOS,
COMPUESTOS TIOFENICOS Y SUS DERIVADOS, EN LAS AVELINO
FRACCIONES GASOLINA, QUEROSENO Y DIESEL

CORMA CANOS

07.08.2002

SISTEMA PARA LA OPTIMIZACION DE LA TRAYECTORIA
ISRAEL
EN VEHICULOS

QUINTANILLA
GARCÍA

02.09.2002

SISTEMA DE PREENGORDE DE OSTRAS TIPO PULPO

FRANCISCO ESPINÓS
JUAN
GUTIÉRREZ

01.10.2002

TRANSPOSICION DE BECKMANN DE LA OXIMA DE LA
CICLODODECANONA CON CATALIZADORES SOLIDOS

AVELINO

CORMA CANOS

28.10.2002

METODO PARA LA DETERMINACION DE TRIFOSFATO
DE ADENOSINA (ATP)

RAMÓN

MARTÍNEZ MÁÑEZ

23.12.2002

SISTEMA DE MEDIDA POTENCIOMETRICO PARA
OXIGENO DISUELTO

RAMÓN

MARTÍNEZ MÁÑEZ

14.02.2003

USO DE ZEOLITA ITQ-22 EN PROCESOS DE CRAQUEO
CATALITICO DE COMPUESTOS ORGANICOS

AVELINO

CORMA CANOS

14.02.2003

PROCEDIMIENTO PARA LA ALQUILACION DE
COMPUESTOS AROMATICOS

AVELINO

CORMA CANOS

30.04.2003

DIQUE MODULAR PARA LA PROTECCION DE COSTAS

JOSÉ
RAMÓN

MEDINA FOLGADO

15.05.2003

METODO PARA LA DETECCION DE ESPECIES QUIMICAS
RAMÓN
NUCLEOFILICAS

MARTÍNEZ MÁÑEZ

23.07.2003

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ACAROS
EN UN PRODUCTO ALIMENTICIO DE ORIGEN ANIMAL
MEDIANTE APLICACION DE MICROONDAS

PEDRO

FITO MAUPOEY

24.07.2003

UN APARATO PARA LA CARACTERIZACION
SIMULTANEA O CONSECUTIVA DE MULTIPLES
MUESTRAS DE MATERIALES SOLIDOS MEDIANTE
FOTOLUMINISCENCIA

AVELINO

CORMA CANOS

01.08.2003

METODO Y DISPOSITIVO PARA LA AMPLIFICACION Y
CONVERSION DE SEÑALES ANALOGICAS

JOSÉ MARÍA FERRERO CORRAL

14.08.2003
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5.1. Evolució del personal docent i investigador
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5.2. Distribució del personal docent i investigador per departament i
àrea de coneixement
DEPARTAMENT

Nre. de

Àrea de coneixement

professors

BIOLOGIA VEGETAL

13

Fisiologia Vegetal

13

BIOTECNOLOGIA

39

Bioquímica i Biologia Molecular

12

Genètica

15

Microbiologia

12

CIÈNCIA ANIMAL

29

Nutrició i Bromatologia

5

Producció Animal

22

Zoologia

2

COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA

23

Composició Arquitectònica

23

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL, DOCUMENTACIÓ I HISTÒRIA DE L’ART

66

Biblioteconomia i Documentació

18

Comunicació Audiovisual i Publicitat

30

Història de l’Art

18

COMUNICACIONS

100

Enginyeria Telemàtica

24

Teoria del Senyal i Comunicacions

76

CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS

34

Escultura

1

Pintura

33

CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES

94

Construccions Arquitectòniques

94

DIBUIX

62

Dibuix

62
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ECONOMIA I CIÈNCIES SOCIALS

103

Comercialització i Investigació de Mercats

12

Dret Mercantil

4

Economia Aplicada

21

Economia Financera i Comptabilitat

22

Economia, Sociologia i Política Agrària

44

ECOSISTEMES AGROFORESTALS

33

Botànica

14

Ecologia

1

Enginyeria Agroforestal

2

Producció Vegetal

16

ENGINYERIA CARTOGRÀFICA, GEODÈSIA I FOTOGRAMETRIA

57

Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria

54

Geografia Física

3

ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ I DE PROJECTES D’ENGINYERIA CIVIL

51

Enginyeria de la Construcció

46

Projectes d’Enginyeria

5

ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA

45

Enginyeria de Sistemes i Automàtica

45

ENGINYERIA DEL TERRENY

25

Enginyeria del Terreny

24

Petrologia i Geoquímica

1

ENGINYERIA ELÈCTRICA

48

Enginyeria Elèctrica

48

ENGINYERIA ELECTRÒNICA

91

Tecnologia Electrònica

91

ENGINYERIA GRÀFICA

51

Expressió Gràfica en l’Enginyeria

51

ENGINYERIA HIDRÀULICA I MEDI AMBIENT

66

Ecologia

1

Enginyeria Hidràulica

36

Mecànica de Fluids

8

Tecnologia del Medi Ambient

21
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ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURA DELS TRANSPORTS

23

Enginyeria i Infraestructura dels Transports

23

ENGINYERIA MECÀNICA I DE MATERIALS

86

Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica

29

Enginyeria dels Processos de Fabricació

21

Enginyeria Mecànica

36

ENGINYERIA QUÍMICA I NUCLEAR

56

Enginyeria Nuclear

13

Enginyeria Química

43

ENGINYERIA RURAL I AGROALIMENTÀRIA

44

Enginyeria Agroforestal

44

ENGINYERIA TÈXTIL I PAPERERA

19

Enginyeria Tèxtil i Paperera

9

Química Física

10

ESCULTURA

49

Escultura

49

ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA APLICADES I QUALITAT

52

Estadística i Investigació Operativa

52

EXPRESSIÓ GRÀFICA ARQUITECTÒNICA

74

Expressió Gràfica Arquitectònica

74

FÍSICA APLICADA

123

Física Aplicada

123

INFORMÀTICA DE SISTEMES I COMPUTADORS

94

Arquitectura i Tecnologia de Computadors

94

LINGÜÍSTICA APLICADA

92

Filologia Alemanya

12

Filologia Anglesa

48

Filologia Catalana

9

Filologia Francesa

12

Filologia Italiana

1

Llengua Espanyola

10
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MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS

30

Enginyeria Aeroespacial

2

Màquines i Motors Tèrmics

28

MATEMÀTICA APLICADA

163

Matemàtica Aplicada

163

MECÀNICA DELS MEDIS CONTINUS I TEORIA D’ESTRUCTURES

59

Mecànica dels Medis Continus i Teoria d’Estructures

59

MECANITZACIÓ I TECNOLOGIA AGRÀRIA

14

Enginyeria Agroforestal

14

ORGANITZACIÓ D’EMPRESES

133

Organització d’Empreses

133

PINTURA

48

Pintura

48

PRODUCCIÓ VEGETAL

41

Producció Vegetal

41

PROJECTES ARQUITECTÒNICS

100

Projectes Arquitectònics

100

PROJECTES D’ENGINYERIA

44

Projectes d’Enginyeria

43

Teoria i Història de l’Educació

1

QUÍMICA

54

Edafologia i Química Agrícola

8

Química Analítica

23

Química Inorgànica

7

Química Orgànica

16

SISTEMES INFORMÀTICS I COMPUTACIÓ

157

Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

21

Llenguatges i Sistemes Informàtics

136

TECNOLOGIA D’ALIMENTS

58

Tecnologia d’Aliments

58

TERMODINÀMICA APLICADA

17

Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica

1

Màquines i Motors Tèrmics

16
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URBANISME

80

Dret Administratiu

12

Dret Civil

3

Dret Constitucional

5

Dret del Treball i de la Seguretat Social

3

Sociologia

2

Urbanística i Ordenació del Territori

55

ALTRES

1

Total UPV

134

2.741
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5.3. Distribució del personal docent i investigador per centres

Centre
Escola Politècnica Superior d’Alcoi
Escola Politècnica Superior de Gandia
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
Escola Tècnica Superior de Gestió en l’Edificació
Escola Tècnica Superior del Medi Rural i Enologia
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i
Topogràfica
Escola Tècnica Superior d’Enginyers Agrònoms
Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports
Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Telecomunicació
Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials
Escola Tècnica Superior d’Informàtica Aplicada
Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses
Facultat de Belles Arts
Facultat d’Informàtica
Total UPV

Nre. de
professors
192
195
282
133
85
220
63
272
213
132
348
133
105
209
159
2.741
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5.4. Distribució del personal docent i investigador per categories
Distribució del personal docent per categories
CU
12%

TU/CEU
21%

Cont. T. Complet
16%

TEU
23%
Cont. T. Parcial
28%

5.5. Distribució del personal d’administració i serveis
GRUP
A
529

Funcionari de
carrera
901

136

B
306

Funcionari
interí
297

C
552

D
457

Situació contractual
Laboral
Laboral fix
eventual
162
40

E
12

Total
1.856

Laboral
investigació
456

Total
1.856

6
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6.1. Criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost de la Universitat
Politècnica de València
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 Universitats Públiques Valencianes, recull, en la lletra a, la competència d’aquests per a “conèixer, amb
anterioritat a l’aprovació pel Consell de Govern, els criteris bàsics previstos per a l’elaboració
del pressupost de la universitat i formular-hi propostes”.
D’acord amb el que s’assenyala anteriorment, i havent delegat el Consell Social la competència
esmentada en el paràgraf primer en la Comissió d’Assumptes Econòmics de 3 de novembre
de 2005, s’hi van aprovar els criteris bàsics següents per a l’elaboració del pressupost de la
Universitat Politècnica de València per a l’exercici 2006.
L’apartat 2 de l’article 138 del Decret 25/2003, de 19 de desembre, del Consell de la Generalitat,
pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat Politècnica de València, assenyala que “El
gerent, d’acord amb les directrius del rector, confeccionarà l’avantprojecte de pressupost. El
rector el presentarà al Consell de Govern que l’elevarà per a l’aprovació al Consell Social.”
La Comissió Econòmica i de Recursos Humans del Consell de Govern Provisional té atribuïdes
les funcions d’emetre un informe del projecte de pressupostos anual de la Universitat, així com
de la programació plurianual d’aquesta. A aquest efecte, i com a part del procés de confecció
del pressupost de la Universitat Politècnica de València 2006, s’han sotmès a la consideració i
aprovació de l’esmentada Comissió els criteris bàsics per a l’elaboració d’aquest.

6.1.2. Antecedents
L’acord de 14 d’octubre de 2005, entre la Generalitat i les universitats publiques de la Comunitat
Valenciana sobre finançament de les universitats publiques valencianes en el període 20062007, 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
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Honorable President de la Generalitat i els rectors de les universitats públiques valencianes
el dia 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 subvenció bàsica liquidada en l’exercici 2004.”
En aquella mateixa data, el Molt Honorable 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 dels plans
d’infraestructures docents” i “…dels plans d’infraestructures cientificotecnològiques”, en què
la Generalitat Valenciana es compromet a finançar “a càrrec del pressupost de la Conselleria
d’Empresa, Universitat i Ciència, 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.

6.1.3. Elaboració del pressupost de la UPV per a 2006
Aclarit el marc de finançament per als exercicis 2006 i 2007, és preceptiu abordar l’elaboració
del pressupost 2006 i formular la programació plurianual d’inversions a què dóna lloc la signatura dels protocols esmentats.
D’acord amb tot això, s’han adoptat els criteris bàsics següents per a l’elaboració del pressupost de la UPV per a 2006:

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 2006 es pressupostaran atenent els criteris següents:

•

Taxes i preus públics per serveis d’educació superior de grau: es valoraran en funció de la
demanda esperada per titulacions oferides i l’actualització dels preus públics.
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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 Valenciana sobre finançament de les universitats públiques valencianes en el període 2006-2007, s’actualitzaran l’estimació dels
ingressos liquidats en l’exercici 2005 amb la previsió oficial de creixement del PIB nominal,
addicionant l’import previst dels conceptes de cost de la normativa estatal autonòmica
produïda el 2004 i actualitzada el 2005, tal com preveu la proposta de pròrroga 2006-2007
del PPF.

•

Subvenció condicionada a compliment d’objectius: es valoraran d’acord amb la proporció
establida en el Programa Plurianual de Finançament 99-03, i amb el mateix nivell de compliment que el 2004.

•

Finançament d’inversions en infraestructures: els ingressos provinents de fons estructurals europeus i bestretes reintegrables del Ministeri d’Educació i Ciència es pressupostaran d’acord amb la programació plurianual prevista en els plans corresponents.

Els ingressos procedents de la Generalitat per a finançament d’inversions es valoraran per
l’import previst en els protocols signats el 14 d’octubre de 2005, en què es considera la periodificació derivada de l’execució de les infraestructures finançades.

•

Ingressos per desenvolupament de les activitats previstes en l’article 83 de la LOU: es
valoraran d’acord amb la previsió del CTT i el CFP, sobre el volum d’activitat exercit i la
distribució per tipologies.

•

Resta d’ingressos: es valoraran actualitzant-se amb la variació de la previsió oficial d’inflació
i les variacions d’activitat, que en donen lloc a la percepció.

6.1.3.2. Compte financer del pressupost
La Universitat Politècnica de València ha mantingut durant els últims exercicis un objectiu ple
de sanejament del compte financer del pressupost basat en el manteniment d’un estalvi brut
consolidat (ingressos corrents consolidats - despeses corrents consolidades) de signe positiu
i vora del 15 % dels ingressos corrents consolidats. La continuïtat d’aquesta política dirigeix
també l’elaboració de l’estat de despeses de la institució per al pressupost 2006.
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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 2006 es pressupostaran atenent els criteris següents:

•

Despeses de personal:
○ La valoració anual completa de la totalitat de les places de la relació de llocs de treball
de PDI i PAS aprovades l’1 de gener de 2006, que serà actualitzada per 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 requerisca la cobertura
adequada de les necessitats docents del curs 2005-2006.
○ L’actualització retributiva prevista per a l’exercici 2006, i les variacions retributives derivades d’acords autonòmics o estatals, 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.
○ 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 de l’oficines gestores centralitzades, centres, departaments i instituts, s’actualitzaran amb la previsió oficial d’inflació
respecte al pressupost 2006. Aquest criteri d’actualització s’entendrà sense perjudici de
les reorganitzacions competencials derivades de la configuració del Consell Directiu de
la UPV, ni de l’actualització de les variables objectives que donen lloc a la determinació
dels pressupostos de centres i departaments.
○ Els crèdits de funcionament per a atendre les despeses generals dels serveis universitaris es pressupostaran d’acord amb les necessitats considerades derivades de la
demanda d’aquests, especialment els relatius a Biblioteca, Publicacions, Intercanvi
Acadèmic i Esports.
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○ Els crèdits de funcionament per a atendre les despeses generals de la Universitat, entenent com a tals: tributs, subministraments, neteja, seguretat i vigilància, correus, manteniment i servei de dades, s’actualitzaran amb la previsió oficial d’inflació respecte a la
despesa liquidada el 2006, i aquells que tinguen relació directa amb la superfície construïda posada en servei s’incrementaran proporcionalment a l’ampliació d’aquesta.

•

Despeses financeres i amortitzacions: s’actualitzaran d’acord amb les previsions de despeses financeres i amortitzacions previstes per a l’exercici 2006, derivades de les operacions d’endeutament autoritzades en vigor.

•

Despeses associades als programes de Suport a la Millora Docent i d’I+D+i: s’actualitzaran
amb la previsió oficial d’inflació respecte a la despesa liquidada el 2006, la distribució interna per programes i accions s’adequarà a les reorganitzacions competencials derivades de
la nova configuració del Consell Directiu de la UPV.

•

Despeses destinades a l’execució de la programació de la inversió en infraestructures: la
dotació es determinarà per mitjà de l’agregació de l’import de tres conceptes:
○ Previsió per al pagament dels certificats d’obres que es troben en execució.
○ Previsió per al pagament dels certificats derivats de les necessitats del programa
d’inversions RAM i equipament general, derivat de l’entrada en servei de nous espais
docents, d’investigació i de serveis.
○ Previsió per al pagament dels certificats d’obres derivats de l’aplicació del Programa
d’Infraestructures de la UPV 2006-2009.

•

Despesa en desplegament de les activitats previstes en l’article 83 de la LOU: es pressupostaran 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 2006 s’elaboraran sobre la base de les aprovades per a l’exercici 2004, i que han continuat en vigor durant la pròrroga de l’exercici 2004 a
l’exercici 2005, incorporant almenys els aspectes següents:
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•

L’adequació, si és el cas, a tots aquells aspectes que es deriven de la normativa legal
d’aplicació a l’exercici 2006, 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 2006-2009, així com la consolidació de les operacions d’endeutament autoritzades el 2004.

•

Tots els 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 2006
La informació constitutiva del projecte de pressupostos de la Universitat Politècnica de València
per a 2006 estarà integrada per:

•
•
•
•

Les normes de funcionament del pressupost 2006.
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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6.2. El pressupost d’ingressos per a 2006
El finançament del pressupost de despeses de la Universitat Politècnica de València per a 2006
ascendeix a 320.523.438,30 euros. Atenent-ne la classificació econòmica, passem a descriure les fonts d’ingrés més rellevants i a especificar el càlcul de les estimacions per a l’exercici
2006.

6.2.1. Ingressos per taxes, preus públics i altres ingressos
En 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 propis
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 previsió per a 2006.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
PRESSUPOST 2006
Pressupost d’ingressos
CONCEPTES D’INGRESSOS
3.1 Taxes i altres ingressos

Liquidació Exercici 2005

PR. INICIAL 2006

% Variació 2005/2006

26.091.135,72

26.132.004,08

0,16 %

23.858.896,58

23.858.896,38

0,00 %

1.362.285,45

1.403.154,01

3,00 %

* Escola Infantil

200.658,53

200.658,53

0,00 %

* Escola d’Estiu

358.991,00

358.991,00

0,00 %

* Cursos d’Adaptació Pedagògica

310.304,16

310.304,16

0,00 %

* Matrícules i taxes de secretaria
* Publicacions

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
l’Escola d’Estiu i ingressos de l’Escola Infantil.
Aquests ingressos tenen una evolució quasi estable sobre la liquidació estimada de l’any 2005.
La previsió manté estable la previsió d’ingressos per matrícules i taxes de secretaria, en considerar que la disminució de crèdits matriculats compensarà l’increment del preu normatiu de
les taxes.
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Per a la resta dels ingressos no s’ha determinat increment dels preus de prestació dels serveis,
ni de l’activitat, amb l’excepció del Servei de Publicacions que actualitzarà les tarifes d’acord
amb la previsió de la taxa oficial de preus de consum.

6.2.2. Ingressos per transferències corrents
Es preveu que l’elaboració del nou Marc Plurianual de Finançament concloga una vegada es
concrete la reforma dels ensenyaments universitaris iniciats per l’Administració General de
l’Estat i, en tot cas, abans de l’últim trimestre de l’exercici 2007.
A fi d’establir certesa en el marc financer que permeta planificar a les universitats les activitats,
el 14 d’octubre de 2005 es va signar un acord entre la Generalitat Valenciana i les universitats públiques de la Comunitat Valenciana sobre finançament d’aquestes en el període 20062007.
D’acord amb aquest, per als exercicis pressupostaris 2006 i 2007 la Generalitat aplicarà íntegre
l’acord subscrit entre el Molt Honorable President de la Generalitat i els rectors de les universitats públiques valencianes el dia 3 de desembre de 2004, i calcularà la subvenció bàsica
de cada universitat, i actualitzarà 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 la subvenció bàsica inicial 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 6,6%, d’acord
amb 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 a 2006.
S’hi afegeix una previsió d’ingressos extraordinaris compensatoris del 50% dels costos retributius en concepte d’antiguitat de la plantilla de la UPV, d’acord amb el que disposa el punt tercer
de l’acord de 14 d’octubre de 2005 esmentat, que assenyala que “en el termini de sis mesos des
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de la signatura d’aquest acord, mitjançant un acord conjunt de la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència i les universitats públiques valencianes, es revisaran els criteris d’interpretació
i valoració del finançament per objectius, especialment quant al component d’excel·lència teòrica, així com 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”.
La subvenció condicionada a compliment d’objectius es valora d’acord amb la metodologia
establida en el Programa Plurianual de Finançament 99/03, que continua vigent per a l’exercici
2006 i amb el mateix nivell de compliment que l’obtingut en l’últim exercici liquidat, és a dir el
2004.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
PRESSUPOST 2006
Pressupost d’ingressos
CONCEPTES D’INGRESSOS
3.1 Taxes i altres ingressos

Liquidació Exercici 2005

PR. INICIAL 2006

% Variació 2005/2006

26.091.135,72

26.132.004,08

0,16 %

23.858.896,58

23.858.896,38

0,00 %

1.362.285,45

1.403.154,01

3,00 %

* Escola Infantil

200.658,53

200.658,53

0,00 %

* Escola d’Estiu

358.991,00

358.991,00

0,00 %

* Cursos d’Adaptació Pedagògica

310.304,16

310.304,16

0,00 %

* Matrícules i taxes de secretaria
* Publicacions

La resta d’ingressos per transferències corrents es valora mantenint la previsió dels imports liquidables el 2005 i d’acord amb els convenis vigents amb les entitats financeres col·laboradores
de la UPV.

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.
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Amb relació a aquests últims, la política pressupostària de la UPV ha optat, com en els exercicis precedents, pel criteri de no consignar inicialment cap quantia, atès que la seua posició
bancària depèn del flux d’ingressos que essencialment genere la Generalitat Valenciana, que
integra la seua aportació en la liquidació de cada exercici.
D’acord amb l’anterior, la quantia estimades per a l’exercici 2006 dels ingressos per concessions de serveis de la Universitat per empreses ascendeix a 432.648,05 euros i les rendes que
genera el patrimoni de la Universitat a 87.020,57 euros.

6.2.4. Ingressos per transferències de capital
Les universitats públiques exerceixen un paper fonamental en la societat del coneixement, a
causa de la seua doble missió d’ensenyament i investigació, i al seu paper cada vegada més
actiu en el complex procés d’innovació. Aquestes aportacions incrementen el seu protagonisme
en la millora de la competitivitat de l’economia i la cohesió social.
En línia amb l’anterior, el finançament extern, addicional a l’obtingut a càrrec dels recursos propis de la Universitat, de la inversió en l’exercici 2006 preveu obtenir recursos per un import de
24.360.723,28 euros, que resulta de l’agregació dels conceptes següents:

•

4.574.400 euros com a dotació prevista per a l’exercici 2006, dins del marc de col·laboració
establit amb la Generalitat Valenciana, per a la posada en marxa del Pla d’Infraestructures
Cientificotecnològiques, l’objectiu del qual és desenvolupar la Xarxa de Parcs Científics de
la Comunitat Valenciana com a espais d’integració de centres universitaris i tecnològics
amb el teixit empresarial que facilite l’aparició de noves iniciatives a partir de desenvolupaments científics i tecnològics.

•

17.767.178,51 euros per a l’anualitat 2006, dins del marc de col·laboració signat amb la
Generalitat Valenciana per a la posada en marxa del Pla d’Infraestructures Docents 20062008, amb vista a l’adequació de l’oferta i la qualitat dels ensenyaments universitaris de la
Comunitat Valenciana.

•

1.438.200 euros per a l’anualitat 2006, 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
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i Enologia, a fi d’alliberar els espais necessaris per a l’ampliació de l’Hospital Clínic
Universitari de València.

•

580.944,63 euros com a compensació de l’amortització 2006 del deute a llarg termini del
Pla d’Inversions.

6.2.5. Ingressos per passius financers
La Ciutat Politècnica de la Innovació (CPI) és el projecte de parc científic de la Universitat Politècnica 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 d’aquest 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 recursos per valor de 3.625.032
euros per a l’anualitat 2006 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.

6.2.6. Ingressos per activitats de l’article 83 de la LOU
La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats preveu en l’article 83 la potestat
d’aquestes per a “...formalitzar contractes amb persones, universitats o entitats públiques i
privades, per a realitzar treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, així com desenvolupar
ensenyaments d’especialització o activitats especifiques de formació” .
D’acord amb les dades d’ingressos corresponents a l’últim exercici econòmic, el finançament
per origen d’aquesta s’ha pressupostat amb un creixement estimat del 5%, lleugerament inferior a l’evolució prevista per al PIB nominal, i es distribueix de la manera següent.
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UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
PRESSUPOST 2006
Pressupost d’ingressos
CONCEPTES D’INGRESSOS

Activitats art. 83 LOU
Matrícula de cursos, màsters, etc.
Contractes amb empreses s/ art. 83 LOU
Transferències corrents per a activitats
Transferències de capital per a activitats

Liquidació Exercici
2005

PR. INICIAL 2006

% Variació
2005-2006

48.010.400,17

50.410.920,18

5,00 %

4.623.439,52

4.854.611,50

5,00 %

29.415.326,51

30.886.092,84

5,00 %

1.913.909,71

2.009.605,20

5,00 %

12.057.724,42

12.660.610,64

5,00 %

6.3. Compte financer del pressupost 2006
El compte financer mostra les relacions econòmiques dels recursos i aplicacions de despeses
previstes en el pressupost i determinen l’estructura de finançament entre els ingressos i les
despeses corrents, que calcula l’estalvi intern de l’exercici i l’aplicació d’aquest per a finançar
l’esforç inversor i la necessitat de finançament per a suportar aquest.
El compte financer previst en el pressupost de la UPV per a 2006 obté un estalvi intern brut
de 61.291.162,80 euros, la qual cosa permet afrontar un esforç en infraestructures total de
58.168.866,31 euros i de finançament d’activitats realitzades a l’empara de l’article 83 de la
LOU de 50.434.798,24 euros.
Si excloem de les magnituds d’ingrés i despeses les activitats realitzades a l’empara de l’article
83 de la LOU, l’estalvi intern net ascendiria a 32.164.345,67 euros. Aquest estalvi intern representa el 14,1% dels ingressos propis consolidats, i ascendiria al 21,9% (49.724.776,54 €)
si considerem les despeses assignades a programes de millora que tenen la naturalesa de
despeses no consolidades.
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UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
PRESSUPOST 2006
Desenvolupament del compte financer
TOTAL INGRESSOS

319.942.493,67

TOTAL DESPESES

319.942.493,67
Conceptes d’ingressos i despeses

PR. INICIAL 2006 €

3.1. Preus taxes acadèmiques oficials i altres ingressos

26.155.881,82

3.2. Contractes d’I+D empreses

22.262.600,11

3.3. Matrícules de cursos, màsters, etc.
4.1. Transferències corrents finançament institucional
4.2. Transferències corrents finançament I+D+i i FP
5. Ingressos patrimonials

4.854.611,50
215.451.212,22
2.009.605,51
519.668,62

A1. TOTAL INGRESSOS CORRENTS

271.253.579,79

1. Despeses de personal

142.882.538,81

2. Despeses de funcionament, inversions menors i programes

58.091.575,51

* Centres

2.724.590,34

* Departaments

4.131.670,00

* Departaments/ Dotacions sense distribuir
* Instituts

456.019,25
57.402,04

* Govern universitari

2.716.397,22

* Programes d’acció social i culturals

4.349.751,34

* Programes de suport a la millora docent

11.412.249,14

* Programes de suport a la millora I+D+i

8.296.043,24

* Programes complementaris

1.403.154,01

* Serveis generals
3. Despeses financeres
A2. TOTAL DESPESES CORRENTS I INGR. MENORS

22.544.298,93
8.988.302,67
209.962.416,99

ESTALVI INTERN

61.291.162,80

7.1. Tranferències capital per a inv. plans

24.360.723,14

7.2. Transferències capital finançament formació postgrau

1.346.214,93

7.3. Transferències capital finançament I+D+i

19.937.888,44

B1. TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL NO FINANCERS

45.644.826,51
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6.1. Inversions en infraestructura

58.168.866,31

6.2. Inversions en convenis i contractes I+D+i

50.434.798,24

B1. TOTAL DESPESES INVERSIONS NO FINANCERES PLANS INFRAESTR.
CAPACITAT (+) O NECESSITAT (-) DE FINANÇAMENT

108.603.664,55
-1.667.675,24

9. Passius financers

3.625.032,00

B2.-TOTAL INGRESSOS FINANCERS PER A PLANS INVERSIÓ

3.625.032,00

9. Passius financers

1.957.356,76

B. TOTAL DESPESES INVERSIÓ FINANCERES PLANS INFRAESTR.

1.957.356,76

FINANÇAMENT

1.667.675,24

SALDO DE FINANÇAMENT

0,00

El compte financer previst en el pressupost de la UPV per a 2006 obté un estalvi intern brut
de 61.291.162,80 euros, la qual cosa permet afrontar un esforç en infraestructures total de
58.168.866,31 euros i de finançament d’activitats realitzades a l’empara de l’article 83 de la
LOU de 50.434.798,24 euros.
Si excloem de les magnituds d’ingrés i despeses les activitats realitzades a l’empara de l’article
83 de la LOU, l’estalvi intern net ascendiria a 32.164.345,67 euros. Aquest estalvi intern representa el 14,1% dels ingressos propis consolidats, i ascendiria al 21,9% (49.724.776,54 €) si
considerem les despeses assignades a programes de millora que tenen la naturalesa de despeses no consolidades.
La situació descrita revela una situació pressupostària sanejada i capacitada per a sustentar
esforços de finançament d’inversions de caràcter plurianual.
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6.4. El pressupost de despeses per a 2006
Els crèdits del pressupost de despeses de la Universitat Politècnica de València per a 2006 ascendeixen a 320.523.438,30 euros. Atenent-ne la classificació econòmica i funcional, passem
a descriure les fonts de despesa més rellevants i a especificar el càlcul de les dotacions per a
l’exercici 2006.

6.4.1. Despeses de personal
El pressupost de la UPV per a 2006 recull l’assignació del personal per oficines gestores: centres, departaments, àrees i serveis. S’hi adscriu el cost de les retribucions integres (incloses les
corresponents a càrrecs acadèmics) i els costos de seguretat social associats 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 de 2005 adscrit a aquest. La plantilla assignada a cada departament
està en funció de la càrrega docent impartida pel seu professorat, i d’acord amb la relació
de lloc de treball que recull l’annex 3 de les normes de funcionament.
Addicionalment a l’anterior, i amb relació al personal docent i investigador a l’oficina gestora
Gestió de Plantilles, es consignen les dotacions següents:
2. El crèdit necessari per a incorporar de nou personal docent i investigador, la provisió del qual
està prevista en concepte ampliació per al curs 2005-2006 i especialment els costos derivats
dels processos de transformació de 122 places LRU en places LOU desenvolupats.
3. El crèdit necessari per a atendre la cobertura del venciment temporal dels complements
retributius associats a l’antiguitat, els mèrits docents, de productivitat investigadora 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 complements autonòmics.
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4. La previsió de contractes temporals de substitució per malaltia, llicències o reforç
d’activitat.

•

Personal d’administració i serveis:
5. En cada oficina gestora, la relació de llocs de treball d’administració i serveis vigent al seu
centre de treball corresponent i que recull l’annex 3 de les normes de funcionament.
6. El crèdit necessari per al desenvolupament de la política del personal d’administració i
serveis, prevista per a l’exercici 2006 en compliment dels acords vigents derivats de la
negociació laboral.
7. El crèdit necessari per a atendre el reconeixement de l’antiguitat i els conceptes de productivitat derivades de la política salarial en vigor.
8. 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 a 2006 determina les
normes generals del règim retributiu del sector públic valencià. En aquest sentit, incloent-s’hi la
Universitat Politècnica de València, les retribucions de l’exercici 2006 s’ajustaran al que determina la llei pressupostària en vigor.
D’acord amb l’anterior, la projecció en valor anual de les magnituds prevista anteriorment
s’actualitzarà d’acord amb les normes següents:

•
•

Actualització retributiva del 2,00 %.
Ampliació de les pagues extres fins a incorporar un 80 % del complement de destinació
en la de juny i un 100 % del complement de destinació en la de desembre, amb un cost
estimat de l’1,05% de la massa salarial.

Addicionalment a l’anterior, la dotació del capítol de despeses de personal per a l’exercici 2006
inclou:
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•

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 centres i departaments
El sistema d’assignació de recursos inclòs en el pressupost 2006 manté l’estructura i la sistemàtica d’exercicis anteriors, i aplica l’actualització prevista oficialment per al PIB nominal
(5,9%). El sistema de determinació de les assignacions pressupostàries permet distingir entre
els recursos que s’assignen als centres i departaments per activitat dels assignats per reconeixement de resultats. Els primers es distribueixen en funció d’indicadors d’activitat i els segons per mitjà d’indicadors de resultats.
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 pel professorat de classes teòriques i pràctiques en les assignatures
dels plans d’estudi del centre (CimpC).
○ Crèdits impartits pel professorat de classes pràctiques de laboratori o de camp
(CimpL).

•

Departaments:
○ Crèdits impartits pel professorat del departament de classes teòriques i pràctiques
(CimpD).
○ Crèdits impartits pel professorat de classes pràctiques de laboratori o de camp
(CimpL).
○ Coeficient d’experimentalitat de les pràctiques de laboratori o camp (Exp).
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Els indicadors de resultats utilitzats són els següents:

•

Centres:
○ TRDA. Taxa de rendiment discent de l’alumnat
○ TRDE. Taxa de rendiment discent dels egressats
○ TABAN. Taxa d’abandó de l’alumnat dels seus estudis
○ TAD2. Taxa d’admissió en 1a i 2a preferència
○ ISAD. Índex de satisfacció de l’alumnat amb la docència rebuda
○ TME. Índex de mesos d’intercanvi d’alumnes en programes internacionals
○ PEM. Taxa d’alumnes que realitzen pràctiques en empreses		

•

Departaments:
○ ISEX. Índex de sexennis reals sobre potencials
○ RIDT. Recursos captats en I+D+i per professor doctor a temps complet
○ TDOC. Tesis doctorals llegides per professor doctor a temps complet
○ BIDT. Nre. de mesos de contracte becari per professor doctor a temps complet

El pressupost assignat per activitat als centres es determina d’acord amb l’expressió següent:
Pres.Ac.Cen = 18.028,06 + 0,25.Cmat.ICAdm +18,07•AI + 7,79•CimpC + 19,67•CimpL

En què el cost de CimpL és el cost assignat per crèdit impartit en funció del coeficient
d’experimentalitat de pràctiques.
Pres.Ac.Dep = 10.029,56 + 40,12•CimpD + 14,80•Exp•CimpL

El pressupost assignat per activitat als departaments es determina d’acord amb l’expressió
següent:
Pr.Resultats centres = Pres.Act.0,055•(TRDA +TRDE +TABAN +TAD2 +ISAD +TME +PEM )
*
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El pressupost assignat per reconeixement de resultats als centres es determina per mitjà de
repartiment proporcional d’acord amb l’expressió següent:
Pr.ResultadosCentros. = Pres.Act.0,0055•(TRDA* + TRDE* + TABAN* +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 pressupost d’activitat del centre).
El pressupost assignat per reconeixement de resultats als departaments es determina per mitjà
del repartiment proporcional d’acord amb l’expressió següent:
Pr.Resultats departaments = Pres.Act.•(0.11.ISEX +0.11.RIDT +0.10.TDOC +0.04.BIDT )
*

*

*

*

Calculant el valor de cada INDICADOR* com la posició relativa de cada departament respecte
al màxim dels departaments de la Universitat (incentiu x % sobre pressupost d’activitat del departament).
En l’exercici 2006, l’assignació del pressupost de resultats atribuïble als departaments, calculat
d’acord amb els criteris i expressions descrites anteriorment, s’assignarà a aquests i els instituts d’investigació i als ens propis d’investigació de la UPV, en la mateixa proporció que els
PDI pertanyents a les tres estructures esmentades hagen contribuït a l’obtenció dels resultats
d’investigació reflectits pels indicadors corresponents, és a dir:

•
•
•
•

ISEX. Índex de sexennis reals sobre potencials
RIDT. Recursos captats en I+D+i per professor doctor a temps complet
TDOC. Tesis doctorals llegides per professor doctor a temps complet
BIDT. Nre. de mesos de contracte becari per professor doctor a temps complet

Els pressupostos corresponents al reconeixement de resultats de la docència i la investigació
estan considerats en els programes ACE i ACI respectivament i seran distribuïts als departaments posteriorment d’acord amb els indicadors associats a aquests.
Els quadres següents mostren l’aplicació dels criteris assenyalats a centres i departaments
respectivament.
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UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Índex d’intesitat
administrativa
normalitzada al mínim

Nombre de titulacions

Crèdits impartits de
laboratori en centres

Crèdits impartits

Nombre d’alumnes DNI

CENTRE

Crèdits matriculats en
condició normal

Dades relatives als centres docents / CURS 2004/2005

ETSE AGRÒNOMS

121.313,5

2.055

3.364,8

131,3

3

1,10

ETS ARQUITECTURA

309.307,5

3.598

4.252,8

800,4

1

1,00

ETSE CAMINS, CANALS I PORTS

162.182,3

2.887

3.068,4

590,4

6

1,25

ETSE INDUSTRIALS

204.259,1

3.713

5.449,4

260,1

5

1,20

ETS ENGINYERIA DEL DISSENY

274.826,0

4.208

3.853,8

881,6

5

1,20

ETS MEDI RURAL I ENOLOGIA

80.703,0

1.436

1.454,3

570,4

5

1,20

ETSE GEODÈSICA, CARTOGRÀFICA I T.

56.688,5

974

1.346,2

135,8

2

1,05

ETS GESTIÓ DE L’EDIFICACIÓ

148.130,3

3.014

2.406,4

564,2

1

1,00

ES INFORMÀTICA APLICADA

138.125,6

2.163

2.451,7

67,5

2

1,05

EPS ALCOI

125.708,3

2.100

3.284,9

574,3

11

1,50

F. BELLES ARTS

160.791,5

2.114

3.715,6

248,9

1

1,00

F. ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ E.

103.029,5

1.786

1.291,4

308,8

1

1,00

98.987,8

1.547

2.415,4

162,3

2

1,05

F. INFORMÀTICA
EPS GANDIA

147.255,0

2.780

2.954,1

1.500,2

7

1,30

ETSE TELECOMUNICACIÓ

116.943,5

1.833

2.255,5

218,0

1

1,00

2.248.251,2

36.208

43.534,9

7.014,0

53

Total variable
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TME Índex de mesos d’intercanvi
d’alumnes en programes
internacionals

4,43%

66,63%

6,66

23,92%

25,02%

62,40%

0,97%

97,72%

4,84

31,12%

20,96%

ETSE CAMINS, CANALS I PORTS

56,39%

64,60%

5,64%

83,23%

5,73

15,21%

26,30%

ETSE INDUSTRIALS

59,32%

70,66%

4,49%

93,71%

4,95

27,98%

25,53%

ETS ENGINYERIA DEL DISSENY

63,71%

80,31%

4,83%

93,20%

6,53

24,27%

30,45%

ETS MEDI RURAL I ENOLOGIA

62,67%

80,17%

4,62%

68,09%

6,77

6,26%

30,74%

ETSE GEODÈSICA, CARTOGRÀFICA I T.

47,80%

80,14%

6,70%

56,94%

5,61

9,50%

31,33%

ETS GESTIÓ DE L’EDIFICACIÓ

56,39%

66,77%

3,49%

79,52%

6,93

6,41%

48,13%

ES INFORMÀTICA APLICADA

63,09%

64,47%

7,88%

92,23%

6,74

6,21%

34,72%

EPS ALCOI

57,58%

71,97%

5,33%

71,36%

6,38

4,81%

35,97%

F. BELLES ARTS

86,55%

92,45%

5,49%

98,36%

6,46

34,93%

18,25%

F. ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ E.

67,64%

91,01%

11,25%

94,13%

6,58

21,05%

43,39%

F. INFORMÀTICA

69,83%

81,33%

6,47%

98,01%

6,11

18,81%

26,37%

EPS GANDIA

57,47%

67,73%

5,76%

69,74%

6,61

20,81%

22,90%

62,38%

78,17%

2,89%

92,70%

6,19

31,87%

15,78%

4,79% 82,73%

6,46

ETSE TELECOMUNICACIÓ
Total variable

62,53% 72,12%

PEM Taxa d’alumnes que
realitzen pràctiques en empreses

72,70%

61,20%

TAD2 Taxa d’admissió en 1a i 2a
preferència

62,33%

ETS ARQUITECTURA

TABAN Taxa d’abandó de
l’alumnat dels seus estudis

ETSE AGRÒNOMS

TRDE Taxa de rendiment discent
dels egressats

CENTRE

TRDA Taxa de rendiment discent
de l’alumnat

ISAD Índex de satisfacció de
l’alumnat amb la docència rebuda

Indicadors relatius a resultats als centres docents (Exercici 2004*1 + Ex.)

19,64% 28,42%
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ISAD/ Nivell respecte al
màxim UPV

TME/ Nivell respecte al
màxim UPV

PEM/ Nivell respecte al
màxim UPV

78,64%

96,50% 67,74%

96,20%

68,48%

51,98%

TAD2/ Nivell respecte al
màxim UPV

72,02%

TABAN/ Nivell respecte
al màxim UPV

ETSE AGRÒNOMS

TRDE/ Nivell respecte al
màxim UPV

CENTRE

TRDA/ Nivell respecte al
màxim UPV

El pressupost de despeses per a 2006

ETS ARQUITECTURA

70,71%

67,49% 100,00% 99,34%

69,91%

89,09%

43,55%

ETSE CAMINS, CANALS I PORTS

65,16%

69,87%

95,28% 84,62%

82,67%

43,53%

54,63%

ETSE INDUSTRIALS

68,54%

76,43%

96,44% 95,27%

71,44%

80,09%

53,04%

ETS ENGINYERIA DEL DISSENY

73,62%

86,86%

96,10% 94,75%

94,28%

69,47%

63,26%

ETS MEDI RURAL I ENOLOGIA

72,41%

86,71%

96,32% 69,22%

97,79%

17,92%

63,86%

ETSE GEODÈSICA, CARTOGRÀFICA I T.

55,23%

86,68%

94,22% 57,89%

81,03%

27,18%

65,08%

ETS GESTIÓ DE L’EDIFICACIÓ

65,15%

72,21%

97,45% 80,84% 100,00%

18,36%

100,00%

ES INFORMÀTICA APLICADA

72,89%

69,74%

93,02% 93,77%

97,30%

17,79%

72,13%

EPS ALCOI

66,54%

77,85%

95,59% 72,54%

92,17%

13,76%

74,72%

100,00%

100,00%

95,43% 100,00%

93,26%

100,00%

37,91%

F. ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ E.

78,16%

98,44%

89,62% 95,70%

94,96%

60,26%

90,15%

F. INFORMÀTICA

80,68%

87,97%

94,44% 99,64%

88,20%

53,84%

54,78%

EPS GANDIA

66,41%

73,26%

95,16% 70,90%

95,39%

59,58%

47,58%

ETSE TELECOMUNICACIÓ

72,08%

84,55%

98,06% 94,25%

89,39%

91,23%

32,79%

F. BELLES ARTS

Total variable
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Costos unitaris 18.028,06

0,25

18,07

Taxa d’actualització

Crèdit impartit de
laboratori

Crèdit impartit

Alumne

Crèdit matriculat

PRESSUPOST PER
ACTIVITAT

Cost fix

Pressupost de despeses de funcionament i inversions menors de centres docents

7,79

19,67

2,52

1,03

ETSE AGRÒNOMS

18.028,06

33.243,12

37.136,45

26.227,62

2.582,86

117.218,12

ETS ARQUITECTURA

18.028,06

77.053,16

65.020,42

33.149,13

15.742,24

208.993,01

ETSE CAMINS, CANALS I PORTS

18.028,06

50.502,55

52.171,75

23.917,51

11.610,40

156.230,27

ETSE INDUSTRIALS

18.028,06

61.060,82

67.098,61

42.476,56

5.114,40

193.778,46

ETS ENGINYEERIA DEL DISSENY

18.028,06

82.155,96

76.043,89

30.039,21

17.338,41

223.605,53

ETS MEDI RURAL I ENOLOGIA

18.028,06

24.125,20

25.950,34

11.335,88

11.218,04

90.657,53

ETSE GEODÈSICA, CARTOGRÀFICA I T.

18.028,06

14.828,06

17.601,41

10.493,43

2.669,79

63.620,76

ETS GESTIÓ DE L’EDIFICACIÓ

18.028,06

36.901,48

54.466,80

18.757,04

11.095,13

139.248,50

ES INFORMÀTICA APLICADA

18.028,06

36.129,63

39.088,15

19.110,53

1.327,52

113.683,89

EPS ALCOI

18.028,06

46.973,73

37.949,66

25.604,90

11.293,76

139.850,11

F. BELLES ARTS

18.028,06

40.055,59

38.202,66

28.961,91

4.895,11

130.143,33

F. ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ E.

18.028,06

25.666,20

32.275,28

10.066,20

6.072,18

92.107,93

F. INFORMÀTICA

18.028,06

25.892,31

27.956,25

18.827,11

3.191,95

93.895,68

EPS GANDIA

18.028,06

47.688,47

50.238,12

23.026,34

29.504,40

168.485,40

ETSE TELECOMUNICACIÓ

18.028,06

29.132,39

33.124,63

17.346,98

4.287,40

101.919,47

270.420,96 631.408,66

654.324,40

339.340,36

Total pressupost distribuït

137.943,60 2.033.437,99

Assignació pressupost 2006 per
impartició específica de crèdits de
laboratori

Pressupost activitat 2006

Assignació per crèdits impartits de
laboratori

Assignació per crèdits impartits

Assignació per nombre d’alumnes

CENTRE

Assignació per crèdit matriculat i
índex de complexitat administrativa

Pressupost mínim

PRESSUPOST PER ACTIVITAT

92.608,67

92.608,67
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ISAD Índex de Satisfacció de
l’Alumnat amb la Docència Rebuda

TME Índex de mesos d’intercanvi
d’alumnes en programes
internacionals

PEM Taxa d’alumnes que realitzen
pràctiques en empreses

5,50%

5,50%

5,50%

5,50%

5,50%

ISAD Índex de Satisfacció
de l’Alumnat amb la Docència
Rebuda

TME Índex de mesos
d’intercanvi d’alumnes en
programes internacionals

PEM Taxa d’alumnes que
realitzen pràctiques en
empreses

5,50%

TAD2 Taxa d’Admissió en 1a i 2a
preferència

5,50%

TAD2 Taxa d’Admissió en 1a i
2a preferència

TRDE Taxa de Rendiment Discent
dels Egressats

% Incentiu sobre pressupost d’activitat

TABAN Taxa d’Abandó de l’Alumnat
dels seus Estudis

PRESSUPOST
PER RESULTATS

TRDA Taxa de Rendiment Discent
de l’Alumnat

El pressupost de despeses per a 2006

TRDA Taxa de Rendiment
Discent de l’Alumnat

TRDE Taxa de Rendiment
Discent dels Egressats

TABAN Taxa d’Abandó de
l’Alumnat dels seus Estudis

PRESSUPOST PER RESULTATS

ETSE AGRÒNOMS

4.643,00

5.069,60

6.221,66

4.367,35

6.202,19

4.414,79

3.351,41

34.270,00

ETS ARQUITECTURA

8.128,12

7.758,22

11.494,62

11.418,99

8.035,94

10.240,94

5.005,46

62.082,29

ETSE CAMINS, CANALS I PORTS

5.598,81

6.003,90

8.187,34

7.270,73

7.103,90

3.740,25

4.694,30

42.599,22

CENTRE

Pressupost
resultats
2006

ETSE INDUSTRIALS

7.304,53

8.145,61

10.278,38

10.153,99

7.614,04

8.535,67

5.653,30

57.685,51

ETS ENGINYERIA DEL DISSENY

9.053,71

10.682,87

11.818,59

11.652,27

11.595,14

8.543,88

7.780,20

71.126,66

ETS MEDI RURAL I ENOLOGIA

3.610,69

4.323,66

4.802,53

3.451,46

4.876,02

893,32

3.184,26

25.141,95

ETSE GEODÈSICA, CARTOGRÀFICA I T.

1.932,67

3.033,19

3.296,73

2.025,49

2.835,28

951,16

2.277,30

16.351,83

ETS GESTIÓ DE L’EDIFICACIÓ

4.989,76

5.530,69

7.463,67

6.191,45

7.658,67

1.405,95

7.658,67

40.898,83

ES INFORMÀTICA APLICADA

4.557,71

4.360,35

5.816,33

5.862,95

6.083,80

1.112,29

4.509,87

32.303,30

EPS ALCOI

5.117,81

5.987,68

7.352,89

5.579,89

7.089,83

1.058,16

5.747,64

37.933,90

F. BELLES ARTS

7.157,88

7.157,88

6.831,08

7.157,88

6.675,25

7.157,88

2.713,55

44.851,41

F. ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ E.

3.959,38

0,00

4.540,14

4.848,08

4.810,66

3.052,86

4.566,76

25.777,88

F. INFORMÀTICA

4.166,56

4.543,13

4.877,30

5.145,44

4.555,08

2.780,55

2.828,83

28.896,88

EPS GANDIA

6.153,78

6.789,01

8.818,61

6.569,79

8.839,89

5.521,44

4.408,78

47.101,31

ETSE TELECOMUNICACIÓ

4.040,26

4.739,59

5.497,05

5.283,02

5.010,70

5.113,85

1.838,24

31.522,72

Total Variable
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80.414,66 84.125,37 107.296,92

96.978,78 98.986,38
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PRESSUPOST 2006
Pressupost per activitat de despeses de funcionament i inversions menors de departaments
Taxa d’actualització
Valors base 2004

9.737,43

38,95

14,37

1,03

Pressupost activitat
base

224,43

9.004,27

14,80

12,00

122,75

21.799,83

40.833,66

40,12

606,18

24.320,33

14,80

18,00

226,05

60.218,14

94.568,02

CIÈNCIA ANIMAL

10.029,56

40,12

407,98

16.368,42

14,80

15,00

136,50

30.302,20

56.700,18

COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA

10.029,56

40,12

386,73

15.515,85

14,80

6,50

87,00

8.369,18

33.914,59

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL,
DOCUMENTACIÓ I HISTÒRIA DE L’ART

10.029,56

40,12

1.105,89

44.369,01

14,80

9,00

339,90

45.273,49

99.672,06

COMUNICACIONS

10.029,56

40,12

1.722,91

69.124,25

14,80

5,50

602,60

49.050,35

128.204,15

CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE
BÉNS

10.029,56

40,12

643,30

25.929,97

14,80

9,25

254,70

34.867,51

70.827,04

CONSTRUCCIONS
ARQUITECTÒNIQUES

10.029,56

40,12

1.714,74

69.879,72

14,80

3,50

577,88

29.933,40

109.842,67

DIBUIX

10.029,56

40,12

1.275,71

51.182,30

14,80

5,50

553,80

45.078,14

106.289,99

ECONOMIA I CIÈNCIES SOCIALS

10.029,56

40,12

1.357,28

54.454,94

14,80

4,50

386,52

25.741,56

90.226,05

ECOSISTEMES AGROFORESTALS

10.029,56

40,12

476,33

19.110,66

14,80

9,25

196,04

26.837,17

55.977,39

ESCULTURA

10.029,56

40,12

1.020,23

40.932,28

14,80

8,00

413,40

48.945,27

99.907,11

ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ
OPERATIVA APLICADES I QUALITAT

10.029,56

40,12

956,15

38.361,35

14,80

5,50

409,15

33.303,93

81.694,84

EXPRESSIÓ GRÀFICA
ARQUITECTÒNICA

10.029,56

40,12

1.313,04

52.680,00

14,80

2,50

529,30

19.583,59

82.293,14

EXPRESSIÓ GRÀFICA EN
L’ENGINYERIA

10.029,56

40,12

1.049,95

42.124,66

14,80

3,50

365,00

18.906,50

71.060,72

FÍSICA APLICADA

10.029,56

40,12

2.062,91

82.765,26

14,80

6,50

676,61

65.088,17

157.882,99

IDIOMES

10.029,56

40,12

1.789,10

71.779,83

14,80

3,50

746,15

38.649,55

120.458,94

INFORMÀTICA DE SISTEMES I
COMPUTADORS

10.029,56

40,12

1.784,38

71.590,46

14,80

8,00

770,25

91.195,20

172.815,22

ENGINYERIA CARTOGRÀFICA,
GEODÈSIA I FOTOGRAMETRIA

10.029,56

40,12

1.307,03

52.438,88

14,80

5,50

646,90

52.656,28

115.124,71

Crèdits impartits
pràctiques

40,12

10.029,56

Coeficient
d’experimentalitat

10.029,56

BIOTECNOLOGIA

Departaments

Cost Crèdit Impartit

BIOLOGIA VEGETAL

Pressupost mínim

Pressupost assignat
per crèdits impartits
laboratori

Cost Crèdit Impartit
Pràctiques Lab+Camp

Pressupost assignat per
crèdits impartits totals

Crèdits impartits totals

Pressupost Corregit per dades POD
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ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ I
PROJECTES D’ENGINYERIA CIVIL

10.029,56

40,12

718,63

ENGINYERIA DE SISTEMES I
AUTOMÀTICA

10.029,56

40,12

ENGINYERIA DEL TERRENY

10.029,56

40,12

ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURA
DEL TRANSPORT

10.029,56

40,12

ENGINYERIA ELÈCTRICA

10.029,56

ENGINYERIA ELECTRÒNICA

10.029,56

ENGINYERIA HIDRÀULICA I MEDI
AMBIENT

28.831,89

14,80

12,00

221,58

39.351,57

78.213,02

800,50

32.116,57

14,80

8,00

303,30

35.909,78

78.055,90

380,30

15.257,88

14,80

6,50

137,26

13.204,06

38.491,50

262,27

10.522,44

14,80

4,50

42,20

2.810,45

23.362,44

40,12

842,86

33.816,08

14,80

6,50

360,70

34.698,43

78.544,07

40,12

1.662,68

66.707,78

14,80

9,25

879,75

120.434,61

197.171,95

10.029,56

40,12

1.010,77

40.552,74

14,80

6,50

252,75

24.313,91

74.896,20

ENGINYERIA MECÀNICA I DE
MATERIALS

10.029,56

40,12

1.554,20

62.355,49

14,80

9,25

634,15

86.812,85

159.197,90

ENGINYERIA QUÍMICA I NUCLEAR

10.029,56

40,12

938,96

37.671,67

14,80

12,00

411,51

73.082,26

120.783,49

ENGINYERIA RURAL I
AGROALIMENTÀRIA

10.029,56

40,12

633,70

25.424,45

14,80

5,50

220,34

17.935,20

53.389,21

ENGINYERIA TÈXTIL I PAPERERA

10.029,56

40,12

308,84

12.390,86

14,80

12,00

125,90

22.359,25

44.779,67

MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS

10.029,56

40,12

479,80

19.249,88

14,80

9,25

210,40

28.803,00

58.082,44

MATEMÀTICA APLICADA

10.029,56

40,12

2.959,10

118.720,98

14,80

2,50

934,95

34.592,24

163.342,78

MECÀNICA DEL MEDI CONTINU I
TEORIA D’ESTRUCTURES

10.029,56

40,12

1.119,21

44.903,42

14,80

3,50

403,70

20.911,11

75.844,09

MECANITZACIÓ I TECNOLOGIA
AGRÀRIA

10.029,56

40,12

212,68

8.532,86

14,80

9,25

72,50

9.924,99

28.487,40

ORGANITZACIÓ D’EMPRESES,
ECONOMIA FINANCERA I
COMPTABILITAT

10.029,56

40,12

1.860,27

74.635,22

14,80

3,50

532,98

27.607,64

112.272,41

PINTURA

10.029,56

40,12

1.011,56

40.584,43

14,80

5,50

444,30

36.165,07

86.779,06

PRODUCCIÓ VEGETAL

10.029,56

40,12

685,64

27.508,31

14,80

12,00

268,34

47.655,93

85.193,80

PROJECTES ARQUITECTÒNICS

10.029,56

40,12

1.334,35

53.534,97

14,80

5,50

670,83

54.604,13

118.168,66

PROJECTES D’ENGINYERIA

10.029,56

40,12

756,86

30.365,71

14,80

5,50

285,30

23.222,81

63.618,07

QUÍMICA

10.029,56

40,12

952,30

38.206,88

14,80

18,00

381,70

101.682,21

149.918,65

SISTEMES INFORMÀTICS I
COMPUTACIÓ

10.029,56

40,12

2.899,96

116.348,24

14,80

5,50 1.488,64

121.172,11

247.549,91

TECNOLOGIA D’ALIMENTS

10.029,56

40,12

821,39

32.954,69

14,80

12,00

295,03

52.395,95

95.380,20

TERMODINÀMICA APLICADA

10.029,56

40,12

323,06

12.961,37

14,80

12,00

105,60

18.754,07

41.745,00

URBANISME

10.029,56

40,12

1.073,86

43.083,95

14,80

4,50

255,19

16.995,21

70.108,71

1.811.168,30

4.131.670,01

Total variable
Total pressupost distribuït
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PRESSUPOST 2006
Pressupost per resultats de despeses de funcionament i inversions menors de departaments (2004*1+2003*0,75+2002*0,50)
Posició respecte al màxim

Pressupost per
resultats

36,00%
% s/Màxim = 100

SIUV-BIDT Nre. mesos
contracte becari/doctor
TC

4,00%
% s/Màxim = 100

SIUV-TDOC Tesis
doctorals llegides/
doctor TC

10,00%
% s/Màxim = 100

% s/Màxim = 100

11,00%
SIUV-RIDT Recursos
IDT per EDP

Departaments

11,00%
ISEX Índex sexennis

Pes relatiu

79,11%

166,01

0,22%

0,33

12,69%

1,26

6,04%

4.179,84

1,37

79,48%

18.168,13

23,61%

1,50

58,43%

3,31

15,87%

16.850,55

1,72

100,00%

21.031,24

27,33%

0,82

31,67%

3,28

15,69%

10.093,71

COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA

0,77

44,95%

16.054,69

20,87%

0,77

29,84%

3,11

14,90%

3.669,28

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL,
DOCUMENTACIÓ I HISTÒRIA DE
L’ART

0,36

20,69%

3.392,39

4,41%

1,80

69,85%

1,31

6,28%

9.964,54

COMUNICACIONS

1,36

79,09%

28.939,55

37,61%

0,77

29,96%

5,36

25,69%

21.617,21

CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE
BÉNS

0,63

36,63%

8.515,16

11,07%

1,73

67,25%

7,77

37,22%

9.533,77

CONSTRUCCIONS
ARQUITECTÒNIQUES

0,29

16,89%

26.898,73

34,96%

0,30

11,74%

1,06

5,07%

7.777,38

DIBUIX

0,05

2,97%

1.914,34

2,49%

1,33

51,52%

1,03

4,94%

6.324,41

ECONOMIA I CIÈNCIES SOCIALS

0,86

49,96%

10.149,46

13,19%

1,17

45,46%

2,44

11,67%

10.790,84

ECOSISTEMES AGROFORESTALS

0,82

47,52%

49,38

0,06%

1,23

47,91%

2,09

9,99%

5.835,86

ESCULTURA

0,38

22,07%

2.330,76

3,03%

1,73

67,19%

0,84

4,03%

9.631,81

ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ
OPERATIVA APLICADES I QUALITAT

0,67

38,84%

3.126,11

4,06%

0,67

25,89%

0,26

1,25%

6.011,62

EXPRESSIÓ GRÀFICA
ARQUITECTÒNICA

0,19

11,16%

14.917,78

19,39%

0,84

32,47%

1,65

7,90%

5.697,82

EXPRESSIÓ GRÀFICA EN
L’ENGINYERIA

0,33

19,00%

31.653,92

41,14%

1,25

48,69%

6,31

30,21%

9.019,49

FÍSICA APLICADA

0,74

43,23%

9.638,54

12,53%

0,22

8,58%

0,64

3,06%

11.231,39

IDIOMES

0,50

28,77%

1.037,93

1,35%

0,57

22,19%

0,43

2,04%

6.762,91

INFORMÀTICA DE SISTEMES I
COMPUTADORS

1,05

61,20%

10.183,78

13,24%

0,68

26,33%

1,34

6,44%

19.145,20

ENGINYERIA CARTOGRÀFICA,
GEODÈSIA I FOTOGRAMETRIA

0,03

1,93%

9.672,18

12,57%

0,91

35,25%

1,26

6,06%

6.171,86

BIOLOGIA VEGETAL

1,36

BIOTECNOLOGIA
CIÈNCIA ANIMAL
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ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ I
PROJECTES D’ENGINYERIA CIVIL

0,68

39,54%

19.702,64

25,61%

0,40

15,35%

2,06

9,85%

7.113,98

ENGINYERIA DE SISTEMES I
AUTOMÀTICA

0,68

39,78%

69.123,81

89,84%

0,44

17,12%

3,84

18,40%

13.040,38

ENGINYERIA DEL TERRENY

0,36

20,95%

6.392,78

8,31%

0,25

9,67%

0,28

1,34%

1.631,71

ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURA
DEL TRANSPORT

0,83

48,43%

35.851,12

46,60%

0,37

14,54%

6,16

29,50%

3.057,48

ENGINYERIA ELÈCTRICA

0,25

14,62%

5.998,49

7,80%

0,69

26,85%

1,25

5,99%

4.234,20

ENGINYERIA ELECTRÒNICA

0,93

53,82%

10.923,39

14,20%

0,71

27,55%

2,07

9,90%

20.964,38

ENGINYERIA HIDRÀULICA I MEDI
AMBIENT

0,87

50,70%

26.400,37

34,31%

1,33

51,76%

9,12

43,71%

12.189,52

ENGINYERIA MECÀNICA I DE
MATERIALS

0,75

43,58%

10.001,02

13,00%

0,95

37,03%

2,27

10,89%

16.496,36

ENGINYERIA QUÍMICA I NUCLEAR

1,07

62,26%

9.797,14

12,73%

0,58

22,37%

4,15

19,90%

13.626,32

ENGINYERIA RURAL I
AGROALIMENTÀRIA

0,09

5,13%

15.165,88

19,71%

0,50

19,50%

2,83

13,55%

2.789,25

ENGINYERIA TÈXTIL I PAPERERA

0,79

45,70%

5.243,32

6,81%

2,57

100,00%

0,00

0,00%

7.064,79

MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS

1,47

85,46%

76.938,95

100,00%

1,60

62,34%

20,87 100,00%

17.793,23

MATEMÀTICA APLICADA

0,87

50,66%

1.088,90

1,42%

0,33

12,69%

0,27

1,29%

11.514,10

MECÀNICA DEL MEDI CONTINU I
TEORIA D’ESTRUCTURES

0,16

9,21%

10.588,67

13,76%

0,52

20,24%

1,07

5,11%

3.607,14

MECANITZACIÓ I TECNOLOGIA
AGRÀRIA

0,80

46,61%

18.041,40

23,45%

1,35

52,44%

14,03

67,23%

4.455,26

ORGANITZACIÓ D’EMPRESES,
ECONOMIA FINANCERA I
COMPTABILITAT

0,26

15,37%

16.074,56

20,89%

1,94

75,27%

1,30

6,22%

13.208,32

PINTURA

0,17

10,16%

529,48

69,00%

1,02

39,66%

0,74

3,52%

4.599,64

PRODUCCIÓ VEGETAL

0,99

57,66%

10.696,53

13,90%

1,08

42,09%

2,95

14,13%

10.774,13

PROJECTES ARQUITECTÒNICS

0,44

25,67%

58.800,45

76,42%

0,60

23,31%

9,96

47,70%

18.279,44

PROJECTES D’ENGINYERIA

0,31

17,80%

2.314,76

3,01%

1,26

49,05%

1,57

7,52%

4.768,22

QUÍMICA

1,16

67,54%

15.838,79

20,59%

0,83

32,18%

2,88

13,81%

20.185,81

SISTEMES INFORMÀTICS I
COMPUTACIÓ

1,07

62,14%

13.595,38

17,67%

1,15

44,57%

2,31

11,07%

33.863,91

TECNOLOGIA D’ALIMENTS

1,61

93,65%

5.547,25

7,21%

1,87

72,62%

2,12

10,16%

17.896,96

TERMODINÀMICA APLICADA

1,66

96,34%

13.919,63

18,09%

0,66

25,52%

8,08

38,72%

6.966,48

URBANISME

0,36

20,84%

13.548,95

17,61%

0,27

10,32%

2,56

12,26%

4.032,74

Total variable

454.463,26

Com s’ha assenyalat anteriorment, la distribució del pressupost per resultats calculat es realitzarà a departaments, instituts universitaris i ens propis d’investigació, en funció de la contribució de cada PDI integrant d’aquests tres tipus d’estructures a aquests.
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6.4.3. Despeses de programes de millora docent i I+D+i
L’assignació de recursos a programes de suport a la millora docent i d’investigació, desenvolupament tecnològic i innovació, s’actualitzaran amb caràcter general amb la previsió oficial
d’inflació respecte a l’actual pressupost 2005, i la distribució interna per programes i accions
s’adequarà a les reorganitzacions competencials derivades de la nova configuració del Consell
Directiu de la UPV.
Addicionalment a l’anterior, es proposa ampliar els programes ja existents en els termes següents:

•

Programes de suport a la millora docent:
Línies de suport a la millora docent

Cost anual
consolidat

Cost en
pressupost 2006

D1

Ampliació de la dotació de l’acció complementària a l’ensenyament fins a
644,051,79 (igual ACI).

217.535,67 €

217.535,67 €

D2

Dotació d’un fons específic per a atendre les necessitats d’equipament docent
de les noves titulacions.

150.000,00 €

150.000,00 €

D3

Assignació de dos complements de subdirector de centre (sense descàrrega
d’obligacions docents), per als centres que articulen la posada en marxa efectiva
d’iniciatives de relacions amb l’entorn: càtedres d’empresa, amb aportació de
fons anuals per aquestes, etc.

96.451,00 €

96.451,00 €

75.000,00 €

75.000,00 €

583.069,59 €

583.069,59 €

Total recursos nets assignats

1.122.056,26 €

1.122.056,26 €

Cost pressupostari net anual

538.986,67 €

538.986,67 €

D4

Posada en marxa de l’empresa de treball temporal per a alumnes UPV.

D5

Ampliació dels programes d’intercanvi acadèmic, consolidant l’esforç
pressupostari net de la UPV i incorporant el finançament superior extern de MEC
i GV. (No suposa finançament UPV addicional.)

El pressupost 2006 recull, a més de l’ampliació dels crèdits anteriors, la dotació de crèdits per
un import de 46.410,00 euros per al funcionament del Centre de Llengües.

•

Programes de suport a la millora I+D+i:
L’activitat d’I+D+i ha crescut amb força a la UPV durant els últims anys, ja que s’ha duplicat des de 1998 fins a 2004.
167

GESTIÓ ECONÒMICA
El pressupost de despeses per a 2006

Evoució d'Ingressos Activitats art.83 LOU.
Liquidacions UPV 1999-2004
Milers d'euros

50.000,00
45.000,00
40.000,00
35.000,00

1999

2000

2001

36.449,00

1998

43.738,10

5.000,00

31.583,00

10.000,00

24.920,00

15.000,00

22.756,00

20.000,00

29.487,00

25.000,00

41.455,00

30.000,00

2003

2004

2002

Les estructures de gestió de la investigació, inicialment reduïdes, disperses i sota l’adscripció
dels departaments, s’han transformat en unitats més consolidades, que han tingut distints nivells de reconeixement orgànic, i que presenten diferents intensitats de coordinació i integració:
grups d’investigació UPV, estructures pròpies d’investigació UPV, instituts universitaris i instituts mixtos UPV/CSIC.
Aquesta situació de progressiva estructuració comporta alguns efectes sobre l’organització
competencial existent actualment que s’ha de tenir en compte. Els departaments, fins ara
competents i interlocutors pràcticament únics sobre l’activitat investigadora, han de compartir
aquesta funció amb les noves estructures d’I+D+i.
Considerant els aspectes assenyalats, sembla lògic que l’assignació de recursos del pressupost de la UPV als instituts universitaris i els ens propis d’investigació, en concepte d’ajuda al
suport de la seua activitat es materialitze en el futur de manera més flexible i seguint pautes
diferents de les de centres o departaments.
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En aquest sentit, sembla adequat plantejar-se inicialment accions encaminades a la consolidació i la integració de les estructures, per a posteriorment anar establint un programa d’incentius
a les unitats i a les persones, que valore els rendiments acadèmics del professorat i del personal d’investigació en tota la seua extensió; és a dir, considerant anualment l’activitat docent
desplegada i els resultats d’I+D+i obtinguts.
Aquesta estratègia no pot obviar la necessitat de reconsiderar els recursos aportats fins ara als
departaments, en la mesura que una part d’aquests (de plantilla administrativa o d’assignació
econòmica) responien a l’activitat d’I+D+i que s’ha trasllat als instituts universitaris i els ens
propis d’investigació.
Sense perjudici del que determine el Pla Estratègic, en el transcurs de l’any que ve sobre tot el
que s’assenyala anteriorment, i des de la convicció que el creixement i la qualitat de la nostra
activitat d’I+D+i requereix la consolidació i la millora del funcionament integrat dels instituts
universitaris i els ens propis d’investigació, el pressupost de la UPV per a 2006 es proposa
recollir una política d’explícita de suport a l’estructuració d’aquesta formulada en els termes
següents:
Línies de suport a la consolidació dels IU i EPI

Cost anual
consolidat

Cost en
pressupost 2006

I1

Ampliació en 20 dotacions les places de programa PAI4, fins a assolir un total de 60.

720.000,00 €

360.000,00 €

I2

Dotació de 10 places de personal administratiu per a la gestió
economicoadministrativa associada a l’activitat d’I+D+i (finançada amb recursos
públics o privats), dels instituts universitaris.

309.500,00 €

154.750,00 €

I3

Dotació de fins a 8 places de personal administratiu (agrupat en 2 o 3 unitats de
servei, en localitzacions pròximes a les EPI) per a la gestió economicoadministrativa
associada a l’activitat d’I+D+i (finançada amb recursos públics o privats), dels EPI.

247.600,00 €

123.800,00 €

I4

Assignació d’un complement per càrrec acadèmic als directors d’EPI (a partir d’un
cert nivell de valor agregat de VAIP) equivalent al de subdirector de centre.

78.822,00 €

47.293,20 €

I5

Dotació d’una assignació per a cobertura de despeses de funcionament dels IU i
EPI (assignada en funció de VIAIP).

230.678,50 €

230.678,50 €

I6

Distribució als IU i EPI del pressupost per resultats assignat a departament per
variables I+D+i proporcionalment a la contribució a aquests de la PDI integrants
dels diferents IU i EPI. (No suposa despesa addicional.)

273.611,55 €

273.611,55 €

Total recursos nets assignats

1.860.212,05 €

1.190.133,25 €

Cost pressupostari net anual

1.586.600,50 €

916.521,70 €
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Per a la instrumentació de les noves línies de suport a la millora d’I+D+i es proposa aplicar els
criteris d’assignació següents:

•

I1 / S’assignaran seguint els mateixos criteris del programa original PAI4 i prenent en consideració la distribució de les primeres 40 places d’aquest programa, distribuint un conjunt
de 60 places.

•

I2 / S’assignaran als instituts universitaris. No es podrà assignar a cap institut més de 2
dotacions. A aquells instituts que no se’ls assigne plaça rebran el servei a través de les
places dotades en I3.

•

I3 / S’assignaran configurant dos o tres unitats de servei que atendran a una agrupació
d’EPI localitzades per proximitat geogràfica. La dotació de places de I3 podrà incrementarse, si és el cas, per les no assignades en I2.

La Comissió Econòmica i de Recursos Humans realitzarà una proposta de criteris d’assignació
de I1 i I2 a la Comissió d’Investigació, i a aquest efecte considerarà els conceptes següents:
○ Variables: VIAIP, recursos liquidats, nre. de projectes actius, etc.
○ Recursos aportats per la UPV a les diferents estructures d’investigació de la UPV per
tots els conceptes, així com la productivitat d’aquestes en termes de VIAIP/Recursos
globals assignats.
○ Nivell d’integració i coordinació interna dels IU i les EPI (funcionament integrat, pressupost propi, recursos compartits, etc.), i molt especialment el seu compromís d’aportació
de recursos complementaris als aportats per la UPV, al funcionament d’aquestes (p.
ex.: compromís de finançar la contractació d’un auxiliar administratiu complementari a
l’assignat per L1 i L2 per un període de tres anys).
En el transcurs de l’exercici 2006 podrà incrementar-se la dotació de places de les línies I2 i
I3, en aquelles places que puguen amortitzar-se en l’estructura administrativa dels departaments, a causa del trasllat de l’activitat de gestió de la I+D+i als IU i les EPI.
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Seguint la pauta del programa PAI4, les places dotades en I2 i I3 seran assignades per la Comissió d’Investigació per tres anys als IU i EPI, i atesa la seua naturalesa funcional dependran
orgànicament de la Gerència.

•

I4 / Addicionalment a l’anterior, i d’acord amb el que preveu L4, s’assignaran a aquells IU
i EPI que superen una producció agregada de VIAIP > 400. L’assignació no portarà associada descàrrega acadèmica de cap naturalesa.
En el transcurs de l’exercici 2006 podrà reassignar-se la dotació de subdirectors
d’investigació dels departaments, pel trasllat de l’activitat de gestió de la I+D+i als IU i les
EPI.

•

I5 / S’assignarà una dotació de 10.029,56 euros (equivalent a la component fixa dels departaments) als IU i les EPI amb un VIAIP> 1.500 i de 5.014,83 euros a aquells amb un
VIAIP> 400.

•

I6 / S’atribuirà a cada IU i les EPI els recursos assignats per resultats als departaments
generats pel professorat pertanyent a grups d’I+D+i que en formen part.

6.4.4. 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 esmentades es mantenen en els nivells assignats el 2005 amb l’increment de la inflació prevista, excepte algunes variacions puntuals derivades de major activitat d’alguns serveis, especialment
Esports, i l’ampliació de les dotacions d’acció social, específicament ajudes per a Escola Infantil, intercanvi de vacances del PDI, etc. La nova estructura de vicerectorats també ha requerit
una reordenació de l’assignació de crèdits per a la gestió el 2006. D’acord amb tot l’anterior,
l’assignació de crèdits per a 2006 té el detall seguent:
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UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
PRESSUPOST 2006
Pressupost de despeses d’oficines centralitzades
€ 2005
CONCEPTES DE DESPESES
* Govern universitari

€ 2006

Pr. Base

Pr. INICIAL

2005

2006

2.677.031,28

2.716.397,22

Variació
2005/2006

Explicació de la variació
3%

Ampliació

39.365,94

80.310,94

-40.945,00

1,47%

3,00%

-1,53%

Consell Social

118.503,03

122.058,12

3.555,09

3.555,09

0,00

Rectorat

408.490,15

420.744,85

12.254,70

12.254,70

0,00

Relacions Institucionals

600.959,19

474.087,97

-126.871,22

18.028,78

-144.900,00

Protocol i Actes Acadèmics

270.000,00

302.700,00

32.700,00

8.100,00

24.600,00

Comunicació

142.892,87

226.534,66

83.641,79

4.286,79

79.355,00

Àrea d’Informació

364.393,98

375.325,80

10.931,82

10.931,82

0,00

Planificació, Qualitat i Assumptes Econòmics

486.249,03

500.836,50

14.587,47

14.587,47

0,00

Estructura i Promoció

74.000,00

76.220,00

2.220,00

2.220,00

0,00

Delegació d’Alumnes

170.343,03

175.453,32

5.110,29

5.110,29

0,00

Casa de l’Alumne

41.200,00

42.436,00

1.236,00

1.236,00

0,00

4.089.186,51

4.349.751,34

260.564,83

122.675,60

137.889,23

6,37%

3,00%

3,37%

Acció Social

620.029,48

740.036,51

120.007,03

18.600,88

101.406,14

Programes de Promoció del Valencià

381.428,72

392.871,58

11.442,86

11.442,86

0,00

Cultura

973.365,92

1.002.566,90

29.200,98

29.200,98

0,00

Fons d’Art Contemporani

187.608,29

193.236,54

5.628,25

5.628,25

0,00

*Programes d’Acció Social i Culturals

Esports

1.175.430,00

1.247.175,99

71.745,99

35.262,90

36.483,09

Escola d’Estiu

411.815,81

424.170,28

12.354,47

12.354,47

0,00

Escola Infantil

87.979,00

90.618,37

2.639,37

2.639,37

0,00

Centre de Cooperació per al Desenvolupament

62.529,29

64.405,17

1.875,88

1.875,88

0,00

189.000,00

194.670,00

5.670,00

5.670,00

0,00

Cooperació i Projectes de Desenvolupament

6.4.5. Despeses de Serveis Generals
La programació del pressupost de la despesa dels Serveis Generals de la Universitat s’atén al
criteri general d’actualització amb la previsió de la taxa oficial d’inflació actualitza, amb l’excepció
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lògica dels conceptes de despesa que tenen com a principal factor explicatiu la variable superfície, que evolucionen d’acord amb la posada en servei d’aquesta.
En aquest sentit, està prevista l’entrada en funcionament des de l’inici de l’exercici 2006 de
noves superfícies amb una dimensió superior als 30.000 m2 (Informàtica i 2a fase CPI), que
repercutirà en el creixement de les despeses associades, la qual cosa suposa una variació del
8% de la superfície útil de la Universitat per a 3 trimestres de l’exercici.
La dotació de crèdit per a les despeses de manteniment, que han resultat insuficients en les
liquidacions dels últims exercicis, s’actualitzen per a poder atendre un manteniment d’edificis i
instal·lacions adequat, tant en els gestionats centralitzadament com els de gestió descentralitzada.
D’acord amb l’anterior, es dota l’estimació de necessitats de crèdit pressupostari següent:

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
PRESSUPOST 2006
Pressupost de despeses d’oficines centralitzades
€ 2005

CONCEPTES DE DESPESES
* Serveis Generals

Centre de Transferència de Tecnologia
Centre de Formació de Postgrau
Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicacions
Infraestructures
Manteniment
Secretaria General i Servei Jurídic
Serveis Generals
Tributs
Arrendaments
Reparació i Conservació
Subministraments elèctric, gas, aigua, etc.

Pr. Base

2005

€ 2006
Pr. INICIAL
2006

Variació
2005/2006

Explicació de la variació
3%

Ampliació

626.391,13

1.038.203,31

20.879.704,48

22.544.298,93

1.664.594,45
7,97%

3,00%

4,97%

122.400,00

126.072,00

3.672,00

3.672,00

0,00

122.400,00

126.072,00

3.672,00

3.672,00

0,00

1.668.767,68

1.718.830,71

50.063,03

50.063,03

0,00

189.694,71

41.200,00

-148.494,71

5.690,84

-154.185,55

2.132.559,54

2.740.536,32

607.976,78

63.976,79

543.999,99

293.023,74

301.812,44

8.788,70

8.790,71

-2,01

15.135.794,91

16.061.466,70

925.671,78

454.073,85

471.597,94

7.349,65

7.570,14

256.750,21

264.452,72

59.429,95

61.212,85

4.608.480,37

4.977.158,80
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Telèfon, correu i altres serveis de transport
Neteja, seguretat i altres treballs realitzats per empreses

808.809,68

833.073,97

8.155.275,15

8.807.697,17

Assegurances

477.030,44

491.341,36

Material d’oficina, fotocòpies i altres compres

176.366,21

181.657,20

Despeses diverses

258.751,93

266.514,49

Despeses de viatges, gestió i indemnitzacions

117.453,81

75.251,26

Inversions menors

210.097,50

95.536,75

Despeses descentralitzades

687.641,38

849.626,49

Despeses de manteniment

266.949,75

416.314,11

Beques de suport a pràctiques en empresa i pr.
internacionals

220.691,63

227.312,38

Pràctiques de camp

200.000,00

206.000,00

Institut de Formació de l’Administració i els Serveis
Universitaris

251.547,86

Òrgans sindicals
Oficina Verda
Salut Laboral

161.985,11

20.629,24

141.355,87

261.306,18

9.758,32

7.546,44

2.211,89

24.698,84

39.145,37

14.446,53

740,97

13.705,56

64.848,91

86.314,00

21.465,09

1.945,47

19.519,62

186.326,91

191.916,72

5.589,81

5.589,81

0,00

6.4.6. Despeses d’inversions en infraestructures
Les dotacions de despeses destinades a l’execució de la programació de la inversió en infraestructures es determinaran per mitjà de l’agregació de l’import de tres conceptes:

•
•

Previsió per al pagament dels certificats d’obres que es troben en execució.
Previsió per al pagament dels certificats derivats de les necessitats del programa
d’inversions RAM i equipament general, derivat de l’entrada en servei de nous espais docents, d’investigació i de serveis.

•

Previsió per al pagament dels certificats d’obres derivats de l’aplicació del Programa
d’Infraestructures de la UPV 2006-2009.

Les dades que contenen els quadres adjunts mostren la informació detallada del Programa d’Infraestructures 2006-2009, i les necessitats pressupostàries estimades de pagament,
que es deriven de l’execució de les obres en curs i programades d’infraestructures docents,
d’investigació i de reposició, ampliació i millora, per al conjunt del període i que ascendeixen a
321.861.636,90 euros. Les necessitats de pagament estimades fins a la finalització de l’exercici
2006 ascendeixen a 58.168.866,31 euros.
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El finançament estimat per al període s’avalua globalment en 331.539.961,64 euros, aplicables a aquesta finalitat de despeses, i s’obté per mitjà de l’aportació de 218.091927,21 euros
(65,86%) del pressupost ordinari de la UPV, a través de la generació d’estalvi intern en els
termes explicats en l’apartat 3 d’aquesta memòria sobre el compte financer de la institució;
64.087.391,35 euros (19,33%) seran aportats per la Generalitat Valenciana a través dels Programes d’Infraestructures Docents i Cientificotecnològics; 17.938.933,85 euros (5,41%) es
finançaran per Fons Estructurals Europeus ja concedits a la UPV, i la resta per mitjà de finançament per bestretes reintegrables del Ministeri d’Educació i Ciència, i per mitjà del recurs a mecanismes de finançament de col·laboració públic-privat (infraestructures generals
d’aparcaments, etc.).
El quadre següent mostra l’estructura de finançament del Programa d’Infraestructures 20062009:

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
RESUM D’INVERSIONS PROGRAMADES / EXECUTAT 2004, PRESSUPOST 2005 I PROGRAMADES 2006/2009
Obra

Import projecte

Executat a
31.12.2005

Anualitat 2006 Anualitat 2007 Anualitat 2008 Anualitat 2009

Finançament del Programa d’Infraestructures
Pressupost ordinari de la UPV

218.091.927,21

97.327.871,41 30.764.055,80 30.000.000,00 30.000.000,00

Programa Infraestructures Docents GV

38.155.391,35

Conveni C. Sanitat trasllat ETSMRE

14.382.000,00

0,00

1.438.200,00

5.752.800,00

5.752.800,00

Programa Infraestructures I+D+i GV

11.550.000,00

0,00

4.574.400,00

6.861.600,00

114.000,00

FEDER REGIONAL

2.962.166,35 17.767.178,51 14.183.424,91

30.000.000,00

3.242.621,58
1.438.200,00

6.911.781,40

6.911.781,40

0,00

0,00

0,00

0,00

11.027.152,45

11.027.152,45

0,00

0,00

0,00

0,00

Bestretes reintegrables MEC/Infraestructures

8.757.909,23

0,00

3.625.032,00

5.132.877,23

Previsió noves convocatòries A.R. MEC

9.034.800,00

0,00

6.747.600,00

2.287.200,00

13.629.000,00

0,00

4.155.250,00

9.473.750,00

0,00

0,00

FEDER ESTATAL

Finançament mitjançant mecanismes CPP
Totals generals INGRESSOS

331.539.961,64

118.228.971,61 62.324.116,31 71.404.452,14 45.857.021,58

33.725.400,00

Totals generals INGRESSOS
PRESSUPOSTARIS

317.910.961,64

118.228.971,61 58.168.866,31 61.930.702,14 45.857.021,58

33.725.400,00
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UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
RESUM D’INVERSIONS PROGRAMADES/ EXECUTAT 2004, PRESSUPOST 2005 I PROGRAMADES 2006/2009
Projecte

Import projecte

Executat a
31.12.2005

Anualitat 2006 Anualitat 2007 Anualitat 2008 Anualitat 2009

PROJECTES EN EXECUCIÓ
Campus de VERA
Reforma de la F. d’Informàtica

7.706.986,37

6.594.209,71

1.112.776,66

390.256,16

354.778,33

35.477,83

60.860,39

60.860,39

0,00

Reforma sala d’actes ETSECCCP

159.365,87

159.365,87

0,00

Reforma bloc nord ETSECCCP

579.075,36

534.454,83

44.620,53

Reforma 3a planta ES Informàtica Aplicada

407.658,16

407.658,16

0,00

12.097.141,51 11.166.592,16

930.549,35

Climatització ETS G. EDIFICACIÓ 3a FASE
Impermeabilització ETSE AGRÒNOMS

Aparcament C/ Adolfo Suárez
Reforma D. Enginyeria Mecànica

2.326.998,00

2.326.998,00

0,00

Zona de serveis alumnat. Edifici Rectorat

1.523.181,19

1.523.181,19

0,00

Casa de l’Alumne

4.645.077,39

4.645.077,39

0,00

591.911,56

455.316,59

136.594,97

770.712,15

592.855,50

177.856,65

23.356.568,14 19.759.909,05

3.596.659,09

Reforma bloc sud ETSECCCP
Climatització sud, nord, centre ETSECCCP 2a
planta
Edifici ADE/Cartografia (origen + modificació)
Rehabilitació galeria registrable fase II

481.636,94

481.636,94

Rehabilitació galeria registrable fase III

533.069,15

533.069,15

0,00

Rehabilitació galeria registrable fase IV

569.654,14

370.847,20

198.806,94

Impermeabilització coberta piscina

70.679,52

70.679,51

0,01

Vestidors piscina coberta prevenció legionel·la

47.993,96

0,00

47.993,96

599.195,30

544.723,00

54.472,30

12.658.207,44 11.507.461,31

1.150.746,13

Reforma plantes 1a i 2a ETS Informàtica Aplicada
Edifici Carbonell EPSA
Substitució climatització edificis A i B EPSG
Edifici ampliació ETSGE
Reforma de laboratoris D. de Química
Totals obres docents en execució
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0,00

599.809,39

545.281,26

7.301.558,27

0,00

3.650.779,13 3.650.779,13

54.528,13

1.168.957,09

0,00

1.168.957,09

78.646.553,45 62.634.955,54 12.360.818,77 3.650.779,13

0,00

0,00
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Projectes, obres menors i liquidacions
RAM + urbanitzacions obres urgents

35.490.992,15 10.890.474,28

6.340.000,00 6.550.000,00

6.000.000,00 6.000.000,00

Rehabilitació cobertes fase 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rehabilitació cobertes fase 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Equipament

16.502.186,86

4.702.186,86

3.000.000,00 3.000.000,00

3.000.000,00 3.000.000,00

Projectes

17.159.785,35

5.309.785,35

3.000.000,00 3.000.000,00

3.000.000,00 3.000.000,00

Escultures

213.075,26

213.075,26

0,00

0,00

0,00

0,00

Telefonia

103.569,94

103.569,94

0,00

0,00

0,00

0,00

1.108.722,90

1.108.722,90

0,00

0,00

0,00

0,00

Preu just, terrenys i sentències
Totals RAM, equipament, assistències
tècniques, etc.

70.578.332,46 22.327.814,59 12.340.000,00 12.550.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

OBRES PENDENTS DE LICITAR DE CARÀCTER DOCENT
Reforma Departament de Mecanització Agrària

1.249.035,81

0,00

Reforma ETSECCCP bloc D-5

1.024.975,05

0,00

Ampliació planta baixa ETSECCCP

1.874.147,13

0,00

Ampliació de l’ETSIS; Idiomes, C. Llengües

8.281.200,00

0,00

24.000.000,00

0,00

4.000.000,00 8.000.000,00

602.500,00

0,00

Seu nova ETSMRE

14.382.000,00

0,00

1.438.200,00 5.752.800,00

5.752.800,00 1.438.200,00

Fase II ETSA i ampliació ETSA/ETSECCP

16.537.664,75

0,00

4.593.795,76 5.512.554,92

5.512.554,92

918.759,15

Reformes edificis i urbanització EPSA

4.112.139,67

0,00

2.398.748,14 1.713.391,53

0,00

0,00

Biblioteca EPSG

7.992.178,54

0,00

3.330.074,39 3.996.089,27

666.014,88

0,00

Complementari i urbanització parcel·la FI i ETSIA

1.294.207,82

0,00

1.294.207,82

0,00

0,00

0,00

Nau per a D. Ciència Animal i urbanització

1.070.218,60

0,00

0,00

0,00

445.924,42

624.294,18

Ampliació ASIC i Biblioteca

4.320.000,00

0,00

0,00

180.000,00

Ampliació departaments zona ETSEI

2.160.000,00

0,00

0,00 1.620.000,00

Remodelació complex edificis FBA
Enderroc edificis FBA

Totals obres en projecte de caràcter DOCENT
Totals generals infraestructures DOCENTS i
GENERALS

88.900.267,37

0,00

0,00

768.731,29

0,00 1.249.035,81
256.243,76

0,00

0,00

0,00

624.715,71

1.249.431,42

0,00

345.050,00 4.140.600,00

3.795.550,00

0,00

0,00

301.250,00

8.000.000,00 4.000.000,00
301.250,00

0,00

2.160.000,00 1.980.000,00
540.000,00

0,00

0,00 18.168.807,40 33.346.681,00 28.423.525,63 8.961.253,34

238.125.153,28 84.962.770,13 42.869.626,18 49.547.460,13 40.423.525,63 20.961.253,34
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Ciutat Politècnica de la Innovació
IDI 2a fase, urbanització, edif. instal·lacions
(origen+modificació) i liquidació obra

5.654.808,60

0,00

Edifici IDI5 fase II (origen + modificació)

32.832.874,53 27.611.392,88

5.654.808,60

5.221.481,65

Totals obres en curs I+D+I

38.487.683,13 33.266.201,48

5.221.481,65

0,00

0,00

0,00

821.310,02

OBRES PENDENTS DE LICITAR D’INFRAESTRUCTURES I+D+I
Laboratori de Microscopia Electrònica

1.231.965,03

0,00

410.655,01

0,00

0,00

Edifici laboratoris Nanofotònica

8.500.000,00

0,00

3.777.777,78 4.722.222,22

0,00

0,00

Edifici IDI 3a fase

20.584.800,00

0,00

4.574.400,00 6.861.600,00

6.861.600,00 2.287.200,00

Totals obres en projecte d’infraestructures
I+D+I

30.316.765,03

0,00

9.173.487,80 11.994.477,23

6.861.600,00 2.287.200,00

Totals generals DESPESES infraestructures
I+D+I

68.804.448,16 33.266.201,48 14.394.969,45 11.994.477,23

6.861.600,00 2.287.200,00

OBRES PENDENTS DE LICITAR D’INFRAESTRUCTURES GENERALS
Instal·lació polinaus en zona est

360.000,00

0,00

360.000,00

0,00

0,00

0,00

Rehabilitació galeria registrable fase V

454.243,94

0,00

264.975,63

189.268,31

0,00

0,00

Projectes instal·lacions i s. laboral

478.791,52

0,00

279.295,05

199.496,47

0,00

0,00

Aparcament subterrani ETSET

3.450.000,00

0,00

287.500,00 3.162.500,00

0,00

0,00

Aparcament subterrani FBA/Agrònoms

3.375.000,00

0,00

843.750,00 2.531.250,00

0,00

0,00

Aparcament edifici IDI

6.804.000,00

0,00

3.024.000,00 3.780.000,00

0,00

0,00

Totals obres en projecte de caràcter DOCENT

14.922.035,46

0,00

5.059.520,69 9.862.514,78

0,00

0,00

Totals generals DESPESES

14.922.035,46

0,00

5.059.520,69 9.862.514,78

0,00

0,00

Totals generals DESPESES

321.851.636,90 118.228.971,61 62.324.116,32 71.404.452,14 47.285.125,63 23.248.453,34

Totals generals despeses pressupostàries

308.222.639,90 118.228.971,61 58.168.866,31 61.930.702,14 47.285.125,63 23.248.453,34
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6.4.7. Despeses i passius financers
El pressupost de la UPV per a 2006 preveu la dotació de crèdits per un import de 8.793.399,29
euros per a atendre despeses financeres derivades de les emissions de bons i préstecs en vigor, realitzades en els exercicis 1996 al 2004, en aplicació dels Programes Plurianuals d’Inversió
de la Generalitat Valenciana.
Així mateix, preveu una dotació de 196.459,38 euros per a atendre les despeses financeres
que puguen 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 funcionament del pressupost 2006.
Finalment, es doten 580.944,63 euros per a amortitzar l’anualitat 2006 del deute a llarg termini
del Pla d’Inversions i 1.376.412,12 euros per a finançar l’anualitat 2006 de l’amortització de les
bestretes reintegrables del concedits per l’Administració General de l’Estat per al finançament
d’equipament científic i infraestructures d’I+D+i.
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7.1. Vicerectorat de Cooperació i Projectes de Desenvolupament
La Universitat Politècnica de València (UPV) ha desenvolupat des de fa més d’una dècada una
intensa labor internacional, especialment a Amèrica central i del sud, als camps de la formació de postgrau, assistència tècnica, transferència de tecnologia i cooperació al desenvolupament.
D’aquesta manera, la UPV aspira a ser el reflex d’un nou model d’universitat oberta al món global, sense fronteres. En els últims anys hem realitzat una forta aposta per tenir una presència
internacional activa, amb una mobilitat creixent del professorat i una estreta col·laboració amb
el món empresarial amb l’objectiu de contribuir en la funció de transferència de coneixements i
interrelació universitat-empresa.
Un instrument de la UPV per a dur a terme aquesta presència internacional és el Vicerectorat
de Cooperació i Projectes de Desenvolupament, integrat per les àrees i centres de cooperació
al desenvolupament, CETA – UPV i Projectes de Desenvolupament. Actualment, la major part
de la seua activitat se situa a Amèrica central i del sud, Àfrica i Espanya. Els projectes, programes i actuacions que es realitzen es descriuen breument a continuació.

7.1.1. Projectes de desenvolupament
7.1.1.1. Projectes en execució vinculats a conveni

•

Projecte de Desenvolupament Integral a Santa Cruz de la Sierra (Bolívia), conclosa la primera fase al juliol de 2005, al desembre de 2006 va ser inclosa en els pressupostos de la
Generalitat Valenciana la dotació per a dur a terme la segona fase que s’iniciarà el 2006

•

Animació, Disseny i Desenvolupament de Minicadenes Productives en el Disseny Turístic
de Cartagena de Indias (Colòmbia)

•

Construcció i posada en funcionament d’un centre de formació i desenvolupament al municipi de Cotija de la Paz (Mèxic). Aquest projecte va finalitzar el 31 de desembre de 2005
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7.1.1.2.

•

Programes i projectes
internacionals

vinculats

a

convocatòries

nacionals

i

Investigació científica i tecnològica com ara Cooperació Universitària al Desenvolupament
(Tercera Fase)

•

La Universitat Politècnica de València al servei del Desenvolupament Humà: Articulació
d’un Sistema I+D+EsD

•

Un procés d’aprenentatge: experiències de Cooperació per al Desenvolupament de la
UPV

•

Implementació d’un model de gestió EFQM per a la Corporació Colombiana d’Investigació
Agropecuària (CORPOICA)

•

Gestió de Qualitat a les Universitats com a Eines Clau en la Millora de Serveis Universitaris

•

Curs de Capacitació en Gestió Empresarial Turística a Amèrica Central, conclosa el 2005
la primera edició, l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional va concedir l’ajuda
necessària per a desenvolupar la segona edició durant 2006

•

Disseny del model de l’arquitectura organitzativa del procés d’execució de la formació professional i la gestió d’accions de formació basades en competències laborals i prova del
model en deu centres de formació

7.1.1.3. Formació de postgrau i formació contínua (Colòmbia)
La col·laboració de la UPV amb universitats i institucions colombianes s’inicia el 1984 amb la
Universitat Tecnològica de Pereira, però el 1993, a partir de la signatura de l’acord marc de
col·laboració –que avui subscriuen 52 universitats públiques i privades– a la ciutat de Bogotà,
comença un desenvolupament progressiu en les activitats de formació i investigació, amb la
posada en marxa de 17 programes de doctorat. Junt amb aquests programes es duen a terme
uns altres de postgrau –mestries i especialitzacions–, així com assistències tècniques i transferència de tecnologia a empreses i institucions, projectes de cooperació al desenvolupament i
altres activitats amb l’objectiu prioritari de potenciar el nivell científic i tecnològic de Colòmbia i
Espanya per mitjà de la cooperació mútua.
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Per a donar suport als programes i impulsar la cooperació tecnològica i les relacions universitat
– empresa, es crea el 1996 la corporació COINNOVAR, entitat civil sense ànim de lucre, integrada per universitats, empreses i entitats d’ambdós països, en què són els socis fundadors:
La Universitat Politècnica de València (UPV), Universitat del Valle, Dragados y Construcciones,
Universitat del Norte (Barranquilla), Universitat EAFIT (Medellín), Universitat Pedagògica i Tecnològica de Colòmbia (Tunja), Universitat Industrial de Santander (Bucaramanga), Corporació
d’Investigació Agropecuària de Colòmbia (CORPOICA), Associació de Conreadors de Cítrics
(ASOCITRICOS), Siderúrgica de Boyacá i Tecnologia de Punta. Posteriorment, s’hi han adherit
unes altres universitats, com ara Santo Tomás, Tecnològica de Pereira, Caldas, etc.
Fruit dels programes de doctorat són els 80 doctors eixits d’aquests i molts altres que, sens
dubte, aniran culminant en un futur pròxim les seues investigacions. Per a donar suport a
l’estada dels doctorands a València, l’AECI, en l’inici dels programes, i, posteriorment, la Generalitat Valenciana han concedit diverses ajudes.
Dins de l’activitat docent, també cal ressaltar la realització de 3 programes de mestria, 28
d’especialització i 23 cursos de formació específica.
En total hi han participat 1.082 alumnes i 414 professors (dades a 31 de desembre de 2005), i
15 són les àrees en què s’ha dut a terme l’activitat docent i investigadora esmentada:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Automàtica i Informàtica Industrial
Bioenginyeria
Economia i Gestió de la Salut
Energia Elèctrica
Fitomillorament i Biotecnologia Vegetal
Gestió Industrial
Enginyeria d’Aliments
Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria
Enginyeria de la Construcció
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•
•
•
•
•
•
•

Enginyeria de la Programació i Intel·ligència Artificial
Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient
Matemàtica Aplicada
Nous Materials
Producció Vegetal
Telecomunicacions
Transports

Junt amb la formació i la investigació, la UPV ha participat durant el present curs acadèmic,
amb entitats colombianes de prestigi, en projectes de desenvolupament mitjançant convenis
amb la Generalitat Valenciana, el Banc Interamericà de Desenvolupament i altres institucions
espanyoles, colombianes i internacionals que han aportat el finançament necessari per a portar-los a cap.

7.1.2. Centre CETA-UPV (Cuba)
Des de 1994 la UPV, en conveni amb universitats i institucions cubanes i amb empreses mixtes, ha desenvolupat les actuacions següents, en la majoria de les quals ha intervingut en
l’organització el Centre d’Estudi de Tecnologies Avançades (CETA-UPV):

•
•
•
•
•
•

Formar del professorat
Formar contínuament
Assistir tècnicament
Assessorar i elaborar projectes
Contribuir a impulsar els vincles entre Cuba i la Comunitat Valenciana
Propiciar els intercanvis entre el personal docent i investigador de Cuba i de la Comunitat
Valenciana
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7.1.2.1. Programes de postgrau i desenvolupament

•
•
•
•
•

Computació Paral·lela i Distribuïda
Enginyeria del Programari
Tecnologia dels Aliments
Matemàtiques Aplicades
Disseny Industrial

7.1.2.2. Cursos en àrees temàtiques

•
•
•
•
•
•
•

Biblioteca
Bioenginyeria
Construcció
Recursos Hídrics
Tecnologia Agrària
Màquines i Motors
Teatre

Cal destacar que el 2005-2006 es va realitzar un títol d’especialista universitari en Desenvolupament, Sostenibilitat i Ecodisseny en col·laboració amb l’Institut Superior Politècnic José
Antonio Echeverria, CUJAE, Ciutat de l’Havana a Cuba i es va iniciar el programa de doctorat
en Computació Paral·lela i Distribuïda.

7.1.3. Centre de Cooperació al Desenvolupament
La UPV entén la cooperació per al desenvolupament com el conjunt d’accions i recursos posats
a disposició de sectors empobrits de la població i que tenen com a fi la promoció del desenvolupament humà de les persones i els pobles.
La UPV disposa de recursos humans altament qualificats, especialment en les àrees tecnològiques, que la situen en un espai privilegiat com a agent de cooperació al desenvolupament.
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Quan aquests recursos, des de la solidaritat i el compromís, es posen a disposició d’uns
altres agents i de les polítiques de cooperació, pot contribuir significativament a millorar-ne la
qualitat.
El Centre de Cooperació i Desenvolupament actua com a instrument catalitzador per a l’exercici
d’aquesta labor en diverses dimensions. El CCD és el lloc de referència perquè la comunitat
universitària s’implique en aquestes iniciatives. A més serveix de catalitzador perquè els distints
agents de cooperació (ONGD, administracions públiques, empreses i societat valenciana en
conjunt) troben col·laboració i via a les seues iniciatives de solidaritat.
Els objectius del Centre de Cooperació són els següents:

•
•
•

Fomentar la incorporació de l’educació per al desenvolupament en la docència reglada
Sensibilitzar la comunitat universitària i la societat en general
Promoure la investigació i la formació especialitzada en desenvolupament i cooperació
internacional

•
•

Fomentar la participació social i el voluntariat
Fer projectes de desenvolupament

7.1.3.1. Suport a projectes i accions de cooperació al desenvolupament
Durant l’any 2005 es va realitzar la cinquena convocatòria d’ajudes destinades a accions de
cooperació, que va promoure la participació de la comunitat universitària en l’adquisició d’un
compromís i respecte mes gran amb la situació dels països del Sud i sectors més desfavorits
de la població del Nord. Enguany, les ajudes es van destinar a projectes ja en curs en els anys
anteriors, que buscaven enfortir algunes de les iniciatives.
A continuació es detalla un resum general dels projectes i accions que han tingut suport en el
marc d’aquesta convocatòria.

•

Col·laboració amb ASFES (Association Solidaire de la Femme et de l’Enfant au Sahel) a
Burkina Faso
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•

Projecte de cooperació amb la Universitat de Pinar del Río (República de Cuba). Accions
específiques en les àrees de matemàtiques i de física

•

Enfortiment del Departament d’Idiomes per a millorar la qualitat de la formació dels professionals d’Esmeraldas

•

Producció d’un documental científic sobre ciutat informal -marginal- del districte
d’Aguablanca. Cali. Colòmbia

•
•
•

Dones en forma contra l’exclusió: Experiències europees d’inserció per l’esport
Pràctiques de participació social en entitats no lucratives
Enfortiment del valor del patrimoni cultural i mediambiental per a la creació d’alternatives
sostenibles al desenvolupament de l’aldea de La Blanca, municipi de Melchor de Mencos
(Departament de Petén – Guatemala)

7.1.3.2. Altres projectes
Realització del curs Projectes de Desenvolupament i Cooperació Internacional, a petició de
l’Oficialia Major del Govern de l’Estat de Michoacán.

7.1.3.3. Cursos de promoció de la participació social i el voluntariat
En col·laboració amb la Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la Comunitat Valenciana
s’ha impartit la cinquena edició del programa formatiu per a la promoció del voluntariat universitari. L’objectiu dels cursos oferits en el programa és dotar d’una formació genèrica en matèria
de participació i voluntariat i una formació específica que permet als alumnes conèixer les diferents associacions que treballen amb realitats socials diverses, alhora que faciliten l’obertura
de la universitat a les associacions que treballen en l’acció voluntària.
L’oferta dels cursos per al curs 2005-2006 va ser la següent:

•
•

Fonaments i estratègies de la participació social I
Fonaments i estratègies de la participació social II
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•
•
•
•

Voluntariat en medi ambient
Voluntariat i discapacitat a la universitat
Voluntariat en educació
Reciclar ordinadors amb fins solidaris

En els cursos van participar 147 alumnes.

7.1.3.4. Activitats de sensibilització
El CCD promou activitats que de manera permanent contribuïsquen a la sensibilització i conscienciació del la comunitat universitària i la societat en general sobre els problemes que afecten
els països més desfavorits. Entre altres, durant aquest curs acadèmic s’han dut a terme les
següents:

•

Segona edició de les Setmanes Interculturals en col·laboració amb la Fundació Bancaixa
i el Vicerectorat de Cultura

•

Es van continuar les campanyes anuals de recollida de roba usada amb la participació de l’Oficina Verda i el reciclatge d’equips informàtics usats excedents de la UPV, en
col·laboració amb l’organització no governamental TeSo

•
•

En col·laboració amb Mans Unides es va realitzar un cicle de conferències
Cicle de conferències en honor a Muhammad Yunus: “Cap a un món sense pobresa”

7.1.3.5. Programes de beques

•

Programa de Voluntariat de Nacions Unides, UNITeS. En aquest programa van participar
tres alumnes

•
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7.1.3.6. Altres activitats realitzades

•

Programa de pràctiques de participació social destinat a alumnes d’assignatures de lliure
elecció de cooperació. Aquest curs acadèmic hi han participat 5 alumnes

•

Programa de Pràctiques Professionals d’Observació Participativa en el marc del Diploma
de Cooperació al Desenvolupament. Aquest curs acadèmic hi han participat 2 alumnes

•

Suport al III Concurs de Projectes de Fi de Carrera i el I Concurs de Tesis Doctorals Sobre
Cooperació Internacional en l’àmbit de la Tecnologia per al Desenvolupament Humà organitzat per l’ONGD Enginyeria sense Fronteres

•

Conveni UNICEF – Lubasa per a la participació d’alumnes de la UPV en el programa: Enrédate con UNICEF

•

Congrés Internacional de Cooperació al Desenvolupament. Cooperació al Desenvolupament i Grups Vulnerables fet al novembre de 2005 a la ciutat de València i en col·laboració
amb les universitats públiques valencianes

•

Col·laboració en el II Congrés Internacional sobre Patrimoni Cultural i Cooperació al
Desenvolupament fet a la Universitat Politècnica de València

•

Participació en el Programa Social Paral·lel del V Fòrum de l’Aliança de Ciutats contra la
Pobresa fet a València el mes de març de 2006
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7.2. Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
La xarxa Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni, programa de la UNESCO per a la protecció
del patrimoni cultural i natural, està sota la responsabilitat comuna del Centre del Patrimoni
Mundial de la UNESCO i la Universitat Politècnica de València.

7.2.1. 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 realitzades 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 dur a terme intercanvis d’alumnat i professorat 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 mitjans de comunicació, els representants locals i educadors, per a
garantir de manera conjunta la protecció del 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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7.2.2. 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, ICCROM, ICOM, ICOMOS, IFLA, etc.).

7.2.3. Història de la xarxa
Creada per la UNESCO el 1995, la xarxa està gestionada per la UNESCO (Centre del Patrimoni Mundial) i per la Universitat Politècnica de València (UPV, Espanya).
Fins a la data s’han organitzat deu seminaris internacionals: a València, Espanya (1996 i 2001);
Quebec, Canadà (1997); Melbourne, Austràlia (1998); al-Akhawayn, Marroc (1999); Biblos i
Beirut, Líban (2000); Amman, Petra i Irbid, Jordània (2002); San Cristóbal de La Laguna, Espanya (2003); Buenos Aires, Argentina (2004), i Newcastle, Regne Unit (2005).
S’han editat nombroses publicacions, i s’han realitzat desenes de projectes de protecció, universitats d’estiu i tallers regionals o nacionals. La xarxa disposa actualment d’especialistes de
prop de 600 universitats en tot el món.

7.2.4. Funcionament de la xarxa
Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni és una xarxa informal on cada institució realitza activitats que es comuniquen a la resta de membres per si volen participar-hi.
Anualment es fa un seminari internacional, en què s’alternen les universitats on es realitza i
les diferents regions del món. En cada seminari es tracta un tema concret i es desenvolupen
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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 seleccionat. La UNESCO i la Universitat Politècnica de València també hi estan representades.

7.2.5. 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 informació i la comunicació)

•

Promoció, sensibilització i comunicació
sobre patrimoni

•
•

El patrimoni i els mitjans de comunicació
Ciutats i centres històrics: gestió i planificació urbana, hàbitats

•
•
•

Museus i centres d’interpretació

moni, 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, colonial, industrial, modern, contemporani,
vernacle i de pintura en roca

•

Patrimoni

transfronterer

(Barroc

/Art

Investigació interdisciplinària sobre mate-

Nouveau/Rutes de pelegrinatge, etc.) i iti-

rials (pedra, terra, rajola, fusta, ceràmica,

neraris o carreteres

•

Patrimoni i indicadors (Per a quantificar el
turisme i l’impacte del patrimoni mundial)

Joventut i patrimoni, educació en patrimoni (ciències educatives, polítiques
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Jaciments arqueològics
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RELACIONS INTERNACIONALS
Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni

7.2.6. Lloc web <universidadypatrimonio.net>
En la signatura del protocol d’acord entre la UNESCO i la Universitat Politècnica de València al
febrer de 2005, es va establir <www.forumunesco.net> com a adreça oficial del lloc web per a
la xarxa Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni, encara que posteriorment es va considerar
més convenient la adreça <http://universidadypatrimonio.net>. Aquest lloc web està ubicat i és
actualitzat a la Universitat Politècnica de València.
Quant als continguts del lloc web <universidadypatrimonio.net>, s’inclou informació d’interès
per als membres de la xarxa Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni, ja que ofereix un mitjà
eficaç per a la divulgació de les activitats o notícies relacionades amb el patrimoni i el món
universitari. Des del passat mes de juliol de 2005 fins a juny de 2006 s’han produït aproximadament 100 visites diàries des de més de 100 països, amb una mitjana de transferència de dades
des del nostre servidor de 40 Gb per dia. Aquestes dades són interessants considerant que no
s’ha realitzat una campanya de màrqueting o divulgació del portal.
El 2006 s’han oferit nous serveis d’informació als
membres de la xarxa Fòrum UNESCO – Universitat
i Patrimoni, entre els quals destacaríem:

•

L’edició d’un butlletí electrònic d’activitats
i notícies, de periodicitat mensual, on els
membres de Fòrum UNESCO poden publicar
els seus projectes i/o articles tècnics sobre el
patrimoni.

•

El llançament de serveis en línia en el nostre
lloc web, com per exemple el formulari
electrònic d’adhesió individual a la xarxa Fòrum
UNESCO - Universitat i Patrimoni, així com
l’accés a bases de dades i un espai personal
per a allotjament de documents i/o arxius
electrònics.
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7.2.7. La xarxa avui
Les activitats organitzades en la xarxa Fòrum UNESCO reforcen el treball amb altres universitats en camps relacionats amb el patrimoni cultural i natural 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 membres entre professors universitaris i investigadors,
professionals i estudiants en disciplines relacionades amb el patrimoni, de més de 600 institucions acadèmiques i 120 països, que han participat en aquestes activitats organitzades en el
marc de la xarxa.
PAÍS

NI(1)

NM(2)

1

1

Alemanya

12

37

Algèria

13

41

Andorra

1

1

Aràbia Saudita

4

15

Argentina

30

311

Armènia

1

2

Austràlia

17

120

(1) Nre. institucions

(2) Nre. contactes

Albània

Àustria

3

7

Autoritat Nacional Palestina

6

11

Azerbaidjan

1

1

Bangla Desh

3

5

Bèlgica

5

8

Benín

1

2

Bolívia

1

2

Brasil

35

133

Bulgària

1

2

Camerun

1

2

14

92

Canadà

196

Cap Verd

1

1

Colòmbia

14
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Costa d’Ivori

2

7

Costa Rica

1

4

Croàcia

1

1

Cuba

9

77

Dinamarca

0

2

Egipte

3

10

El Salvador

1

1

Equador

5

12

Eslovènia

1

1

Espanya

80

628

Estats Units d’Amèrica

25

61

Ex-República Iugoslava de Macedònia

1

4

Fiji

1

1

Filipines

1

3

Finlàndia

2

4

França

20

112

Gabon

1

2

Gàmbia

1

2

Grècia

3

19

Haití

1

4

Hondures

1

2

Hongria

1

7

Iemen

1

3

Índia

5

12

Indonèsia

1

7

Iran, República Islàmica

7

17

Iraq

4

5

Irlanda

1

2

Israel

4

7

Itàlia

65

305

Iugoslàvia (Sèrbia i Montenegro)

2

3

Jamahiriya Àrab Líbia

1

1

Japó
Jordània
Kenya

6

20

11

72

2

5
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Kuwait

1

3

Líban

10

46

Liechtenstein

1

1

Lituània

1

2

Macau

1

1

Madagascar

2

3

Malàisia

2

4

Mali

1

2

Malta

1

3

Marroc

10

62

Mèxic

16

56

Micronèsia, Estats Federats de

1

1

Moçambic

1

2

Nicaragua

2

2

Nigèria

2

23

Noruega

1

4

Nova Caledònia

1

2

Nova Zelanda

3

5

Oman

1

5

Països Baixos

2

3

Pakistan

4

7

Paraguai

2

5

13

33

Polònia

3

8

Portugal

13

52

1

2

30

129

República Àrab Síria

2

8

República Centrafricana

1

2

República de Corea

1

2

República de Moldàvia

1

1

República del Congo

1

4

República Democràtica Popular de Laos

1

2

República Dominicana

1

1

República Popular Democràtica de Corea

1

1

Perú

Puerto Rico
Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord
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República Txeca

1

3

República Unida de Tanzània

1

1

Romania

6

8

Ruanda

1

3

Rússia

1

3

Saint Vincent i les Grenadines

1

1

Samoa

1

1

Senegal

2

5

Singapur

1

1

Sri Lanka

1

1

Sud-àfrica

2

6

Sudan

7

9

Suècia

3

9

Suïssa

4

16

Tailàndia

3

8

Taiwan

1

2

Togo

4

5

Tunísia

3

10

Turquia

12

28

Ucraïna

1

1

Unió dels Emirats Àrabs

2

4

Uruguai

5

18

Uzbekistan

1

6

Veneçuela

6

10

Vietnam

3

7

Xile

13

28

Xina

9

30

Xipre

2

4

Zimbabue

2

5

Totals:

120 Països

671 Institucions

3.008

Membres
Taula 1. Institucions i membres de la xarxa per països
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7.2.8. Activitats

•

IV Jornades de Didàctica de la Física. III Trobada d’Investigació. 2005 Any Mundial de la
Física
Institució organitzadora: Departament de Física Aplicada, UPV. Col·laboren: Vicerectorat
de Cultura UPV, Institut de Ciències de l’Educació UPV, Generalitat Valenciana: Conselleria de Cultura, Educació i Esport, Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència.
Dates: 27 a 29 de juny de 2005. Lloc: València (Espanya).
Temes: Any Mundial de la Física. 100 Anys de la Teoria de la Relativitat. III Trobada
d’Investigació. Espai Europeu d’Educació Superior. El laboratori en l’aprenentatge de la
física. Noves tecnologies aplicades a l’ensenyament de la física. Metodologia de la física.

•

Camp de treball al monestir de Santa María de Bonaval, Guadalajara (Espanya)
Organitza: ETS de Gestió en l’Edificació UPV, Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni,
EU d’Arquitectura Tècnica d’Alcalá de Henares, campus de Guadalajara.
Data: 28 d’octubre a 6 de novembre de 2005.
Lloc: Monestir de Santa María de Bonaval, Retiendas, Guadalajara.
Alumnes de l’ETSGE de la UPV i de l’EUAT de la Universitat d’Alcalá de Henares, campus
de Guadalajara, realitzen un camp de treball in situ on prenen mesures i avaluen l’estat
de conservació de l’edifici medieval i les construccions annexes a fi de documentar l’estat
actual i possible origen de la construcció i els seus materials dins del moviment arquitectònic cistercenc.

•

Església de Sant Julià de Vallfogona (Espanya)
Organitza: Bisbat de Vic, Ajuntament de Vallfogona, EU d’Arquitectura Tècnica de la Universitat de Girona, Diputació de Girona, Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni. Coordina: Pilar Espona Andreu.
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Data: 2005-2007
Lloc: Vallfogona, Girona (Espanya).
Es tracta d’un temple de grans dimensions amb una part construïda en el període romànic
(segles X i XI) i una altra en el barroc (segle XVIII).
Es realitza un pla previ director amb caràcter d’urgència per a establir la situació del monument, definir-ne les necessitats i les actuacions urgents, així com establir unes prioritats.
La finalitat de tot això és la posada en valor i recuperació per a usos culturals, ja que el
Bisbat de Vic ha cedit l’ús de l’edifici a l’Ajuntament de Vallfogona.

•

Campus Cité Internationale Universitaire de París
Organitza: ETSGE, Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni, Universitat Politècnica de
València, Col·legi d’Espanya a la Cité Internationale Universitaire de París.
Data: 6 al 26 de setembre de 2005.
Lloc: París (França).
Vuit alumnes de l’ETSGE es traslladen a París per a prendre dades i elaborar una proposta
de millora de la Casa d’Holanda. Es treballa sobre les unitats de distribució de l’edifici, a la
cuina i en la transformació de les habitacions preexistents.

•

I Jornada Joves Europeus i Patrimoni “De ciutat en ciutat”
Organitza: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni, IES Balears de València. Col·laboren:
Ministeri de Cultura, Ministeri d’Educació i Ciència, Agència Nacional Sòcrates, Generalitat
Valenciana: Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència, Conselleria de Cultura, Educació
i Esports, Conselleria de Territori i Habitatge, Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat.
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Data: 19 d’octubre de 2005.
Lloc: Paranimf de la Universitat Politècnica de València.
Es reuneixen joves d’educació secundària obligatòria i batxillerat per a exposar els seus
treballs relacionats amb el respecte, la comprensió i el coneixement del patrimoni. Els
instituts participants són: IES Balears, IES Blasco Ibáñez, IES El Cid, IES Juan de Garay,
IES Isabel de Villena, tots ells de la ciutat de València, IES Clot de Moro de Sagunt i l’IES
Miguel Ballesteros Viana d’Utiel. Tots aquests instituts participen en projectes educatius
europeus dins del Programa Sòcrates, vinculats a diversos centres educatius de la Unió
Europea.

•

Camp de treball en Reggello, Itàlia
Organitza: ETSGE, UPV, Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni, Associazione Filippo
Di Ser Brunellescho. Director acadèmic a Itàlia, Dottore Massimo Ricci.
Data: octubre 2005 a abril 2006. Lloc: Reggello, Florència (Itàlia).
Sis alumnes de l’ETSGE realitzen la presa de dades i estudi de patologies i proposta
d’intervenció a la Vila Malvezzi a Saltino-Reggello, província de Florència.

•

Traces of Nature. Comenius Art & Nature. Exposició al Jardí Botànic de València
Organitza: UPV, Universitat de València, Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni.
Data: 4 al 31 de maig de 2006. Lloc: Jardí Botànic, València (Espanya).
Traces of Nature és un projecte educatiu europeu dins del Programa Comenius, en què
es vinculen 3 artistes amb 3 centres educatius d’Àustria, França i Espanya. L’objectiu és
desenvolupar en l’alumnat estratègies creatives i habilitats artístiques per a observar i reflexionar sobre la natura com a font d’inspiració en l’art.
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S’exposen treballs dels alumnes participants, així com dels artistes que intervenen en el
projecte, Manuel Silvestre a Espanya, Valère Costes a França i Georg Lebzelter a Àustria.

•

Taula redona sobre art i natura
Organitza: Facultat de Belles Arts UPV.
Data: 11 de maig de 2006.
Lloc: Facultat de Belles Arts de la UPV.
Participen: Manuel Silvestre, professor UPV; Lola Giménez, professora IES Balears; Ricard Horta, professor Universitat de València, Manuel Ramírez, professor UPV; modera
Amparo Zacarés, coordinadora Programa Comenius.

•

II Congrés Internacional de Patrimoni Cultural i Cooperació al Desenvolupament
Organitza: UPV, Universitat de València, Institut de Restauració del Patrimoni UPV, Centre
de Cooperació al Desenvolupament UPV, Departament d’Història de l’Art UPV, Departament de Composició Arquitectònica UPV.
Col·labora: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni, Agència Espanyola de Cooperació
Internacional, Universitat San Carlos de Guatemala, Vicerectorat d’Investigació i Política
Científica UV, Facultat de Geografia i Història UV.
Data: 8 a 10 de juny de 2006.
Lloc: Universitat Politècnica de València i Universitat de València.
Ponències: Ponència central. La recuperació de valors culturals com a part de la cooperació al desenvolupament. L’experiència de la cooperació cultural a l’exterior. Intervencions
sostenibles sobre el patrimoni cultural. La cooperació oficial espanyola en matèria de patrimoni cultural: Balanç de 20 anys d’activitat i perspectives de futur.
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8.1. Cultura
Durant el curs 2005-2006 el Vicerectorat de Cultura ha organitzat les activitats següents:

8.1.1. Cinema. Projeccions i col·loquis

•
•
•

Documental Impares Pierden. Sala de congressos I 21.10.05
Preestrena de La Dama Boba, cine Babel. 28.03.06 (assistencia: 50)
Projeccions audiovisuals. Materia Prima, Contrastes, Técnica mixta. Presentació Francisco Sanmartín Piquer. Sala d’actes de la FBA 4.04.06 (assistencia: 60)

•

Projeccions audiovisuals. El corazón de la ciudad. Style Wars, Wild Style. Sala d’actes de
la FBA. 07.04.06 (assistencia: 60)

8.1.2. Aules de Cultura

•

Aula de l’audiovisual:
○ Iniciación al vídeo digital amb Pascual Ibáñez. 7-11.05.05 (assistencia:17)
○ El medio cinematográfico. Direcció artística, Gandia. 31.03-16.04.06 (assistencia:30)
○ La dirección fotográfica. 9-10.06.06 (assistencia: 22)
○ La Interpretación y la Dirección de Actores. 19-20.05.06 (assistencia:11)
○ Taller de Escritura del guión para cortometraje, amb José Luis Borau i Joan Álvarez,
9.11-17.11.05

•

Aula de poesia:
○ Taller de Escritura poética I, Iniciación, amb Elena Escribano
○ Taller de Escritura poética I, Perfeccionamiento, amb Elena Escribano, 8.11.05-30.05.06.
Sala de congressos II

•

Aula dels sentits:
○ Curso Cata de Vinos, amb José Luis Aleixandre. 14-18.11.05
○ Taller de los Sentidos, Javier Claramunt. 13-24.02.06 (assistencia: 6)
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8.1.3. Exposicions

•

Certamen de pintura “Pintura para el fondo”. 15.09-14.10.05. Sala d’exposicions

•

Mariona Brines “Constelaciones” 20.10-11.11.05. Sala d’exposicions

•

Thor Castro, fotografía i jazz, “In a silent way” 22.11-9.12.05. Sala d’exposicions (assistencia: 315)

•

Randa Shaat “Bajo el mismo cielo El Cairo”. 14.12.05-17.01.06. Sala d’exposicions (assistencia: 168)

•

AP-MEETA, “Obra gráfica (México, Taiwán, España)”. 26.01-23.02.06. Sala d’exposicions
(assistencia: 712)

•

Germinal. 01.03-19.03.06. Sala d’exposicions (assistencia: 777)

•

Poliniza. 25.04-08.05.06. Sala d’exposicions (assistencia: 546)

•

Laboratorio de Luz, “Especulaciones a un tiempo”. 15.05-31.07.06. Sala d’exposicions

8.1.4. Taula redona, conferència i curs

•

Conferència de Víctor Erice i J. L. Guerin “La pintura en el cine: una aproximación”. 11.11.05.
Sala d’actes (assistencia: 450)

•

Conferència taller de Yolanda Gutiérrez, “Exposición Germinal”. 28.02.06-01.03.06, Facultat de Belles Arts (assistencia: 83)

•

Conferència taller de Sofía Taboas, “Germinal”. 02.03.06, Facultat de Belles Arts (assistencia: 12)

•

Conferència de Jorge Fernández, “Las escuelas de arte en Cuba”. 07.03.06. ETSAV (assistencia: 90)

•

Conferència de Fernando Figueroa, “Raíces, troncos y ramas del movimiento del graffiti”
06.04.06. Sala de graus, Facultat de Belles Arts (assistencia: 60)

•

Presentació del llibre de José García Poveda, El Flaco, Pintadas 98, 99, 00. 25.04.06 (assistencia: 15)
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•

Conferència de Jean-Jacques Level, “El arte en acción desde los años 60”. 15.05.06. Sala
de congressos I (assistencia: 103)

•

Jornades, “Nuevos retos para la ciencia y tecnología”. 16.05.06 (assistencia: 340)

8.1.5. Poesia i narrativa

•

Recital de poesia de Miguel Ángel Velasco. 18.01.06. Sala de congressos I (assistencia:
78)

•
•
•

Trobada amb Luis Landero, “El oficio de escribir”. 08.02.06. Paranimf (assistencia: 84)
Recital de Julia Zabala. 22.02.06. Sala de congressos I
Jesús Munárriz, “La poesía, una forma de vida”. 29.03.06. Sala de congressos (assistencia: 28)

•
•

Recital d’Ada Salas. 07.04.06
Recital de Begoña Mezquida i Anna Montero. 26.04.06. Sala de congressos (assistencia:
31)

•
•

Trobada amb Javier Cercas. 11.05.06. Paranimf (assistencia: 56)
Presentació i recital de Robert Archer. “Ausiàs March: Verse translation of thirthy Poems”.
18.05.06. Paranimf (assistencia: 38)

•
•

Recital de Joan Navarro. 07.06.06
Poliminia, recital de poesia. Alumnes del taller d’escriptura poètica. 20.06.06. Sala de congressos (assistencia: 60)

8.1.6. Teatre

•
•
•
•
•

Ricardo III, Auditori de Torrent. 08.10.05
La odisea de un actor secundario, Auditori de Torrent. 21.10.05
Karra Elejalde, Auditori de Torrent, 28.04.06 (assistencia: 18)
GATA d’Agrònoms, Melocotón en almíbar.16-17.05.06 (assistencia: 408)
A saco Juja. 01.06.06. Paranimf (assistencia: 52)
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8.1.7. Música

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drum Cuts, Auditori Torrent. 01.10.05
Vicente Amigó, Auditori de Torrent. 13.10.05
Cor Municipal-Juvenil de Moscou. 21.10.05
Festival de Jazz “JazzCulture”. 21-25.11.05 (assistencia: 2.000)
Concert de Nadal, Grup de Cambra. 19.12.05. Paranimf UPV
Concert de Nadal, Banda Simfònica. 22.12.05
Concert del Cor Polifònic. 23.12.05. Paranimf
Audicions de la Banda Simfònica. 18.01.06. Paranimf
Concert ADE. 10.02.06. Paranimf
Carles Santos a l’Auditori. 23.03.06. (assistencia: 18)
Concert d’ADE. 23.03.06. Paranimf (assistencia: 100)
Concert-Conferència de Marisa Blanes i Joaquín Arnau, “Música romántica y música moderna”. 4.04.06. Paranimf (assistencia: 290)

•
•
•
•
•
•
•

Exhibició de capoeira i breakdance, Àgora. 05.04.06 (assistencia: 500)
Actuació “Paseo íntimo sonidos urbanos”, 05.04.06 (assistencia: 30)
Concert Poliniza de Noche, El Loco. 06.04.06 (assistencia: 262)
Concert del Cor UPV, Col·legi Corpus Christi, església del Patriarca, 07.04.06
Concert del Cor UPV, església de la Mare de Déu del Remei, 08.04.06
Concert del Cor UPV. Paranimf. 10.04.06
Concert de la Banda Simfònica, “Concierto de Primavera”. 04.05.06. Paranimf (assistencia
200)

•
•
•
•
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•
•
•
•

Recital de piano, commemoració de Mozart. 30.05.06. Paranimf (assistencia: 160)
Concert de la Banda Simfònica, Auditori de Torrent. 08.06.06 (assistencia: 40)
Concert del Grup de Cambra. 22.06.06 (assistencia: 60)
Concert de flamenc amb María José Pérez. 23.06.06. Paranimf (assistencia: 70)

8.1.8. Col·laboracions

•
•

Astrocine. 23 .09.05: Conferència RSEAP 23.02.06, 02.03.06, 09.03.06
I Encuentro Internacional ISO/IWA 4 para la gestión de la calidad en gobiernos locales,
30-31.01.06. Sala d’actes, edifici 6 G

•
•

Festival VEO. 20.02.06 (assistencia: 500)
8 de març, Dia Internacional de la Dona. 06-10.03.06. Vestíbul d’accés. Sala de congressos

•

Cicle de conferències, ETSE Camins, Canals i Ports, amb Mateo Gutiérrez Elorza, “El paper de l’home en la creació i destrucció del relleu”. 10.03.06. Sala d’actes

•
•
•

Exposició Memòria II República, “Valencia en guerra”, 04.04.06. Vestíbul de congressos
Conferència “Caminos”, Emilio Chuvieso Salinero, 28.04.06
Conferència Memòria II República, “La Reforma Agraria, un sueño truncado”. 04.05.06.
Sala d’actes. Escola Tècnica Superior d’Enginyers

•

Conferència Memòria II República, “La educación, de privilegio a derecho universal constitucional”. 11.05.06. Sala de congressos I (assistencia: 41)

•

Congrés Patrimonio cultural y cooperación al desarrollo. 07-10.06.06. Paranimf

8.1.9. Altres

•

Programa de ràdio en directe, Anda ya. 28.04.06. Paranimf (assistencia: 480)
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8.2. Esports
8.2.1. 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, cursos de formació i tallers, 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.
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 acostem també a les realitats esportives
de la resta d’universitats d’Espanya en els diferents esdeveniments i competicions en què els
esportistes de la Universitat Politècnica participen. Durant el curs 2005-2006 hem consolidat
la nostra oferta esportiva, i hem millorat el nostre servei amb novetats com ara la inscripció a
activitats en línia.
Més d’11.629 usuaris han participat de la gamma d’activitats físiques saludables durant el curs
2005-2006; 7.712 alumnes participaren en la Lliga Interna de la UPV; 1.600 alumnes participaren en el XVI Trofeu Universitat; vint-i-dos escoles esportives serveixen de base a una pràctica
esportiva més seriosa i regular en què participen 1.696 alumnes; 1.242 participants en el Programa de Formació Esportiva consoliden la nostra formació específica en el camp de l’esport,
més de 2.500 participants han consolidat el recent programa Aula Salut i més de 1.200 esportistes s’han federat amb els colors de la Universitat en les 27 seccions del Club Esportiu de la
UPV. A més, durant el curs 2005-2006 s’han atorgat més de 1.200 crèdits de lliure elecció. En
resum, podem concloure que 30.957 membres de la nostra comunitat universitària han participat en alguna de les nostres activitats, cosa que suposa que el 73% de la nostra comunitat fa
esport amb nosaltres.
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Respecte a l’organització, cal destacar els
3 Campionats d’Espanya Universitaris (escalada, tir amb arc, vela), a més del I Match
Race University Challenge de Vela que durant aquest curs 2005-2006 ha organitzat el
Vicerectorat d’Esports.
Pel que fa a resultats esportius, cal destacar les 11 medalles d’or (4 per equips i 7
d’individuals) aconseguides en els Campionats d’Espanya Universitaris, així com la medalla de
bronze aconseguida en el Campionat del Món de Trial UCI i la permanència en divisió de plata
de l’equip de futbol sala, en l’àmbit federat.
Aquest volum de participació es distribueix fonamentalment en diverses línies d’acció. 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, i el Programa de Formació Esportiva i el
Programa d’Ajuda i Suport a l’Esportista d’Alt Nivell. A continuació oferim una visió de cadascuna d’aquestes línies.

8.2.2. Una oferta esportiva plural, diversa i gratuïta: la promoció de la salut, l’oci
i l’esbarjo
L’oferta esportiva a la nostra universitat es pot classificar en diversos programes, el d’Activitats
Dirigides, el d’Escoles Esportives i el Programa Aula Salut i Plus 50. Una oferta esportiva àmplia
i variada composta per un gran nombre d’activitats, la majoria de les quals totalment gratuïtes,
que obri la possibilitat de la pràctica esportiva a tota la comunitat universitària. La inscripció a
la carta junt amb un horari ampli fa que la pràctica esportiva encaminada cap a la promoció de
l’oci, la salut i l’esbarjo siga fàcil i compaginable amb la vida acadèmica.
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8.2.2.1. Activitats Dirigides
La Universitat Politècnica de València posa a disposició del seu col·lectiu universitari una oferta
àmplia d’Activitats Dirigides distribuïdes als tres campus: Vera, Alcoi i Gandia. La professionalitat dels monitors, varietat i innovació d’activitats i la qualitat de les instal·lacions, provoca que
11.629 participants hagen elegit la pràctica esportiva encaminada a la salut i l’oci com a forma
alternativa a la competició.
Al campus de Vera, les Activitats Dirigides es desenvolupen bàsicament en torn a tres
instal·lacions: la sala de musculació, que en 420 m2 es troba equipada amb tota mena de maquinària 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 2005-2006 al campus de Vera han sigut les
següents: condicionament físic, aeròbic, aerobox, aerogim, bars training, fitness, step, GAP,
musculació, ritmes, tonificació muscular i les activitats de tatami, com ara aikido, judo, karate i
taekwondo, amb 9.990 participants.
Durant el curs 2005-2006 la franja horària d’Activitats Dirigides i musculació ha sigut de 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 adaptar-se a la realitat diària de la comunitat universitària.
Per això, el dit programa s’ha desenvolupat d’octubre a maig en tota l’extensió i ha inclòs una
programació específica en els períodes de juny a setembre, al desembre i a 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 durant el curs 2005-2006 ha estat composta
per musculació, aeròbic, fitness, step, aerogim, aerobox, GAP, ritmes, a més de les activitats
pròpies, com són l’entrenament en circuit i el punt de trobada, cosa que suposa un increment
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important en l’oferta esportiva respecte al curs passat. La participació en Activitats Dirigides a
l’EPSG ha sigut de 1.300 persones.
Al campus d’Alcoi, la participació en Activitats Dirigides ha sigut de 339 persones. S’han dut a
terme les Activitats Dirigides següents: musculació, aeròbic, tonificació, condicionament físic,
step, GAP, ritmes, judo, karate, taekwondo i aikido.
En resum, la participació en les Activitats Dirigides durant el curs 2005-2006 ha sigut d’11.629
persones en el conjunt dels tres campus distribuïdes de la manera següent:

Activitats Dirigides
Aeròbic

Nre. de
participants
1.314

Aerobox

602

Aerogim

401

Aikido

314

Bars training

485

Condicionament físic

319

Entrenament circuit
Fitness

44
689

Gap

1.364

Judo

128

Karate
Musculació
Punt de trobada
Ritmes
Step

104
3.245
46
606
1.152

Taekwondo

226

Tonificació

434

Altres

156

Total

11.629
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8.2.2.2. Escoles Esportives
Les Escoles Esportives es constitueixen com una alternativa més, dins de l’àmplia oferta esportiva de la Universitat Politècnica de València, per a tots els membres de la dita universitat
interessats a aprendre 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 esportives de la Universitat Politècnica de València dins de les distintes competicions
universitàries espanyoles. No obstant això, l’orientació que busquen les Escoles Esportives és
fonamentalment el foment de la pràctica esportiva i tenen com a 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 acostarnos a la majoria de xiques d’aquesta Universitat, s’ha continuat amb un programa específic
d’escoles femenines, que busca consolidar esports ja amb 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 2005-2006 al campus de Vera ha abraçat especialitats esportives tan diverses com són: atletisme, escacs, escalada, esgrima, esquaix, iniciació
i tecnificació en bàsquet, futbol sala, rugbi, handbol i voleibol femení, natació, patinatge, pesca esportiva, pilota valenciana, rem en banc fix (falutx), tenis, pàdel, tir amb arc, vòlei platja i
waterpolo. A més, aquest curs s’han consolidat amb un gran èxit de participació en les quatre
escoles incorporades al curs anterior: bàdminton, vela de creuer, tenis de taula i ciclisme. En
total, 1.454 alumnes del campus de Vera s’han matriculat en les Escoles Esportives durant el
curs 2005-2006.
Al campus de Gandia s’han dut a terme les Escoles Esportives de rem, escalada, tenis, vela,
busseig i de diversos esports d’equip, amb 182 alumnes matriculats. Per al desenvolupament
216

CULTURA I ESPORT
Esports

d’aquestes escoles es disposa de les instal·lacions del Club Nàutic de Gandia, en el cas del
rem, i amb el Club de Tenis de Gandia, en el cas de l’Escola de Tenis.
Al campus d’Alcoi s’han portat a terme les Escoles Esportives d’atletisme, escacs, tenis, pàdel,
bàdminton, tir amb arc i escalada, amb 60 alumnes matriculats.
En resum, la participació en les Escoles Esportives per al curs 2005-2006 als tres campus
(Vera, Alcoi i Gandia) ha sigut de 1.696 esportistes repartits de la manera següent:
Escoles Esportives

Nre. de
participants

Vòlei platja

16

Rem

83

Atletisme

83

Escacs

30

Natació

195

Waterpolo

40

Esgrima

81

Patinatge

28

Tenis

194

Pàdel

86

Esports d’equip Gandia

46

Bàdminton

54

Tir amb arc

143

Pilota valenciana

20

Pesca esportiva

81

Esp. d’equip femení

172

Escalada

202

Vela

60

Esquaix

37

Tenis de taula

34

Busseig

27

Ciclisme
Total

11
1.696
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8.2.2.3. Aula Salut i 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 faena i l’esforç intens
en les activitats esportives, busquen una treva a les seues activitats quotidianes: un nou concepte d’activitat esportiva. Per això, durant el curs 2005-2006 s’ha consolidat definitivament el
Programa Aula Salut, en què s’han agrupat les pràctiques físiques del camp de les gimnàstiques suaus 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.
El nostre desig a través del programa Aula Salut ha sigut donar resposta a aquestes necessitats
de salut, benestar i forma física en tots els sentits i a tots els segments de població, incloent-hi
activitats dirigides a persones majors de 50 anys (Programa Plus 50) o persones amb alguna mena 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 Pilates, ioga, reflexoteràpia, shiatsu, risoteràpia,
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capoeira, txi-kung, tai-txi, txi-kung adaptat, funky i dansa africana. Les activitats del Programa
Plus 50 han sigut ball llatí, balls de saló, ioga, tai-txi i txi-kung. En total, la participació entre els
tres campus en els dos programes ha sigut de 2.656 persones (2.445 en Aula Salut i 211 en el
Programa Plus 50).
Aules Salut

Nre. de
participants

Antiestrès

49

Dansa contemporània

80

Ball llatí

130

Dansa del ventre

191

Balls de saló

148

Mètode Pilates

317

Ioga

712

Reflexoteràpia

30

Shiatsu

92

Risoteràpia

78

Capoeira

191

Txi-kung

128

Tai-txi

163

Txi-kung adaptat

17

Funky

93

Dansa africana

26

Total

2.445

A continuació es mostra una taula amb la participació detallada en cadascuna de les activitats
realitzades en Plus 50:
Plus 50

Nre. de participants

Ball llatí

33

Balls de saló

58

Ioga

30

Tai-txi

25

Txi-kung

65

Total

211

219

CULTURA I ESPORT
Esports

8.2.3. 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 de València es pot trobar una àmplia gamma de nivells esportius,
des de les Lligues Internes dins de l’àmbit de la mateixa universitat fins a l’esport d’alt nivell,
per a participar en els Campionats Autonòmics i Interautonòmics i els Campionats d’Espanya
Universitaris. La diferent gamma de competicions que oferim es pot classificar fonamentalment
en competicions internes, interuniversitàries i els Campionats d’Espanya Universitaris. Passem
a detallar cadascuna de les línies d’acció quant a competició fa.

8.2.3.1. Competicions Internes
Sota aquest epígraf, volem recollir totes aquelles competicions que s’organitzen per a la comunitat universitària, en l’àmbit dels tres campus (Vera, Gandia i Alcoi). L’objectiu és oferir
un ampli 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
Interescoles que tenen lloc en cadascun dels campus, i d’altra banda del Torneig Intercampus,
competició que va nàixer el curs passat 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 aquelles 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. L’objectiu és que tota la comunitat universitària puga gaudir i sentir el
món de la competició a través d’una gran varietat d’esports, els quals es poden classificar en
esports d’equip, esports individuals i esports de raqueta.
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Durant el curs 2005-2006 en les Lligues Interescoles participaren 7.712 alumnes, repartits
entre els esports d’equip (6.669 participants), els esports individuals (476 esportistes) i els
esports de raqueta (567 esportistes). 560 equips s’han inscrit durant aquest curs en les Lligues
Interescoles.
Al campus de Vera han participat 6.662 esportistes en les competicions dels esports següents:
atletisme, bàdminton, bàsquet, camps a través, escacs, escalada, esgrima, esquaix, frontenis,
futbol, futbol sala, futbol 7, handbol, judo, marató, natació, orientació, pàdel, pilota valenciana,
rugbi, tenis, tenis de taula, tir amb arc, voleibol i vòlei platja.
A més, al campus de Gandia durant el curs 2005-2006 s’han dut a terme les lligues de futbol
sala, tenis, tenis de taula, frontenis i una gran varietat d’esports de platja, amb 537 participants.
AI campus d’Alcoi s’han portat a terme 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 513
participants.
· XVI Trofeu Universitat Politècnica de València
Com cada any des de fa setze edicions, el primer dijous de cada mes
de maig celebrem el Trofeu Universitat Politècnica. Enguany, per motius meteorològics, es va haver d’ajornar al segon dijous del passat
mes de maig. Aquest campionat es fa en una sola jornada de dotze
hores esportives de màxima activitat. Cadascun dels esportistes participants representa 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 van dur a terme dues vies de participació esportiva:
Competicions esportives, en què participaren 1.420 alumnes de la
UPV, distribuïts en els esports següents: bàsquet, handbol, frontó,
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esquaix, futbol 7, futbol sala, pàdel, tenis de taula, voleibol, tenis, vòlei platja, futbol i escacs.
Cadascuna de les 15 escoles que formen la Universitat Politècnica va inscriure els seus equips
en aquestes modalitats i es va desenvolupar la competició pel sistema d’eliminatòria directa.
Activitats esportives, en què participà l’alumnat de les escoles i seccions esportives de la UPV,
així com també els usuaris habituals de les Activitats Esportives anuals. Hi hagué una participació total de 180 alumnes en activitats en els esports següents: atletisme, orientació, aeròbic,
rem, escalada, aquatló, ciclisme, esgrima i tir amb arc. També es van realitzar exhibicions de
biodansa, aikido, 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 del cotxe de ral·li o la de material i fotos de pesca esportiva.
· 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 investigador i el personal d’administració i serveis
de la Universitat. Les modalitats esportives competitives es desenvolupen per sistema de lliga
amb 141 participants.
· III Torneig Intercampus UPV
El 2 de març de 2006 es va fer a Gandia el III Torneig Intercampus UPV com a trobada entre
els campus d’Alcoi, Gandia i Vera amb l’objecte de fomentar les relacions i reforçar els nexes
d’enllaç a través de diverses competicions esportives. Aquest campionat va nàixer fonamentalment amb l’objectiu de donar eixida competitiva als campus externs de Gandia i Alcoi i a més
integrar a 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
jornada feta al campus de Gandia. S’ha jugat en un format de competició tots contra tots i es
va realitzar una única classificació per suma de punts aconseguits per tots els equips en cada
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esport. Hi han participat 149 esportistes dels quals 76 han sigut xics i 73 xiques, i ha quedat en
primera posició el campus de Vera, segon el de Gandia i tercer el d’Alcoi.

8.2.3.2. Competicions Interuniversitàries
Són les competicions que ens enfronten a la resta d’universitats que pertanyen al Comitè Espanyol d’Esport Universitari (CEDU). Cada universitat hi presenta una selecció en els distints
esports segons la normativa específica que publica el Consell Superior d’Esports al principi de
cada curs. Un any més la Universitat Politècnica manté la línia de buscar els millors equips que
representen la Universitat.
· Campionat Autonòmic d’Esport Universitari (Lliga CAEU)
El Campionat Autonòmic d’Esport Universitari (Lliga CAEU) es desenvolupa durant els mesos
d’octubre a març, i es constitueix com la primera fase del Campionat d’Espanya Universitari dels
esports d’equip. En funció de la classificació en aquest campionat se seleccionen els equips
que representaran la comunitat en la fase interzonal del Campionat d’Espanya Universitari.
Els esports que es disputen són: bàsquet, futbol sala, handbol, rugbi i voleibol tots en modalitat
femenina i masculina, i el futbol en modalitat masculina. Durant aquest curs hi han participat
260 esportistes/entrenadors pertanyents a la UPV.
Els resultats obtinguts per la UPV en el Campionat Autonòmic de l’Esport Universitari en el
curs 2005-2006 són: 2 primers llocs, 6 segons llocs i 1 tercer en les modalitats esportives següents:
Futbol sala masculí - Voleibol
Voleibol femení - Bàsquet
masculí - Bàsquet femení masculí
Rugbi masculí - Rugbi femení
- Handbol femení
1
2

Handbol masculí

3
Campionat Autonòmic Universitari (CAEU)

223

CULTURA I ESPORT
Esports

· Campionats Interuniversitaris del Grup Levante (CIGL)
Aquests campionats, com ja hem esmentat adés, es desenvolupen durant el curs 2005-06
en aquells esports individuals que no és necessària classificació prèvia per als Campionats
d’Espanya Universitaris i en els altres esports que a judici de les universitats participants seria
convenient promocionar.
Hi van participar onze universitats que pertanyien a tres comunitats autònomes, les quals foren
representades per 1.297 esportistes, dels quals 248 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 79 medallistes:
Classificació de la UPV en els Campionats
Interuniversitaris del Grup Levante (CIGL)
Primer classificat

Segon classificat

Tercer classificat

Atletisme (4)

Atletisme (6)

Atletisme (6)

Bàdminton (1)

BTT (2)

Bàdminton (2)

Esgrima (4)

Bàdminton (1)

Esgrima (3)

Futbol platja (2)

Cros (2)

Golf (2)

Judo (3)

Esgrima (2)

Judo (5)

Karate (2)

Frontenis (1)

Karate (4)

Orientació (1)

Golf (1)

Orientació (2)

Pàdel (1)

Karate

Pàdel (1)

Rem (1)

Rem (1)

Rem (2)

Esquaix (1)

Taekwondo (2)

Taekwondo (4)

Taekwondo (3)

Tenis de taula (1)

Tenis de taula (1)

Vòlei platja (1)

Triatló (2)

Triatló (2)

Vela (1)

Com veiem, del total de 22 modalitats esportives en què ha participat la UPV en els CIGL ha
aconseguit trofeus en totes excepte en escacs, pilota valenciana i tenis.
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8.2.3.3. 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. Durant
aquest curs, la Universitat Politècnica de València ha organitzat 3 Campionats d’Espanya Universitaris, el CEU d’Escalada i el de Tir amb Arc durant el mes de març, i el CEU de Vela durant
el mes de maig.
El Consell Superior d’Esports convoca els Campionats d’Espanya Universitaris. En els esports
individuals s’accedeix directament a la fase final acreditant marques mínimes establides per les
normatives tècniques de cada esport. Per als esports d’equip es desenvolupen en dues etapes: la fase interzonal a què accedeixen les universitats millor classificades de cada comunitat
autònoma i la fase final dels Campionats d’Espanya Universitaris. Aquestes dues fases 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 aquells equips que es classifiquen per a la Fase Final dels Campionats d’Espanya,
110 esportistes/entrenadors de la UPV hi participaren en els esports de: bàsquet masculí i femení, futbol sala masculí, handbol femení, rugbi masculí, voleibol masculí i voleibol femení.
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La Universitat Politècnica de València ha sigut seu organitzadora de la Fase Interzonal dels
Campionats d’Espanya Universitaris en la modalitat de bàsquet masculí i femení i voleibol
femení. Com a resultat d’aquesta Fase Interzonal, quatre dels nostres equips es classificaren
per a disputar la fase final dels Campionats d’Espanya: bàsquet masculí i femení, futbol sala
masculí i voleibol masculí.
En els esports individuals convocats pel Consell Superior d’Esports s’accedeix directament a
la fase final acreditant les marques mínimes establides per les normatives tècniques de cada
esport.
· Fase Final
Durant els mesos d’abril i maig de 2006 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 261 esportistes/entrenadors repartits de la manera següent:
Els resultats més destacats en les Campionats d’Espanya Universitaris, dels esportistes representants de la Universitat Politècnica de València, durant el curs 2005-2006 són: vuit primers
llocs (8 ORS), vuit segons llocs (8 PLATES) i tretze tercers llocs (13 BRONZES), sense comptar
la modalitat de marató, en què com ja esmentàrem adés només participaren universitats de la
Comunitat Valenciana:
Esports
Atletisme
Bàsquet masculí

Medaller / Esportistes
1r 5.000 m l / Javier Carriqueo Inostrosa
2n salt d’altura / Pablo Sanchis Huerta
1r per equips
1r per equips

Escalada

1r ind. masc. / Ignasi Tarrazona Gasque
3r ind. masc. / Roberto Palmer Soria
2n ind. fem. / Yolanda López López

Esgrima
Futbol sala masculí
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1r per equips
1r -66 kg / Sugoi Uriarte Marcos
2n -60 kg / Javier Furió
Judo

1a -63 kg / África Gutiérrez García
3r -90 kg / Alberto Arnal Mengod
3a -57 kg / Laura Gómez Ropiñon
3r -73 kg / Marcos García Márquez
3r per equips

Karate

1r + 80 kg i 2n Open / Raúl Martínez Mena
2n - 60 kg / Sergio Martínez Serrano
1r per equips
1r ind. masc./ F. Javier Andrés de la Esperanza
2n ind. masc. / Javier Galindo Rodriguez

Marató

3r ind. masc. / Adelino Pastrana Pavia
1a ind. fem. / M. Esther Balaguer Planelles
2a ind. fem. / Vicenta Ferrer Torrent
3a ind. fem. / M. Antonia Serrano Jareño
3r 50 m papallona / Guillermo Solis Herraiz

Natació

3r 100 m lliures / Guillermo Solis Herraiz
2n 50 m lliures / Guillermo Solis Herraiz
3r 100 m papallona / Francisco Pajaron Boix

Orientació
Tir amb arc
Voleibol masculí

2n per equips
3a Anna Deborah
3r per equips
3r ind. masc. arc comp. / David Aroca Sánchez
3r per equips

8.2.3.4. Campionats d’Espanya Universitaris organitzats pel Vicerectorat
d’Esports
Durant aquest curs i dins de la convocatòria del Consell Superior d’Esports per la qual es
convoquen els Campionats d’Espanya Universitaris per al 2006 (BOE núm. 304, de 21 de
desembre de 2005; Resolució de 14 de novembre de 2005) la Universitat Politècnica de València
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ha aconseguit els avals mínims necessaris per a poder organitzar els Campionats d’Espanya
Universitaris d’Escalada i Tir amb Arc, a més d’organitzar el Campionat d’Espanya Universitari
de Vela 2006, per decisió del Consell Superior d’Esports. 260 esportistes han participat en els
Campionats d’Espanya Universitaris organitzats pel Vicerectorat d’Esports.
· Campionat d’Espanya Universitari d’Escalada
Durant els dies 24 i 25 de març la Universitat Politècnica de València organitzà el Campionat
d’Espanya Universitari d’Escalada al rocòdrom del pavelló poliesportiu de la UPV, dins del marc
de Campionats d’Espanya convocats pel Consell Superior d’Esports per al 2006. Hi participaren 105 esportistes: 60 homes, 30 dones i 15 entrenadors, que representaren a 26 universitats
de tot Espanya. Els guanyadors del Campionat d’Espanya d’Escalada han sigut:
Medaller dones
Campiona

Ane Mujica Larreategui

U. País Basc

Subcampiona

Yolanda López López

U. Politècnica de València

Tercera classificada

Nuria Padilla Just

U. de Barcelona

Medaller homes
Campió

Ignasi Tarrazona Gasque

U. Politècnica de València

Subcampió

Lander Larrañaga Juárez

U. País Basc

Tercer classificat

Roberto Palmer Soria

U. Politècnica de València

Classificació per universitats
Campiona d’Espanya: Universitat Politècnica de València
Subcampiona d’Espanya: Universitat del País Basc
Tercera classificada: Universitat de Saragossa

· Campionat d’Espanya Universitari de Tir amb Arc
Durant els dies 24, 25 i 26 de març la Universitat Politècnica de València va organitzar el Campionat d’Espanya Universitari de Tir amb Arc al camp d’herba artificial de la Universitat dins del
marc de Campionats d’Espanya convocats pel Consell Superior d’Esports per al 2006.
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La competició individual es va disputar en les modalitats d’arc corb i compost, tant masculí
com femení. També hi hagué una competició per equips d’Universitat (Round Universitari). El
nombre d’esportistes participants va ser-ne de 83 –49 homes, 17 dones i 17 entrenadors/delegats– que representaren a 18 universitats de tot Espanya. El medaller d’aquest Campionat
d’Espanya de Tir amb Arc va ser el següent:

Medaller arc compost femení
Campiona

Irene María Cuesta Cobo

U. Jaén

Subcampiona

Gema Moranchel Cortez

U. Autònoma de Madrid

Tercera classificada

Ane Miren Alberdi Urizar

U. Deusto

Medaller arc corb femení
Campiona

Beatriz Gómez Hermosilla

U. San Pablo-CEU

Subcampiona

Natalia Arroyo Franco

U. Autònoma de Madrid

Tercera classificada

Carmen Romero Rubio

U. Complutense de Madrid

Medaller arc compost masculí
Campió

Víctor Canalejas Tejero

U. Autònoma de Madrid

Subcampió

Arturo Torrijos Curiel

U. Politècnica de Madrid

Tercer classificat

David Aroca Sánchez

U. Politècnica de València

Medaller arc corb masculí
Campió

Javier Fernández Fernández

U. Politècnica de Madrid

Subcampió

Francisco Sánchez Valcárcel

U. Politècnica de Catalunya

Tercer classificat

Jose María Lebrón Gómez

U. Jaén

Classificació per universitats
Campiona d’Espanya: Universitat Autònoma de Madrid
Subcampiona d’Espanya: Universitat Politècnica de Madrid
Tercera classificada: Universitat Politècnica de València
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· Campionat d’Espanya Universitari de Vela
Atesa la trajectòria de la Universitat Politècnica de València en l’esport de la vela i la proximitat
de la celebració de l’America’s Cup a la nostra ciutat, se sol·licità al Consell Superior d’Esports
l’Organització del Campionat d’Espanya Universitari de Vela 2006.
Durant els dies del 7 al 10 de maig la Universitat Politècnica de València va organitzar el Campionat d’Espanya Universitari de Vela a les instal·lacions del RCNV, dins del marc de Campionats d’Espanya convocats pel Consell Superior d’Esports per al 2006.
Hi participaren 72 esportistes: 69 homes, 3 dones i a més 6 entrenadors/delegats que representaren 13 universitats de tot Espanya. El campionat es va desenvolupar dins d’un ambient
de gran esportivitat i un magnífic nivell competitiu. El format de competició elegit va ser regates
en flota amb judici directe, utilitzant 6 embarcacions TOM 28 proporcionades per l’organització.
La classificació del Campionat d’Espanya Universitari de Vela ha sigut:
Classificació per universitats
Campiona d’Espanya: Universitat de Cantàbria
Subcampiona d’Espanya: Universitat Catòlica Sant Antoni de Múrcia
Tercera classificada: Universitat de les Illes Balears

8.2.3.5. Altres esdeveniments i competicions del Vicerectorat d’Esports
Per a la promoció i foment d’especialitats esportives d’interès especial dins de la nostra comunitat universitària, la Universitat Politècnica de València va organitzar 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, enguany s’ha celebrat la I Festa de
Benvinguda amb diversos actes esportius.
230

CULTURA I ESPORT
Esports

La I Festa de Benvinguda va tenir lloc l’últim dijous de setembre i va constar de diverses exhibicions esportives, de la presentació del Gran Premi de València del WTCC (Campionat del
Món de Turismes) així com la I Volta a Peu al Campus, en què participaren 178 esportistes per
a córrer aquesta prova de caràcter totalment popular de 4,1 km que es va fer íntegrament dins
del campus de Vera. A més, es va realitzar el lliurament de trofeus de les Lligues Internes 04-05
i va tenir lloc un partit de futbol amistós entre l’equip de la UPV i un equip de 1a preferent.
· I Match Race University Challenge
Durant aquest curs s’ha concebut una nova competició de vela denominada Valencia Match
Race University Challenge, l’objectiu de la qual ha sigut generar un espai de trobada i desafiament esportiu entre les universitats vinculades als equips desafiants de l’America’s Cup. En
aquesta primera edició feta del 19 al 21 de juny en aigües de València s’ha comptat amb la
participació de l’equip de regates de l’Escola Politècnica Federal de Lausana (Suïssa) que s’ha
enfrontat en format match race (un contra un) a l’equip de regates de la UPV, cosa que ha permès avaluar les necessitats per a realitzar en l’any pròxim, poc abans de la competició oficial de
l’Amercia’s Cup, una regata amb més d’una desena de participants, ja que en el futur s’espera
poder disposar de la resta d’equips pertanyents a les universitats que donen suport tecnològic
als equips desafiants de l’America’s Cup.
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· IX Trofeu UPV Vela de Creuer
El Vicerectorat d’Esports de la UPV va organitzar el IX Trofeu UPV de Vela durant els dies 27 i
28 de maig al Reial Club Nàutic de València, de qui va tenir una col·laboració estreta, amb l’únic
fi del foment de la vela entre la comunitat universitària. Hi participaren 376 regatistes (92 eren
xiques i 284 xics) distribuïts en 42 embarcacions. Els vencedors van ser:
Classificació Nom del iot

Armador

Puntuació/Club

CLASSE 1
1r

Casas del Mediterráneo

Gonzalo Calvo

3

CLASSE 2
1r

Azahara

Manuel Pons

2

CLASSE 3
1r

Malaita

1r

Azahara

Carlos Graullera

3

CLASSIFICACIÓ GENERAL
Manuel Pons

RCN València

· Campionat Interuniversitari de Marató
El 19 de febrer de 2006 es va fer el Campionat Interuniversitari de Marató organitzat per la Universitat Politècnica en col·laboració amb la SD Correcaminos i englobat dins de la 26 edició de
la Marató Popular de València.
Hi van participar 58 esportistes en un recorregut urbà des del centre Carrefour Campanar i amb
final a les pistes d’atletisme del riu, tram 3.
En categoria masculina es va proclamar campió el corredor de la Universitat Politècnica de
València F. Javier Andrés de la Esperanza, amb un temps de 2:36:25, mentre que en la categoria femenina va vèncer la també corredora de la UPV M. Esther Balaguer Planelles. La
classificació per universitats va quedar així:
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· II Open de Pàdel
Durant la setmana del 31 de març al 9 d’abril es va disputar a les instal·lacions de la Universitat
Politècnica de València el II OPEN DE PÀDEL dotat amb 2.600 euros per a la 1a categoria i
més de 2.000 euros en material esportiu per a la resta. Va ser un èxit quant a participació, ja
que s’hi inscriviren 117 parelles en les distintes categories. El torneig va disposar de les millors
raquetes del panorama nacional i internacional, diversos dels quals es trobaven en el top 40
mundial. Les finals de totes les categories es disputaren el diumenge 9 d’abril a partir de les
10 h. En finalitzar, es lliuraren els premis als guanyadors i es va oferir un vi d’honor a tots els
assistents. A més, es va sortejar pales i material esportiu entre els presents.
· II Trofeu UPV de Judo
El dia 25 de maig 2006 es va fer al tatami de la Universitat Politècnica de València el II Torneig
Universitat Politècnica de València de Judo, amb la participació de la Universitat de València,
la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat Politècnica de València, en dues modalitats:
la competició absoluta i la competició de promoció amb cinturons inferiors. Hi participaren 41
esportistes dels quals 29 eren xics i 12 xiques.
·Partida de Pilota Valenciana Lliga Caixa Popular
El dia 11 de maig es va jugar al Trinquet Politècnic El Genovés la partida de pilota valenciana,
en la modalitat d’escala i corda de la Lliga Caixa Popular. Al llarg de la disputa de les dues partides hi va assistir gran quantitat d’aficionats a la pilota de tota la Comunitat Valencia.
·Uns altres esdeveniments: Campionats Interescoles
Durant el curs 2005-2006 s’han fet distints campionats universitaris interescoles en l’àmbit nacional. Les escoles/facultats de la UPV hi han participat amb 456 esportistes.
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8.2.4. 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 a aquells esportistes que així ho vulguen a través de les 27 seccions dels diferents esports que el formen. A través del Club Esportiu de la Universitat Politècnica es practica
esport federat a la nostra universitat, amb una participació total anual de 1.203 esportistes
federats en: activitats subaquàtiques, aikido, atletisme, bàsquet, beisbol, BTT, ciclisme, dòmino, esgrima, frontenis, futbol sala, handbol, judo, karate, muntanya, natació, orientació, pàdel,
pilota valenciana, 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.
Hi destaquem la medalla de bronze en el Campionat del Món de Trial UCI, aconseguida per
Juan Daniel de la Peña Catalán; la permanència en Divisió de Plata de l’equip de futbol sala
masculí; el Campionat d’Espanya de Vela
Classe Catamarà en la categoria Hobie 16
aconseguit per Juan Antonio Llabrés Llabrés i
Ana Dolores Tomás Miralles; les sis medalles
aconseguides en els Campionats d’Espanya
de Judo; or per a Sugoi Uriarte Marcos, en
sub 23 (-66 kg), i plata per a África Gutiérrez
García, en l’absolut (-63kg). Finalment, cal
destacar la victòria de Francisco García
Morillas en la VI Marxa Ciclista Internacional
de Massamagrell, en què ha tornat a guanyar
després del gravíssim accident de l’any
passat.
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8.2.5. 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 Formació Esportiva (cursos, tallers, jornades i congressos) junt amb el cicle anual de conferències,
exposicions i clínics 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 1.242 persones.

8.2.5.1. El Programa de 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 Programa de Formació Esportiva.
Durant el curs 2005-2006, el XI Programa de Formació Esportiva l’ha
constituït 24 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. Hi han participat 785 alumnes, mentre que
en els talleres la participació ha sigut de 219 alumnes.
Les temàtiques desenvolupades en els cursos i tallers han sigut sobre
arquitectura i esport, voluntariat en esdeveniments esportius, primers auxilis, etc. Uns altres
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temes relacionats amb activitats concretes, com ara la seguretat en la conducció, la mecànica
de la bicicleta o el coneixement del cos. Uns altres enfocats cap a l’obtenció de titulacions oficials, com ara salvament i socorrisme aquàtic o patró d’embarcacions d’esbarjo o que permeten
formar part de borses de treball internes, com ara els cursos d’àrbitres de voleibol, de bàsquet
o de futbol.
· Crèdits de Lliure Elecció
Com a part de la formació curricular de l’alumnat de la Universitat Politècnica, el 1994 es va
aprovar en Junta de Govern un bloc de crèdits de lliure configuració per a esport. Cal afegir-hi
que el 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 va entrar
en vigor a partir del curs 2003-2004.
Durant el curs 2005-2006 s’han atorgat més de 1.200 Crèdits de Lliure Elecció entre les diferents vies d’obtenció (Àrea Formativa, Àrea Pràctica i Àrea Formadora). Un total de 802 Crèdits
de Lliure Elecció per la participació en cursos organitzats pel Vicerectorat d’Esports. Un total de
458 Crèdits de Lliure Elecció per la participació en diferents campionats universitaris, Lligues
Zonals, Campionats d’Espanya o esportistes seleccionats pel Consell Superior d’Esports per
a competicions nacionals o internacionals. Els esports en què més crèdits s’han sol·licitat han
sigut: rugbi (50 crèdits), atletisme (39 crèdits), futbol sala (33 crèdits) i judo (29 crèdits).
A continuació presentem la distribució de

Distribució de crèdits de lliure elecció

Crèdits de Lliure Elecció segons les línies

Àrea Formativa
Àrea de Pràctica Esportiva

d’obtenció, considerant que durant el curs
2005-2006 no se n’ha assignat cap sota la línia

458

d’Àrea Formadora:

802
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8.2.5.2. Conferències, exposicions i clínics
Durant el curs acadèmic 2005-2006, 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 els denominats clínics, sessions col·lectives amb gran component pràctic adreçades a la prevenció
de lesions i millora de les capacitats físiques, les quals tingueren una durada de dues hores
cadascun i una periodicitat mensual. En total s’han dut a terme 10 activitats entre conferències,
exposicions i clínics que han versat sobre aspectes tècnics relacionats amb l’esport.
A través de les conferències s’han abordat diversos temes, com ara l’“Ascensió a l’Aconcagua”,
“Xina en bicicleta”, els “20 anys d’història del grup de muntanya de la UPV” i les I Jornades de
Senderisme, en què han participat 110 persones.
També s’han oferit, al llarg del curs 2005-2006, 6 clínics, destinades a donar més informació als
esportistes i membres de la comunitat universitària en general, sobre com es poden prevenir
lesions, alleujar i evitar dolors, automassatge, etc., en què han participat 128 persones.
A més, es va organitzar a principi de curs una exposició sobre l’altra cara del Kilimanjaro, que
pretenia mostrar les condicions de vida dels habitants d’aquesta regió, “Una mirada posada en
les persones que ajuden a l’ascens de milers d’esportistes que cada any s’aventuren a assolir
el cim d’aquesta muntanya”.

8.2.5.3. Convocatòries de certàmens de pintura, escultura i projectes final de
carrera relacionats amb l’esport
Enguany, la VII edició s’ha convocat els certàmens 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. S’hi han presentat a concurs 52
pintures, 11 escultures i 1 projecte final de carrera.
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Guanyadors del VII Certamen de Pintura
Primer premi

“Foto Finish” de Lluís Esteve Delcamp

Segon premi

“Pértiga” de Rocío Alvárez Valera

Tercer premi

“Cap al segon segment” d’Isabel Palacios Claros

Guanyadors del VII Certamen d’Escultura
Primer premi

“Presionado por el deporte” de Mariano José Alcázar García

Guanyadors del VII Certamen de Projectes Final de Carrera
Primer premi

“Desarrollo de un nuevo panel para montaje de muros de escalada
artificial” de María Valero Herrero

8.2.5.4. Programa de Cooperació Esportiva
El Vicerectorat d’Esports, sensible al compromís social que necessita 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 va prestar especial atenció a l’impuls de Projectes de Cooperació per al
Desenvolupament relacionats amb l’activitat física i l’esport tant al nostre entorn més pròxim
com en projectes internacionals en països subdesenvolupats o en vies de desenvolupament.
Tot aquest esforç i dedicació exercit pel Vicerectorat d’Esports a través de l’Associació de
Voluntaris Esportius ha sigut reconeguda recentment (el passat 16 de març de 2006) pel diari
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ABC, que a través dels seus premis ABC Universitario, ABC Solidario ha decidit premiar en la
modalitat Entidad Solidaria l’Associació de Voluntaris Esportius de la UPV.

Associació de Voluntaris Esportius
Durant el curs 2005-2006 s’ha continuat amb la campanya Vive Deporte, iniciada el curs passat, que consisteix en un conjunt de tallers esportius a les instal·lacions de la Universitat Politècnica de València amb infants del col·legi Santiago Apóstol, un centre d’educació especial de
la Malva-rosa (València). Els infants es van desplaçar fins a les instal·lacions de la Universitat i
sota la direcció dels voluntaris esportius s’acostaren al món de diferents esports.

•

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, el qual està subvencionat pel
Centre de Cooperació al Desenvolupament de la UPV. Amb la denominació “Identificación
de acciones de cooperación deportiva universitaria” es pretén la posada en marxa d’un
projecte d’ajuda i intercanvi de fórmules de gestió esportiva a través de la identificació
d’accions de cooperació esportiva en l’àmbit universitari i la revisió i identificació de fórmules de gestió de l’esport com a motor econòmic en països en vies de desenvolupament
amb una gran riquesa en paratges naturals. A més, enguany s’ha ampliat aquesta línia de
cooperació internacional amb un altre conveni de col·laboració, aquesta vegada amb la
Universitat Nacional de Guinea Equatorial.
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Durant tot l’any s’ha recollit material esportiu, sanitari i d’oficina per a portar a les universitats de Pinar del Río i a la Nacional de Guinea Equatorial, per a la qual cosa es noliejaren
dos contenidors amb aquest material amb destinació a les dites universitats. Gràcies a
l’esforç de persones, entitats, empreses i a la mateixa Universitat Politècnica ha sigut possible recollir un ampli i extens ventall de material que sens dubte potenciarà i facilitarà la
pràctica esportiva en totes dues universitats.

•

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 desenvolupament dels diferents campionats que
ha organitzat el Vicerectorat d’Esports durant el curs 2005-2006, com ara el Campionat
Universitari de Marató, el XVI Trofeu Universitat Politècnica i els Campionats d’Espanya
Universitaris d’Escalada, Tir amb Arc i Vela. Al seu torn, els membres de l’associació pertanyents al campus de Gandia han col·laborat en el III Torneig Intercampus i en les XII
Hores Esportives.

· Màster Universitari
Amb l’objectiu de formar futurs professionals en l’àmbit de la gestió esportiva i oferir als professionals de la gestió esportiva nous mètodes de treball aplicables a la seua activitat laboral, s’ha
organitzat el I Màster Universitari en Organització, Gestió i Administració d’Entitats i Organitzacions Esportives, el qual es desenvolupa des de febrer fins a octubre de 2006.
El màster s’ha estructurat en 5 mòduls: legislació esportiva, màrqueting i comunicació esportiva, gestió esportiva i qualitat, organització i projectes d’empreses i institucions esportives i el
mòdul d’administració i gestió econòmica a les empreses i entitats esportives.

8.2.6. 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
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pràctica esportiva de cert nivell, tracta d’integrar l’esport i la vida acadèmica i investigadora de
la Universitat per mitjà de programes específics.
El programa EsportEstudi, que té com a objectiu el suport a la pràctica esportiva d’alt nivell
amb la figura del professor-tutor, el programa de beques i ajudes que busquen la implicació de
l’alumnat en la gestió esportiva i donen suport a l’esport d’alt rendiment tant federativamnet 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 es detalla de la
manera següent.

8.2.6.1. El Programa EsportEstudi
El 1999 la Universitat Politècnica de València, sensible a les necessitats plantejades pels esportistes universitaris, que tracten
de compatibilitzar la carrera esportiva amb l’activitat acadèmica, crea el Programa EsportEstudi. Un programa que té com a
objectiu el suport a la pràctica esportiva d’alt nivell, ja que cada
vegada són més els esportistes que sent estudiants universitaris
competeixen en campionats nacionals i internacionals, en representació de la seua universitat.
Des d’aleshores, cada any acadèmic, aquest programa ha acollit
un gran nombre d’esportistes i involucrat professionals de diferents escoles i facultats, per a crear un marc interdisciplinari necessari per a la integració de l’esportista d’alt nivell en l’activitat
acadèmica.
Els antecedents d’aquest programa es remunten anys enrere. 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
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certificats per a ajornar exàmens i pràctiques per competicions nacionals, demostren que es
realitza un gran esforç per a reconèixer la labor i l’exercici dels esportistes d’elit.
L’aprovació per part de 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.
EsportEstudi representa el suport institucional a través d’ajuda personalitzada i concreta als esportistes 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. 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’alumnat, i els 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 (CSE)
○ Servei de fisioteràpia
○ Servei de preparació física
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En el Programa EsportEstudi hem disposat durant el curs 2005-2006 de 230 esportistes distribuïts de la manera següent:

•

12 esportistes d’alt nivell de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 146/1997, de
19 de setembre, sobre esportistes d’alt nivell

•

51 esportistes per trobar-se entre els tres primers classificats en els Campionats d’Espanya
Universitaris

•
•
•
•

25 esportistes convocats a seleccions nacionals i seleccions universitàries
2 esportistes pertanyents al pla ADO
10 esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana
150 esportistes d’elit becats

8.2.6.2. La línia de beques i ajudes
La Universitat Politècnica de València potencia com a via de suport als esportistes de la Universitat, des de 1993, un programa de beques per al foment de l’esport. Aquest programa és un
complement perfecte a l’anterior. Els objectius són els següents:
D’una banda, donar suport a l’alumnat de la Universitat Politècnica de València perquè puguen
compaginar la competició esportiva amb els 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 exerceixen molts dels nostres estudiants. En el dit programa es consideren quatre menes d’ajudes per a l’alumnat:

•

Beques d’esportistes d’elit A i esportistes d’elit B: 70 beques per a esportistes d’elit A amb
una dotació econòmica de 630 euros i 80 beques per a esportistes d’elit B amb una dotació
econòmica de 315 euros.

•

Beques d’ajuda a l’estudi per a la promoció esportiva en l’àmbit de la UPV: Es convoquen
9 ajudes a l’estudi dotades econòmicament amb 4.320 euros anuals.

•

Beques de coordinadors esportius d’escoles o facultats: Es convoquen 13 beques de coordinadors dotades econòmicament amb 1.205 euros anuals.
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•

Beques de residència per a esportistes d’alt nivell i elit de la UPV: Durant el curs 20052006 els esportistes becats han sigut 4, amb un import total que ascendeix a 34.160 euros
(8.540 euros anuals per esportista).

8.2.6.3. Les línies d’investigació. El Centre de Suport a l’Esportista
La Universitat Politècnica de València 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
La lectura de dues tesis doctorals en el camp de l’esport universitari i en l’àmbit de l’esport
d’elit així com la subvenció per part del Consell Superior d’Esports d’un projecte d’investigació
centrat en l’estudi de la dona i l’esport universitari va propiciar el desenvolupament d’aquesta
línia de treball.
A continuació detallarem els projectes en què ens trobem immersos en col·laboració amb uns
altres departaments de la Universitat Politècnica de València: My Heart; Application Proposal;
Virtual Environment For High Performance Training And Healthy Practice Of Aerobic Sports; My
Virtual Trainer, en col·laboració amb ITACA, Universitat Politècnica de Madrid i 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 programa d’entrenament més desitjable; tenint en compte el seu perfil personal, pot controlar-ne el
rendiment i 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.
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· 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’ha portat a terme diverses sessions tècniques (clínics) específiques per
a esportistes (atletes) d’alt nivell centrats en la prevenció de lesions esportives, arran del gran
nombre de lesionats que anaven al Servei de Fisioteràpia procedents d’aquest esport.
Els esportistes han tingut accés al Servei de Fisioteràpia, ubicat a la 1a planta del pavelló poliesportiu, en horari de dimarts i dijous de 18.00 a 21.00 h. Aquest servei és atès per una diplomada en fisioteràpia i dos alumnes en pràctiques. 73 esportistes d’alt nivell de la UPV se n’han
beneficiat, dels quals 58 eren homes i 15 dones. S’han realitzat 460 tractaments. Les lesions
més freqüents han sigut esquinços, tendinitis, lumbàlgies, cervicàlgies i sobrecàrregues. La
majoria dels esportistes procedeixen de l’atletisme, el futbol sala i el vòlei.
Els esportistes també han tingut accés al Servei de Preparació Física, situat a la consulta 1 de
la 1a planta del pavelló en horari de dilluns i divendres de 18.00 a 21.00 h. En aquest servei
s’han atès 158 esportistes (123 homes i 35 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 mitjançant proves de camp i laboratori, etc. Els esports dels quals procedeixen
són variats, com ara futbol, atletisme, pàdel, ciclisme, etc.

8.2.7. 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
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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 voltant dels tres grans edificis esportius, el pavelló poliesportiu, l’edifici principal i el de creació més
recent: el trinquet politècnic El Genovés. Les instal·lacions del campus de Vera es distribueixen
de la manera següent.
· Nucli 1. Pavelló poliesportiu
El pavelló poliesportiu de la Universitat Politècnica de València és un edifici modern de 51 m x
83 m de planta i 14 m d’altura lliure d’obstacles amb grades amb una capacitat per a 560 persones, que allotja els espais esportius següents: pistes poliesportives per a la pràctica simultània
de quatre partits 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 simultaniejar 8 vies d’escalada
de diferents graus; una pista de pàdel interior amb gespa artificial; dues pistes d’esquaix de
parquet flotant; un bloc 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 següents: tres pistes de tenis exteriors de
formigó porós. Tres pistes de pàdel exteriors amb sòl 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.
· 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
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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 i rugbi, instal·lació emblemàtica a la Universitat amb una anella de
tartan de 8 carrers i 400 m de corda envoltat d’una altra superfície perimetral de gespa artificial
que acull un camp d’herba natural a l’interior. La instal·lació 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.
· Nucli 3. Trinquet politècnic El Genovés
L’edifici trinquet politècnic El Genovés, de recent construcció, en què es dóna cabuda a elements, mesures i materials que el converteixen en referent per a les futures construccions de
trinquets, cons d’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 peraltats. La instal·lació disposa de dues pistes poliesportives al centre per a futbol sala de gespa artificial.
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En aquesta línia de dotar totes les especialitats esportives del necessari per a les pràctiques
més demandades, la Universitat Politècnica de València disposa a més de les construccions
fixes, d’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 falutxos i dos iols per a
la pràctica de rem.
Tot això sense oblidar els projectes duts a terme als campus d’Alcoi i Gandia, projectes en què
es comença a equiparar l’oferta esportiva d’aquests campus amb el de Vera: pistes poliesportives, piscina olímpica coberta, gimnàs, sales d’usos múltiples, configuren un gran parc esportiu
universitari.
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 manera de gestionar instal·lacions, adaptades a les demandes i noves necessitats de la
nostra població, una nova manera de fer esport completament integrats en el nostre entorn més
immediat i eixint del nostre campus.

8.2.8. Col·laboracions i convenis del Vicerectorat d’Esports
La Universitat Politècnica de València, atenent les necessitats de l’entorn, porta a terme diferents col·laboracions i convenis amb altres entitats externes per a aconseguir millor adequació
entre les demandes socials i les de la mateixa Universitat, i per això fomenta esports autòctons
com ara la pilota valenciana, i realitza una tasca de suport a col·lectius amb característiques
especials o fins i tot acostant l’esport i les instal·lacions esportives a futurs esportistes en edat
escolar.
Detallem a continuació les col·laboracions més significatives del curs 2005-2006:

•

Per al foment de l’esport autòcton de pilota valenciana, la Federació de Pilota de la Comunitat Valenciana i la Universitat Politècnica signaren un conveni de col·laboració gràcies al qual
l’Escola de Tecnificació de Pilota Valenciana s’ubica al trinquet politècnic El Genovés.
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•

Per a l’entrenament i jugada de partides de la Lliga de Galotxa de la Comunitat Valenciana,
la Universitat de València va disposar de les instal·lacions del trinquet politècnic El Genovés.

•

També s’hi ha portat a cap, dins de la línia de cooperació de l’esport autòcton, la final de la
Lliga Caixa Popular en què participa la Universitat Politècnica de València. L’Associació de
Pilota Valenciana ha realitzat els entrenaments al trinquet de la UPV.

•

Entre les col·laboracions amb entitats per al desenvolupament d’activitats per al foment de
l’esport en edat escolar es troben:
○ L’Ajuntament d’Alboraia va utilitzar els espais esportius de la Universitat Politècnica per
a acollir els Jocs Esportius de l’Horta Nord, així com per a la pràctica d’atletisme de les
Escoles Municipals Esportives.
○ Els infants del col·legi d’educació especial Santiago Apòstol de la Malva-rosa han utilitzat les instal·lacions del Vicerectorat d’Esports per a realitzar diversos tallers esportius
al llarg del curs.

•

El Vicerectorat d’Esports ha donat suport al projecte de creació d’una xarxa temàtica sobre
ciència i tecnologia per a l’entrenament esportiu, promogut per l’Institut de Biomecànica
de València.

•

A més, el Vicerectorat d’Esports ha cedit l’ús de les instal·lacions esportives per a esdeveniments de diferents col·lectius.

•

La Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport ha realitzat diversos estudis amb esportistes en cadira de rodes a les pistes d’atletisme de la UPV.

•

El rocòdrom de la UPV ha donat cabuda als entrenaments d’esportistes de diferents
col·lectius, com ara l’IES Districte Marítim i la Universitat Cardenal Herrera. A més,
l’Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil d’Alboraia hi ha realitzat diverses classes
d’un curs de seguretat i aire lliure.

•

S’ha establit un conveni de col·laboració amb la Universitat d’Indiana perquè el seu alumnat
puga utilitzar les nostres instal·lacions esportives durant les seues estades a València.
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•

S’ha prestat la pista d’atletisme a l’alumnat de l’assignatura de Luminotècnia de 3r
d’Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques per al desenvolupament de la pràctica Mesura
d’instal·lacions d’enllumenat: àrees extenses.

•

També s’ha cedit l’embarcació de tipus pneumàtica de què disposa el Vicerectorat d’Esports
a l’Institut d’Enginyeria de l’Aigua i del Medi Ambient perquè puguen realitzar un estudi detallat dels sediments dels embassaments de Beniarrés, Amadorio i Guadalest.

•

El Col·legi Oficial d’Enginyers Superiors Industrials va realitzar el II Campionat de Pàdel a
les pistes exteriors de la Universitat i diversos partits de futbol 7 per als seus associats.

•

L’hexagonal de futbol hispanoamericà, Copa Universitat Politècnica de València de Futbol,
fet els diumenges a les nostres instal·lacions, que ha permès acostar col·lectius de diferents nacionalitats a la competició esportiva amb la participació de col·lectius d’immigrants
amb residència a la ciutat de València.

•

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.

•

El Vicerectorat d’Esports ha establit un conveni de col·laboració amb l’Escola Politècnica
Superior de Lausana (Suïssa) per a l’organització del I Desafiament Universitari de Vela.

•

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 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 i ha dotat d’infraestructura i material esportiu aquest projecte.

•

La Federació d’Empresaris d’Instal·lacions Esportives de la Comunitat Valenciana va realitzar, amb el suport del Vicerectorat d’Esports, la I Jornada Tècnica de Gestió d’Instal·lacions
Esportives.
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•

El Vicerectorat d’Esports ha acollit alumnes en pràctiques de diferents entitats, com ara
Tafad Edetania, ADEIT de la Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València i
la Universitat Catòlica de València. L’alumnat en pràctiques ha elaborat treballs relacionats
amb les diferents àrees esportives de la Universitat Politècnica.

•

Uns altres convenis i col·laboracions que ja estan acordats per a realitzar-se pròximament
són els següents:
○ El mundialet de l’associació Joves Solides, competició de futbol 7 organitzada per
aquesta associació del barri marginal de la Coma que intenta integrar les persones
d’aquest barri a través de l’esport.
○ Durant la visita del papa Benet XVI a la ciutat de València, la Universitat Politècnica de
València va facilitar a milers de peregrins el pavelló poliesportiu i els tatamis de l’edifici
principal d’esports que disposen dels vestidors i lavabos necessaris perquè aquestes
persones puguen endreçar-se en condicions higièniques.
○ Durant el mes d’agost les instal·lacions del Vicerectorat d’Esports acolliren el Campus
de Tecnificació de Bàsquet, que organitza la Federació de Bàsquet de la Comunitat
Valenciana.

•

Finalment, cal esmentar que al llarg de l’any 2005-2006, la Universitat Politècnica ha signat diversos convenis de col·laboració en matèria esportiva amb empreses de prestigi
reconegut a la Comunitat Valenciana, com ara Coca-Cola, Makro, Red Bull, Altarriba, Vertical Sport, Action Park, Solán de Cabras, Metrovalencia-FGV, que han col·laborat amb
els Campionats d’Espanya Universitaris que s’han organitzat; King Sturge, Tabisam, Cadena Máster, Kiron Financieros, Schweppes, Clínica Quirón, Center Auto-Honda, que han
col·laborat amb el II Open de Pàdel; Banc de València i Superdeporte, que han col·laborat
en el I Màster de Gestió Esportiva, i Paraclub Valencia, Mediamarkt i Nemesio, que han
col·laborat en el patrocini esportiu de l’equip de futbol sala de la Universitat Politècnica de
València.
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8.2.9. L’impacte en els mitjans de comunicació
El tractament de la informació en el Vicerectorat d’Esports ha tingut un doble vessant durant el
curs 2005-2006. D’una banda, s’informa a la comunitat universitària, com a potencials usuaris, sobre tota l’oferta que des del Vicerectorat d’Esports es programa i, de l’altra, es donen a
conèixer a la societat tots els esdeveniments i èxits obtinguts pels esportistes i els equips de
la Universitat. 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.

8.2.9.1. 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:

•

Anualment es publica un llibre general del Vicerectorat d’Esports amb tota la informació
detallada i estructurada en àrees.

•

La pàgina web del Vicerectorat d’Esports en l’adreça <http://www.upv.es/vdep> és el canal
principal de comunicació actualitzada del Vicerectorat d’Esports.

•

El tauler d’anuncis electrònic, a través del servidor <upvnews.upv.es>, en què s’insereixen
diàriament anuncis d’actualitat imminent i serveix per a realitzar comunicats d’última
hora.

•

L’agenda electrònica UPV a què s’accedeix des de la pàgina principal de la Universitat.
Aquesta pàgina és de consulta pública en general.

•

Els taulers d’anuncis de les escoles que s’actualitzen a través dels coordinadors
d’esports.

•

I, finalment, es canalitza la informació directament des de l’Oficina d’Informació del Vicerectorat 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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8.2.9.2. Campanyes especials
Com a projectes informatius hem tingut durant el curs 2005-2006:

•

La campanya matrícula: Dirigida principalment a l’alumnat de nou ingrés a 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 van portar a cap dues accions clarament diferenciades.
D’una banda, una labor informativa als alumnes-tutors del programa AMA i, de l’altra, una
participació directa en les Jornades d’Acollida per a alumnat de nou ingrés mitjançant xarrades en totes les escoles de la UPV.

•

V 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 va col·laborar 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 tot l’alumnat futur possible de la Universitat.

8.2.9.3. Els mèdia
Pel que fa als mitjans de comunicació i premsa, s’ha donat a conèixer
les activitats, esdeveniments i resultats obtinguts pels nostres esportistes, i s’ha disposat de l’ajuda del Gabinet de Premsa de la Universitat.
Un total de 332 articles s’han publicat durant el curs 2005-2006 (quasi
50 més que la temporada anterior) des de juny de 2005 fins a maig de
2006. El diari esportiu Superdeporte i els diaris Las Provincias i Levante
són els que més articles han publicat relacionats amb el Vicerectorat
d’Esports.
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Les seccions esportives que més han destacat enguany, pel que fa a notícies, són l’equip de
futbol sala, que ha jugat en Divisió de Plata; la secció d’atletisme, amb relació a les carreres
populars, i el cas de la recuperació del ciclista García Morillas, a més de la informació corresponent als Campionats d’Espanya Universitaris i al premi ABC Universitario, ABC Solidario, rebut
per l’Associació de Voluntaris Esportius de la UPV.
A més de la premsa escrita, cal destacar la presència en televisió, amb nombroses entrevistes
i programes especials com els dedicats al Campionat d’Espanya Universitari de Vela en “Proa
al 2007” emès per Punt 2 o el dedicat a l’Associació de Voluntaris Esportius en el programa
“Campus Universitari”, també emès per Punt 2.
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. A la Universitat Politècnica Televisió 25
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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8.3. Escola d’Estiu
Durant aquest curs, l’Escola d’Estiu continua mantenint la seua oferta orientada cap 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 aconseguit les 2.300 sol·licituds en els tres campus en què estem presents
(més de 600 sol·licituds s’han realitzat per mitjà de la intranet per als membres de la Universitat
Politècnica de València).
En l’edició d’enguany, hem superat la previsió de participants, i hem realitzat les activitats als
campus de Vera, Alcoi i Gandia. Per a atendre tots els infants i joves, s’ha hagut de comptar
amb 260 monitors en diferents labors i responsabilitats per a fer d’aquesta una 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, ja que en un 80% participen
des de la mateixa Universitat (familiars directes d’alumnes, PAS, PDI i membres de l’Associació
d’Antics Alumnes) i un 20% de xiquets aliens a aquesta.
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8.3.1.1. L’Escola de la música
En aquesta edició, l’ambientació comuna de l’Escola ha girat entorn del tema de la música,
aprofitant que era l’Any Mozart. Fer que les seues experiències del dia a dia a l’Escola es convertisquen en vivència divertida de la música ha sigut el centre d’interès i objectiu principal en
totes les activitats d’aquesta edició.
Amb això, ‘Les sorpreses d’aniversari’; ‘La festa fi 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 aconseguit els 215 participants en edats compreses entre els 4 i els
14 anys, cosa que ens 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 la seua 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 180 sol·licituds
per a participar-hi, de les quals ha sigut possible atendre 151 xiquets en edats compreses entre els 4 i els 14 anys, cosa que indica l’acceptació d’aquesta oferta a Gandia. Aquesta Escola
d’Estiu es realitza a les instal·lacions del campus de l’EPSG.

8.3.1.4. Activitats per a joves
Seguint els passos iniciats l’any passat, hem plantejat per als més majors (15 a 17 anys) una
oferta concreta de tallers que permetien confeccionar-se la seua pròpia Escola a la Carta, i,
com calia esperar, ens ha desbordat l’acceptació, ja que ha superat la previsió en diversos
tallers que hem hagut d’ampliar quant a capacitat per a donar cabuda al nombre més gran de
participants. L’oferta inicial era de 225 places en 4 tallers i en la inscripció ens superaven amb
més de 150 sol·licituds.
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Al final, l’oferta es va acostar prou a la demanda final, tal com mostra el quadre següent de
participació d’aquestes activitats.

Taller

•

oferit

sol·licitat

ocupat

Busseig

40

54

22

BTT a Mallorca

10

49

9

Camí de Santiago

50

107

48

Campament Multiaventura

100

170

115

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 Diver de Padi per a continuar bussejant pel seu compte.

•

BTT a Mallorca: al llarg de deu dies recorren per sendes de muntanya l’illa de Mallorca i coneixen uns paisatges recòndits alhora que realitzen esport sobre la bicicleta de muntanya.

•

Camí de Santiago: des de Mondoñedo fins a Santiago de Compostel·la, seguint la Ruta del
Camí del Nord, descobrint els paratges que aquesta senda del pelegrí obri fins a les portes
de Santiago de Compostel·la.

•

Campament Multiaventura: a Àvila, múltiples activitats que fan gaudir de l’entorn d’una
manera diferent i atractiva. No hi ha temps per a avorrir-se.

8.3.1.5. L’Escola d’Estiu en anglès
Enguany, com a novetat, hem oferit 50 places (per als nascuts entre 1992 i 1995) en què incorporem, junt amb les activitats de l’Escola d’Estiu, unes sessions d’anglès en col·laboració amb
el British Council. L’acceptació ha sigut molt positiva i hi han participat 40 dels 60 sol·licitants.
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8.3.1.6. L’Escola d’Estiu a l’hivern
Durant els dimecres a la vesprada i els dissabtes al matí, continuem oferint el taller d’iniciació
al rugbi per a promocionar la pràctica d’aquest esport i els valors que potencia en el seu treball
d’equip.
Enguany, han sigut 75 els participants d’aquesta edició que han assistit durant tota la temporada 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.

8.3.1.7. 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 millorar
en el nivell d’esquí a 120, dels 165 sol·licitants, infants i joves entre 9 i 17 anys. Com en edicions
anteriors hem acudit a l’estació d’esquí de Pal-Arinsal, a Andorra.
Una vegada acomodats a l’hotel, als matins s’acudia 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, a la vesprada, es realitzaven activitats d’animació a l’alberg i voltants.

8.3.1.8. L’Escola d’Estiu en Pasqua (PasquAcampada)
Durant els dies de les vacances de Pasqua continuem realitzat l’activitat al campament Torre
d’Alboraig, en què participen 75 xiquets de 9 a 14 anys, per la qual cosa s’ha hagut d’augmentar
el nombre de places previstes. Aquesta activitat complementa l’acció de l’Escola d’Estiu com a
servei a la comunitat universitària que té xiquets durant els períodes de vacances dels infants.
Es va realitzar aquesta acampada durant cinc dies i se la va denominar PasquAcampada 2005,
en què participaren 12 monitors i un coordinador del campament.
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8.3.2. 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 monitors i l’animació sociocultural.
En aquest curs s’ha realitzat el període formatiu de la titulació bàsica per al treball amb xiquets dins de l’animació: el títol oficial de Monitor de Centre de Vacances. S’hi ha impartit, en
col·laboració amb escoles d’animació, la part teòrica de 125 hores des d’octubre fins maig a 95
alumnes (a València i Alcoi), que tenen l’opció d’obtenir el títol oficial en superar la fase pràctica.
Aquest curs té el reconeixement de 6 crèdits de lliure opció en la nostra universitat.
A més, s’han realitzat 2 cursos sobre diferents aspectes en temes de l’animació, amb una durada 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 145 alumnes, amb la qual cosa aconseguim
formar en diversos temes els monitors, actualitzar-ne els coneixements i dotar-los de més i
millors recursos per al treball en l’animació sociocultural.

8.3.3. Organització. Estructura de l’Escola d’Estiu
Com mostra l’organigrama adjunt, l’Escola d’Estiu depèn del Vicerectorat d’Esports. Està dirigida per Miguel 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, sobretot
a causa de la falta d’un espai propi. Encara 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
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prestada per serveis com el d’Esports, el Centre de Processament de Dades, la Unitat de Manteniment, el Gabinet Mèdic i l’Àrea d’Informació, i d’escoles, com la d’ETS de Camins, Cartografia, Geodèsia i Topografia; ETS Enginyeria del Disseny, d’Agrònoms; EPSA i EPSG, sense
la col·laboració de la qual no seria possible dur a terme aquest servei. De totes maneres, com
ja hem dit, són moltes les persones i centres que col·laboren i seria impossible anomenar-los
a tots.
VICERECTORAT
D’ESPORTS

DIRECTOR

SECRETARI
GANDIA

SECRETARI
INFRAESTR.

RESPONSABLE DE
MATERIAL

Monitors a
Gandia

SECRETARI
ACTV.
EXTERIORS

SECRETARI
GESTIÓ

RESPONSABLE DE
PISCINA

Monitors de
PISCINA

COORDINADOR
DE MONITORS

SECRETARI
ALCOI

Monitors de
CAMPAMENT

2 RESPON.
Preescolar

RESPON.
1a ETAPA

RESPON.
2a ETAPA

RESPON.
3a ETAPA

RESPON.
4a ETAPA

RESPONSABLE
ACTIVITATS

RESPON.
ALCOI

Monitors de
Preescolar

Monitors de
la Etapa

Monitors de
la Etapa

Monitors de
la Etapa

Monitors de
la Etapa

Monitors
Activitats

Monitors a
Alcoi

8.3.4. Nombre i tipus de beques i contractes
Les persones encarregades de donar suport al funcionament de l’Escola d’Estiu durant el mes
de juliol han sigut 100, 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 xiquets a l’Escola d’Estiu han sigut contractats per a desenvolupar aquesta labor durant el mes de juliol, en un nombre pròxim als 200 en els tres campus, en
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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, a més de valorar-se el currículum i l’experiència en el camp de l’animació.

8.3.4.1. Inscripció d’infants
L’Escola d’Estiu continua creixent en l’oferta any rere any i això es posa de manifest en la
quantitat d’inscripcions que superen el que preveu constantment, i aquesta és la tònica general
durant els 20 anys de funcionament de l’Escola d’Estiu. Les sol·licituds rebudes en aquesta
edició han sigut:

•
•
•
•

Escola d’Estiu a València:

1750

Escola d’Estiu a Alcoi:		

220

Escola d’Estiu a Gandia:		

185

Activitats per a joves:		

320

8.3.4.2. Etapes i grups
Els xiquets es divideixen en etapes, cadascuna al seu torn s’ha dividit en diversos cursos i
cada curs en diversos grups, aquesta és la forma que hem estipulat per a poder funcionar amb
aquest nombre de participants. Aquesta vegada la distribució s’ha realitzat així:
CAMPUS
Vera

Alcoi

ETAPA

Grups

Preescolar

16

Primera

10

Segona

10

Tercera

11

Quarta

11

Preescolar

2

Primera

2

Segona i Tercera

2

Quarta

2
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Gandia

Preescolar

2

Primera

1

Segona

1

Tercera

1

Quarta

1

8.3.5. 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 tancats en el temps i introduïts com
a punts de l’ambientació.

8.3.5.1. Dinàmica general de les activitats
Un dia normal de l’Escola té l’horari que podem veure a continuació:
08.30 – 09.00

Recollida dels participants al 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

Tornada dels participants a casa

8.3.5.2. Activitats per etapes
En cadascun dels temps d’activitat del matí, els xiquets realitzen diferents activitats en funció de
les etapes a què pertanyen, i per tant adequades a les seues edats, que canvien cada 2 anys.

8.3.5.3. Dinàmica no reglada
Dins de la dinàmica no reglada es troben unes activitats no reflectides en els horaris, de manera
que causen un major efecte de sorpresa entre els xiquets. S’hi troben els “Dies ‘D’”, activitats
sorpresa, i els concursos generals de l’Escola.
262

CULTURA I ESPORT
Escola d’Estiu

8.3.5.4. 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 que
vam crear l’any passat i en què informem constantment (i des de qualsevol punt) amb informació de l’Escola d’Estiu (documents i notícies al dia). Així, 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, es manté la de la Universitat Politècnica de València (www.
upv.es/eestiu) i entre ambdues es millora la informació a la comunitat de l’Escola d’Estiu.

8.3.5.5. Activitats externes
Els participants en l’Escola d’Estiu gaudeixen d’una sèrie d’activitats fora dels seus respectius
campus. 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 van ser:
· Campament i Granja Escola
Depenent de les edats, els xiquets van gaudir d’una oferta diversa en eixides de més d’un dia
fora del campus.
· Mas del Capellà (1r i 2n)
Entre 6 i 8 anys, els xiquets van conviure durant tres dies a la granja Mas del Capellà, situada
al terme municipal d’Olocau (València). En aquesta granja, de reconegut prestigi, van poder
participar en les activitats típiques d’aquests llocs: tallers de granja, horta, herbolari, cistelleria,
compostatge, a més de les vetlades, jocs i van gaudir de la piscina.
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· Campament Montes de Talayuelas (Talayuelas-Conca)(3r a 8è)
Els xiquets amb edats entre 8 i 12 anys van participar al campament de Montes de Talayuelas,
en 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 van passar una sola nit al campament, per a anar-se’n habituant a dormir en
campaments. L’allotjament es va realitzar en cabanyes de fusta, en la seua major part situades
a la zona de campament i els majors van dormir 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 setè any consecutiu, cinquè al campus d’Alcoi, la Universitat Politècnica de València ha
acollit 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
programa 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 a fi d’introduir noves matèries, per a buscar una estructura més dinàmica i
intentar que aquests canvis redunden en una millora de la Universitat Sènior i una major satisfacció del nostre alumnat.
Durant el curs 2005-2006 s’ha impulsat la posada en marxa de tallers i cursos monogràfics
organitzats per l’Associació d’Alumnes i Exalumnes de la Universitat Sènior (ASUP). Aquesta
associació, constituïda fa cinc anys, col·labora amb la Universitat Sènior en el marc del conveni
subscrit al seu dia amb la Universitat, dirigit precisament a l’organització d’activitats complementàries de la Universitat Sènior. Així, amb aquests cursos monogràfics s’aconsegueix molt
més fins i tot que amb un tercer curs, perquè 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. Alumnes matriculats
CAMPUS DE VALÈNCIA

•
•

PRIMER CURS:		

164 alumnes

SEGON CURS:		

180 alumnes
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CAMPUS D’ALCOI

•
•

PRIMER CURS:		

67 alumnes

SEGON CURS:		

60 alumnes

8.4.2. Assignatures
CAMPUS DE VALÈNCIA

•

Primer curs
○ Bloc A: Ciències

•
•
•
•
•

Ecologia i Medi Ambient						

13 hores

Essència de l’Electrònica					

2 hores

Arquitectura de la Ciutat de València

4 hores

Jardineria I										

7 hores

Química i Energia							

3 hores

○ Bloc B: Música i Cinema

•
•

Gèneres Musicals I				

19.5 hores

El Cinema I								

19.5 hores

○ Bloc C: Humanitats

•
•
•

Història de la Comunitat Valenciana

21 hores

Economia a la Unió Europea				

8 hores

L’Economia al Tercer Món					

5 hores

Hores lectives primer curs

•

112 hores x 2 grups = 224 hores

Segon curs
○ Bloc A: Ciències

•
•
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•
•
•
•

Biotecnologia		

							

2 hores

Jardineria										

9 hores

Dret i Consum									

9 hores

Ciències de la Comunicació					

8 hores

○ Bloc B: Música i Cinema

•
•

Gèneres Musicals II								

21 hores

El Cinema II										

21 hores

○ Bloc C: Humanitats

•
•
•
•

Història de l’Art									

8 hores

Cultura i Tradicions Valencianes			

10 hores

Història de la Música						
Artistes Valencians								

Hores lectives segon curs		

8 hores
11 hores

120 hores x 2 grups = 240 hores

CAMPUS D’ALCOI

•

Primer curs
○ Bloc A: Economia i Societat

•
•
•
•
•

Dret A												

12 hores

Economia A										

12 hores

Introducció al Periodisme 		

6 hores

Seguretat Social									

6 hores

Serveis Socials per a la 3a Edat			

6 hores

○ Bloc B: Ciències de la Salut

•

Envelliment Satisfactori A						

12 hores
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○ Bloc C: Humanitats

•
•
•
•
•
•

Història de l’Art a Alcoi. Modernisme				

12 hores

El Món després de 1945				

6 hores

Les Nostres Terres										

12 hores

Literatura Alcoiana										

6 hores

Curs pràctic de Desenvolupament Sostenible

6 hores

L’Atracció de l’Arxiu 						

6 hores

				

○ Bloc D: Ciències Aplicades

•
•

Com es Fabriquen les Cremes, Gels i Perfums 6 hores
Astronomia							

						

Hores lectives primer curs			

•

12 hores
120 hores

Segon 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

○ Bloc B: Ciències Experimentals

•
•
•

Resolució de Problemes Lògics				

		

6 hores

Introducció a la Física									

6 hores

Jardineria							

						

6 hores

Construint la Nostra Història							

12 hores

○ Bloc C: Humanitats

•
•
•
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•
•
•

Gaudí: Arquitecte de Déu					

		

6 hores

Terratrèmols i Desastres Naturals a Alcoi

6 hores

Taller de Creació Literària				

		

6 hores

					

6 hores

○ Bloc D: Ciències de la Salut

•
•
•

Psicologia I							

Envelliment Satisfactori I					
Alimentació i Nutrició						

Hores lectives segon curs			

12 hores
		

6 hores

120 hores

8.4.3. Tallers
CAMPUS DE VALÈNCIA

•

Programa internauta: Es va fer en 9 grups, amb una durada de 12 hores per grup 216
alumnes matriculats.

•

Informàtica iniciació: Es va fer en 3 grups, amb una durada de 12 hores per grup 72 alumnes matriculats.

•

Informàtica avançat: Es va fer en 3 grups, amb una durada de 12 hores per grup 72 alumnes matriculats.
CAMPUS D’ALCOI

•

Informàtica i Internet: Es va fer en 1 grup, amb una durada de 20 hores per grup 35 alumnes matriculats.

8.4.4. Conferències
CAMPUS DE VALÈNCIA
·

Conferència: “L’art rus”, abril de 2006
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CAMPUS D’ALCOI

•
•

Conferència: “El Quixot”
Tallers Mediambientals al CEMACAM

8.4.5. Visites culturals
CAMPUS DE VALÈNCIA

•

Viatge i conferència: “Bolets de primavera”, maig de 2006
CAMPUS D’ALCOI

•
•

Novembre: Viatge a Terra Natura
Febrer: Dia 4. Viatge a Novelda: Modernisme de Novelda
Dia 28. Viatge a Llíria

•

Juny: Dia 8. Viatge a veure la Dama d’Elx

8.4.6. Activitats realitzades per l’Associació Sènior
8.4.6.1. Cursos monogràfics

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Història de l’Art I				

26 hores

Europa Contemporània			

30 hores

Cine fòrum				

30 hores

El Món de la Simfonia			

21 hores

Mozart en el seu 250 Aniversari		

20 hores

Història de l’Art II				

30 hores

El Pensament Humà			

25 hores

Història d’Espanya i la seua percepció 30 hores
Taller de Memòria A			

15 hores
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•
•
•
•
•
•

Promoció de la Salut				

15 hores

Literatura i Tertúlies				

24 hores

Taller de Memòria B				

15 hores

Història de l’Art: El Barroc Espanyol
Instruments de la Cultura i Comunicació

•
•

11 hores

Aspectes Històrics de València:
○ El Tribunal de les Aigües – L’Albufera

•

9 hores

5 hores

Arts Plàstiques:
○ Història de la Pintura				

27 hores

○ Fonaments d’Arts Plàstiques			

27 hores

○ Dibuix						

54 hores

○ Pintura 					

54 hores

Grup de Teatre
Massa Coral

8.4.6.2. Esport

•
•
•
•
•

Txi-kung Sènior
Ioga Sènior
Balls de Saló
Balls Llatins
Sessió Tècnica (Clinics): Cervicàlgia i Lumbàlgia
Alumnes matriculats en cursos monogràfics………......…… 380
Matrícules realitzades en els cursos monogràfics…………. 798
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8.4.6.3. Activitats culturals

•

Octubre:
○ Dia 29. Excursió Cultural a Montanejos

•

Novembre:
○ Dies 11-12-13. Excursió a la Ruta del Quixot
○ Dia 19. Visita al museu i a l’església del Patriarca
○ Dies 21 al 25. Celebració de la Fira de Mostra de València Conferències “Moviment
d’Universitats per a Majors”, promogut per la revista Senda

•

Gener 2006:
○ Dia 14. Visita al palau i església del Temple
○ Dia 21. Visita al Museu Faller, parc de Benicalap, taller d’un artista faller i mas del
Moro
○ Dia 28. Visita a l’Oceanogràfic

•

Febrer 2006:
○ Dia 4. Visita al Museu Històric de València
○ Dia 11. Visita als museus de les Reials Drassanes i de l’Arròs
○ Dia 18. Excursió a Vilafamés
○ Dia 25. Excursió a Paterna, visitant els monuments i el Museu de la Vila

•

Març 2006:
○ Dia 4. 1a excursió a la Ruta Fluvial del Xúquer
○ Dies del 14 al 20: Excursió a Praga i Budapest

•

Abril 2006:
○ Dia 1. Excursió al delta de l’Ebre
○ Dies 29-30.4 i 01.05. Excursió a Múrcia i els seus voltants. Intercanvi cultural amb els
nostres companys de Múrcia
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•

Maig 2006:
○ Dia 6. Visita al Monestir de Sant Miquel i els Reis
○ Dia 20. 2a excursió a la Ruta Fluvial del Xúquer
○ Dia 27. Visita al Museu de la Ciutat, (situat al Palau del Marquès del Camp), la cripta
arqueològica de la presó de Sant Vicent Màrtir, els Banys de l’Almirall i l’església de
Sant Joan de l’Hospital

•

Juny 2006:
○ Dies del 25.06 al 02.07. Viatge final de curs a Cantàbria

•

Revista SENIOR números 7, 8 i 9

8.4.7. Clausura del curs acadèmic
Una vegada finalitzat el curs, es va celebrar la clausura del curs 2005/2006

•

1 de juny de 2006 - Campus d’Alcoi
Lectura de la Memòria d’Activitats de la Universitat Sènior
Alcoi 750 Aniversari
Concert a càrrec de l’Agrupació Musical EPSA
Lliurament de diplomes
Vi d’honor

•

20 de juny de 2006 - Campus de Vera
1a Part: acte acadèmic
Lectura de la Memòria d’Activitats de la Universitat Sènior
i Associació d’Alumnes Sènior
Cant del Gaudeamus Igitur per part del Cor de la Sènior
1a Actuació del Grup de Teatre de la Sènior
Descans
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2a Part:
2a Actuació del Grup de Teatre de la Sènior
Actuació del Cor de la Sènior
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8.5. Fons de Patrimoni Artístic
8.5.1. Catalogació d’obra artística

Nre. D’OBRES PER
CATEGORIA ANY 2005
DIBUIX

20

ESCULTURA

149

FOTOGRAFIA

85

OBRA GRÀFICA

661

PINTURA

521

RELLEU

30

INTERDISCIPLINARI

77

TOTAL

1.543

Nre. D'OBRAS PER CATEGORIA
661

700
600

521

500
400
300
200
100

149
85

77
30

20

0
1
DIBUIX

ESCULTURA

FOTOGRAFIA

OBRA GRÀFICA

PINTURA

RELLLEU

INTERDISCIPLINARI
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Increment d'obres el 2005
Pintura

63

Categoria

Obra gràfica

80

Fotografia

35

Escultura

9

Dibuix

7
0

20

40

60

80

100

Nombre d'obres

Total d'obres en el Fons de Patrimoni Artístic

1550
1500
Nombre d'obres

1543

1450
1400
1350

1349

C1

1300
1250
Any 2004
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8.5.2. Adquisicions
La Universitat Politècnica de València, com a centre de cultura, té la pretensió d’augmentar-ne
cada any el patrimoni artístic, per a arribar a tenir una col·lecció d’art contemporani majoritàriament, de les més importants de les universitats espanyoles.
Com que hi ha diversos organismes que adquireixen obres, el Fons de Patrimoni Artístic és
l’encarregat de coordinar-les totes.
Enguany, el Fons de Patrimoni Artístic ha adquirit 18 obres per compra directa, 6 carpetes de
gravats, més 5 obres en el seu IV Certamen de Pintura per al Fons del Vicerectorat de Cultura,
7 obres la Facultat de Belles Arts i 1 obra per concurs.
Obres adquirides pel Fons de Patrimoni Artístic

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jorge Ballester Bonilla: Bontempeli y Savinio, estudios de figuras, pintura
Joan Cardells Alemán: R-829, grafit sobre paper Kraft
Martín M. Caballero: Los Ciegos, pintura
Rafael Martí Quinto: El placer de leer, pintura
Eva Mus Grande: Pequeño violinista, pintura
Rafael Ramírez Blanco: País, dibuix-tinta xinesa
Rafael Ramírez Blanco: S/T, pintura
Joan Antoni Toledo: S/T, pintura
Rosa María Torres Molina: Rinoceronte, pintura
Molina Ciges: El Quiebro, pintura
Salvador Victoria: S/T, pintura
José Vento: S/T, pintura
Javier Calvo: Nº 60. Itinerario que conduce a chaisse, pintura
Paco Alberola: Equip Crònica 70, fotografia
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•
•
•
•
•

Andrés J. Cillero: Venus grotesca, composició
Concepción de Soto: El todo terreno -1/50, gravat; P/A Evocación
Jorge Teixidor: Dos triángulos con azul, pintura
Tomás Viana: Manos, serigrafia
Amnistia Internacional: No més violència contra les dones, 6 carpetes de 12 serigrafies
cadascuna

•
•
•
•
•

Mª Noelia Gálvez Murcia: S/T, gravat
Rafa Morata Morcillo: Composición en suspensión, gravat
David Pellicer García: Green ciclorama, pintura
Jonay N. Cogollos V. D. Linden: Gràfica urbana, pintura
Mery Sales Andrés: Nieve-lumbre, pintura

Vicerectorat de Cultura

•
•
•
•
•
•

Vivó Palanca: S/T, pintura
Pareja Pérez: Cor VI, pintura
María Ortega: Souvenir, pintura; Todavía, pintura
Sergio Davó: Pictiolugar.102, pintura
Alejandro Rodríguez: De bestiis et aliis rebus, llibre xilogràfic
Stephen J. Daly: Mentoring, escultura

Facultat de Belles Arts

•

Mireia Mazon i Lerma: En contracció, pintura

8.5.3. Operacions de préstec dins de la Universitat
Una altra de les comeses que té el Fons és dur el control de la ubicació de cada obra, tant si
és prestada per a alguna exposició, com si canvia de departament, o escola, dins de la mateixa
Universitat Politècnica de València.
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A continuació es recullen els moviments realitzats enguany. Obres que s’han ubicat a
ASIC

•
•
•
•

Aragó Barrio: Azul, de Rubén Darío, pintura
Dechanet: S/T 16/50, obra gràfica
Pastor Belda: Blue Note, pintura
Silvestre de Edeta: S/T 65/300, obra gràfica

Àrea d’Informació

•

Lozano Sanchos: S/T 178/300, obra gràfica

Ciutat Politècnica de la Innovació

•

Blanco Rubio: The airport, pintura

•

Gálvez Jiménez: El perímetro oculto de un dado, pintura

•

Martínez Martí: Mirando al mar 5, pintura

•

Michavila Asensi: S/T 91/99, obra gràfica

•

Silvestre de Edeta: S/T 62/300, obra gràfica

DISCA

•

Silvestre de Edeta: S/T 68/300, obra gràfica

•

Yturralde López: Preludio 223/300, obra gràfica

EPS d’Alcoi

•

Monparler de la Encarnación: Pensando en gris, pintura

•

Sena Peydró: Situados, pintura

279

CULTURA I ESPORT
Fons de Patrimoni Artístic

ETSE Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica

•
•
•
•

Heras Sanz: S/T187/300, obra gràfica
Llanas Sanz: Instante, escultura
Silvestre de Edeta: S/T 63/300, obra gràfica
Varo Jiménez: Distancia, pintura

Facultat d’Informàtica

•
•

Martínez Soriano: Carta, escultura
Silvestre de Edeta: S/T 64/300, obra gràfica

ETSE Industrials

•
•
•
•
•
•
•
•

Belmonte Useros: S/T, pintura
Boix Álvarez: S/T 45/300, obra gràfica
Desconegut: S/T Caseta entre dos pals, fotografia
Desconegut: S/T Platja amb caseta de gelats, fotografia
Desconegut: S/T Platja amb porteries de rugbi, fotografia
Silvestre de Edeta: S/T 106/300, obra gràfica
Silvestre de Edeta: S/T 115/300, obra gràfica
Yturralde López: Preludio 45/300, obra gràfica

Seu de la UPV a Bogotà

•
•
•
•
•
•
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Chapa Villalba: S/T, obra gràfica
Ramos Mestre: Mujer, obra gràfica
Silva Sebastián: El políglota, obra gràfica
Silvestre de Edeta: S/T 114/300, obra gràfica
Silvestre de Edeta: S/T 116/300, obra gràfica
Silvestre de Edeta: S/T 66/300, obra gràfica
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Edifici 6G

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Camacho Cabrera: Motivaciones 5/46, pintura
Camacho Cabrera: Signos icónicos 5/14, pintura
Cardélls: S/T, pintura
Elvis Avilés: Veve, pintura
Fuentes Fuentes: Inés, pintura
García Poveda: S/T, 10 fotografies
Guadarrama Román: De cabeza, obra gràfica
Hueso Aznar: S/T, pintura
Jarque: Beveu Coca-Cola, fotografia
Jarque: Pany, fotografia
Jarque: Xiqueta sobre roca, fotografia
Jorge Vanacloy: Fracción femenina, pintura
Muñoz López: Mediterrani, pintura
Planells Martínez: Essències vives, pintura
Vidal Alamar: Escala, pintura

FADE

•
•
•
•
•
•
•
•

Alonso Marín: Los geómetras, pintura
Armengol Machí: Vil·la Mèdici 173/300, obra gràfica
Aurora Valero: S/T, pintura
Heras Sanz: S/T 294/300, obra gràfica
Máñez Pascual: Groc, fotografia
Máñez Pascual: Arada, fotografia
Máñez Pascual: Cabestrant 1, fotografia
Máñez Pascual: Cabestrant 3, fotografia
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Máñez Pascual: Grua 2, fotografia
Máñez Pascual: Ferro 1, fotografia
Máñez Pascual: Locomotora 4, fotografia
Máñez Pascual: Màquina 2, fotografia
Máñez Pascual: Màquina 3, fotografia
Máñez Pascual: Vis 1, fotografia
Máñez Pascual: Vis 3, fotografia
Máñez Pascual: Volant, fotografia
Navarro Navarro: S/T 144/300, obra gràfica
Silvestre de Edeta: S/T 61/300, obra gràfica

Rectorat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Aymerich Goyanes: Medusa en persona o Papasquiaro duerme, pintura
Brines Bernstein: Aprenent a volar, pintura
Camacho Cabrera: Motivacions 11/46, pintura
Camacho Cabrera: Motivacions 26/46, pintura
Camacho Cabrera: Motivacions 38/46, pintura
Camacho Cabrera: Motivacions 8/46, pintura
De Miguel Campos: Viatge de radar, pintura
Domingo Redón: Babau, pintura
José Luis Tolosa: Il·lusió espacial, pintura
Latorre Jubero: Mujer-Vagina, fotografia
Lloret Ferrándiz 0:390 (Sèrie de colors de mars de peixos de colors), pintura
María Ortega: Souvenir, pintura
María Ortega: Todavía, pintura
Michavila Asensi: S/T, obra gràfica
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•
•
•
•
•
•
•

Pareja Pérez: Cor VI, pintura
Ramírez Blanco: S/T, pintura
Reyes León: Les juro que es pintura y no un dragón japonés, pintura
Sepúlveda Mantecón: S/T, pintura
Silvestre de Edeta: S/T 69/300, obra gràfica
Vivó Palanca: S/T, pintura
Sergio Davó: Pictiolugar.102

Biblioteca

•

Alejandro Rodríguez: De bestiis et aliis rebus, llibre xilogràfic

Campus escultòric

•

Stephen J. Daly: Mentoring, escultura

Facultat de Belles Arts

•

Mireia Mazon i Lerma: En contracció, pintura

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.

•

Exposició entorn de l’obra de Darío Villalba “La es pera y rayas”
Organitzada per la Universitat de València- Patronat Martínez Guerricabeitia
Amb l’obra Mujer 1999

•

Exposició “Germinal” Aula d’exposicions de Rectorat
Organitzat pel Vicerectorat de Cultura de la UPV
Amb l’obra d’Inmaculada Abarca Brote 1998
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8.5.5. Donacions
A més de les compres, i concursos, la Universitat Politècnica de València n’augmenta el patrimoni artístic gràcies a les donacions realitzades.
Donació directa de l’autor. Per aquest mitjà enguany la UPV ha adquirit 3 obres.
D’altra banda, després de realitzar una exposició a la sala d’exposicions de Rectorat, cada
autor en dóna una obra. Així, la UPV n’ha adquirit 39.
Obres adquirides per donació directa de l’autor

•
•
•

Joan Millet: Muchas lágrimas II, composició
Rafael Ramírez Blanco: S/T 1/50, serigrafia
Cayetano Castro: Braca IV (Soledad), donat pel director de la Facultat d’ADE

Donacions dels artistes que han passat per la sala d’exposicions de la UPV

•
•

Exposició Mariona Brines Bernstein: Aprenent a volar, pintura
Exposició Pilar Moreno Gómez: Carenarías; Eclipse; Energía felina; Espiral musical; La
bola de cristal; Ojos; Tormenta de Denia, fotografies

•
•
•
•
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Exposició Germinal
Yolanda Gutiérrez: Efímeras 2002; Aura 2004, piezografia; Fibonacci 2004, piezografia
Sofía Táboas: Jardín portátil con plan extraterrestre, 2006
Exposició AP Metta-Obra Gràfica (Mèxic, Taiwan, Espanya):
Magui Torres

Altar V

Luis Landeros Cano

Cerimònia del foc nou

Úrsulo Santos

Amants (2)

Wu Shou Che

Composició I

Chi-Chang Hsieh

Ombra de vent

Miao-Ju Lai

Papallona II
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Li I-Cheng

ST; ST

Carles Méndez

Un bon cap

Julieta Basurto

Cuiltic II

Cándido Valádez

Andanzas (sèrie En la ciudad)
En la esquina circular (sèrie En la ciudad)

Horte Minués

Por de somiar

Ema Shin

Origin 9; Origin 10

Almudena Canet Gil

Obstacles

Liu Yu-Fang

IBAI

Jen-Huei Lai

Memòria II de He Huan

Ya-Xin Xiao

Sweet Swing

Shyh-Twan Huang

Sentiment

Hyun-Jin Kim

Subset

I-Hsiung Tsai

Espill d’aigua - fluir de font

Cheng-De Huang

Ferro i creu IV-III

Liao Meng-Ling

Swimming

Shiou-Ping Liao

Life

Lin Hsueh-Ching

Flor-món

Cheng You-Hui

Pur i fresc

8.5.6. IV Certamen d’Obres per al Fons
RESOLUCIÓ PER A L’ADQUISICIÓ D’OBRES ORGANITZAT PEL FONS DE PATRIMONI
ARTÍSTIC DE LA UPV
Amb data 28 de juny de 2006, s’ha reunit el jurat qualificador del IV Certamen d’Obres per al
Fons a la Universitat Politècnica de València, compost per:
Sr. Juan Juliá Igual, Excm. Mgfc. i Rector de la Universitat Politècnica de València
Sr. Juan Bautista Peiró, vicerector de Cultura de la UPV
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Sra. Pilar Santamarina Siurana, vicerectora de Relacions Institucionals i Assumptes Socials de
la UPV
Sr. Román de la Calle, director del Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat
Sra. María Teresa Berguiristain, presidenta de l’Associació Valenciana de Crítics d’Art
Sr. Miguel Ángel Guillén Romeo, director del Departament de Dibuix de la Facultat de Belles
Arts de la UPV
Sr. Antonio Tomás Sanmartín, catedràtic del Departament de Dibuix-Grup de Gravat i Estampació Grafotèxtil
Sra. Ángela García Codoñer, directora del Fons de Patrimoni Artístic de la UPV
I conforme a les bases del Certamen, el jurat, després de deliberació prolongada, resol que les
obres seleccionades per a ser adquirides per la Universitat Politècnica de València siguen les
següents:

•

•

CATEGORIA GRAVAT
Mª NOELIA GÁLVEZ MURCIA		

S/T

RAFA MORATA MORCILLO		

Composición en suspensión

CATEGORIA PINTURA
DAVID PELLICER GARCÍA		

Green ciclorama

JONAY N. COGOLLOS V. D. LINDEN Gráfica urbana
MERY SALES ANDRÉS			

Nieve-lumbre

8.5.7. Dia Internacional del Museu
El Dia Internacional del Museu se celebra en tot el món cada 18 de maig des de 1977. Cada
any s’elegeix un lema que proporciona a tots els museus un element comú de referència i ins286
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piració per a organitzar activitats i celebrar aquest dia. Enguany el lema ha sigut “El museu i
els joves”, en què es dóna protagonisme total a aquest sector de la societat com a potencials
usuaris dels museus i futurs professionals dins d’aquest àmbit.
El Fons de Patrimoni Artístic de la Universitat Politècnica de València com a organisme gestor i difusor del patrimoni que posseeix la UPV ha volgut sumar-s’hi i organitzar una sèrie
d’activitats.
D’aquesta manera, durant tot el matí del 18 de maig tota la comunitat universitària va poder
acostar-se a l’Àgora de la Universitat Politècnica per a participar-hi.
Es va instal·lar un estand sota una enorme carpa inflable a les 9.30 hores amb cartells que
informaven sobre qui som, el dia que celebrem i les activitats que realitzaríem.
Així mateix, 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 podia consultar el catàleg
de les escultures del campus, la memòria

450
400
350

2003-2004 del Fons i, conjuntament, es

300

van repartir uns 275 fullets explicatius,

250

així com regals promocionals.

200

S’organitzaren visites especials guiades

150

per a qui estiguera interessat a conèixer

100

el campus escultòric. Es va percebre en

50

el públic un interès elevat, amb un nom-

0

bre de visites guiades de 25 grups al llarg

1-16 maig (Abans
de l'esd.)

17 de maig (Dia
d'abans)

18 de maig (Dia del 19-28 de maig
museu)
(Després de l'esd.)

de tot el matí.
Nombre de visites d’accés al web del Fons de Patrimoni
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8.5.8. Visites guiades a escolars
De nou un any més, es desenvolupa la labor divulgativa del patrimoni artístic de la Universitat,
en què ens centràrem en les visites guiades pel campus escultòric.
Una vegada més veiem que la nostra activitat va en augment creixent, i així ho reflecteixen les
estadístiques, que ens indiquen l’interès pels centres educatius a assistir a les visites guiades
pel campus
RESUM DEL CURS 2005-2006
Visites

Visitants

Primària

45

2.105

Secundària

25

875

Tercera edat

18

630

TOTAL

88

3.610

Nombre de visites
18
20%

Nombre de visitants
630
17%

45
52%

2.105
59%

875
24%

25
28%

Nombre de visites

Nombre de visitants

88

3.610

81

90
80
70
60
50
40
30
20
10
-
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3.279

83
4.000

2.950

3.500
3.000

55

2005/2006
2004/2005

2.500
2.000

2.337

2005/2006

1.500

2004/2005

1.000
2003/2004

1

2002/2003

2003/2004

500
-

1

2002/2003
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8.5.9. III Certamen de Dibuix Un Passeig pel Campus
Els participants, col·legials entre 7 i 17 anys, que realitzaren al seu dia una la visita guiada als
jardins plasmen la seua 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 infants, alhora que se’ls
aproxima a aquest món universitari futur i se’ls introdueix en el sistema de concursos artístics.
Hi han participat 16 col·legis, amb un total de 394 obres, de què foren exposades:
92 de 163 presentades de la categoria A (7 a 11 anys)
66 de 173 presentades de la categoria B (12 a 14 anys)
31 de 58 presentades de la categoria A (15 a 17 anys)
10 foren els dibuixos premiats i 18 els que obtingueren accèssit
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.
El lliurament de premis es va realitzar el 24 de novembre de 2005 a la sala de graus de l’ETS
d’Arquitectura, 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.
L’exposició dels dibuixos va ser entre el 24 i 30 de novembre de 2005 a la sala d’exposicions
de l’ETS d’Arquitectura.
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8.5.10. Visites guiades per a la tercera edat
Un dels objectius assolits amb èxit ha sigut les visites guiades per a la tercera edat, per a compartir la nostra important col·lecció d’escultura contemporània que es mostra al campus de la
Universitat Politècnica de València per a endinsar-los en l’art del segle xx.
Mostrant l’art modern, mitjançant un passe de diapositives a la sala de congressos de Rectorat
que, junt amb quadernet, fa l’explicació més comprensible i amena.
S’han realitzat durant aquest curs 2005-2006 18 visites de centres de personal adultes amb un
total de 630 visitants. La progressió de visitants ha sigut la següent:
Any 2004-2005, 10 visites i 150 visitants
Any 2005-2006, 18 visites i 630 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
activitat, sempre tenint com a referència l’art i la voluntat de part nostra de difondre les nostres
col·leccions.
Per això, ens hem involucrat en aquestes tasques i per primera vegada hem realitzat visites
guiades a l’alumnat de primària de l’Escola d’Estiu, en què els hem fet un recorregut reduït per
les escultures del campus i posteriorment realitzant tallers de modelatge.
En el nostre primer any s’han fet 10 visites guiades, que acollien 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
Un dels nostres objectius generals és mantenir en perfecte estat totes les peces artístiques.
El nostre mètode de treball és revisar cadascuna de les obres periòdicament, alhora que en
controlem la ubicació i l’estat de conservació.
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Durant el curs acadèmic 2005-06 es realitzà una important revisió i restauració de les escultures del campus a càrrec de l’equip de José Luis Roig, promocionat pel Fons de Patrimoni
Artístic de la Universitat Politècnica de València.
Descripció de les obres restaurades i accions realitzades:

•

Salvador Soria: Mecánica plástica con sugerencia temporal
○ Esborrar ratlladures i començar amb el període d’oxidació del ferro

RELLEUS

•

Embajador
○ Fragment d’una mà
○ Fractura lateral que afecta la volumètrica escultòrica
○ Restauració del marc i ancoratge posterior amb esquadra metàl·lica
○ Igualar color del marc i relleu

•

Cenotafio a Ignacio Vergara
○ Tallar mà d’infant
○ Encolada i segellament
○ Igualar color

•

Resurrección de Lázaro
○ Tallar mà de figura femenina
○ Encolada i segellament
○ Igualar color

•

Alegoría Carlos III
○ Encolada i segellament d’un cap
○ Igualar color
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•

Amadeo Gabino Úbeda Argos V
○ Augmentar l’altura de la base de formigó rematada en pla inclinat, per a facilitar
l’evacuació de l’aigua
○ Igualar el color de la part inferior, eliminació de grafits i envernissada protectora

•

Miquel Navarro Navarro Cimall
○ Neteja general i pintada

•

Edgar Negret S/T
○ Realitzar un sòcol menut, de formigó inclinat, per a evacuar l’aigua de reg que s’estanca
a la base
○ Rascar zones oxidades i escatades, massillar i pintar

•

Manuel Hernández Mompó Macetero
○ Reomplir amb grava solta la base i l’anell perimetral
○ Repassada de pintura als baixos

•

Pablo Serrano Unidad Yunta
○ Poliment de les cares anteriors
○ Regeneració de la pàtina general

•

José Villa Soberón Homenaje a Wifredo Lam
○ Neteja de l’acer Corten
○ Protecció de la base

•

Eusebio Sempere Mòbil
○ Neteja amb aigua a pressió, eliminar vels de cal, assecatge i ampliació de protector
anticalç

•

Francisco Sobrino Ochoa Escultura permutacional
○ Neteja de l’acer
○ Imprimació protectora a la base
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•

Nassio Bayarri Lluch Cósmico Demiurgo
○ Pintura de revestiment a la base

•

Macario Castillejos Homenaje a Celaya
○ Reposició de plàstics a la base

•

Amparo Carbonell Tatay Yo en tu lugar, yo frente a ti, yo tu mitad
○ Neteja de l’acer

•

Jorge Oteiza Homenaje a Manolo Gil
○ Neteja i pintura general

•

Xavier Bertomeu Blai El origen de la vida (El Universo)
○ Retapada de varetes a la base de formigó

•

Nassio Bayarri Lluch Homenaje al Vicerrector J. Manuel Benet
○ Regeneració de la pàtina al cap
○ Imprimació protectora a la base

8.5.13. Pàgina web del Fons d’Art
Mitjançant la creació d’aquesta pàgina web <http://fondoarte.webs.upv.es> 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 sota la url: http://fondoarte.webs.
upv.es.
Aquest web està disponible per a tot el món, ja siga de l’interior o de l’exterior de la Universitat
Politècnica de València, per tal de donar-se a conèixer al major nombre de públic possible.
Manteniment de la pàgina web i base de dades. Consisteix en una aplicació web que conté
integrada la base de dades contenidora de la informació 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.
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Mitjançant un menú navegacional es pot accedir a tot el fons d’obres a través de cinc classificacions: 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.

294

9

SERVEIS

SERVEIS

9.1. Àrea de Suport Lingüístic a la I+D+i
L’Àrea de Suport Lingüístic a la I+D+i proporciona a la comunitat universitària suport i assessorament lingüístic per a fomentar la projecció internacional de l’activitat investigadora i el desenvolupament 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

9.1.1. Traducció i correcció de textos
9.1.1.1. Traducció de textos cientificotècnics

Traducció de textos de caràcter cientificotècnic i artístic (percentatge per sol·licitant)

22,6%

77,4%
Traduccions per a departaments i instituts d'investigació

Traduccions per a Serveis Centrals i Generals
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L’Àrea ha realitzat les traduccions següents:

•

Traducció d’article per a la publicació en revistes científiques internacionals i de ponències
per a la presentació en congressos de caràcter internacional. Al llarg del curs passat s’han
fet 170 traduccions d’articles d’investigació i ponències que han sigut acceptats per a la
publicació.

•

Traducció al castellà de documentació oficial d’altres universitats per a facilitar la matrícula
d’alumnat estranger a la UPV.
Traducció de textos de caràcter cientificotècnic i artístic
(percentatge per idioma sol·licitat)

3,0%
4,2%
0,5%

92,3%

Espanyol-Anglès

Espanyol-Italià

Espanyol-Francès

Espanyol-Alemany

9.1.1.2. 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
d’índole diversa 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, editats per l’Àrea
d’Informació; la traducció –també a l’anglès– del web de la UPV, i l’actualització sistemàtica de
les bases de dades encreuades de la Universitat que gestiona l’Àrea de Sistemes d’Informació i
Comunicacions. S’ha realitzat, així mateix, la versió anglesa de les Polioficines, servei que està
en actualització constant de dades. L’Àrea es troba també immersa en la traducció a l’anglès
de la Guia docent, eina que la UPV ha posat en marxa com a mesura prioritària per a l’adaptació
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dels plans d’estudi al procés de convergència europea, i que comprèn informació detallada respecte a les 4.000 assignatures que integren les diverses titulacions de la Universitat.
Percentatges de traduccions per idioma

5,7%
13,8%

19,4%

61,1%

Espanyol-Anglès
Espanyol-Italià/Francès/Alemany

Anglès-Espanyol
Italià/Francès/Alemany-Espanyol

9.1.1.3. Correcció de textos
L’Àrea ha realitzat 108 correccions 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 corregit documentació diversa escrita en anglès per als Serveis Centrals i Generals
de la Universitat.
Percentatges per peticionari
1
0,9

90%

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

10%

0,1
0

Correccions de textos cientificotècnics (anglès-anglès)

Correccions de textos per a Serveis Centrals i Generals
de la UPV (anglès-anglès)

299

SERVEIS
Àrea de Suport Lingüístic a la I+D+i

9.1.2. Formació específica
9.1.2.1. Formació a la UPV
L’Àrea ha organitzat les activitats formatives següents:

•

Cursos intensius d’alemany, anglès, francès, italià i neerlandès, al llarg del mes de juliol per a
estudiants de la UPV a qui se’ls ha concedit una beca d’estudis a l’estranger a través d’algun
dels programes d’intercanvi acadèmic vigents (Sòcrates-ERASMUS, Leonardo, etc.). La 7a
edició d’aquests cursos, impartida al juliol de 2005, tingué 414 alumnes matriculats.
○ 8 grups d’anglès, amb 190 alumnes matriculats
○ 4 grups d’alemany, amb 76 alumnes matriculats
○ 3 grups de francès, amb 52 alumnes matriculats
○ 3 grups d’italià, amb 77 alumnes matriculats
○ 1 grup de neerlandès, amb 19 alumnes matriculats
Percentatge d'alumnat matriculat per idioma
4,5%
18,6%

46,1%

18,3%

12,5%
Anglès

•

Francès

Alemany

Italià

Neerlandès

L’Aula de Teatre en Anglès, creada l’any 2001, acaba al juny de 2006 la 6a edició amb 17
alumnes matriculats entre els quals s’inclouen PDI, PAS i estudiants. L’Aula de Teatre en
Anglès culminà el 6 de juny de 2006 amb l’estrena, a la Sala Palmireno de la Universitat de
València, de l’obra adaptada per David Perry, Hercules and the Augean Stables.
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•

Cursos de formació específica
○ Seminaris sobre terminologia especialitzada, adreçats 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.
○ Writing and delivering research papers in English, curs realitzat en col·laboració amb
el British Council de València, dirigit 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. Aquest curs es limita estrictament a 15 participants per edició.
○ Tècniques de redacció científica i presentació de resultats d’investigació, curs dirigit a
tot el professorat de la UPV per a millorar la redacció d’articles d’investigació en castellà i la presentació de resultats d’investigació en congressos. Aquest curs ha tingut 130
matriculats.
○ El curs Learn English through Classical Music and Films, la primera edició del qual s’ha
realitzat al llarg del mes de novembre de 2005, ha tingut 13 matriculats de la nostra
comunitat universitària. L’objectiu d’aquest curs és millorar els coneixements d’anglès a
través d’escenes de pel·lícules amb música clàssica com a banda sonora.
○ El curs English through Pop Music, obert a tota la comunitat universitària per a millorar
els coneixements d’anglès a través de la música moderna, la primera edició del qual ha
tingut 18 matriculats.
○ Els cursos English through Authentic Materials (amb 16 matriculats), E-mail English
(amb 25 matriculats), i Inglés Jurídico-Administrativo (amb 14 matriculats), dirigits a tota
la comunitat universitària per a millorar els coneixements d’anglès en àmbits relacionats
amb l’Administració i la gestió.

•

Cursos personalitzats per a la preparació de materials didàctics en anglès dirigits al professorat de la UPV que imparteix assignatures de docència reglada en anglès. Durant l’any
2005 s’organitzaren 4 mòduls intensius de 30 hores cadascun, amb 41 matriculats.
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•

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 UPV; espanyol/LE, estonià, finès,
neerlandès i portuguès, tots aquests fruit del Projecte WELCOME, coordinat per la Universitat de Gant (Bèlgica), en què ha participat la UPV.
Percentatge de matriculats segons activitat

12,9%
76,50%
7,50%
3,10%

Cursos específics
Cursos intensius d'idiomes per a alumnat d'intercanvi acadèmic
Classes d'anglès per a PDI que imparteix docència en anglès
Aula de Teatre en Anglès

9.1.2.2. 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 preu de la matrícula. Al llarg d’aquest curs hi ha hagut
un total de 172 beneficiaris del descompte.

•
•
•
•
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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

73,3%

26,70%

PDI de la UPV acollits a convenis amb centres d'idiomes

Alumnat de la UPV acollit a convenis amb centres d'idiomes

Percentatges de matriculats per centre

7,5%
13,4%

50,7%
28,4%

Membres de la UPV matriculats al British Council
Membres de la UPV matriculats al Centre Alemany
Membres de la UPV matriculats a l'Institut Français
Membres de la UPV matriculats al Centro G. Leopardi

9.1.3. Suport a congressos
L’Àrea de Suport Lingüístic a la I+D+i presta el seu suport per a la gestió de traduccions
simultànies i consecutives als congressos internacionals que es fan a la UPV. Durant el curs
2005-2006 s’han gestionat 16 traduccions simultànies i consecutives, a més de les corresponents
traduccions de documentació oficial (tríptics informatius, webs…) d’aquests congressos.
Com a suport addicional s’ha posat en marxa el Servei d’Activitats Turístiques (SAT) per a
complementar les activitats pròpiament acadèmiques dels congressos fets a la UPV i proposa
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activitats d’índole diversa, com ara visites guiades per la ciutat de València, pel campus de Vera
o recorreguts culturals.
Percentatges per tipus de traducció sol·licitada
77%

23%

Traduccions simultànies per a congressos realitzats a la UPV
Traduccions consecutives per a congressos realitzats a la UPV

9.1.4. Assessorament lingüístic
L’Àrea presta el suport a la comunitat universitària i posa en marxa iniciatives com ara:

•

L’elaboració de documents d’utilitat incorporat al web de l’Àrea (http://acle.upv.es) i a disposició 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.
○ Versió en anglès del model de currículum oficial de la UPV.
○ Recomanacions per a la redacció d’articles d’investigació en anglès.

•

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.
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9.1.5. Publicacions
A més, l’Àrea ha posat en marxa una nova línia de publicacions sobre llengua i cultura amb
l’objectiu de donar una major difusió a l’ús de l’anglès a la universitat i afavorir-ne d’aquesta
manera la projecció internacional.

•

Publicació impresa del llibre Orientation Guide for ERASMUS Students in the UK dirigit a
estudiants de la UPV que realitzaran una estada d’estudis al Regne Unit. El llibre inclou,
a més dels continguts lingüístics, 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, dirigida a tota la comunitat universitària.

•

Segona edició de la Guía de recorridos históricos de Valencia en espanyol i anglès, adreçada
a organitzadors de congressos, professorat invitat, estudiants d’intercanvi acadèmic, etc.

9.1.6. 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 2005 l’Àrea organitzà una jornada a portes obertes amb
la participació de tots els centres d’idiomes oficials amb què la UPV té subscrit un conveni de
col·laboració (vegeu el punt 9.1.2.2), centres que organitzaren la degustació de productes típics
dels seus països. A més, hi va haver una exhibició de materials didàctics per a l’aprenentatge
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 en què es projectaren les pel·lícules
següents en versió original subtitulada:

•
•
•
•

Hamam, il bagno turco. Dir. Ferzan Ozpetek.
Drei sterne (Tres estrelles) Dir. Sandra Nettelbeck
Les Choristes (Les coristes) Dir. Christophe Barratier
Bride and Prejudice. Dir. Gurinder Chadha
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9.2. Àrea d’Informació
Dins del Programa de Millora en la Gestió de l’Administració i els Serveis Universitaris, emprès
per la Gerència de la UPV en el curs 2005-2006, l’Àrea d’Informació ha realitzat un estudi per a
identificar els seus principals processos i usuaris. Com a resultat d’aquest treball, s’ha determinat que l’Àrea d’Informació disposa de quatre processos bàsics, que són els següents:

•
•
•
•

Informació
Difusió d’informació
Accions per a secundària
Acreditacions

Així, en aquesta memòria es presenten els resultats ordenats per processos. I de la resta de
projectes, que no pertanyen a cap dels esmentats, es donarà compte en l’apartat “Altres activitats”.

9.2.1. Informació
El principal objectiu de l’Àrea d’Informació és respondre a les preguntes i dubtes que formule
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.
La majoria de les consultes que s’atenen a l’Àrea es realitzen personalment o a través del
telèfon. També són importants els missatges enviats al correu electrònic. Per contra, cada
vegada són menys freqüents les consultes rebudes per correu postal o fax, i per tant no s’hi
consideren.
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9.2.1.1. Atenció personal
Són nombrosos els usuaris que vénen a l’Oficina d’Informació del campus de Vera perquè els
contesten els seus dubtes i preguntes. No disposem de dades totals del nombre de consultes
que s’atenen personalment a l’Àrea d’Informació, encara que sí que comptem amb un mostratge relatiu a dues setmanes del curs acadèmic 2005-2006. Aquestes dades ens permeten fer
una estimació mitjana de consultes ateses per setmana i de la temàtica.

Temàtica

1a setmana

2a setmana

Percentatges

Acreditacions

79

216

35,98%

Ubicació de les entitats de la UPV

37

18

6,71%

Allotjaments

44

7

6,22%

Accés als estudis de la UPV

32

7

4,76%

Cursos d’idiomes

31

3

4,15%

Objectes perduts

9

20

3,54%

Màsters i cursos d’especialització

22

4

3,17%

Erasmus

15

7

2,68%

13

5

2,20%

Passar amb una extensió, parlar amb una
persona o contactar amb una entitat

9

7

1,95%

Sol·licitud de material promocional

4

7

1,34%

Doctorat

8

1

1,10%

Certamen de Bones Idees UPV

7

1

0,98%

Jornades de Portes Obertes

-

7

0,85%

Servei Integrat d’Ocupació

5

1

0,73%

Esdeveniments organitzats per la UPV

4

1

0,61%

CAP

1

1

0,24%

Altres

170

17

22,80%

TOTAL

490

330

100,00%

Beques (MEC, per a
Generalitat Valenciana...)

estrangers,
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9.2.1.2. Atenció telefònica
A l’Àrea d’Informació estan adscrits els telefonistes que atenen personalment les telefonades
que es reben a la centraleta de la UPV (telèfon 963 87 70 00). Els telefonistes s’encarreguen
d’esbrinar les necessitats de les persones que marquen el número de la Universitat i remeten
després la telefonada a les extensions sol·licitades.
A continuació, s’inclou una taula comparada dels dos últims cursos on es recull el nombre de
trucs que els telefonistes atenen al mes i la durada total en hores. Respecte a l’any anterior, es
constata un lleuger descens tant en el global de telefonades ateses com en el temps invertit.
Mesos

2004-2005

2005-2006

Telefonades Durada en hores Telefonades Durada en hores
Juny

5.347

68,2

4.699

68,3

Juliol

6.598

84,8

5.331

66,4

Agost

2

0,1

-

-

Setembre

7.072

90,9

8.825

110,6

Octubre

4.990

61,2

5.645

64,5

Novembre

4.121

51,4

4.560

54,5

Desembre

2.958

37,4

3.319

41,4

Gener

3.722

45,9

4.168

49,4

Febrer

4.153

50,7

3.502

41,1

Març

2.734

31,7

3.685

42

Abril

4.534

51,3

1.979

23,5

Maig
TOTAL

4.610

56,4

4.143

47,7

50.841

630,1

49.856

609,4

Quant als principals temes sobre els quals tracten les consultes, es poden classificar en els
següents:
Temàtica
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1a setmana

2a setmana

Percentatge

Passar amb una extensió, parlar amb una persona
o contactar amb una entitat

851

499

65,19%

Preguntes diverses que es canalitzen als seus
respectius destins

200

99

14,44%

No contesten al telèfon amb què volen comunicar

83

81

7,92%
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Temàtica

1a setmana

2a setmana

Percentatge

Han rebut una telefonada de la UPV (queda
registrat el número de la centraleta en el mòbil)

6

23

1,40%

Ubicació geogràfica

4

5

0,43%

88

132

10,62%

1.232

839

100,00%

Altres
TOTAL

Així mateix, la comunitat universitària té a la seua disposició una centraleta automàtica per a
realitzar les seues telefonades (963 87 70 07). L’operadora virtual permet accedir a qualsevol
extensió interna de manera automàtica i sense esperes. En aquesta comparativa, s’aprecia un
increment de quasi un 10% respecte al curs anterior.
Mesos

2004-2005

2005-2006

Juny

26.735

27.598

Juliol

27.815

28.432

Agost

5.422

7.574

Setembre

29.653

30.985

Octubre

21.665

26.868

Novembre

22.057

27.068

Desembre

17.590

20.003

Gener

20.171

23.031

Febrer

21.944

24.342

Març

20.753

25.331

Abril

25.207

17.789

Maig
TOTAL

25.749

24.043

264.761

283.064

D’altra banda, el personal de l’Àrea d’Informació atén les telefonades que entren pel número
963 87 90 00 o l’extensió 79000. A la taula que apareix a continuació figuren les dades de consultes registrades i la durada en hores:
Mesos

2004-2005

2005-2006

Telefonades Durada en hores Telefonades Durada en hores
Juny

2.296

58,5

1.763

49,6

Juliol

2.864

64,5

1.914

45,3
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Mesos

2004-2005

2005-2006

Telefonades Durada en hores Telefonades Durada en hores
Agost

1.486

26,1

2.818

32,1

Setembre

2.626

52,8

2.867

59,6

Octubre

1.857

43

2.062

40,1

Novembre

1.427

29,4

2.255

74,7

Desembre

931

19,1

1.259

40,4

Gener

1.294

28,7

1.876

65,3

Febrer

1.266

26,1

1.381

27,3

Març

783

16,3

1.537

41,9

Abril

1.435

25,2

1.219

40,6

Maig

1.180

26,9

1.653

66,1

19.445

416,6

22.604

582,98

TOTAL

I sobre què tracten aquestes consultes telefòniques dirigides específicament a l’Àrea
d’Informació? Per a respondre-hi, es du a terme un mostratge sobre dues setmanes del curs.
Aquests són els resultats.
Temàtica

1a setmana

Passar amb una extensió, parlar amb una persona o
contactar amb una entitat

Percentatge

192

69

36,51%

Acreditacions

23

126

20,84%

Accés als estudis de la UPV

72

1

10,21%

Allotjaments

32

12

6,15%

-

27

3,78%

Jornades de Portes Obertes
Objectes trobats

9

5

1,96%

CAP

14

-

1,96%

Ubicació de les entitats de la UPV

13

-

1,82%

9

1

1,40%

Activitats organitzades per la UPV

6

-

0,84%

Doctorat

5

1

0,84%

Cursos d’idiomes

4

-

0,56%

Servei Integrat d’Ocupació

2

2

0,56%

Certamen de Bones Idees

3

-

0,42%

Erasmus

3

-

0,42%

Beques (MEC,
Valenciana...)
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Temàtica

1a setmana

Sol·licitud de material promocional

2a setmana

Percentatge

-

Altres
TOTAL

1

0,14%

53

30

11,61%

440

275

100,00%

És interessant comprovar la durada de les telefonades que, majoritàriament, es resolen abans
que transcórrega el primer minut de conversa.
Durada

Curs 2004-2005

Curs 2005-2006

De 0 segons a 1 minut

218

232

D’1 a 5 minuts

146

180

10

23

374

435

Més de 5 minuts
TOTAL

9.2.1.3. Respostes al correu electrònic
El nombre de consultes que arriben i s’atenen per correu electrònic des de l’Àrea d’Informació
augmenta cada any. En la taula següent es mostra el nombre de correus electrònics que el
personal de l’Àrea rep i contesta mensualment per correu electrònic. En l’últim any hi ha hagut
un increment de quasi el 10% en correus rebuts i del 23% en missatges enviats.

Mesos

2004-2005
Rebuts

2005-2006

Enviats

Rebuts

Enviats

Juny

361

372

558

484

Juliol

328

268

424

384

Agost

226

-

337

272

Setembre

488

587

422

466

Octubre

349

311

294

377

Novembre

379

285

344

362

Desembre

284

452

275

309

Gener

369

275

375

432

Febrer

378

283

374

394
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Mesos

2004-2005
Rebuts

2005-2006

Enviats

Rebuts

Enviats

Març

355

148

420

400

Abril

502

458

403

289

Maig

468

444

584

629

4.487

3.883

4.810

4.798

TOTAL

Correus electrònics rebuts i enviats, curs 2005-2006
700
600
500
400

Rebuts
Enviats

300
200
100

Maig

Abril

Març

Febrer

Gener

Desembre

Novembre

Octubre

Setembre

Agost

Juliol

Juny

0

9.2.2. Difusió d’informació
L’equip rectoral, els distints vicerectorats, àrees i serveis es dirigeixen a l’Àrea d’Informació
perquè difonga temes que interessen a la comunitat universitària i a la societat en general. Segons els casos, s’empren diversos canals per a arribar al públic: s’editen llibres, fullets, distint
material en suport paper o digital (CD o DVD) o es publica en la pàgina web de la Universitat.
És fonamental que la informació es difonga complint els estàndards de qualitat i imatge corporativa de la UPV. Un altre requisit imprescindible és que arribe als destinataris amb el format,
característiques, idioma i suport adequat i d’acord amb els terminis acordats.

9.2.2.1. Material en suport paper o digital
L’Àrea d’Informació du a terme els seus propis materials i col·labora en la mesura que se li requereix en l’elaboració dels treballs que duen a terme 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.
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Entre els materials que es desenvolupen a l’Àrea d’Informació, es poden citar publicacions
institucionals, programes de jornades, manuals de l’accés a la Universitat, díptics, tríptics, fullets, guies… Aquests es dirigeixen fonamentalment a la comunitat universitària, però també a
la societat en general (alumnat de secundària, directors, orientadors i professorat; persones
interessades en les activitats que es duen a terme a la Universitat...).
En la taula que figura a continuació es pot constatar l’evolució de les peticions de treball que
atén anualment l’Àrea d’Informació.
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
Materials digitals

8

14

42

48

51

56

Materials en paper

58

109

163

187

204

227

Evolució de treballs atesos
250

200

150

100

50

0
2000-2001

2001-2002

2002-2003
Materials digitals

2003-2004

2004-2005

2005-2006

Materials en paper

A més, l’Àrea gestiona les aplicacions bàsiques de papereria per als vicerectorats i àrees i
serveis de la UPV (targetes personals per als vicerectors, PDI i PAS, sobres, carpetes, saludes…).

9.2.2.2. Informació publicada en el web de la UPV
En el curs 2005-2006 s’ha dut a terme la renovació de la pàgina web de la UPV. D’això, s’han
encarregat l’Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicacions de la UPV, responsable del suport
tècnic, i l’Àrea d’Informació, que ha elaborat els continguts i ha supervisat el projecte.
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El treball, que s’ha prolongat quasi un any, ha consistit en una primera anàlisi de la situació
actual (serveis que aporta el web de la UPV, prototips d’usuari, facilitat d’ús i model d’altres
universitats), una proposta de reorganització estructural, de sistema de navegació, interfície i
metàfora creativa, i adaptació als principis de disseny accessible.
En total, s’han remodelat quasi 1.000 pàgines del web de la UPV, que presenten un redisseny
integral i una actualització de continguts. Així mateix, se n’ha millorat l’accessibilitat dels continguts i el posicionament del web de la UPV en els principals cercadors d’Internet.
Durant més d’un mes es va mantenir el web nou en mode de proves perquè els usuaris pogueren habituar-se al canvi, i es va habilitar una adreça de correu electrònic on els interessats podien fer arribar els seus comentaris i suggeriments. En aquesta adreça electrònica s’han rebut
més de 150 missatges que inclouen tant felicitacions com crítiques i propostes de millora.
Segons aquestes opinions, es pot dir que la renovació ha sigut un èxit: el 74% dels navegants
que han escrit consideren que el web nou és millor que l’anterior, i només un 26% opina que no
era necessari el canvi o que empitjora respecte a la versió de l’any 2000.
El pas del web nou es va fer al llarg del mes de maig de 2006 i va afectar el nombre de visites
que rep el domini www.upv.es. Així, es van registrar durant aquest mes alguns accessos menys
dels que s’haurien donat en condicions normals.
• Notícies publicades en la pàgina principal
En el curs 2005-2006 s’han publicat 464 notícies en la pàgina principal de la Universitat Politècnica de València, la qual cosa suposa prop d’un 20% més que en el curs anterior. Aquest
és un servei cada vegada més utilitzat per la comunitat universitària per a publicitar les seues
activitats, iniciatives i èxits aconseguits. En els últims cinc anys s’ha incrementat un 360% la
quantitat de novetats destacades en la pàgina web de la UPV.
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Mesos

2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

Juny

14

21

38

33

50

Juliol

14

20

29

40

25

1

7

Agost

5

Setembre

12

23

16

26

45

Octubre

1

18

32

31

45

53

Novembre

38

14

22

33

34

55

Desembre

13

15

23

29

23

28

Gener

14

8

22

21

27

29

Febrer

8

17

33

35

37

41

Març

25

20

38

33

23

46

Abril

14

27

38

27

52

37

Maig

16

26

35

62

48

48

TOTAL

129

185

312

354

389

464

Noticies publicades
70
60
50

2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006

40
30
20
10

Maig

Abril

Març

Febrer

Gener

Desembre

Novembre

Octubre

Setembre

Agost

Juliol

Juny

0

I això és així perquè cada vegada més els ciutadans utilitzen el web per a mantenir-se informats
de tot el que ocorre. Aquesta tendència es nota en la quantitat de visites que rep la pàgina
principal de la UPV, que any rere any creix de manera significativa. A continuació s’inclou una
taula que reflecteix l’evolució d’accessos a les pàgines de notícies (és a dir, es comptabilitza
cada clic que fa l’usuari per a llegir el contingut d’una notícia).
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Mesos

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

Juny

45.343

51.294

134.088

175.903

Juliol

28.581

53.007

135.551

152.485

Agost

24.485

25.815

111.587

124.067

Setembre

45.369

50.869

135.483

150.067

Octubre

12.421

32.745

38.675

128.698

202.006

Novembre

15.395

37.347

41.321

118.060

144.246

Desembre

12.584

27.158

37.645

92.916

108.348

Gener

13.092

25.069

37.898

65.710

112.376

Febrer

16.421

27.575

63.790

116.943

116.885

Març

24.313

33.779

101.805

137.013

156.837

Abril

23.601

29.516

63.866

135.046

121.601

Maig

23.872

28.406

129.516

157.605

121.730*

141.699

385.373

695.501

1.468.700

1.686.551

TOTAL

* Transició al web nou de la UPV
Accessos a les noticies de la pàgina principal del web UPV
250.000

200.000

2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006

150.000

100.000

50.000

Maig

Abril

Març

Febrer

Gener

Desembre

Novembre

Octubre

Setembre

Agost

Juliol

Juny

0

Però no sols es publiquen notícies en el web de la UPV. A més, l’Àrea d’Informació actualitza
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”.
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• Buscador de beques
Es tracta d’una aplicació que reuneix les convocatòries de dins i fora de la UPV. En aquest curs
s’han donat d’alta 1.219 fitxes, un 10% més que en l’anterior.
Mesos

2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

Juny

35

45

101

116

Juliol

50

42

91

100

Agost

3

Setembre

66

38

106

160

Octubre

56

39

96

115

Novembre

40

21

75

103

Desembre

28

41

97

88

Gener

61

14

105

96

Febrer

55

62

118

135

Març

41

24

69

122

Abril

27

50

108

69

Maig

39

59

145

112

TOTAL

498

435

1.111

1.219

Beques publicades
180
160
140
120
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006

100
80
60
40
20

Maig

Abril

Març

Febrer

Gener

Desembre

Novembre

Octubre

Setembre

Agost

Juliol

Juny

0

Aquesta informació continua despertant gran interès entre els usuaris d’Internet. Prova d’això
és que el cercador de beques ha rebut més de 325.000 visites durant el curs acadèmic 20052006.
317

SERVEIS
Àrea d’Informació

Mesos

2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

Juny

13.583

17.739

20.619

30.097

Juliol

19.360

19.789

25.293

22.923

Agost

27.124

20.778

25.946

16.934

Setembre

26.072

44.364

58.525

43.313

Octubre

25.991

27.581

34.193

37.851

Novembre

21.955

18.343

28.298

33.466

Desembre

12.442

19.637

27.193

20.356

Gener

19.356

17.572

17.876

24.484

Febrer

25.287

22.335

29.223

36.021

Març

20.527

24.498

32.192

25.079

Abril

13.453

16.437

20.805

15.683

Maig
TOTAL

15.382

17.368

22.117

19.478

240.532

266.441

342.280

325.685

• Cercador d’allotjaments
L’Àrea d’Informació recopila també tota la informació sobre ofertes d’allotjaments per a estudiants universitaris i elabora una base de dades que es pot consultar en www.upv.es. En el curs
2005-2006 s’han introduït 1.394 ofertes entre pisos per a llogar, per a compartir amb estudiants
o amb famílies. Això suposa un 39% més que en l’exercici anterior.
Mesos
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2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

Juny

12

44

61

136

Juliol

33

Agost

24

63

81

103

39

109

215

Setembre

62

77

175

252

Octubre

37

44

55

74

Novembre

25

32

70

78

Desembre

12

27

45

55

Gener

45

78

112

123

Febrer

45

85

102

109

Març

40

41

53

80

Abril

25

39

67

56

Maig

24

55

67

113

TOTAL

384

624

997

1.394
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Allotjaments publicats
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• 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 publiquen
els esdeveniments culturals, cientificotècnics, esportius, premis i certàmens que organitza principalment la UPV i en menor grau altres institucions i entitats. En aquest curs acadèmic s’han
publicat 440 esdeveniments, un 10% més que l’any anterior.

Categoria

2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

Activitats cientificotècniques

132

149

93

106

Activitats culturals

120

144

77

97

Activitats esportives

20

8

45

85

Premis i certàmens

352

214

95

71

Altres

116

94

90

81

TOTAL

740

609

400

440

En la taula següent es reflecteixen els accessos que l’agenda de la UPV rep cada mes.
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Mesos

2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

Juny

27.931

25.737

30.981

Juliol

26.329

25.977

35.044

Agost

13.368

25.834

33.966

Setembre

13.500

50.154

44.747

51.519

Octubre

22.923

33.509

38.261

51.506

Novembre

19.065

37.132

38.066

51.114

Desembre

14.471

24.830

28.440

35.480

Gener

16.774

26.800

23.227

44.461

Febrer

19.048

29.376

34.402

50.201

Març

23.124

40.449

30.623

65.844

Abril

24.252

29.782

41.523

58.189

Maig

22.569

30.252

37.274

69.632

175.726

369.912

394.111

577.937

TOTAL

9.2.2.3. Informació publicada en el web d’Universia
Universia és el portal que agrupa 842 universitats espanyoles i llatinoamericanes i es dirigeix a
una població pròxima als 1.600.000 universitaris a Espanya i 10.000.000 a Llatinoamèrica.
Des de fa dos cursos, la Universitat Politècnica de València hi col·labora en la publicació
d’esdeveniments per a l’agenda cultural.
Mesos

2003-2004 2004-2005 2005-2006

Juny

9

18

Juliol

9

19

Agost

320

Setembre

3

7

21

Octubre

18

33

31

Novembre

10

14

25

Desembre

2

12

16

Gener

6

12

20

Febrer

4

32

21

Març

8

11

29

Abril

15

26

8

Maig

31

24

14

TOTAL

97

189

222
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Ressenyes d'esdeveniments UPV en el web d'Universia
35
30
25
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2003-2004
2004-2005
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15
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5

Febrer

Gener
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Novembre

Octubre

Setembre

Agost

Juliol

Juny

0

9.2.3. Accions per a secundària
Dins d’aquest apartat s’engloben totes les accions dirigides 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 pròxim (orientadors, tutors i directors de centres de secundària i
famílies dels estudiants).

9.2.3.1. Jornades de Portes Obertes
L’Àrea d’Informació organitza cada any nombroses activitats especialment pensades per a
l’alumnat d’ensenyament mitjà: fires, jornades d’orientació, programa de ràdio, materials de
promoció, etc. Però res és comparable a les Jornades de Portes Obertes quant a efectivitat,
influència en el record i la motivació.
Entre gener i abril, els participants visiten els quatre campus de la Universitat Politècnica de
València, coneixen les titulacions que s’imparteixen, recorren les escoles i facultats i es familiaritzen amb el campus universitari. En el curs 2005-2006 s’han organitzat per a alumnes de
secundària:

•
•
•

18 jornades al campus de Vera
12 jornades al campus d’Alcoi
7 jornades al campus de Gandia
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Un total de 8.492 alumnes procedents de 248 centres han visitat la UPV. Respecte al curs anterior, s’ha incrementat en 12 el nombre de centres, però s’ha reduït el nombre d’estudiants en
68. Aquesta evolució s’explica pel descens general de la natalitat.
Per la seua banda, es consolida l’oferta de jornades de portes obertes per als pares. En el curs
2005-2006 s’han programat tres sessions al campus de Vera; dues al campus d’Alcoi, i altres
dues a Gandia, a què han assistit 617 visitants.
Curs
Alumnes Centres
1999-2000
7.814
2000-2001
8.244
183
2001-2002
8.837
215
2002-2003
8.908
222
2003-2004
8.301
230
2004-2005
8.560
236
2005-2006
8.492
248

9.2.3.2. Jornades d’Orientació
Així mateix, l’Àrea 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 labor. En la cinquena edició, que es va fer el 16 de novembre de 2005,
es van inscriure 535 professionals.
Com ja és tradicional, les sessions, que es van realitzar al campus de Vera, es pogueren seguir
per videoconferència des dels campus d’Alcoi i de Gandia.

9.2.3.3. Assistència a fires
Anualment, l’Àrea d’Informació va a diferents fires relacionades amb l’educació superior,
l’ocupació i els sectors afins. Durant el curs 2005-2006 s’ha duplicat el nombre de fires a què
ha assistit l’Àrea d’Informació, en representació de la UPV. Aquestes han sigut:
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Campus

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

Alcoi

-

21

40

60

62

Gandia

-

31

21

16

18

València

359

416

423

502

455

TOTAL

359

468

484

578

535

Participants per campus

2001-2002

2002-2003
Alcoi
Gandia
València

2003-2004

2004-2005

2005-2006
0

100

200

300

400

500

600

1. Aula, el Saló Internacional de l’Estudiant i de l’Oferta Educativa
La Fira Aula Madrid, el Saló Internacional de l’Estudiant i de l’Oferta Educativa, va tenir lloc
del 8 al 12 de març de 2006. Hi van anar 315 expositors entre empreses, organismes i entitats
oficials. La inauguració del certamen va ser a càrrec de la infanta Helena, acompanyada per
la ministra de Cultura, M. Jesús San Segundo i d’altres alts càrrecs de l’Administració central.
Aula va registrar una afluència de 130.879 visitants, dels quals el 48% cursaven 4t de l’ESO, i
el 34%, estudiaven batxillerat.
Per primera vegada, les cinc universitats públiques valencianes van assistir a Aula Madrid amb
un estand comú de 90 m2. La presència de les cinc universitats va comptar amb el suport de la
Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència.
El mostrador de la UPV va estar atès en tot moment per dos tècnics de l’Àrea d’Informació.
Quant a resultats, almenys 30.000 visitants es van portar en mà algun tipus d’informació impresa de la UPV. I, en menor grau, molts altres van rebre a més atenció personalitzada.
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2. Educ@emplea, el Saló de l’Ocupació i la Formació
Fet els dies 7, 8 i 9 de març de 2006 a la Institució Firal Alacantina. Educ@emplea 2006 va rebre més de 15.000 visitants, la qual cosa suposa un 15% més que en l’edició anterior. En total
han acudit 134 centres d’educació procedents de 52 poblacions de la Comunitat Valenciana.
La Universitat Politècnica de València va muntar un estand amb disseny propi, atès per personal de les escoles d’Alcoi i Gandia, on es va oferir fonamentalment informació sobre els estudis
que es poden dur a terme en aquests dos campus.
3. II Saló de l’Educació i l’Ocupació
Del 16 al 19 de març de 2005 es va desenvolupar el Saló de l’Educació i l’Ocupació a Saragossa, que va superar els 20.000 m2 d’ocupació d’exposició. El certamen va reunir 271 expositors,
va servir de marc a més de 200 activitats i va rebre la visita de prop de 40.000 persones.
La UPV va emprar un estand modular estàndard proporcionat per la institució firal de Saragossa, que va estar atès per dos tècnics de l’Àrea d’Informació.
4. Formaemple@, el Saló de la Formació i l’Ocupació
Realitzat del 5 al 8 d’abril, 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 de 64 metres quadrats cadascuna, amb disseny i
instal·lació a càrrec de Taller de Projectes. Al llarg dels quatre dies es van entregar prop de
50.000 exemplars dels distints materials informatius (fullets, fitxes, manuals, guies, CD...) i promocionals (samarretes, bolígrafs, punts de lectura...) que elabora la UPV.
En total, Formaemple@ va reunir quasi 200 expositors: institucions que presentaven la
més completa oferta educativa, d’educació i formació, tant pública com privada; i empreses
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de la Comunitat Valenciana que oferien ocupació. S’estima que va rebre la visita de 55.000
persones.

9.2.3.4. ¿Qué vas a hacer?, programa d’UPV Ràdio
Durant el curs 2005-2006 s’han emès un total de 30 programes de ràdio en què s’analitzen les
diferents titulacions de primer i segon cicles que es poden cursar a la UPV. A més s’han gravat
quatre especials dedicats al selectiu, la preinscripció i l’accés a la Universitat (d’aquests, tres
es van poder veure en UP TV).
En total, per a l’elaboració d’aquests espais, s’ha dispsoat de la col·laboració de més de 150
persones entre orientadors, directors de centre, professors d’universitat i alumnes. Tots ells van
passar pels estudis d’UPV Ràdio per a oferir el seu punt de vista sobre les carreres universitàries.
De moment, no disposem de mitjans per a comptabilitzar l’audiència que tenen aquests programes en ser emesos per la ràdio i la televisió de la UPV. Però sí es pot estimar un mínim
de difusió que aconsegueix aquesta iniciativa sumant les descàrregues que es produeixen
en la pàgina web de la UPV (en què ¿Qué vas a hacer? té la seua pròpia secció) i el nombre
d’exemplars del DVD que s’edita amb aquest contingut.
Així, pel que fa al web, en aquest curs, s’han produït un total de 14.202 entrades, un 20% més
que l’any anterior:
Valencià
Mesos

Castellà

2004-2005 2005-2006 2004-2005 2005-2006

Juny

161

615

1.842

3.306

Juliol

131

249

664

1.119

Agost

82

131

274

618

Setembre

119

182

427

799

Octubre

68

133

296

525
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Novembre

83

137

263

481

Desembre

64

141

259

360

Gener

68

170

231

656

Febrer

101

193

476

804

Març

122

243

446

775

Abril

140

190

560

632

Maig

948

297

3.949

1.446

2.087

2.681

9.687

11.521

TOTAL

A més s’han repartit 7.500 exemplars del DVD Guia d’estudis de la UPV que incorpora tots els
espais actualitzats de ¿Qué vas a hacer?.

9.2.3.5. Publireportatges i anuncis en premsa
Com a suport al procés d’accions per a secundària, la UPV contracta al llarg del curs diferents insercions en la premsa general i especialitzada del sector. En el curs 2005-2006, l’Àrea
d’Informació ha elaborat 26 treballs diferents que es poden agrupar en tres tipus:

•

Anuncis: en total s’han publicat 12 pàgines completes a tot color o en blanc i negre que han
aparegut en diaris d’àmbit valencià o local en dates pròximes a la preinscripció o coincidint
amb fires del sector de l’educació. És el cas d’El País, Las Provincias, Levante, El Mundo,
Información d’Alacant, El Heraldo de Aragón, La Tribuna de Albacete, La Tribuna de Cuenca, 20 Minutos, Alicante en Feria, Form@empleo i Aula Informa.

•

Publireportatges: Es tracta d’anuncis amb forma de notícies. S’han preparat 9 pàgines que
han aparegut impreses en la Guia de l’Ensenyament, Guia de Postgrau, Alicante en Feria,
Form@empleo, Educación y Empleo i American Scientific.

•

Qüestionaris: Les empreses editores es posen en contacte amb nosaltres perquè contestem un qüestionari tancat. A partir de les dades que aportem, editen el seu material, que
pot tenir la forma d’un manual d’universitats, un suplement dominical o una pàgina web.
En el curs 2005-2006 s’ha facilitat informació per a Gaceta Universitaria, Guía de Universidades del Grup Eroski, Dices, Guía de Carreras y Masters, Y Ahora Qué i per al rànquing
d’universitats d’El Mundo.
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9.2.3.6. Setmana de la Ciència i la Tecnologia
En el curs 2005-2006 l’Àrea d’Informació ha continuat col·laborant amb les iniciatives promogudes amb motiu de la Setmana de la Ciència. Com en l’edició anterior, es van realitzar les
Jornades UPV Ciència, Esport i Tecnologia, dirigides a estudiants de 4t d’ESO. En total, es van
programar quatre jornades del 7 a l’11 de novembre de 2005, en què van participar un poc
menys de 2.000 alumnes.

9.2.4. Acreditacions
És tasca de l’Àrea d’Informació gestionar l’alta i 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 professionals...).
En aquest cas, l’Àrea té com a objectiu complir els terminis establits (en el cas dels carnets UPV
temporals, entrega en 48 h, i no més de 15 dies en el cas dels definitius), que alhora ofereix una
bona atenció personalitzada, i un procés senzill, àgil i còmode.
Però l’Àrea no sols 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.

Tipus d’acreditació

2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

Carnets de la UPV definitius

2.640

2.951

4.737

6.010

Carnets de la UPV temporals

533

1.005

815

1.788

Carnets internacionals de professor*

2

10

3

Carnets internacionals d’estudiant*

17

529

331

Carnets jove internacional de viatge*

6

Carnets d’alberguista **

58

Renovacions del DNI

1.572

1.589

1.368

1.356

*Posada en marxa del servei: maig de 2004 / **Posada en marxa del servei: febrer de 2005
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9.2.4.1. Carnets de la UPV
L’Àrea gestiona els carnets (temporals i definitius) del PDI, PAS, antics alumnes, professionals
col·legiats, professors visitants, becaris, personal dels instituts d’investigació, doctorands i altres. En aquest curs se n’han gestionat 6.010 de definitius (un 27% més) i 1.788 de temporals
(un 120% més).

2002-2003
Mesos

2003-2004

2004-2005

2005-2006

Definitius Temporals Definitius Temporals Definitius Temporals Definitius Temporals

Juny

209

42

202

69

370

16

235

6

Juliol

184

47

181

5

186

2

154

1

Agost

15

5

49

1

-

6

7

Setembre

260

58

359

189

-

205

52

269

Octubre

214

53

309

126

1.147

102

201

95

Novembre

253

47

364

114

304

42

1.018

192

Desembre

299

19

248

74

663

23

947

52

Gener

238

72

356

98

542

68

1.448

64

Febrer

424

56

279

122

589

52

772

104

Març

181

40

242

63

216

39

564

282

Abril

151

40

175

61

394

185

280

268

Maig

212

54

187

83

326

75

332

455

2.640

533

2.951

1.005

4.737

815

6.010

1.788

TOTAL

-

9.2.4.2 Carnets internacionals
Des de maig de 2004, les persones interessades poden tramitar des de la Universitat Politècnica de València els carnets internacionals d’estudiant (ISIC), carnets internacionals de professor
(ITIC) i carnets jove internacional de viatge (IYTC). Durant el curs acadèmic 2005-2006 s’han
tramitat des de l’Àrea d’Informació 340 carnets internacionals.
328

SERVEIS
Àrea d’Informació

9.2.4.3. Carnets d’alberguista
Des de febrer de 2005 és possible obtenir a l’Àrea d’Informació el carnet d’alberguista, amb què
el titular pot hostatjar-se en més de 42.000 albergs de tot el món. D’aquesta acreditació, n’hi
ha cinc modalitats: juvenil, adult, grup juvenil, familiar i estrangers visitants, encara que fins al
moment a l’Àrea només s’han tramitat les de jove, adult i familiar.
Mesos/Tipus

Jove

Adult

Familiar

TOTAL

Febrer

4

2

-

6

Març

14

3

-

17

Abril

10

1

-

11

Maig

15

5

4

24

TOTAL

43

11

4

58

9.2.4.4. Renovació del DNI
A les instal·lacions de l’Àrea, els membres de la comunitat universitària poden gestionar –després d’una cita prèvia– la sol·licitud del DNI sense necessitat desplaçar-se a una comissaria de
Policia. En aquest curs, 1.356 membres de la UPV van reservar tanda per a renovar el DNI al
campus de Vera, una xifra molt semblant a la de l’any anterior.
Mesos

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

Juny

0

146

177

167

173

Juliol

0

45

75

0

7

Agost

0

21

0

0

1

Setembre

0

195

90

0

0

Octubre

0

150

175

177

176

Novembre

0

104

182

184

178

Desembre

0

83

166

177

181

Gener

210

152

92

92

84

Febrer

224

200

183

175

182

Març

114

183

94

91

96

Abril

168

111

171

121

92

Maig

149

182

184

184

186

TOTAL

865

1.572

1.589

1.368

1.356
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Renovacions de DNI
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9.2.5. Altres activitats
9.2.5.1. Objectes trobats
L’Àrea d’Informació manté en dipòsit els objectes que s’extravien al campus de Vera. Registra
les troballes, les etiqueta i arxiva durant un període màxim de tres mesos. En aquest curs,
l’oficina s’ha fet càrrec de 516 objectes trobats, dels quals 98 van ser tornats als propietaris. La
resta va ser donat a organitzacions no governamentals de cooperació al desenvolupament.
Objectes trobats
Tipus

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

Complements

70

79

98

91

Claus

26

30

25

52

Material escolar

118

167

172

163

Carnets

90

102

111

122

Roba

33

55

61

47

Altres

43

42

50

41

TOTAL

380

475

517

516

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

18

28

36

24

Objectes trobats
Tipus
Complements
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Claus

1

3

6

5

Material escolar

26

20

15
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Carnets

33

38

32

34

Roba

2

-

2

1

Altres

16

12

15

8

TOTAL

96

101

106

98

9.2.5.2. Infoturisme
L’Àrea d’Informació posa a disposició de la comunitat universitària 532 materials d’interès sobre
els destins turístics d’Espanya i altres 247 sobre llocs del món relacionats amb els allotjaments,
la gastronomia, la història, els monuments, les festes, els paratges naturals, l’oci i la cultura, les
rutes…D’aquesta manera, les persones interessades poden consultar diverses guies de turisme, anuaris, atles, mapes..., i emportar-se en mà exemplars dels materials impresos (fullets,
mapes, plans,…) que a l’Àrea s’arxiven.
Destinació

Fullets, mapes, plànols...

Andalusia

27

Aragó

34

Astúries

36

Balears

15

Canàries

36

Cantàbria

15

Castella-la Manxa

29

Castella i Lleó

21

Catalunya

23

Extremadura

38

Galícia

22

La Rioja

13

Madrid

20

Múrcia

22

Navarra

9

País Basc
Comunitat Valenciana
Ceuta i Melilla
TOTAL

9
158
5
532
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Destinació

Fullets, mapes, plànols...

Andorra

13

Àustria

6

Bèlgica

9

Cuba

3

Dinamarca

4

Egipte

10

Finlàndia

7

França

14

Grècia

10

Hong Kong

7

Hongria

6

Irlanda

10

Itàlia

6

Marroc

17

Mèxic

6

Noruega

10

Països Baixos

3

Portugal

24

Regne Unit

13

República Dominicana

6

Suècia

8

Suïssa

10

Tunis

15

Turquia

14

Txèquia

10

Xina
TOTAL

6
247

9.2.5.3. Bones Idees
Una altra de les activitats que exerceix l’Àrea és el certamen de Bones Idees, que es convoca
tres vegades l’any. L’objectiu d’aquesta iniciativa és incentivar els membres de la comunitat
universitària perquè presenten solucions que milloren els serveis i qualitat de vida de la UPV. Al
terme d’aquesta campanya, el jurat haurà valorat més de cinc-centes iniciatives, un 185% més
que en el curs anterior.
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1a convocatòria:
octubre-desembre

2a convocatòria:
gener-març

3a convocatòria:
abril-juliol

TOTAL

2001-2002

34

26

68

128

2002-2003

49

27

27

103

2003-2004

29

17

108

154

2004-2005

76

72

127

275

2005-2006

255

127

129

511

Curs

9.2.5.4. Qualitat total
A l’octubre de 2005, el personal de l’Àrea d’Informació va dur a terme el curs de formació a distància titulat el Model Europeu d’Excel·lència Empresarial, de 50 hores de durada. I en paral·lel,
es va iniciar el procés per a l’aplicació d’un model de qualitat total basat en el European Foundation for Quality Management (EFQM).
Per a la primera fase, es van crear quatre grups de treball que actuaren com un comitè
d’autoavaluació. Cada grup estava compost per un tutor, un coordinador i quatre membres més
de l’Àrea (auxiliars administratius i de servei). S’analitzen dos criteris per grup, un pertanyent a
l’apartat dels agents facilitadors i un altre del criteri de resultats.
En total, es van estudiar els punts relatius a lideratge, resultats en els clients, política i estratègia, resultats clau, persones, resultats en les persones, aliances i recursos, i recursos en la
societat.
Es pot dir, per tant, que amb motiu de la qualitat total l’Àrea d’Informació ha invertit almenys
1.230 hores en formació i reunions, a què cal sumar el temps emprat fora d’aquestes sessions per a la preparació de temes i per a reunions addicionals necessàries per la complexitat
d’alguns subcriteris.
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9.3. Àrea de Biblioteca i Documentació Científica
9.3.1. Introducció
L’Àrea de Biblioteca i Documentació Científica, coneguda habitualment com a Biblioteca, té per
finalitat donar suport a la comunitat universitària en l’estudi, la docència i la investigació i vetlar
per la disponibilitat de la informació i documentació necessària.
Així mateix, és finalitat seua la conservació, l’increment i la difusió dels fons bibliogràfics, documentals i audiovisuals de la Universitat, així com la gestió de l’accés als fons externs.
La Biblioteca gestiona l’adquisició i la renovació de monografies en paper i electròniques, revistes en paper i electròniques, normes tecnològiques, bases de dades, així com el préstec
interbibliotecari.

9.3.2. Biblioteques. Locals i instal·lacions
En el mes de maig es va inaugurar la nova biblioteca d’Informàtica Enric Valor, situada a la planta baixa de l’edifici multiusos d’Informàtica (1H), que reuneix els fons de les fins ara biblioteques
de l’Escola Tècnica Superior d’Informàtica Aplicada i la Facultat d’Informàtica.
Disposa de 495 m2, 198 llocs de lectura+4 llocs adaptats, uns 8.500 exemplars, publicacions
periòdiques, PFC, etc.
En el mes de setembre es preveu inaugurar la nova biblioteca del campus d’Alcoi. Situada a la
3a planta de l’edifici Carbonell reuneix els fons de l’antiga biblioteca de Viaducte i els de la sala
d’estudis de Ferrándiz. Té 800 m2, 206 llocs de lectura, uns 19.000 exemplars, publicacions
periòdiques, fons antic, etc.
En el mes d’abril s’ha traslladat la biblioteca de la Facultat de Belles Arts a l’edifici de la Biblioteca Central, en previsió de futures obres al seu edifici. Ha quedat instal·lada amb tots els seus
fons de lliure accés i oferint els serveis i horaris habituals.
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Per a donar millor servei als nostres usuaris, s’ha posat en marxa al vestíbul de la Biblioteca
Central, a la planta baixa, un punt de devolució ràpida que facilita el retorn dels materials prestats a les persones que accedeixen a l’edifici amb aquest únic objectiu. L’horari d’atenció al
públic de dilluns a divendres és de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.

9.3.3. Millores en instal·lacions

•

Millora de l’aula informàtica de la Biblioteca Central. S’ha procedit a la substitució dels
antics monitors per pantalles planes de millor resolució.

•

S’han posat en marxa els abonaments per a accés a ordinadors d’usuaris en trànsit,
d’aquesta manera es garanteix la seguretat de la intranet.

•

També s’està oferint un servei centralitzat, gestionat de manera externa, per a la impressió
i reproducció de documents a l’edifici de la Biblioteca Central, a més del servei de reproducció habitual.

9.3.4. Horaris extraordinaris i accessos
En aquest curs s’ha continuat amb la política d’obertura de la Biblioteca Central, en període
d’exàmens, fins a les 4 de la matinada i de petició de carnets UPV per a poder accedir a les
instal·lacions. Aquestes mesures afavoreixen els nostres usuaris i contribueixen a eliminar les
tensions d’anys anteriors. La biblioteca està oberta 5.130 hores a l’any.

9.3.5. Personal
S’han realitzat processos d’oposició dels grups C i D.

9.3.6. Biblioteca en xifres
Serveis
Superfície total
Llocs de lectura
Nombre de biblioteques i sales d’estudi

Col·lecció
10.141 Nre. monografies total (RB)
2.746 Nombre de monografies ingressat l’any
11 Donacions

403.330
31.710
6.453
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Serveis
Dies d’obertura anual de la Biblioteca
Central

Col·lecció
333 Nombre de llibres electrònics

28.041

95 Nombre de revistes en paper

2.634

Hores d’obertura setmanal
Entrades a les biblioteques
Préstecs domiciliaris

3.464.361 Nombre de revistes electròniques
544.229 Increment de títols de revistes
electròniques

Sol·licituds de préstecs interbibliotecaris
sol·licitades per la Biblioteca

2.972 Nombre de bases de dades

Sol·licituds de préstecs interbibliotecaris
sol·licitades a la Biblioteca

1.415 Nombre de visites a la pàgina web

Nombre d’activitats de formació dirigides
a usuaris
Nombre d’assistents a activitats de
formació

44 Consultes al catàleg

10.216
1.831
67
27.923.379
1.864.474

2.211 Nombre de llibres electrònics consultats

28.580

Nombre de consultes a bases de dades

472.839

Nombre d’articles electrònics
descarregats

206.117

9.3.7. Sistema automatitzat de gestió de biblioteques CORAL 2
S’ha posat en funcionament l’últim mòdul de CORAL 2, Guadalest (Catalogació), com a conseqüència d’això, l’OPAC ha experimentat millores en les possibilitats de recerca, i s’han integrat els catàlegs de monografies i revistes.
S’ha adquirit un servidor Z39.50, amb la qual cosa la nostra base de dades està accessible per
a la recuperació de registres bibliogràfics des de qualsevol client Z39.50.
Amb aquest mòdul es completa el cicle de la nostra automatització actual.

9.3.8. Fons bibliogràfics
Continua l’increment d’adquisició de bibliografia recomanada tant bàsica com especialitzada,
en què es presta atenció especial a la titulació d’Enginyers Aeronàutics. També s’ha iniciat
l’adquisició de bibliografia per als nous màsters.
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9.3.9. Recursos electrònics: PoliBuscador
A principi del curs acadèmic la Biblioteca va llançar PoliBuscador, el nou portal d’accés a tots
els recursos electrònics d’informació de la Universitat. Obert a tota la comunitat universitària, i
fins i tot consultable pel públic en general, PoliBuscador persegueix com un dels seus principals
objectius la integració de tots els recursos en una única plataforma.
La versatilitat de la seua interfície que, junt amb la tradicional potència de recerca d’alguns sistemes, incorpora una senzilla opció de metaconsulta, està especialment orientada a l’alumnat
que, en el marc del nou model educatiu, haurà de consultar amb soltesa variades fonts
d’informació.
La forta aposta per la biblioteca digital ha suposat una sèrie de canvis en la gestió l’èxit de la
qual ha quedat referendat al llarg del curs acadèmic per la valoració favorable de la comunitat
universitària, així com per l’increment en l’ús de la col·lecció electrònica.

9.3.10. Activitats i cooperació
9.3.10.1. Jornada Internacional de Biblioteca Digital
El 19 de juny, i organitzada conjuntament amb el Centre de Documentació Europea, va tenir
lloc la Jornada Internacional La Biblioteca Digital: Investigació i Docència en l’Espai Europeu
d’Educació Superior. Va comptar amb la participació de ponents procedents tant d’institucions
espanyoles (Residencia de Estudiantes i Universitat Politècnica de València) com d’universitats
estrangeres (Gordon University, Aberdeen, i la Universitat d’Utrecht). S’hi va repassar la situació
actual sobre projectes de biblioteques digitals en l’entorn acadèmic europeu. L’esdeveniment
va tenir una gran acollida pel públic i va poder ser seguit per Internet.

9.3.10.2. Curs Tècniques Documentals Aplicades a la Investigació Cientificotècnica
Curs impartit a la CUJAE, Ciutat Universitària José Antonio Echeverría (http://www.cujae.edu.
cu/) de l’Havana (Cuba) emmarcada en les activitats de CETA – UPV, centre de col·laboració
acadèmica que està adscrit al Vicerectorat de Cooperació i Projectes de Desenvolupament i
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en aquest cas en col·laboració amb la Biblioteca General de la UPV i que va ser impartit per un
bibliotecari d’aquesta.

9.3.10.3. Participació en el grup Expania
En el primer trimestre de curs va tenir lloc a la Biblioteca la primera trobada del grup d’usuaris
ExLibris. S’hi van assentar les bases per a la constitució del grup, es va començar la redacció
del Reglament i se’n va definir la línia d’actuació. Al llarg del curs la Biblioteca ha continuat
propiciant la formació definitiva del grup mitjançant participació en jornades i col·laboració amb
els altres socis.

9.3.10.4. Participació en la xarxa Alfa
Durant aquest curs acadèmic la Biblioteca UPV ha participat en un projecte Alfa, de la Unió
Europea, concretament en la xarxa Biblioteques de Babel. La xarxa, formada per més de vint
universitats d’Amèrica Llatina i Europa, promou l’intercanvi de bones pràctiques entre els membres i potencia la transferència de tecnologia. La Biblioteca UPV participa en el grup de reposadors institucionals. En el mes d’abril va tenir lloc una reunió de treball a la Universitat d’Utrecht,
en què es va exposar el pla de treball realitzat durant aquest curs acadèmic. La visita a la
Biblioteca de la dita universitat va constituir una interessant oportunitat d’intercanvi d’idees en
distints àmbits.

9.3.11. Pla de Formació
Un any més la Biblioteca ha continuat col·laborant amb el programa de formació de l’ICE, tant
en activitats adreçades a l’alumnat com al professorat.
Entre les activitats de formació destaca, tant per l’esforç com pels resultats, la Campanya de
Formació de PoliBuscador, amb una programació de 23 sessions. L’objectiu d’arribar a un ampli
sector de la població potencial s’ha vist cobert.
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També cal esmentar la Campanya de Formació de Scopus finançada per l’empresa Elsevier,
que ha suposat un èxit, avaluable per l’increment d’ús d’aquest recurs, amb activitats en tots
els campus.
Un any més les sessions a la carta han tingut un gran èxit. A sol·licitud de professors o altres
unitats la Biblioteca ha impartit formació sobre l’ús de la seua col·lecció i serveis en cursos de
doctorat, a diversos grups d’alumnes i investigadors d’instituts d’investigació i ha participat en
la formació reglada de la Universitat.
En gran nombre d’esdeveniments dirigits al personal s’ha disposat de la funcionalitat de la teledocència o la retransmissió per Internet, i s’ha arribat d’aquesta manera en un grau superior
a tots els campus.

9.3.12. Visites guiades i presentacions de serveis
Es continua realitzant visites guiades a la Biblioteca Central, d’hora i mitja de durada, que consisteixen en una presentació, a l’aula de formació de la dita biblioteca, dels serveis que aquesta
ofereix, així com un recorregut per les instal·lacions.
Així mateix, les biblioteques de centre, en tots els campus de la Universitat, van participar en les
jornades d’acollida a alumnes de nou ingrés que van organitzar les escoles i facultats.
D’altra banda, la Biblioteca va presentar els seus serveis en activitats integrades en les jornades quadrimestrals de recepció a alumnes estrangers que organitza la UPV.

9.3.13. Editorial UPV
L’Editorial de la Universitat Politècnica de València, fundada a l’octubre de 1986, té com a missió la difusió de la investigació desenvolupada pel personal docent de la Universitat i l’edició de
bibliografia de suport a la docència.
El seu catàleg consta en l’actualitat de més de 2.500 publicacions i permanentment es renova
amb l’aparició de vora 300 novetats anuals. S’editen publicacions en valencià, castellà i anglès,
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en què cal destacar la col·lecció de llibres en valencià (“Renaixença i Futur, Monografies de la
Universitat Politècnica de València sobre Ciència, Tecnologia i Art”) que en l’actualitat consta ja
de 90 títols. A més, cada any s’incrementa el nombre de publicacions editades en format electrònic, en què s’inclouen tant tesis doctorals com llibres docents.
El catàleg de publicacions permanentment actualitzat pot consultar-se en <www.editorial.upv.
es>. El fons editorial està compost majoritàriament per obres de caràcter cientificotècnic, però
també inclou algunes obres de ciències socials i humanitats.
La difusió i venda de les publicacions es realitza a través d’una xarxa de distribució nacional
i internacional que garanteix l’accés a les publicacions en qualsevol lloc. En concret, la xarxa
està formada per nou distribuïdores.
L’Editorial UPV continua incrementant la seua presència en les principals fires del llibre, tant
nacionals com internacionals, en què destaca la participació en la Fira del Llibre de Guadalajara (Mèxic) i en la Fira del Llibre de València que es fa als Jardins de Vivers amb estand propi.
A més, també és membre de l’Associació d’Editors del País Valencià, l’Associació d’Editorials
Universitàries i la Xarxa d’Universitats Institut Joan Lluís Vives.
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9.4. Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicacions
9.4.1. Introducció
L’Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicacions (ASIC) és un òrgan de la Universitat Politècnica de València que depèn del Vicerectorat d’Estructura Universitària.
Com a objectiu té posar a l’abast de tota la comunitat universitària les noves tecnologies de la
informació i de les comunicacions.
L’ASIC és responsable de l’organització general dels sistemes automatitzats d’informació, la
planificació i gestió de la xarxa universitària i de facilitar tant el suport tècnic com material per al
desenvolupament de les aplicacions. Les seues funcions principals són les següents:

•

Fer arribar tots els serveis al lloc de treball de cada membre que forma la comunitat universitària, a través de les diferents xarxes existents (dades, veu i vídeo).

•

Mecanitzar la gestió universitària i investigadora.

•

Proveir de capacitat de càlcul la comunitat científica.

•

Gestionar l’equipament informàtic que la Universitat dedica a la labor docent (aules informàtiques dels centres).

•

Vetlar per la utilització correcta dels recursos posats a disposició dels usuaris i organitzar
per a això tots els seminaris, cursos, etc., necessaris per a la formació correcta.

•

Participar en la formació dels membres de la comunitat universitària com a usuaris dels
serveis que es presten.

9.4.2. Àrees de l’ASIC
L’ASIC s’organitza en dos serveis funcionals principals i un servei d’administració comuna.
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9.4.2.1. Servei d’Aplicacions
Té la responsabilitat de donar suport a l’automatització del sistema d’informació corporatiu, de
la mateixa manera col·labora en la planificació i modernització dels processos administratius de
la Universitat en els seus 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 implementar programari de qualitat, que satisfaça, dins del termini i en la forma adequada, les
demandes dels usuaris.
D’altra banda, tracta de facilitar els processos administratius als usuaris, ja siguen alumnes,
personal o proveïdors. Per a això, desenvolupa aplicacions que permeten realitzar a través
d’Internet no sols consultes sinó també processos de gestió, i fins i tot qualsevol tipus de pagament.
Aquest suport principalment es realitza de les maneres següents:

•

Col·laborant amb els propietaris dels processos (unitats gestores i òrgans acadèmics) en
l’anàlisi organitzatiu d’aquests abans de desenvolupar una solució informàtica

•
•
•

Desenvolupant aplicacions pròpies
Col·laborant amb proveïdors externs en l’anàlisi i el disseny
Gestionant les incidències que es produeixen en l’ús de les aplicacions

Tots els serveis que proporciona el Servei d’Aplicacions es basen en la infraestructura de xarxa, servidors i comunicacions, cosa que requereix una intensa col·laboració amb el Servei de
Sistemes de Xarxes.
Els processos principals són:

•

Gestió acadèmica 1-2 cicles, 3 cicle i postgrau oficial
○ Selectivitat (COU i LOGSE)
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○ Preinscripció
○ Processos de prematrícula
○ Matrícula / Automatrícula
○ Comunicació electrònica entre professor-alumne
○ Accés intranet a dades acadèmiques
○ Accés intranet a continguts d’assignatures
○ Gestió d’horaris i espais
○ Gestió del Pla Docent
○ Gestió d’actes (Padrino/Xaló)
○ Convalidacions
○ Certificats acadèmics
○ Accés segons cicles
○ Gestió de beques (MEC-GVA)
○ Estadístiques
○ Gestió de títols / Suplement al títol
○ Conciliacions bancàries de matrícules
○ Programa tutors
○ Guia docent

•

Gestió econòmica
○ Gestió de recursos humans (accés, contractació, formació i nòmines)
○ Gestió econòmica
○ Gestió de contractació d’expedients
○ Gestió de la investigació
○ Currículum d’investigadors
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•

Gestió bibliogràfica. Publicacions
○ Circulació
○ Catàleg UPV
○ Catàleg de seriades
○ Adquisicions i avaluació
○ Documentació científica
○ Gestió de publicacions-editorial

•

Assumptes generals
○ Sistema d’informació corporatiu (DatawareHouse)
○ Censos electorals
○ Registre general
○ Oficina de correu
○ Traduccions de continguts de bases de dades
○ Gestió d’espais

•

Coordinació desenvolupaments web
○ Portal UPV
○ Pagaments TPV virtual
○ Eina de desenvolupament de pàgines web d’unitats

•

Seguretat / LOPD
○ Alta de fitxers
○ Reglament de seguretat

•

Desenvolupament d’aplicacions
○ Gestió alumnat

•
•
•
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○ Gestió Econòmica/Recursos Humans/Contractació
○ Gestió Bibliogràfica/Publicacions/Esports

•
•

Coordinació web
Seguretat

9.4.2.2. Servei de Sistemes i Xarxes de Comunicació
Té com a missió tant oferir a la comunitat universitària les plataformes de comunicació, terminals i servidors necessaris per a poder suportar tots els serveis que les noves tecnologies ens
ofereixen, i que serveixen de base a totes les modernes tècniques d’investigació, docència,
administració i gestió universitàries, com subministrar el suport material i tècnic adequat per
al desenvolupament de les aplicacions científiques i d’investigació. Dins dels seus objectius
podem destacar:

•

Fer arribar tots els serveis al lloc de treball dels usuaris que en faran ús d’una manera
universal, transparent i fàcil d’utilitzar. Per a això, es treballarà en l’estudi, disseny, planificació, instal·lació, supervisió i explotació de les diferents xarxes de comunicació existents
a la Universitat, així com dels equips servidors i terminals, programes i serveis relacionats
amb aquests, i la gestió del seu ús per part de la comunitat universitària.

•

Gestió de la UPVnet, que proveeix tant el personal docent i investigador com el de serveis
i l’alumnat d’accés als recursos informàtics propis, així com a Internet. Es coordinen els
diferents serveis instal·lats a les aules informàtiques i en els diferents centres de la Universitat.

•

Administració dels equips multiusuari que donen suport a aplicacions científiques i
d’investigació, així com la instal·lació del programari que puga ser requerit pels usuaris i
subministrar-hi un suport adequat de les aplicacions instal·lades.

•

Instal·lació i manteniment dels diversos serveis d’Internet d’informació i suport de xarxa
que tenen la seua base en plataformes multiusuari, així com la coordinació d’aquests amb
la resta de xarxes acadèmiques nacionals i internacionals.

•

Electrònica de comunicacions i sistemes de cablatge.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Programari de xarxa i aplicacions d’integració de veu i dades.
Gestió de recursos i usuaris xarxa.
Servei d’accés remot.
Coordinació de centres i departaments.
Suport a Càlcul Científic/Seguretat/Serveis Internet/Correu/News.
Coordinació departaments/centres.
Suport a sistemes de gestió.
Operació sistemes centrals.

9.4.2.3. Servei d’Administració
Àrea de suport, encarregada de la gestió administrativa de l’ASIC.

9.4.3. Entorn tècnic
9.4.3.1. Àrea de Gestió

•
•
•

Sistemes oberts UNIX
Sistema de base de dades relacionals ORACLE
Aplicacions entorn Windows i WWW

9.4.3.2. Àrea de Sistemes/Càlcul Científic

•

Sistemes oberts UNIX

9.4.3.3. Àrea de Comunicacions

•
•
•

Xarxa troncal de campus Gibabit Ethernet amb línies de 1000 Mbps
Commutadors FastEthernet d’edifici per a l’aïllament del trànsit
Distribució de la xarxa als usuaris per commutadors i concentradores Ethernet i Fast Ethernet
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•
•

Serveis d’usuaris i discos sobre sistemes operatius servidors de Microsoft
Serveis multimèdia utilitzant tecnologies H323 i RealServer

9.4.3.4. Integració de totes les aplicacions i serveis en el client UPVnet

•
•
•
•

Aplicacions client-servidor, servidor NT com a servidor d’aplicacions
Servidor de dades, en Unix amb base de dades relacionals ORACLE
Aplicacions desenvolupes en Developer 2000
Eines de WEB entorn ORACLE:IAS

9.4.4. Nom de les aplicacions en l’ASIC
APLICACIÓ
AGRES

Gestió de convenis

ALGAR

POD – Horaris

ARTAIX

Catàleg de seriades

BORRIOL

Reserva de Pc

BERGANTES

Traduccions de continguts en les bases de dades corporatives

BULLENT

Concurs de mèrits

CANYOLES

Hominis

CARRAIXET

Circulació Biblioteca General

CERVOL

Circulació departamental

CLARIANO

Preinscripció

COVES

Espais

FORCALL

Gestió Guia Docent

GORGOS

Selectivitat

GUADALEST

Catàleg fons UPV

LINARES

Beques

LLUCENA

Esports

MASTÍN

Gestió expedients de contractació

MEDITERRÀNIA

Sistema d’informació

MIJARES

Títols

MOLINELL

Gestió ICE
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APLICACIÓ
MONTLEÓ

Gestió majors 25 anys

PADRINO

Gestió notes alumnes

PALÀNCIA

Matrícula 3r cicle

PoiformaT

Plataforma e-learning de suport a docència

REATILLO

Selectivitat

INTEGRA

Programa accions tutorials

SELLA

Postgrau oficial

SÈNIA

Sist. Gestió d’Activitat Investigadora

SERPIS

Gestió Econòmica

SUC

Matrícula alumnes intercanvi

SETA

Adquisicions i avaluacions de fons biblioteca

TUÉJAR

Gestió acreditacions

TÚRIA

Secretaria General

VINALOPÓ

Gestió d’alumnat

XALÓ

Gestió d’actes docents
APLICACIÓ
Publicacions
Registre General
Registre telemàtic
Polioficines
Gestió d’eleccions a rector
Web

● Equips
Es disposa de 50 sistemes de servidors UNIX amb sistemes operatius HP-UX, SUN VOS, IRIS,
AIXS i LINUX i 80 servidors NT, amb sistemes operatius Windows i NT que donen suport a les
diverses aplicacions de la Universitat.
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9.4.5. Sistema de base de dades relacionals Oracle

•

Aplicacions client-servidor, en entorn Windows, desenvolupades amb DEVELOPER
d’ORACLE

•

Aplicacions intranet, servidor Oracle Developer Server

•

Servidors UNIX-HP N4000 sobre sistema operatiu HP-UNIX

•

Servidor de web amb 8 processadors PA 8500/440 i 8 G de RAM

•

2 servidors de gestió de bases de dades, en alta disponibilitat amb 8 i 6 processadors PA
8500/440 respectivament i 12 GB de RAM cadascun

•

Servidors d’aplicacions

•

Suport de comunicacions ETHERNET, TCP/IP

9.4.6. La xarxa UPVNET
La xarxa d’ordinadors de la Universitat Politècnica de València (UPVnet) proveeix tant el personal docent i investigador com el de serveis i l’alumnat d’accés als recursos informàtics propis,
així com a Internet. Aquests recursos s’interconnecten utilitzant les tecnologies de comunicacions més avançades (Gigabit Ethernet) a fi de proporcionar un entorn avançat de serveis amb
especial atenció a la qualitat de servei i la seguretat informàtica.
Una llista no exhaustiva dels serveis que proveeix UPVnet és la següent:

•

Servei d’autentificació

•

Serveis Internet, incloent-hi el manteniment de programari i versions

•

Serveis d’antivirus de xarxa

•

Serveis de programari científic, amb suport de l’ús de llicències de xarxa

•

Integració d’aplicacions administratives i docents

•

Serveis de Help-Desk
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9.4.7. Activitats més rellevants en el curs acadèmic 2005-2006

•
•
•
•

Desenvolupament del sistema que permeta la gestió acadèmica de postgrau oficial.
Gestió d’accés del postgrau oficial.
Automatrícula postgrau oficial per Internet.
Implantació del mòdul de catàleg de fons UPV del paquet de gestió de Biblioteca CORAL
2.

•

Desenvolupament del programari que permet implementar els certificats digitals de la
Generalitat Valenciana de manera segura en els carnets UPV.

•

Definició de l’entorn que permetrà la implementació de processos amb la signatura
digital.

•
•

Desenvolupament i implantació de la guia docent.
Implantació de nou sistema de gestió del Registre General, i incorporar el registre
telemàtic.

•
•
•
•

Definició del reglament de seguretat dels fitxers personals subjectes a la LOPD.
Adaptació del portal UPV a la nova imatge corporativa.
Nou web de la UPV.
Desenvolupament del sistema que permet la gestió dels diferents col·lectius de la
Universitat.

•

Millores en l’eina de microwebs, que permet la confecció de les pàgines web de les diferents
entitats de la Universitat de manera fàcil i senzilla adaptada a la imatge corporativa.

•

Adopció de la plataforma d’aprenentatge virtual Sakai com a eina de suport a la docència,
i internacionalitzar-la i integrar-la en l’entorn tecnològic de la UPV.

•

Desenvolupament de pilots i participació en projectes interuniversitaris de desenvolupament
d’una plataforma docent, encaminats a disposar per al pròxim curs d’un entorn
convergent.

•
•
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Implantació de la segona fase d’INTEGRA.
Implantació de l’edició suplement al títol.

SERVEIS
Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicacions

•
•

Integració de la gestió d’alumnat dels centres adscrits.
Ampliació de la línia de comunicació de la xarxa de la UPV amb Internet. Organització
d’una jornada de presentació de la nova xarxa d’universitats de la Comunitat Valenciana.

•
•

Increment de la connectivitat entre els campus de la universitat a Gigabit Ethernet.
Ampliació dels punts d’accés a la xarxa sense fil a 450 unitats, cosa que significa una de
les xarxes acadèmiques més grans d’Espanya.

•
•
•
•

Implantació de mesures avançades d’anàlisi i tria de correus electrònics no desitjats.
Posada a disposició dels investigadors de la UPV de nous equips de càlcul intensiu.
Instal·lació d’un centre de visualització avançada, per a la representació immersiva en 3D.
Suport a iniciatives d’adquisició d’equips portàtils per alumnes en condicions
avantatjoses.

•

Implementació de la nova xarxa sense fil universitària UPVNET2G, que permet augmentar
tant la velocitat i estabilitat de la connexió, com la capacitat de transmissió d’informació; així
mateix, s’utilitzen protocols avançats que augmenten la seguretat de les comunicacions.

•

Implantació de la iniciativa paneuropea EDUROAM, de manera que tots els usuaris dels
centres universitaris tenen la possibilitat d’utilitzar les seues credencials d’autentificació
per a connectar-se a la xarxa sense fil de qualsevol centre associat; eina molt interessant
en desplaçaments als diferents centres universitaris europeus.

•

Extensió dels serveis de telefonia IP del campus a terminals programari en equips portàtils,
de manera que els usuaris de la UPVNET en desplaçament puguen disposar de connexió
telefònica digital a través d’Internet, utilitzant directament la numeració d’extensions de la
xarxa telefònica de la universitat.

•

Implantació d’un nou servei de televisió digital d’alta qualitat, transmesa sobre la xarxa
de dades de la universitat, orientat a la difusió de qualsevol tipus de continguts universitaris (retransmissió d’actes acadèmics, assumptes institucionals i representatius, canals
d’informació, continguts docents, etc.). Es tracta d’un sistema amb capacitat d’emissió en
multicast de fins a 40 canals de televisió (TDT + SAT) que poden ser visionats en clients
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de programari lliure, cosa que permet l’eliminació de les despeses d’infraestructura de la
xarxa de vídeo.

•

Posada en marxa d’un sistema de generació de continguts docents multimèdia, que
combina el suport de les tècniques habituals de presentació amb la gravació en temps
real de les explicacions en format de vídeo, i amb capacitat per a la generació massiva de
continguts.

•

Realització d’iniciatives per a la mesura de la satisfacció dels usuaris dels serveis, i planificació de mesures per a l’augment de la qualitat en aquests.
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9.5. Institut de Ciències de l’Educació
9.5.1. Activitats de formació pedagògica i de suport a la innovació
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

Evolució del nombre d'activitats
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Evolució de les inscripcions: tallers sol·licitats
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Evolució de la participació del professorat
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9.5.2. Distribució d’alumnes del CAP per estudis d’origen. Curs 2005-2006
TITULACIÓ DE PROCEDÈNCIA

VERA

ALCOI GANDIA Totals

Arquitecte

23

1

Arquitecte Tècnic

20

1

5

26

Arquitecte Tècnic en Execució d’Obres

28

1

3

32

Diploma de Tècnic d’Empreses i Activitats Turístiques

24

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 Estadística

2

2

Diplomat en Fisioteràpia

6

5

5

16

Diplomat en Infermeria

11

30

26

67

Diplomat en Informàtica

8

1

9

1

1

Diplomat en Logopèdia
Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica

3

1

Diplomat en Òptica i Optometria

1

3

Diplomat en Podologia

1

1

Diplomat en Relacions Laborals

6

1

Diplomat en Teràpia Ocupacional
Diplomat en Treball Social

4
2

6

9

16

2

1

1

7

2

4

13

Diplomat en Turisme

36

4

10

50

Enginyer Agrònom

98

2

100

Enginyer de Camins, Canals i Ports

12

Enginyer de Materials

1

Enginyer Forestal

3

1

13
1
1

4

Enginyer d’Organització Industrial

11

4

1

16

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
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TITULACIÓ DE PROCEDÈNCIA
Enginyer Tècnic Agrícola

VERA

ALCOI GANDIA Totals
4

4

Enginyer Tècnic Agrícola, Especialitat en Explotacions Agropecuàries

30

2

1

33

Enginyer Tècnic Agrícola, Especialitat en Hortofructicultura i Jardí

57

2

9

68

Enginyer Tècnic Agrícola, Especialitat en Indústries Agràries 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

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques, Especialitat en Construccions C.

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, Especialitat en So i Imatge

12

4

16

Enginyer Tècnic de Telecomunicació, Especialitat en Telemàtica

1

1

5

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

1

1

2

16

1

1

18

Enginyer Tècnic Forestal, Especialitat en Explotacions Forestals

7

1

14

22

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

Enginyer Tècnic Naval, Especialitat en Propulsió i Serveis del B.

1

1

Escola Superior de Ceràmica de Manises

3

3

Enginyer Tècnic en Organització Industrial
Enginyer Tècnic en Topografia

Estudis Empresarials
Estudis Estrangers
Estudis de Post Grau

23

1

1

9

3

1

13

58

3

4

65

Graduat Social

3

1

1

5

Idiomes (Anglès, Francès...)

1
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TITULACIÓ DE PROCEDÈNCIA

VERA

ALCOI GANDIA Totals

Llicenciat de Conservatoris Superior o Equivalent

2

4

1

7

Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses

12

17

5

34

197

6

1

204

42

4

2

48

Llicenciat en Belles Arts
Llicenciat en Biologia
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

Llicenciat en Ciències de la Informació

6

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

1

3
2

6

Llicenciat en Ciències Físiques

8

1

17

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

Llicenciat en Documentació

11

3

8

38

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 Anglesa

1

2

3

Llicenciat en Filologia Francesa

1

1

2

Llicenciat en Filologia Hispànica
Llicenciat en Física

2
11

2
11

Llicenciat en Geografia

1

Llicenciat en Història

1

1

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 Història de l’Art

1

2
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TITULACIÓ DE PROCEDÈNCIA

VERA

Llicenciat en Odontologia

ALCOI GANDIA Totals
2

Llicenciat en Pedagogia

1

3

1

1

Llicenciat en Periodisme

12

1

1

14

Llicenciat en Psicologia

3

6

2

11

1

1

1

14

4

40

Llicenciat en Psicopedagogia
Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques

13

Llicenciat en Química

33

3

Llicenciat en Sociologia

1

2

Llicenciat en Traducció i Interpretació

2

3

Llicenciat en Veterinària

3
1

6

17

17

Mestre-especialitat d’Educació Primària

1

1

MEC (Estudis Homologats)

1

1

1772

287

Evolució de l’alumnat
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9.5.3. Gabinet Psicopedagògic d’Ajuda a l’Estudiant
Atenció psicopedagògica individualitzada
CAMPUS VERA
Interval

Entrevistes

Nombre d’alumnes atesos

01-02

361

145

02-03

380

104

03-04

468

117

04-05

634

144

05-06

536

125

CAMPUS GANDIA
Interval

Entrevistes

Nombre d’alumnes atesos

02-03

49

30

03-04

20

9

04-05

26

13

14

10

05-06

CAMPUS ALCOI
Interval

Entrevistes

Nombre d’alumnes atesos

02-03

31

6

03-04

15

5

04-05

23

7

05-06

7

3

Distribució segons tipologia
80
Ansietat
69

70
60
50
40
30

10
0

Problemes d'adaptació
14

Dèficits en rend. acadèmic
19

20

Anorèxia/Bulímia
0

Autocontrol
2

Autoestima
6

Depressió
3

Problemes de relació (Paterns, de
parella…)
10
Altres
1
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TALLERS DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL
CAMPUS VERA
Interval

Tallers

Nombre d’alumnes participants

01-02

42

817

02-03

18

808

03-04

20

730

04-05

35

652

38

478

05-06

CAMPUS GANDIA
Interval

Tallers

Nombre d’alumnes participants

02-03

6

72

03-04

6

47

04-05

5

101

05-06

7

95

CAMPUS ALCOI
Interval

Tallers

Nombre d’alumnes participants

02-03

6

85

03-04

3

37

04-05

4

81

05-06

7

49

Evolució del nombre total de tallers
Tallers de desenvolupament personal
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Inscripcions en tallers adreçats a l'alumnat
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9.5.4. Enquestes d’opinió dels alumnes sobre l’actuació docent del professorat
Evolució de les enquestes en centres propis
Curs acadèmic

00-01

Nombre d’enquestes realitzades

01-02

02-03

03-04

04-05

134.314

135.688

129.108

121.971

121.630

Professorat enquestat

2.134

2.282

2.334

2.405

2.510

Assignatures implicades

3.026

3.025

2.891

2.723

2.791

Grups implicats

5.760

6.200

6.048

5.768

6.049

140.000
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135.000
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129.108
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110.000
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Enquestes en centres adscrits - curs 04-05

FEE

Nombre d’enquestes realitzades

MUST

FORD

PAX

1.739

376

744

719

Professorat enquestat

48

25

56

23

Assignatures implicades

98

59

47

43

114

62

70

46

Grups implicats

9.5.5. Programa de Formació Pedagògica Inicial per al Professorat Universitari
9.5.5.1. Percentatge d’inscripcions per departament
Departament
ENGINYERIA QUÍMICA I
NUCLEAR

% 99/00 % 00/01 % 01/02 % 02/03 % 03/04 % 04/05 % 05/06
DEQN

ENGINYERIA MECÀNICA I
DEMM
DE MATERIALS

-

3.28

10.17

3.45

3.61

2.12

-

9.32

3.45

6.02

-

3.28

6.78

13.79

3.61

4.00

14.89

6.56

6.78

3.45

7.23

4.00

4.82

FÍSICA APLICADA

DFA

ORGANITZACIÓ
D’EMPRESES,
ECONOMIA FINANCERA I
COMPTABILITAT

DOEEFC

ESTADÍSTICA I
INVESTIGACIÓ
OPERATIVA

DEIO

-

1.64

5.93

10.34

TECNOLOGIA D’ALIMENTS DTEA

-

1.64

5.08

6.90

ECONOMIA I CIÈNCIES
SOCIALS

DECS

6.38

6.56

4.24

ENGINYERIA
CARTOGRÀFICA,
GEODÈSIA I
FOTOGRAMETRIA

DECGF

12.76

6.56

4.24

3.45

4.82

ENGINYERIA HIDRÀULICA
DEHMA
I MEDI AMBIENT

4.25

1.64

4.24

6.90

2.41

6.90

8.43

4.82

MATEMÀTICA APLICADA

DMAA

-

4.92

4.24

COMUNICACIONS

DC

-

8.20

3.39

1.20

EXPRESSIÓ GRÀFICA
ARQUITECTÒNICA

DEGA

2.12

3.28

3.39

2.41
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Departament
ENGINYERIA DE
LA CONSTRUCCIÓ
I DE PROJECTES
D’ENGINYERIA CIVIL

% 99/00 % 00/01 % 01/02 % 02/03 % 03/04 % 04/05 % 05/06

DEC

8.51

1.64

3.39

3.45

1.20

6.45

SISTEMES INFORMÀTICS I
DSIC
COMPUTACIÓ

6.38

8.20

3.39

10.34

7.23

-

1.64

2.54

1.20
3.61

4.00

BIOTECNOLOGIA

DB

CONSTRUCCIONS
ARQUITECTÒNIQUES

DCAR

8.51

3.28

2.54

IDIOMES

DI

8.51

4.92

2.54

3.45

6.02

8.00

INFORMÀTICA
DE SISTEMES I
COMPUTADORS

DISCA

4.25

6.56

2.54

6.90

4.82

4.00

TERMODINÀMICA
APLICADA

DTRA

2.12

-

2.54

CONSERVACIÓ I
RESTAURACIÓ DE BÉNS
CULTURALS

DCRBC

DIBUIX

DD

MÀQUINES I MOTORS
TÈRMICS

2.54
1.64

1.69

DMMT

2.12

3.28

1.69

URBANISME

DU

4.25

-

1.69

COMUNICACIÓ
AUDIOVISUAL,
DOCUMENTACIÓ I
HISTÒRIA DE L’ART

DCADHA

-

1.64

0.85

-

1.64

0.85

2.12

3.28

0.85

6.02

ENGINYERIA DE
DESA
SISTEMES I AUTOMÀTICA

-

3.28

0.85

4.82

MECANITZACIÓ AGRÀRIA DMEA

-

3.28

0.85

PINTURA

DP

-

1.64

0.85

CIÈNCIA ANIMAL

DCAN

2.12

1.64

COMPOSICIÓ
ARQUITECTÒNICA

DCMA

4.25

-

ENGINYERIA ELÈCTRICA

DEE

-

1.64

ENGINYERIA RURAL I
AGROALIMENTÀRIA

DERA

16.13

3.23

-

EXPRESSIÓ GRÀFICA EN
DEGE
L’ENGINYERIA

3.23

3.45

3.45

1.20

4.00

6.45

4.00

6.45

1.20

4.00
12.00

3.23

3.45
4.00
1.20

4.00
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Departament

% 99/00 % 00/01 % 01/02 % 02/03 % 03/04 % 04/05 % 05/06

ENGINYERIA
ELECTRÒNICA

DEEO

ENGINYERIA I
INFRAESTRUCTURA DELS DEIT
TRANSPORTS

2.12

3.28

2.12

-

ESCULTURA

DE

1.20

ECOSISTEMES
AGROFORESTALS

DEAF

BIOLOGIA VEGETAL

DBV

2.41

ENGINYERIA DEL
TERRENY

DET

1.20

PROJECTES
D’ENGINYERIA,
INNOVACIÓ,
DESENVOLUPAMENT I
DISSENY INDUSTRIAL I
RURAL

DPEIDDIR

MECÀNICA DELS MEDIS
CONTINUS I TEORIA
D’ESTRUCTURES

DMMCTE

3.45

3.61

3.45

8.00

3.61

4.00

4.00

9.5.5.2. Percentatge d’inscripcions per centre
%

%

%

%

%

%

%

99-00

00-01

01-02

02-03

03-04

04-05

05-06

EPSA

5.45

-

16.1

10.00

6.90

3.85

EPSG

9.09

18.03

7.63

10.00

6.90

19.23

ETSA

7.27

1.64

2.54

2.22

-

3.85

ETSEA

3.63-

6.56

5.08

12.22

17.24

26.92

ETSECCP

16.36

3.28

10.17

6.67

20.69

9.68

ETSEGCT

9.09

8.20

4.44

3.45

3.23

ETSEI

19.99

14.75

16.1

11.11

10.34

ETSET

-

6.56

2.54

1.11

3.45

ETSGE

5.45

8.20

5.08

5.56

ETSIAP

7.27

9.84

5.93

11.11

ETMRE

5.45

3.28

6.78

1.11

-

ETSED

5.45

6.56

11.02

14.44

3.45

Centre
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15.38

9.68

-

3.85

6.45

6.90

3.85

3.23
6.45

7.69
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Centre

%

%

%

%

%

%

%

99-00

00-01

01-02

02-03

03-04

04-05

05-06

2.54

2.22

3.45

7.69

12.90

7.69

FADE
FBA
FI

-

4.92

5.08

3.33

3.45

5.45

8.20

3.39

4.44

13.79

100%

100%

100%

100%

100%

6.45
16.13

9.5.6. Programa d’acollida universitari
9.5.6.1. Percentatge d’inscripcions per departament
Departament

% 01/02 % 02/03 % 03/04 % 04/05 % 05/06

ENGINYERIA QUÍMICA I NUCLEAR

DEQN

8,08

4,69

5.20

2.27

ENGINYERIA MECÀNICA I DE MATERIALS

DEMM

10,1

4,69

7.79

2.27

FÍSICA APLICADA

DFA

5,05

9,38

1.30

2.27

ORGANITZACIÓ D’EMPRESES, ECONOMIA
FINANCERA I COMPTABILITAT

DOEEFC

5,05

4,69

2.60

4.55

10.14

ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA

DEIO

5,05

9,38

1.30

TECNOLOGIA D’ALIMENTS

DTEA

5,05

1,56

2.60

13.64

13.04

ECONOMIA I CIÈNCIES SOCIALS

DECS

4,04

3,13

3.90

ENGINYERIA CARTOGRÀFICA, GEODÈSIA I
FOTOGRAMETRIA

DECGF

4,04

3,13

2.60

2.27

ENGINYERIA HIDRÀULICA I MEDI AMBIENT

DEHMA

4,04

3,13

3.90

2.27

1.45

MATEMÀTICA APLICADA

DMAA

1,01

4,69

2.60

2.27

2.90

COMUNICACIONS

DC

4,04

3,13

3.90

2.27

13.04

EXPRESSIÓ GRÀFICA ARQUITECTÒNICA

DEGA

1,01

3,13

2.60

4.55

1.45

ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ I DE
PROJECTES D’ENGINYERIA CIVIL

DEC

6,06

1.30

4.55

SISTEMES INFORMÀTICS I COMPUTACIÓ

DSIC

1,01

6,25

3.90

4.55

BIOTECNOLOGIA

DB

3,03

1,56

1.30

2.27

CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES

DCAR

3,03

3,13

7.79

IDIOMES

DI

2,02

1,56

1.30

2.27

4.35

INFORMÀTICA DE SISTEMES I
COMPUTADORS

DISCA

2,02

3,13

3.90

9.09

4.35

TERMODINÀMICA APLICADA

DTRA

3,03

1.45

1.45
1.45

4.35
1.45

1.30
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Departament

% 01/02 % 02/03 % 03/04 % 04/05 % 05/06

CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS
CULTURALS

DCRBC

1,01

4,69

2.60

11.36

8.70

DIBUIX

DD

2,02

1,56

1.30

2.27

MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS

DMMT

2,02

3,13

2.60

URBANISME

DU

1,01

1,56

1.30

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL,
DOCUMENTACIÓ I HISTÒRIA DE L’ART

DCADHA

3,03

EXPRESSIÓ GRÀFICA EN L’ENGINYERIA

DEGE

1,01

1,56

2.60

2.27

ENGINYERIA RURAL I AGROALIMENTÀRIA

DERA

2,02

3,13

5.19

2.27

MECANITZACIÓ AGRÀRIA

DMEA

1,01

1,56

1.30

PINTURA

DP

1,56

1.30

ENGINYERIA ELÈCTRICA

DEE

1,56

9.09

4.55

4.35

ESCULTURA

DE

1,56

2.60

4.55

2.90

ECOSISTEMES AGROFORESTALS

DEAF

2,02

1,56

3.90

2.27

2.90

ENGINYERIA DEL TERRENY

DET

2,02

MECÀNICA DEL MEDI CONTINU I TEORIA
D’ESTRUCTURES

DMMCTE

8,08

ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA

DESA

CIÈNCIA ANIMAL
PRODUCCIÓ VEGETAL

1.45

1.45

4.35

2.60
6,25

1.30

1.45

3.90

2.27

1.45

DCAN

2.27

1.45

DPV

2.27

QUÍMICA

DQ

2.27

PROJECTES ARQUITECTÒNICS

DPA

1.45

ENGINYERIA ELECTRÒNICA

DEEO

1.45

PROJECTES D’ENGINYERIA

DPE

1.45

9.5.6.2. Percentatge d’inscripcions per centre
%

%

%

%

%

01-02

02-03

03-04

04-05

05-06

EPSA

8,2

13,64

11.69

9.30

7.46

EPSG

1,64

10,61

15.58

4.65

17.91

ETSA

1,64

1,52

6.49

ETSEA

14,75

13,64

15.58

23.26

7.46

ETSECCP

6,56

6,06

3.90

6.98

1.49

ETSEGCT

6,56

1,52

1.30

Centre

366

2.99

4.35

SERVEIS
Institut de Ciències de l’Educació

%

%

%

%

%

01-02

02-03

03-04

04-05

05-06

ETSEI

9,84

10,61

11.69

16.28

13.43

ETSET

1,64

1,52

3.90

2.33

11.94

ETSGE

9,84

6,06

7.79

4.65

2.99

ETSIAP

3,28

6,06

2.60

4.65

2.99

ETSMRE

3,28

4,55

1.30

4.65

ETSED

16,39

9,09

5.19

FADE

6,56

4,55

6.49

FBA

3,28

7,58

5.19

18.60

16.42

FI

6,56

3,03

1.30

4.65

1.49

Centre

8.96
4.48

9.5.7. Programa d’alumnes i professors tutors
CURS 2002-2003

CURS 2003-2004

CURS 2004-2005

CURS 2005-2006

ALUMNES-TUTORS

782

581

638

490

PROFESSORS-TUTORS

661

557

432

328

Evolució de la participació en els programes de tutoratge
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
CURS 2002-2003

CURS 2003-2004
ALUMNES-TUTORS

CURS 2004-2005

CURS 2005-2006

PROFESSORS-TUTORS
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PROGRAMA D’ALUMNES TUTORS
CENTRE

02-03

03-04

04-05

05-06

ETSEAPLI

41

56

35

28

ETSGE

43

25

60

31

EPSA

80

32

30

36

EPSG

88

80

90

41

ETSA

36

35

45

77

ETSEA

53

31

34

23

ETSECCP

104

44

73

29

ETSED

44

26

23

17

ETSEGCT

23

21

21

25

ETSEI

60

69

66

58

ETSET

92

64

47

45

ETSMRE

28

36

41

30

FADE

41

19

28

13

FBA

19

19

22

24

FI

30

24

23

13

Total UPV

782

581

638

490

PROGRAMA DE PROFESSORS TUTORS
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CENTRE

02-03

03-04

04-05

05-06

ETSIAPLI

39

38

38

33

ETSGE

22

13

6

13

EPSA

49

34

19

22

EPSG

59

49

48

13

ETSA

54

41

38

20

ETSEA

56

37

35

48

ETSECCP

43

34

19

0

ETSED

66

74

57

40

ETSEGCT

20

21

19

9

ETSEI

107

67

62

30

ETSET

34

29

11

18

ETSMRE

28

26

12

20

FADE

14

22

19

15

FBA

47

50

26

27

FI

23

22

23

20

Total UPV

661

557

432

328
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9.5.8. Gabinet de Recursos Educatiu i Multimèdia
Curs

Professorat
Hores

Alumnat

Serveis

Hores

Serveis

01-02

1.233

186

1220

76

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

Treballs

2006
Professorat

Alumnat

Hores

Serveis

Hores

Serveis

8,51

11

10

1

Duplicats de cintes de vídeo
Edicions de vídeo
Gravacions
Plató i croma
Escàner i filmadora

570

53

159,9

9

87,86

41

13,66

2

83

6

50

5

83,65

10

0

0

Servidor d’arxius de vídeo

32

32

0

0

Captures de vídeos a AVI

73,28

30

10

2

0

0

0

0

384

6

16

1

Vídeos d’arxiu
Préstecs
Conversions de sistemes de vídeo

47,08

11

65

3

Duplicats de CD-ROM i DVD

25,32

21

0

0

Conversió a DVD

369,42

79

3,83

3

Hores 2005-2006
600

Professorat
Alumnat

500
400
300
200

Conversió a DVD

Duplicats de CDROM i DVD

Préstecs

Conversions de
sistemes de vídeo

Vídeos d'arxiu

Captures de
vídeos a AVI

Escàner i
filmadora

Servidor d'arxius
de vídeo

Plató i croma

Gravacions

Edicions de vídeo

0

Duplicats de
cintes de vídeo

100
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Serveis 2005-2006
90

Professorat
Alumnat

80
70
60
50
40
30
20

Conversió a DVD

Duplicats de CDROM i DVD

Préstecs

Conversions de
sistemes de vídeo

Vídeos d'arxiu

Captures de
vídeos a AVI

Servidor d'arxius
de vídeo

Escàner i
filmadora

Plató i croma

Gravacions

Duplicats de
cintes de vídeo

0

Edicions de vídeo

10

Evolució d'hores emprades
2.500
2.017,74

2.000

1.802,86
1.764,12

1.500
hores

1.233
1.039

1.000

1220
976

500
328,39
256,52

266,63

0
01-02

02-03

03-04
Professorat

04-05

05-06

Alumnat

Evolució de serveis realitzats
350
303

285

300

300

Serveis

250
186

200

185

150
100
50

76

71

01-02

02-03

03-04
Professorat

370

40

31

0

04-05
Alumnat

26

05-06
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9.5.9. Resum d’activitats
En aquest punt s’ofereix un resum sumari i es desglossen i detallen les dades de caràcter estadístic de les activitats que s’han desenvolupat durant el curs 2005-06 a l’Institut de Ciències
de l’Educació.

•

Activitats de formació pedagògica i de suport a la innovació educativa dirigides al
professorat
○ Activitats oferides: 70
○ Inscripcions: 3.404
○ Participants: 1.053

•

Curs per a l’obtenció del Certificat d’Aptitud Pedagògica (aquest curs és requisit imprescindible per a poder participar a les oposicions a professorat d’educació secundària)
○ Participants al campus de Vera: 1.772
○ Participants al campus de Gandia: 287
○ Participants al campus d’Alcoi: 224
○ Total: 2.283

•

Curs d’Acollida Universitària (Programa dirigit a professorat de recent contractació i orientat
a proporcionar-los un assessorament pedagògic de suport a les seues primeres classes
a la UPV)
○ Participants: 72

•

Programa de Formació Inicial Pedagògica per a professorat universitari (Aquest programa
ha fet la VIII edició i es transforma en el curs entrant en títol propi de la UPV: Especialista
en Pedagogia Universitària)
○ Participants en les VIII edicions fetes: 240 professors
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•

Programa d’Avaluació de l’Activitat Docent del Professorat a l’Aula. Per encàrrec de la
Universitat Politècnica de València l’ICE assumeix la gestió del passe de les enquestes
d’opinió de l’alumnat sobre l’actuació docent dels seus professors)
○ Nre. d’enquestes realitzades: 121.630
○ Professors enquestats: 2.510
○ Assignatures implicades: 2.791
○ Grups implicats: 6.049

•

Pla d’Accions per a la Convergència Europea (PACE). Sota la supervisió del Vicerectorat
d’Estudis i Convergència Europea, s’han posat en marxa al llarg del curs 17 accions coordinades, bé des dels mateixos centres, bé de manera centralitzada. L’ICE hi ha participat
en algunes i molt especialment en el Pla de Formació i en la coordinació dels plans pilot
d’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior
○ Definició de les millors pràctiques educatives
○ Portal Convergència Europea
○ Difusió del procés de convergència en l’àmbit preuniversitari
○ Pla de Formació
○ Avaluació d’ECTS en les titulacions de la UPV
○ Desenvolupament d’una plataforma educativa
○ Actualització i modernització de microwebs d’assignatures
○ Creació d’un sistema de mesura i avaluació general de resultats
○ Avaluació de rendiment acadèmic
○ Estratègies per a l’avaluació de l’activitat docent del professorat (POA)
○ Projectes pilot d’adaptació a l’EEES
○ Gestor (GEA) i coordinadors de cursos (COCA) per a l’adaptació als centres
○ Creació d’observatoris de qualitat i adaptació als centres
○ Elaboració de materials didàctics
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○ Desenvolupament de cursos i mòduls formatius
○ Intensificació de les accions de cooperació interuniversitària
○ Creació de xarxes temàtiques

•

Gabinet d’Orientació Psicopedagògica Universitari (GOPU). Creat el 1992, desenvolupa la
seua atenció oferint assessorament psicopedagògic individualitzat a tots els alumnes que
ho requereixen, així com tallers de formació per al desenvolupament personal
○ Entrevistes realitzades: 557
○ Alumnes atesos: 138
○ Tallers oferits: 52
○ Alumnes assistents als tallers: 622

•

Programa de professors i alumnes tutors (participen tots els centres de la UPV)
○ Professors tutors: 328
○ Alumnes tutors: 490

•

Serveis prestats pel Gabinet de Recursos Educatius Multimèdia de l’ICE
Curs
05-06

Professorat

Alumnat

Hores

Serveis

Hores

Serveis

1.764,12

300

328,39

26

Treballs

2006
Professorat

Alumnat

Hores

Serveis

Hores

Serveis

Duplicats de cintes de vídeo

8,51

11

10

1

Edicions de vídeo

570

53

159,9

9

87,86

41

13,66

2

83

6

50

5

83,65

10

0

0

Servidor d’arxius de vídeo

32

32

0

0

Captures de vídeos a AVI

73,28

30

10

2

0

0

0

0

384

6

16

1

Gravacions
Plató i croma
Escàner i filmadora

Vídeos d’arxiu
Préstecs
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Treballs

2006
Professorat

374

Alumnat

Hores

Serveis

Hores

Serveis

Conversions de sistemes de vídeo

47,08

11

65

3

Duplicats de CD-ROM i DVD

25,32

21

0

0

Conversió a DVD

369,42

79

3,83

3
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9.6. Àrea de Medi Ambient
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 els futurs professionals que està formant.

9.6.1. 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 al moment, el desenvolupament de la implantació de la norma esmentada havia tingut lloc
unitat per unitat (escoles/facultats, departaments i serveis) i s’havien obtingut certificats independents. Després de comprovar, al llarg d’aquests anys, les dificultats tècniques, econòmiques i ambientals d’abordar la implantació del Sistema de Gestió Mediambiental per unitats aïllades, i després d’assegurar la viabilitat i millora de les condicions ambientals de la Universitat
Politècnica de València, 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
apropiada en tot l’àmbit europeu.
Per a això, s’ha procedit a la contractació de 6 tècnics superiors, que s’encarregaran de
l’execució tècnica del projecte.
El passat mes de maig, el rector va manifestar públicament davant dels màxims representants
de la Universitat, vicerectors, directors d’escoles, departaments, instituts, etc., el compromís de
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l’equip rectoral en la implantació del sistema, cosa que significà, de fet, l’inici del projecte. S’ha
iniciat la fase informativa i de revisió ambiental inicial.
D’altra banda, les tres escoles certificades han continuat amb els processos de seguiment i
renovació dels seus certificats.

9.6.2. Gestió de residus produïts per la UPV
9.6.2.1. Gestió de residus perillosos (RP)
Reactius de laboratori, piles botó i no botó, oli industrial, tubs fluorescents, monitors d’ordinador
i medicaments caducats.
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 2005 un total de 29 Tm de RP.
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A més, les quantitats recollides de residus de tubs fluorescents, làmpades de mercuri, compactes fluorescents i halògens, que es gestionen a través del Servei de Manteniment de la
Universitat, ascendiren a 6.730 kg el 2005. La destinació final d’aquests residus és la planta
de tractament de VAERSA, a Bunyol, on s’extrau el mercuri dels tubs fluorescents i de les
piles botó per a la reutilització posterior, i també reutilitzar el vidre i l’alumini obtingut.		
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Unitats de tubs fluorescents retirades a la UPV.
2005
6.730

2006
3.870

a) Activitats realitzades

•

Contractació, mitjançant concurs, del servei de recollida, transport i tractament de residus
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): empresa
adjudicatària ECOCAT.

•

Organització i control de retirades periòdiques: se’n van realitzar 3 l’any 2005 (març, juliol
i novembre).

•

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 una base de dades.
Atenció de 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 difusió de les gràfiques.
Realització de formació general i específica.

b) Millores introduïdes el 2005

•

Jornada formativa dirigida als productors de residus perillosos (28 d’abril de 2005).
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•

Entrega personalitzada d’envasos de RP als productors en el mateix dia de la retirada (introduïda 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).

9.6.2.2. 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
a) Activitats realitzades

•

Adquisició i repartiment de nous contenidors al campus de Vera i difusió de la seua 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.

•

Redacció del plec de prescripcions tècniques i informe d’adjudicació (cada 2 anys): empresa adjudicatària FCC.

•

Xarrades

de

formació

sobre

recollida

selectiva de paper 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
campus.
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•
•

Control i repartiment de papereres específiques al personal de la UPV.
Atenció de consultes de productors (resolució 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 el repartiment de sobres multiusos: control de quantitats i
repartiment.

•

Control de l’eficàcia de la retirada selectiva de residus de les contractes de neteja i gestor final.
PAPER I CARTÓ RECOLLIT AL CAMPUS DE VERA
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• VIDRE
Adquisició i repartiment de nous contenidors al campus de Vera i difusió de la seua 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 difusió de les gràfiques corresponents.
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Atenció de consultes de productors (resolució de dubtes, procediment de funcionament, solució
de problemes específics, etc.).

EVOLUCIÓ RECOLLIDA VIDRE (2004-2006)
10.000
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6.000

4.000

2.000

0
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2005

Fins a juliol 2006

• RESIDUS INFORMÀTICS, ENVASOS LLEUGERS, MÒBILS, CARTUTXOS DE TINTA I
TÒNER
a) Activitats realitzades

•
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•

Tramitació de documentació legal amb la Conselleria de Territori i Habitatge. (declaració
d’envasos i residus d’envasos) i amb l’ajuntament corresponent segons campus.

•

Atenció de consultes de productors (resolució de dubtes, procediment de funcionament,
solució de problemes específics, etc.).

b) Millores introduïdes el 2005

•

Adquisició, ubicació i control de les àrees d’aportació a la UPV
(34 punts ubicats al campus 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 àrees 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 gestionades
i difusió de les gràfiques corresponents.

Evolució de les quantitats de cartutxos de tinta i tòner recollits a la UPV
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9.6.3. Control de sorolls a la UPV
9.6.3.1. Activitats realitzades

•

Contractació d’una entitat col·laboradora en qualitat ambiental per al camp de la contaminació acústica per a la realització dels mapes de soroll dels campus de la UPV.

•

Realització d’una avaluació de l’ambient sonor a l’entorn de l’ETSEI, ETSEA i ETSECCP
(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.

9.6.4. Control d’abocaments a la UPV
9.6.4.1. 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 realització d’anàlisi i comunicació amb l’Institut d’Hidrologia de la UPV.

•

Recopilació d’anàlisi de resultats i realització d’informes.

•

Difusió dels informes a l’Ajuntament de València, Vicerectorat d’Infraestructures i centres
implicats.

•

Proposta i aplicació de mesures correctores.

9.6.4.2. Millores introduïdes el 2005

•

Coordinació amb el Servei d’Assumptes Generals en la prova pilot amb contracte de neteja Clece per a estudiar la possibilitat de disminuir la càrrega contaminant d’abocament
mitjançant substitució de productes de neteja.
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9.6.5. Control de requisits legals aplicables a la UPV
Independentment dels requisits legals ja esmentats, respecte a la gestió de residus, abocaments 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
Emissions atmosfèriques
etc.

9.6.6. Informació i documentació
9.6.6.1. Serveis documentals de suport a la docència i la investigació

•
•

Servei de notícies mediambientals.
Gestió del fons hemerogràfic i bibliogràfic (catalogació i indexació) imprès i en format electrònic. (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.

9.6.6.2. 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.
383

SERVEIS
Àrea de Medi Ambient

•
•
•
•

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 que pertanyen 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 l’atenció 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.
Voluntariat: formulari via web per a inscripcions, informació i fotografies dels voluntariats
ja realitzats.

9.6.7. Activitats formatives i de difusió
9.6.7.1. Realització de cursos de temàtica mediambiental

•

Cursos per a alumnat a través del CFP (Curs de Voluntariat Ambiental pel novembre de
2005).

•

Xarrades per a alumnat:
○ Alumnat estranger (ERASMUS: febrer i setembre de 2005)
○ Alumnat de primers cursos (Jornades d’acollida en diferents escoles pel setembre de
2005).

•

Cursos per a PAS:
○ Participació en cursos de qualitat.
○ Curs de l’Institut de Formació per a l’Administració i els Serveis Universitaris (IFASU):
Sistema de Gestió Mediambiental a la UPV (setembre 2005).
○ Cursos específics per a escoles/facultats (ETSEA, FADE: juliol 2005).

•
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9.6.7.2. Organització i participació en esdeveniments i jornades

•

Organització dels actes commemoratius del Dia Mundial del Medi Ambient (5 de juny de
2005).

•

Organització d’algunes jornades específiques (residus perillosos, voluntariat ambiental nacional…).

9.6.7.3. 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 (Valladolid, Saragossa 2005).

9.6.7.4. Col·laboració en activitats culturals de contingut mediambiental (seminaris,
reforestacions, conferències, etc.)

•

Canalització d’ofertes d’aquestes activitats a demanda de l’alumnat.

9.6.8. Programa de relacions institucionals
Atès l’interès mediambiental en les universitats més capdavanteres, s’han creat diferents xarxes i fòrums universitaris en què la UPV està representada:

•
•

Grup de treball de medi ambient de la CRUE.
Reunions 2005: Barcelona, Valladolid, Girona i Cadis.

9.6.9. Voluntariat

•
•

Revisió periòdica de la base de dades dels voluntaris (160 membres).
Cerca d’informació per als voluntaris relacionada amb el medi ambient (cursos, conferències, 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.
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•
•

Assistència a cursos, conferències, tallers, trobades sobre voluntariat.
Organització de cursos, tallers i activitats per a voluntariat ambiental autonòmic i nacional.

•
•

Disseny i gestió de projectes de voluntariat ambiental.
Representació de l’Àrea davant del nou voluntariat.

9.6.10. Associacions

•

Manteniment i actualització de les llistes d’associacions amb caràcter mediambiental i conservacionista 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, per a actuar d’enllaç entre els
nostres voluntaris i les associacions.

9.6.11. Disseny de campanyes de sensibilització ambiental

•

Disseny de campanyes de sensibilització atenent les prioritats que el nostre sistema universitari demana.

•
•
•
•
•

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.

9.6.12. Actuacions en l’entorn dels campus
9.6.12.1. Pla de mobilitat

•
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9.6.12.2. 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 nous projectes
○ 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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9.7. Servei Integrat d’Ocupació
El Servei Integrat d’Ocupació de la Universitat Politècnica de València, que depèn de la Direcció 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.
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-ne a la primera ocupació. 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 demandes d’ocupació i realitza el seguiment
de la inserció laboral i trajectòria professional dels titulats, mitjançant l’Observatori d’Ocupació
i Formació.
Per al desenvolupament de les seues activitats, el SIO estableix relacions i convenis de
col·laboració amb un nombre important, i cada vegada superior, d’empreses i institucions, que
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 Premis
UPV-BANCAIXA per a projectes de fi 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.
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 Valencià d’Ocupació i Formació (Servef), l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acredi388
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tació (ANECA), l’Associació Columbus i la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), entre
d’altres.
L’any 2005, el primer d’aquest equip de direcció, ha sigut un any, com pot veure’s en les pàgines que continuen, de gran activitat al servei de l’ocupabilitat d’alumnes i graduats de la UPV.
Durant aquest any s’han superat xifres, ja altes, com ara les pràctiques realitzades en empreses i institucions, s’han consolidat algunes iniciatives, en què es treballava des de la creació
del Vicerectorat d’Ocupació, actualment Direcció Delegada de Polítiques d’Ocupació, com ara
el Fòrum d’Ocupació que ha incrementat considerablement el nombre d’empreses participants
i avui és un punt de referència. I s’ha avançat molt en altres activitats, com són l’ús de les noves tecnologies al servei dels demandants d’ocupació de la UPV, mitjançant la utilització de
SMS a mòbils i l’obertura d’un nou portal d’ocupació, <dirempleo.es>, el portal d’ocupació de la
UPV, que facilita el contacte directe entre les empreses que ofereixen ocupació i l’alumnat i els
graduats de la UPV que busquen ocupació. Aquest portal d’ocupació de la UPV complementa
pràcticament l’atenció personalitzada de gestió d’ocupació que el Servei Integrat d’Ocupació de
la UPV realitza, en col·laboració amb el Servef des de l’any 2003, i que continuarà realitzant.
Així mateix, s’ha facilitat a la comunitat universitària informació sobre la inserció laboral dels
titulats i la seua opinió sobre la formació i serveis rebuts durant els estudis.
L’objectiu és prestar un servei integral, útil per a l’alumnat i útil per a les empreses, per tal de
facilitar a l’alumnat el trànsit de la Universitat al món laboral i contribuir perquè les empreses
troben a la Universitat Politècnica de Valencia els professionals més qualificats que necessiten
per a continuar desenvolupant-se.

9.7.1. Pràctiques en empreses i institucions
Des de la Unitat de Pràctiques en Empresa (UPE) es van gestionar durant l’any 2005 un total
de 8.495 pràctiques en entitats públiques i privades. Això suposa un creixement del 6% amb
relació a les 8.004 pràctiques desenvolupades durant l’any 2004. Aquestes pràctiques es van
desenvolupar en 2.934 empreses i institucions diferents, amb què la Universitat manté un conveni de col·laboració educativa. D’aquestes, un 4% corresponen a institucions públiques. L’any
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2005, un total de 5.909 alumnes de la UPV realitzaren pràctiques en empreses i institucions,
dels quals entorn del 12% van realitzar més d’una pràctica en empreses diferents. Les dades
de pràctiques realitzades, empreses i institucions col·laboradores i alumnat participant en els
programes de cooperació educativa es mostren en la taula, per centres docents i agrupats.
Nre. pràctiques Nre. empreses
CFP

Nre. alumnes

95

69

86

EPSA

593

319

435

EPSG

342

204

271

ETSA

927

434

618

ETSGE

1.259

537

730

ETSEA

404

209

310

ETSECCP

721

227

466

ETSED

1.024

456

756

ETSEGCT

282

104

185

ETSEI

817

359

594

ETSET

215

83

150

ETSIAP

568

225

381

ETSMRE

300

157

230

EUFE (FORD)

21

2

21

FBA

181

49

131

FADE

287

130

223

FI

455

178

319

4

3

3

8.495

3.745

5.909

MUST
TOTAL

La distribució per cicle acadèmic en l’any 2005 queda reflectida en la taula:
Cicle
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Percentatge

Només 1r cicle

50,50%

1r i 2n cicles

39,80%

Només 2n cicle

8,40%

CFP

1,40%
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Les pràctiques que van realitzar durant 2005 l’alumnat de la UPV es van caracteritzar per:

•
•
•
•
•
•

Mitjana d’hores per pràctica: 474 hores
Mitjana de mesos per pràctica: 4,5 mesos
Percentatge de pràctiques que perceben borsa econòmica: 84%
Borsa econòmica mitjana per a pràctiques de 8 hores al dia: 704 euros/mes
Borsa econòmica total percebuda per l’alumnat: 10.532.992 euros
Nombre de professors que van tutorar pràctiques: 1.110 tutors acadèmics

Amb relació a la gestió administrativa de les pràctiques en empreses, es va realitzar la gestió
i el seguiment de 3.600 sol·licituds d’alumnat en pràctiques que realitzen les empreses i les
institucions. A més, de vegades, es va realitzar una preselecció de l’alumnat a participar en el
programa de pràctiques. Des dels serveis centrals de la Unitat de Pràctiques en Empresa es
van atendre 18.271 demandes d’informació tant d’empreses com d’alumnes. Respecte a la
gestió dels convenis de col·laboració educativa, es van tramitar 1.453 convenis nous, 6.480
annexos i 5.242 enquestes de valoració de les pràctiques realitzades.
La gestió de les pràctiques en empresa ha mantingut el Sistema de Gestió de la Qualitat que ja
tenia implantat, el qual orienta el servei que presta la unitat cap a la satisfacció dels seus clients
(alumnat 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 i ETSED han sigut certificats per AENOR d’acord amb la norma ISO 9001-2000.

9.7.2. Gestió d’ocupació
L’objectiu general en la gestió d’ocupació és ser referència a la Comunitat Valenciana en matèria 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
ofereix, i a les empreses els candidats més idonis per a cobrir les seues necessitats de llocs de
treball qualificats.
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Per a tenir accés a les ofertes d’ocupació que gestiona el Servei, l’alumnat i titulats de la UPV
han d’inscriure’s, prèviament, com a demandants d’ocupació a través del web del SIO 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 ocupacionals i de comprovació de currículum dels demandants
d’ocupació. Així mateix, a aquests demandants enviats pel Servef, els tècnics del SIO els actualitzen el currículum si ho sol·liciten.
L’activitat deguda a la gestió de la demanda d’ocupació al llarg del 2005 queda reflectida, distribuïda per mesos, en la gràfica següent. El total d’entrevistes ocupacionals a demandants
d’ocupació enviats pel Servef és de 1.349 i el d’inscripcions de demandants via web del SIO és
de 3.824. Les actualitzacions de currículum a demandants d’ocupació enviats pel Servef va ser
de 229 demandants. Les dades distribuïdes per mesos es resumeixen en la taula.

Entrevistes
Servef

Inscrits per
web

Actualitzacions

Gener

78

291

13

Febrer

134

331

14

Març

111

241

16

Abril

124

360

11

Maig

120

351

61

Juny

152

380

28

Juliol

138

291

16

Agost

0

206

3

Setembre

149

495

13

Octubre

150

420

30

Novembre

120

267

14

Desembre

73

194

10

Dels 10.889 demandants inscrits hi ha 5.835 que mantenen el currículum actiu per als processos de selecció.
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A continuació s’indiquen les dades de la gestió de l’oferta, ofertes i llocs oferits registrats al Servei per a l’exercici de 2005. El total d’ofertes gestionades són 1.018 amb un total de 1.388 llocs
oferits. També es presenta l’enviament de candidats a les ofertes publicades com a fase necessària 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 en les ofertes
publicades i els candidats buscats entre els demandants que continuen actius en la base de
dades curricular de demandants d’ocupació, i que el tècnic d’ocupació ha obtingut després de
realitzar una prospecció objectiva en funció dels requisits establits en les ofertes publicades. La
suma dels candidats interessats i buscats són els candidats gestionats, dels quals es realitza
una selecció final, atenent els requisits de l’oferta, i s’obté finalment els candidats enviats a les
empreses, fruit de la gestió de candidats. Les dades es mostren desagregades per cadascun
dels mesos en la taula.
Ofertes

Llocs
oferits

Candidats
gestionats

Buscats

Interessats
web

Enviats

Gener

77

99

3.312

1.211

2.101

863

Febrer

72

79

3.679

2.184

1.495

695

Març

59

86

2.876

1.790

1.086

629

Abril

90

123

5.999

3.803

2.196

1.208

Maig

106

130

7.182

4.650

2.532

1.051

Juny

126

185

7.333

4.708

2.755

1.247

Juliol

70

94

3.572

2.188

1.449

623

Agost

43

59

3.076

1.697

1.390

557

113

134

8.148

5.385

2.763

1.183

98

123

6.869

4.111

2.758

1.148

106

174

7.488

4.693

2.795

1.171

Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Total

58

102

3.624

2.364

1.260

543

1.018

1.388

63.158

38.784

24.580

10.918

Amb l’objectiu de facilitar la cerca o millora d’ocupació dels demandants inscrits en la base
curricular de demandants del Servei Integrat d’Ocuapció, tan bon punt arriba l’oferta, de manera
automatitzada, s’envia un missatge SMS als candidats buscats per a informar-los de les ofertes
a què puguen accedir. Els missatges enviats l’any 2005, inici d’aquesta activitat, se xifren en un
total de 48.449, cosa que suposa 47,6 enviaments per oferta gestionada.
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La gestió del SIO, ha obtingut el certificat per AENOR del Sistema de Gestió de Qualitat ISO
9001:2000, per a l’activitat d’intermediació laboral durant l’any 2005.

9.7.3. Orientació, informació i formació per a l’ocupació
El Servei Integrat d’Ocupació, l’objectiu del qual és facilitar la inserció professional adequada
dels seus titulats en el món laboral, desenvolupa activitats d’orientació, informació i formació
per a l’ocupació. L’experiència acumulada en aquest servei ens ha permès diagnosticar les
necessitats i problemàtiques d’alumnes i titulats de la UPV.
Des del Servei Integrat d’Ocuapció s’han implantat una sèrie d’accions col·lectives i individuals
dirigides a alumnat i titulats d’aquesta Universitat, encaminades a facilitar-ne el trànsit del món
acadèmic al professional, i que es descriuen a continuació.
L’activitat es desenvolupa mitjançant accions formatives estructurades en seminaris, xarrades i
conferències formatives i atenció individualitzada; aquesta última en dues línies: orientació, informació i assessoria laboral (a) i avaluació i diagnòstic psicoprofessional (b). En la taula es mostra
per centres docents els participants, alumnat i titulats, en les diferents accions al llarg de 2005.
Accions
formatives
ETSA

23

35

34

ETSGE

56

79

45

ETSEA

254

317

226

41

47

35

113

386

146

68

79

72

ETSEI

168

291

154

ETSET

78

197

89

ETSIAp

54

98

42

ETSMRE

81

188

91

FBA

43

52

39

FI

58

93

64

1.037

1.862

1.037

ETSECCP
ETSED
ETSEGCT

Total
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9.7.4. Observatori d’Ocupació i Formació
L’Observatori d’Ocupació i Formació del Servei Integrat d’Ocupació té per objectiu recollir, processar 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. En els últims
anys el Servei Integrat d’Ocuapció ha realitzat o participat en estudis d’inserció laboral mitjançant enquestes als nostres titulats, i als ocupadors de l’entorn socioeconòmic, que 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. L’any 2005 l’activitat del Servei s’ha centrat en el programa d’enquestes a
egressats, que consisteix en un estudi longitudinal de tres enquestes als egressats en diferents
moments del seu procés d’inserció laboral. La planificació i principals continguts de les enquestes es resumeixen en el quadre.
1 any

Estudis universitaris

2 anys

3 anys

4 anys

5 anys

Mercat laboral

Enquestes
Tipus A
Formació rebuda
Situació laboral en
finalitzar

Tipus B
Procés d’insersió
laboral
característiques 1a
ocupació i actual

Tipus C
Situació laboral
Formació realitzada
Coneixements
Competències

Pel que fa a les enquestes tipus A, que es realitzen en el moment de sol·licitar el títol, durant
el 2005 es presentaren els resultats corresponents al curs 2004-2005. Aquestes enquestes tenen una excel·lent taxa de respostes, la mitjana dels cinc cursos acadèmics presentats és del
72,5% i la taxa per a l’últim curs, el 2004-2005, és del 80,5%. Es van realitzar els informes per
a l’equip de direcció i Consell de Govern i direcció dels centres docents. Del curs 2004-2005
es van processar 3.256 enquestes i dels cinc cursos dels quals es disposa enquestes es van
processar 14.274 enquestes. Els informes incorporaven un apartat de tendències en què es
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recull la informació dels cinc cursos acadèmics i l’agregat per cursos. A continuació es mostra
un exemple de presentació de resultats.
Satisfacció amb la formació rebuda a la Universitat: Resultats del curs 2004-2005

Valoració mitjana: 3,62

Pel que fa a l’evolució anual, els distints paràmetres es mostren en la taula següent:
Enquesta

Hi han
opinat

Acumulat
satisfets

Valoració
mitjana (1-5)

Curs 2000-2001

2.253

99,47%

90,41%

3,68

Curs 2001-2002

2.559

99,14%

90,86%

3,68

Curs 2002-2003

3.189

99,31%

89,99%

3,59

Curs 2003-2004

3.017

99,57%

91,18%

3,65

Curs 2004-2005

3.256

99,91%

91,18%

3,62

Totals

14.274

99,50%

90,73%

3,64

Quant a les enquestes tipus B, que es realitzen en recollir el títol durant l’any 2005, es van presentar els resultats corresponents als cursos acadèmics 1998-1999 al 2000-2001 tant a l’equip
de direcció com al Consell de Govern. El total d’enquestes disponibles és de 4.670, cosa que
representa una taxa de resposta del 37,8%; en l’últim curs considerat la taxa de resposta va ser
del 42,9%. Per la mateixa dinàmica de l’emplenada de les enquestes –es lliuren en el moment
de recollir el títol– hi ha dispersió en l’emplenada de les enquestes i les taxes de resposta adés
esmentades van incrementant-se.
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Respecte a les enquestes tipus C, que es realitzen als cinc anys de finalitzar els estudis, durant
l’any 2005 s’ha participat en el projecte Reflex a través de l’ANECA amb una mostra ampliada
per a obtenir dades significatives a la UPV. Actualment s’està realitzant el treball de camp i
pròximament en tindrem resultats.

9.7.5. Altres activitats del Servei
A més de les activitats bàsiques, adés esmentades, el Servei Integrat d’Ocupació ha realitzat el
2005 altres activitats per a afavorir l’ocupació dels seus titulats.

9.7.5.1. Premis UPV – Bancaixa
Des del curs 1997-1998 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. Aquests premis constitueixen un guardó que totes dues
entitats concedeixen a aquells projectes desenvolupats 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.
Com cada any, durant l’any 2005 es repartiren 130 premis per una quantitat total de 390.658
euros. Cadascun dels premis estava dotat amb 3.005 euros, que es repartiren 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 intervenen tots els centres docents de la Universitat Politècnica de València,
inclosos els campus d’Alcoi i Gandia.
En aquesta edició optaven als premis 831 candidatures, cosa que suposa una ràtio de 6,4 candidatures per premi. L’1 de desembre de 2005 es va celebrar, a l’Hort de Santa Maria (el Puig),
la cerimònia de lliurament dels Premis Bancaixa-UPV d’aquesta vuitena edició. La cerimònia va
consistir en un sopar de gala a què assistiren, a més de diferents personalitats, els representants de les empreses, els tutors a la universitat i l’alumnat guardonat. S’elaborà per a l’ocasió
un llibre descriptiu de la convocatòria.
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9.7.5.2. Fòrum d’Ocupació
El Fòrum d’Ocupació es va fer per cinquè any consecutiu els dies 19 i 20 d’octubre de 2005
a l’àgora del campus de Vera de la Universitat Politècnica de València. Després de l’èxit de
la primera edició (Fòrum d’Ocupació 2001) cada any s’ha organitzat el Fòrum i enguany s’ha
fet la cinquena edició del Fòrum d’Ocupació, dirigit a alumnat 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 alumnat 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 possibilitat 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
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 Politècnica de València simultàniament dues activitats principals entorn del Fòrum: estands informatius, en què les empreses participants podien recollir currículums dels titulats i alumnes d’últims
cursos de la UPV, així com realitzar entrevistes de selecció i distribuir informació sobre els
productes i activitats de l’empresa. També es realitzen presentacions d’empreses en què donen
a conèixer a la comunitat universitària la seua activitat empresarial i implantació, polítiques de
selecció, perfils professionals demanats, desenvolupament professional a l’empresa, cultura
corporativa, projectes de futur...
En el Fòrum d’Ocupació 2005, que es va fer a l’àgora del campus de Vera d’aquesta Universitat,
participaren 53 empreses i institucions que van disposar d’estands informatius en què recollir
els currículums dels titulats i alumnes de la UPV. En total es van recollir 13.800 currículums. Les
entitats participants, durant aquests dies, realitzaren 41 presentacions que es desenvoluparen
a les escoles i facultats del campus de Vera i que tingueren una assistència global de 1.526
persones.
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9.7.5.3. Pla Integral d’Ocupació
El Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Servef), dins del seu Pla de Foment d’Ocupació,
convoca cada any actuacions per a facilitar l’ocupació a col·lectius amb dificultats en la seua
inserció laboral. Durant l’any 2005 el Servei Integrat d’Ocupació de la Universitat Politècnica
de València, en el seu afany d’oferir totes les possibilitats de treball dels seus titulats, ha participat com a entitat promotora en aquest programa, i ha aconseguit l’aprovació pel Servef d’un
Pla Integral d’Ocupació (PIO) per a joves desocupats menors de 30 anys, amb els objectius
següents:

•

Nombre de desocupats adherits al PIO: 45

•

Nombre de contractes a aconseguir: 15 contractes indefinits, que suposa un terç dels
atesos

Els resultats obtinguts en el PIO 2005 quant a contractes es resumeixen en la taula següent:

Contractes obtinguts 2005
Contractes indefinits

12

Contractes indefinits a temps parcial

1

Contractes en pràctiques/Indefinit

8

Contractes temporals

6

Autoocupació/Autocol·locació

1

Total contractes obtinguts

28

El nombre de desocupats sense experiència laboral i menors de 30 anys entrevistats ha sigut
de 169. El nombre de desocupats adherits, és a dir que han participat en el programa d’inserció
laboral, ha sigut de 45. I com pot veure’s en la taula anterior 28 han aconseguit un contracte
laboral. Les empreses col·laboradores van ser 160.
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9.7.5.4.<Dirempleo.es>, el portal d’ocupació de la UPV
Durant l’any 2005 s’ha desenvolupat <Dirempleo.es>, el portal d’ocupació per a alumnat i titulats de la Universitat Politècnica de València, en què les empreses poden publicar directament
les ofertes d’ocupació dirigides a alumnat i titulats d’aquesta Universitat. Aquest portal ha sigut
obert al febrer de 2006.
Aquest nou portal d’ocupació ofereix a les empreses la possibilitat de reclutar i seleccionar
directament els professionals que necessiten per a contractar als llocs de treball de les empreses. I a l’alumnat i titulats de la UPV, demandants d’ocupació, la possibilitat d’inscriure’s en una
oferta d’ocupació i enviar-ne directament el currículum a l’empresa que ha difós l’oferta.

9.7.5.5. Participació en projectes, congressos i seminaris
Participació en el Projecte Gradua2, projecte internacional entre universitats europees i llatinoamericanes amb uns objectius que s’han materialitzat en un manual d’estudis de seguiment
a egressats, un manual d’autodiagnòstic i una pàgina web amb aquests continguts i espai virtual per a intercanviar experiències. Aquest projecte va estar cofinançat pel Programa Alfa de
la Unió Europea i coordinat per l’associació Columbus.
Participació en el projecte per a establir un marc de col·laboració entre els serveis d’ocupació
de les universitats i ANECA, amb la finalitat de compartir informació sobre la inserció laboral
dels titulats universitaris. El Servei representa la Universitat amb la participació en dos dels
quatre grups de treball.
Al febrer de 2005 es va realitzar la 1a Jornada d’Ocupació en l’àmbit de la intermediació laboral
dins del marc de les relacions universitat-empresa.
Assistència com a ponents al Seminari d’Estudis d’Inserció Laboral a Segòvia.
Assistència com a ponents al XIII Congrés d’Innovació Educativa en els Ensenyaments Tècnics.
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9.7.5.6. Activitats de difusió
Assistència com a expositor a la fira FormaEmple@ 2005 a l’estand de la Universitat amb un
punt d’atenció específic de les activitats orientades a l’ocupació de la UPV. Es va editar un CD
amb les activitats del Servei que incloïa efectes multimèdia.
Durant l’any 2005 s’ha continuat emetent en la UP TV el programa Directo al empleo de periodicitat 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 les beques LubasaSocial, Blauverd, Cibo, Torrecid i unes altres.
Participació en les jornades de benvinguda a l’alumnat Erasmus amb presentació de les pràctiques en empresa.
Visites a empreses i institucions per a la promoció de les pràctiques en empreses: 186 visites.
Presentacions als centres docents, un total de 61 presentacions.
Assistència a fires empresarials: FormaEmple@, Cevisama, Gestiona i Solucion.es TIC, Construmat, Sicma, Ecofira, etc.
Difusió en mèdia: Periódico Agrícola, Periódico CCP, periòdic Ágora, revista Economía3, RàdioTV UPV i premsa local i nacional.
Diplomes als tutors universitat que han col·laborat mitjançant el tutoratge de pràctiques o projectes de fi de carrera en empreses i institucions.

9.7.6. La pàgina web del SIO
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
alumnat, titulats i empreses. A continuació es mostra una enumeració d’utilitats interactives.
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9.7.6.1. Servei a alumnat

•
•

Inserció/modificació i impressió en format estàndard del CV en línia.
Consulta en línia de l’expedient acadèmic i dels cursos de formació de postgrau de la
UPV.

•

Possibilitat d’emplenar les enquestes de final 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 inscripció en línia a aquestes.

•
•

Possibilitat d’esborrament, si encara no ha començat el procés de selecció.
Possibilitat de veure l’històric de les ofertes a què s’ha inscrit en línia, així com l’estat en
què se situa.

•

Obtenció de tota la documentació de pràctiques necessària en línia.

9.7.6.2. Servei a demandants d’ocupació

•
•
•
•

Inserció/modificació i impressió en format estàndard del CV en línia.
Possibilitat de veure les ofertes d’ocupació, així com la inscripció en línia a aquestes.
Possibilitat d’esborrament si encara no ha començat el procés de selecció.
Possibilitat de veure l’històric de les ofertes a què s’ha inscrit, així com l’estat en què se
situa.

•
•

Cercador d’ofertes d’ocupació segons els paràmetres indicats.
Portal d’ocupació de la UPV: <dirempleo.es>

9.7.6.3. Servei a empreses

•
•

Obtenció de tota la documentació d’ocupació necessària en línia.
Possibilitat d’emplenar el conveni i els annexos dels Programes de Cooperació Educativa,
llançar ofertes de pràctiques en empreses i ocupació en línia.
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•
•

Opció de veure l’històric d’ofertes de pràctiques publicades.
Portal d’ocupació de la UPV: <dirempleo.es>

A més i de caràcter general es disposa de full de reclamacions/Bústia de suggeriments en línia,
personalitzat per unitats del SIO, amb l’opció voluntària de respondre una enquesta senzilla de
valoració del servei.

9.7.6.4. Visites a la pàgina web
L’activitat de la pàgina web es pot visionar 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.

Principal castellà
Principal valencià

428.363 Altres
38.167 Servei Empresa

10.489
9.285

Unitat d’Ocupació

203.362 C. Orienta. i Informa. per a l’Ocupació

8.531

Unitat Pràctiques en Empreses

178.915 Unitat de Prospecció

5.456

Servei d’Alumnat

72.625 Servei Personal

5.335

Servei Demandant

50.354 Notícies

2.008
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9.8. Àrea de Promoció i Normalització Lingüística
L’Àrea de Promoció i Normalització Lingüística, actualment dependent del Vicerectorat de Cultura, és l’encarregada de portar a terme els objectius de promoció del coneixement i ús del
valencià, en tots els àmbits de la universitat: la docència i la investigació, l’administració, la vida
social de la comunitat universitària.
Per atendre aquests objectius, l’Àrea s’estructura en diferents seccions que atenen els diferents
àmbits i col·lectius de la universitat, tant dels campus de Vera, com d’Alcoi, Gandia i Blasco
Ibáñez.
La memòria d’aquesta Àrea de Promoció i Normalització Lingüística s’estructura en quatre
grans apartats, on es descriuen les diferents activitats: dinamització; formació (on s’inclouen els
centres d’autoaprenentatge de valencià); llenguatge administratiu i normalització documental, i
llenguatge científic i tècnic.

9.8.1. Dinamització
9.8.1.1. Convocatòries d’ajudes per a la promoció lingüística del curs 2005-2006

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Elaboració de manuals universitaris en valencià: 28
Adquisició de fons bibliogràfics en valencià: 13
Realització activitats de promoció: 3
Realització i defensa en valencià dels projectes de fi de carrera: 50
Beques per a la promoció del valencià, amb diferents denominacions i tasques: 20
Realització de treballs d’investigació
Doblatge i noves produccions audiovisuals en valencià
Impartició d’assignatures per primera vegada en valencià
Borsa de voluntaris lingüístics
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9.8.1.2. Activitats sociolingüístiques i culturals

•

Taller de la UPV en les Trobades d’Escoles en Valencià, del 2 d’abril al 27 de maig: el cercle de Newton.

•

Cinema en valencià, del 10 de gener al 6 d’abril de 2006, amb pel·lícules doblades i subtitulades: a València (28 pel·lícules), Alcoi (3) i Gandia (4).

•

Cinema en valencià, infantil i juvenil, del 15 al 27 de maig, amb matinals i sessions especials per a universitaris.

•

Setmana 25 d’Abril per la Llengua, amb música (folk –Al Tall, entre altres–, rock, música
africana...), teatre, cinema, narració oral, conferències, mostres de llibres, recitals de poesia, tertúlies, presentació de Veu Pròpia...

•

Tercer Concurs Universitari de Narrativa en Valencià Sambori: 26 obres presentades a la
UPV.

•

Lliurament del Premi Sambori a la UPV, de tots els ensenyaments (des de l’infantil a
l’universitari): 27 de maig, amb actuacions (el Cor de la UPV, grup Trobada, gegants i cabuts,
contacontes...), parlaments, premis, i l’assistència de 600 persones, sobretot xiquets.

•
•

Col·laboració en l’Homenatge a Ovidi Montllor, al teatre El Micalet.
Col·laboració en el I Festival de Cinema en Valencià Inquiet, octubre de 2005.

9.8.1.3. Organització i participació en jornades i seminaris

•
•

Participació en les Jornades d’Acollida del campus de Gandia.
Impartició de tallers de l’ICE per fomentar i millorar l’ús del valencià en la docència.

9.8.1.4. 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, publicitat interna i en autobusos, metro, tramvia...

•

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
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(campus d’Alcoi, campus de Gandia, ETSED, zona d’informàtica, àgora, Blasco Ibáñez i
FBA), la convocatòria d’ajudes per a impartir per primera vegada assignatures en valencià
i la difusió de punts de llibre i cartells.

•

Calendari de 2006 de les universitats valencianes, amb els noms d’ocells en valencià i la
denominació científica i textos de poetes de tot l’àmbit lingüístic.

•

Creació d’una borsa de voluntaris lingüístics per al projecte del Voluntariat pel Valencià
(Voluntariat Lingüístic). Vols que parlem?

•

9 d’Octubre. La 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, exposicions de cartells a la UPC, etc.

•

Suport a la cafeteria del campus de Gandia, amb la traducció dels menús.

9.8.1.5. Difusió de materials a la comunitat universitària

•
•
•
•
•
•
•
•

Traductor Internostrum <www.internostrum.com> per a les universitats valencianes
Programari lliure en valencià
Traductor corrector Salt 3.0
Criteris lingüístics (per als usos institucionals de les universitats valencianes)
Vocabularis en valencià entre el professorat
Borses per als professors que imparteixen docència en valencià
Manual de documents i llenguatge administratius
Gripau, per als estudiants d’ensenyament secundari de tots els instituts valencians, i entre
el PDI de la UPV

•

Materials per a esdeveniments de la UPV: curs Fesmat de Cullera (Departament de Matemàtica Aplicada, i inclòs en l’oferta de cursos d’estiu del IJLV), Jornades de Física (Departament de Física Aplicada), Proves Cangur (Departament de Matemàtica Aplicada)

•
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9.8.1.6. Activitats relacionades amb la xarxa d’universitats Institut Joan Lluís
Vives

•
•

Gestió de continguts del portal <www.llengua.info> i difusió a la comunitat universitària.
Difusió de les activitats del IJLV: publicació NEU (‘Novetats Editorials Universitàries’) impresa
i en la versió electrònica (NEU-e), enviament de la publicació Guia de cursos d’estiu, etc.

•

Participació en la XV Trobada de Serveis Lingüístics Universitaris del IJLV, sobre el tema
“L’EEES i les competències comunicatives bàsiques dels estudiants i del professorat”,
UOC, juny de 2006.

•

Participació en el Seminari sobre tecnologies lingüístiques, UOC, maig de 2006.

9.8.1.7. Estudi de les dades sociolingüístiques

•
•
•

Estudi dels webs de la UPV
Enquesta de l’ús de les llengües
Nivell de coneixements de valencià

9.8.2. Formació
Aquesta secció ha afrontat durant el curs 2005-2006 nous i nombrosos reptes en formació
lingüística, alhora que ha continuat desenvolupant les seues principals comeses: la promoció i
normalització del valencià i la seua cultura.
Totes les iniciatives que es desenvolupen en aquesta secció se centren a posar a l’abast dels
membres de la comunitat universitària tots els mitjans necessaris perquè adquirisquen o perfeccionen l’ús de la llengua, a fi d’usar-la en les relacions acadèmiques, administratives i interpersonals.
Aquest curs, com els anteriors, s’ha orientat a atendre les necessitats lingüístiques dels diferents 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 per a estrangers i s’ha atès, assessorat i orientat els usuaris
dels centres d’autoaprenentatge.
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Entre les nombroses activitats que realitza la secció de Formació, a través dels CAV, cal destacar la posada en marxa del programa radiofònic Plèiades, un nou recurs d’àmplies possibilitats;
una activitat oral sobre temes diversos, amb l’objectiu que l’audiència de la UPV Ràdio millore
la seua competència lingüística i amplie els seus coneixements sobre la realitat actual.

9.8.2.1. 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.
Aquests cursos, com sempre, comporten un nombre considerable de proves finals i de proves
de nivell.
• 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 de 1999.
Curs

1999-00

2000-01

2001-02

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

C. Orals

3

2

2

2

3

2

2

Elemental

5

6

2

2

2

2

2

Mitjà

7

6

6

8

8

6

6

Superior

1

1

4

4

4

4

4

Total

16

15

14

16

17

14

14

9.8.2.2. Tutories de valencià
Modalitat dirigida únicament al PDI, col·lectiu que, a causa del seu horari, no pot assistir regularment als cursos generals.
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El seguiment és més personalitzat que en l’autoaprenentatge lliure. Les tutories es concerten
amb l’assessor i es realitzen en funció de la disponibilitat d’horaris del Centre.
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 20 tutories de valencià, repartides de la manera
següent: 17 a València i 3 a Gandia.
• Nombre d’alumnes dels cursos d’atenció personalitzada en la convocatòria específica
del PDI per centres
2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

EPS d’Alcoi

13

11

6

-

EPS de Gandia

2

-

3

3

ETS d’Arquitectura

1

1

1

-

ETS d’Eng. Geodèsica Cartogràfica i Topogràfica

1

-

1

1

ETS d’Agrònoms

2

6

-

3

ETS d’Eng. de Camins, Canals i Ports

1

2

-

1

ETS d’Enginyers de Telecomunicació

1

-

1

1

ETS d’Enginyers Industrials

2

6

2

-

ETS de Gestió en l’Edificació

1

1

1

-

ETS d’Informàtica Aplicada

2

1

1

2

ETS del Medi Rural i Enologia

0

1

-

1

Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses

-

-

1

1

ETS d’Enginyeria del Disseny

2

5

1

1

Facultat de Belles Arts

2

-

2

3

Facultat d’Informàtica

1

1

2

3

CENTRE

Centres adscrits
TOTAL

-

-

1

-

31

35

23

20

Igual que el curs anterior, el PDI ha preferit la modalitat de tutories individuals. Amb aquesta
metodologia s’ha observat un major grau de compromís que amb el sistema dels grups reduïts
que oferíem en anys anteriors, perquè el seguiment del curs per part del PDI és molt desigual;
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és difícil aconseguir que tots avancen al mateix ritme, ja que la progressió depèn en gran part
del treball personal fora de l’aula, i no tots tenen la mateixa disponibilitat ni la mateixa predisposició.
Com es pot comprovar en la taula anterior, aquest curs ha disminuït un lleugerament el nom
d’inscripcions de les tutories, però s’ha observat un major seguiment i compromís respecte al
curs 2004-2005.
• Nombre d’alumnes inscrits en la convocatòria específica del PDI per nivell i per campus
Vera

Alcoi

Gandia

TOTAL

Oral

4

0

0

4

Elemental

3

0

3

6

Mitjà

3

0

0

5

Superior

5

0

0

5

TOTAL

17

0

3

20

• 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.
Alumnes
Inscrits

2003-2004
PAS

PDI

2004-2005

Est.

Total

PAS

PDI

2005-2006

Est.

Total

PAS

PDI*

Est**

Total

C. Orals

25

7

56

88

16

3

46

65

10

4

58

72

Elemental

34

18

30

82

44

9

44

97

26

8

57

91

Mitjà

57

33

255

345

74

22

229

325

41

7

208

256

Superior

16

18

122

156

23

15

126

164

22

10

121

153

132

76

463

671

157

49

445

651

99

29

460

588

Total

*20 alumnes s’han inscrit en la convocatòria específica del PDI (tutories).
**16 alumnes s’han inscrit en el Curs de Valencià per a Estrangers.
Si examinem la taula anterior, observem que hi ha un descens notable de matrícula en el nivell
Mitjà. Això es deu al fet que enguany només hem acceptat el certificat de la JQCV en aquells
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cursos en què l’oferta de places era superior a la demanda, amb la qual cosa algunes persones
que havien de fer la prova de nivell, exigida en els requisits de la convocatòria, no han presentat
la sol·licitud d’inscripció. Pel que fa al nivell Oral, igual que va ocórrer en els dos anys anteriors,
l’afluència d’estudiants estrangers, predominantment sud-americans, ha contribuït notablement
a l’augment d’inscripcions en aquest nivell.
• Evolució del nombre de persones inscrites en els cursos generals de valencià des de
1991-1992
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
60

167

328

406

474

522

480

633

441

470

592

563

671

651

588

• Nombre de persones presentades a les proves dels cursos generals i nombre de persones 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
2005-2006
Presentats

Aptes

%

No aptes

C. Orals

22

19

86,36

Elemental

17

13

Mitjà

62

38

Superior

16
117

Total

%
3

13,64

76,47

4

23,53

61,3

24

38,7

10

62,5

6

37,5

80

68,38

37

31,62

Nombre de persones aptes segons el tipus d’aprenentatge triat.
2005-2006
Presentats
Tutories
Cursos
CAV
Títol equivalent
Total

Aptes

%

No aptes

%

0

0

0

0

0

105

70

66,67

35

33,33

8

6

75

2

25

4

4

100

0

0

117

80

68,38

37

31,62
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SEGON QUADRIMESTRE
2005-2006
Presentats

Aptes

%

No aptes

%

C. Orals

9

8

88,89

1

11,11

Elemental

9

9

100

0

0

Mitjà

46

28

60,87

18

39,13

Superior

33

21

63,63

12

36,37

Total

97

66

68

31

32

Nombre de persones aptes segons el tipus d’aprenentatge triat.
2005-2006
Presentats

Aptes

%

No aptes

%

Tutories

2

2

100

0

0

Cursos

84

57

67,86

27

32,14

CAV

7

4

57,15

3

42,85

Títol equivalent

4

3

75

1

25

97

66

68

31

32

Total

TOTAL
2005-2006
Presentats

Aptes

%

No aptes

%

C. Orals

31

27

87,1

4

12,.9

Elemental

26

22

84,61

4

15,49

108

66

61,1

42

38,9

49

31

63,26

18

36,74

214

146

68,22

68

31,78

Mitjà
Superior
Total

Nombre de persones aptes segons el tipus d’aprenentatge triat.
2005-2006
Presentats
Tutories
Cursos
CAV
Títol equivalent
Total

412

Aptes

%

2

2

189
15

No aptes

%

100

0

0

127

67,2

62

32,8

10

66,67

5

33,33

8

7

87,5

1

12,5

214

146

68,22

68

31,78

SERVEIS
Àrea de Promoció i Normalització Lingüística

Com es pot veure en la taula, els resultats de les tres opcions d’aprenentatge de llengua (tutories, cursos i autoaprenentatge) són similars. Per tant, podem afirmar que les tres són igual
de valides per a obtenir bons resultats, només cal una bona dosi de motivació per part de
l’aprenent.
En aquesta altra taula es comparen les xifres totals del curs acadèmic 2005-2006 amb els resultats dels cursos anteriors.
2003-2004
P
C. Orals
Elemental
Mitjà

%

2004-2005

NA

%

P

58

47

81

11

19

A

%

2005-2006

NA

28

25 89,28
29

58

%
3 10,72

21

P

A

%

31

27

87,1

22 84,61

NA

%
4

12,9

36

24

66,7

12

33,3

50

42

26

177

90

50,8

87 49, 2

167

65 38,92

102 61,08

108

73

40

54,7

33

45,3

56

36 64,28

20 35,72

49

31 63,26

18 36,74

344

201

58,4

143 41, 6

301

155 51,49

146 48,51

214

146 68,22

68 31,78

Superior
Total

A

66

61,1

4 15,49
42

38,9

P: presentats. A: aptes. NA: no aptes.
Evolució del percentatge de persones que han obtingut la qualificació d'apte
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2003-2004

2004-2005
C. Orals

Elemental

Mitjà

2005-2006
Superior

Total

Si ens fixem en la gràfica anterior, podem comprovar que el percentatge total d’aptes ha sigut
superior al dels anys anteriors, i això es deu al fet que els alumnes han aprofitat satisfactòriament les activitats paral·leles que ha organitzat el CAV.
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9.8.2.3. Cursos de valencià per a estrangers
Des de l’evidència que la integració social i lingüística no poden concebre’s per separat, la secció de Formació oferta des de fa quatre anys el Curs de Valencià per a Estrangers.
Enguany, s’hi han inscrit 16 alumnes procedents d’Itàlia, França, Alemanya, El Salvador Xile,
USA, Colòmbia, Bèlgica i Austràlia. 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 lingüístiques de comprensió i producció orals.

9.8.2.4. Expedició de diligències d’assistència i de certificats d’aprofitament
S’han expedit 214 diligències d’assistència i 146 certificats d’aprofitament, en un format personalitzat per a cada un dels graus.

9.8.2.5. 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
novetats en valencià.
• Préstec domiciliari de material del CAV
CAV

414

Llibres

CD

DVD

VERA

154

24

71

GANDIA

66

14

46
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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 la APNL i de la Junta
Qualificadora de Coneixements de Valencià.
• Nombre d’usuaris registrats
CURS

VALENCIA

ALCOY

GANDÍA

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
TOTAL

320

31

50

401

1.404

383

145

1.932

En la taula anterior, es pot apreciar un descens considerable d’usuaris als centres de Gandia i
Alcoi; en canvi, s’observa un creixement sostingut al CAV de Vera.
400
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• Nombre d’usuaris registrats per estament durant el curs 2005-2006
CAV

E

PAS

PDI

ALTRES

DESCONEGUT

TOTAL

VERA

218

45

16

22

19

320

ALCOI

26

3

2

-

-

31

GANDIA

44

2

1

2

1

50

TOTAL

288

50

19

24

20

401
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9.8.2.6. Relació de treballs presentats i corregits durant el curs 2005-2006
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. Els usuaris coneixen el servei i el consideren un
suport molt útil per a aconseguir el seu objectiu. El sistema de correcció es basa en una graella
amb una sèrie de símbols que corresponen als aspectes de la llengua. L’estudiant interpreta
les marques de correcció i així detecta els aspectes que ha de millorar. D’aquesta manera,
s’impulsa l’autonomia de l’aprenent. 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
Curs
2003-2004

Oral

Elemental

Mitjà

Superior

Total

-

29

125

26

180

2004-2005

-

47

99

43

189

2005-2006

80

512

769

360

1721

Si s’examina la taula, s’observa que aquest curs ha augmentat considerablement el nombre de
treballs presentats en tots els nivells. Aquest augment ha contribuït satisfactòriament al resultat
obtingut en les proves finals.
Com vam prometre l’any passat, s’ha dut a terme la proposta de la creació de grups d’expressió
escrita per a impulsar i reforçar la redacció de textos en valencià, per als quals s’ha pres com a
curs pilot el de Grau Superior. S’han organitzat quatre grups d’expressió escrita, dos grups per
a cada un dels quadrimestres. En cada grup s’han portat a terme sis sessions, una per setmana. En aquests grups es partia d’una exposició de caràcter teòric (amb abundància d’exemples)
de tots aquells conceptes que cal tenir en compte per a redactar un text correcte, adequat i
comunicativament eficaç, i després es posava en pràctica a través de la redacció de textos per
part dels alumnes –un per sessió– i de la correcció d’aquests amb el professor. Cada setmana
els assistents al grup comentaven amb el professor els textos que havien redactat. Primer ho
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feien de manera individual, cada alumne amb el professor, i després es posaven en comú els
errors més habituals i aquells que resultaven particularment útils per a explicar i reforçar els
conceptes de construcció textual exposats en el grup, i també els continguts ortogràfics, morfosintàctics i lèxics treballats en el curs.
Finalment, en la resta de cursos s’han proposat activitats de reforç de l’escriptura basades en
els tipus de textos demanats per a les proves. Tant en el Grau Superior com en la resta de grups,
la valoració d’aquestes iniciatives adreçades a donar més protagonisme a l’aprenentatge de la
construcció textual i de les habilitats que cal desenvolupar per a portar-la a terme de manera
satisfactòria ha sigut molt positiva: els mateixos participants han assegurat que els conceptes
apresos i el treball realitzat els havien ajudat a reflexionar sobre què significa escriure un text i
quina mena de qüestions cal tenir en compte per a fer-ho bé, i que, com a resultat d’això, ara
tenien més clares aquestes idees. El progrés en aquest sentit s’ha evidenciat també en els textos que els participants anaven redactant setmana a setmana, i que palesaven una consciència
i un domini cada vegada majors d’aspectes com ara l’estructura textual (tant l’estructura TPO,
o text-paràgraf-oració, com la ONC, obertura-nucli-cloenda); la selecció i organització de les
idees i la relació entre aquestes; la importància de fer servir els marcadors textuals, el lèxic o
les estructures sintàctiques adequats en cada context, etc. Finalment, podem afirmar que els
assistents als grups d’expressió escrita i a les activitats de reforç de l’escriptura han pres consciència que escriure és una activitat que no sols resulta imprescindible en la nostra societat,
sinó que també pot ser d’allò més plaent i creativa.

9.8.2.7. Grups de conversa
Amb l’objectiu de fomentar l’autoaprenentatge, els grups de conversa esdevenen una eina molt
útil per a tots aquells usuaris que volen preparar 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 lingüístic de valencià per a les oposicions.
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Els usuaris, convençuts que parlar no és suficient, tenen en compte els materials de suport i
d’orientació que s’han dissenyant per a preparar la prova.
El professorat esdevé un guia que té com a objectiu promoure l’autonomia de l’usuari. Aquest
objectiu es basa en dos propòsits, d’una banda, interessar l’usuari en els temes que es plantegen per a parlar i, d’altra banda, promoure l’autoavaluació.
Pel que fa als temes de conversa, el professorat s’encarrega de buscar textos sobre temes que
els alumnes han triat prèviament i els adapta. Els textos s’entreguen amb antelació perquè els
assistents puguen preparar-se les intervencions orals.
Quant a l’autoavaluació, com en els cursos anteriors, s’han usat tant les graelles mensuals
d’autoavaluació com els enregistraments. Ambdues pràctiques estan dirigides a avaluar la lectura i l’expressió oral. Novament, la pràctica de l’autoavaluació ha donat molt bons resultats en
tots els nivells, ja que actua com una retroalimentació i els assistents s’han adonat de quins
eren els progressos que s’havien produït i quines eren les mancances.
Finalment, aquest any s’ha proposat la planificació de quatre grups d’expressió oral per als
quals s’ha pres com a curs pilot el Grau Superior. Aquests estaven dividits en dos grups per a
cada un dels quadrimestres realitzats durant l’any acadèmic. Els grups s’organitzaven en sis
sessions cadascun i els assistents hi acudien a parlar sobre el tema que havien acordat la setmana anterior amb el professor. Primer ho feien de manera individual i després es posaven en
comú els errors més habituals a l’hora de fer una intervenció oral.
Cal afegir-hi que en la resta de cursos s’han proposat activitats de reforç per a l’expressió oral.
Tant en el Grau Superior com en la resta de grups, la valoració d’aquesta iniciativa ha sigut
molt positiva, ja que els assistents han pres consciència que a parlar s’aprèn parlant. D’aquesta
manera, els usuaris consideren que tant els grups de conversa com els grups d’expressió oral
no sols ajuden a preparar una part de l’examen, sinó que potencien la integració lingüística i
milloren el coneixement de la societat plurilingüe en què viuen.
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• Nombre de matrícules dels grups de conversa
CURS

VALÈNCIA

ALCOI

GANDIA

TOTAL

2002-2003

90

13

-

103

2003-2004

67

0

-

67

2004-2005

73

9

82

2005-2006

80

9

89

-

9.8.2.8. Elaboració de materials per a l’aprenentatge de llengua
Com sempre continuem treballant en l’elaboració de material didàctic per als cursos presencials, semipresencials i sobretot d’autoaprenentatge, a fi d’oferir el màxim de recursos a aquelles persones que vulguen aprendre llengua.
Una de les noves iniciatives que s’ha posat en marxa aquest curs acadèmic és el programa
radiofònic Plèiades, una activitat oral sobre temes diversos, amb l’objectiu que l’audiència de
la UPV Ràdio millore la seua competència lingüística i amplie 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.
També hem actualitzat el format i el contingut del web del CAV, que vam posar en funcionament ara fa quatre 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://www.upv/cav> es troba informació sobre el Pla de Formació Lingüística –amb les
últimes novetats– i gran part del material del CAV en format electrònic (fitxes d’activitats autocorrectives, programes didàctics, dictats, enllaços d’interès…), i hem pogut 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 presencial tradicional cap a l’autoformació.
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9.8.2.9. Altres activitats
Durant el curs 2005-2006 s’han dut a terme altres activitats al CAV, com ara:

•

Assessorament lingüístic (resolució de dubtes lingüístiques) 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 convencions 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 la APNL.

• Nombre de consultes lingüístiques i informatives ateses
Lingüístiques

Informatives

TOTAL

Setembre

49

242

291

Octubre

53

198

251

Novembre

59

235

294

Desembre

47

196

243

Gener

40

205

245

Febrer

32

180

212

Març

34

191

225

Abril

39

182

221

Maig

48

203

251

Juny

86

235

321

Juliol
TOTAL

•

2.554

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.
Gestió administrativa del CAV: matriculació d’alumnes, control d’assistència dels usuaris,
control d’eixides i entrades de material etc.
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Amb tota aquesta oferta, cursos generals de llengua, tutories per al PDI, cursos per a estrangers, autoformació multimèdia i els centres d’autoaprenentatge amb totes les activitats que
inclouen, la secció de Formació cobreix moltes de les necessitats lingüístiques de la comunitat
universitària.

9.8.3. Llenguatge administratiu i normalització documental
• Objectius
El llenguatge administratiu és un registre tècnic de la llengua, el que s’utilitza per a tota classe
d’escrits i documentació dins de les administracions públiques. Inclou un lèxic específic i tot el
conjunt de la documentació administrativa.
L’assessorament en matèria llenguatge administratiu es pot resumir bàsicament en els aspectes següents:

•

Correcció (revisió lingüística a fi que els escrits en valencià tinguen una correcció i adequació lingüística suficients).

•

Traducció (traducció de textos administratius i material informatiu de caràcter general del
conjunt de la Universitat Politècnica de València, en tots els campus).

•

Assessorament lingüístic. S’ofereix assessorament lingüístic (resolució de dubtes de tota
classe); de convencions gràfiques (signes de puntuació, usos dels diferents tipus de lletra,
majúscules i minúscules, abreviacions, expressions numèriques, etc.); de criteris de traduïbilitat dels noms; bibliogràfic (diccionaris, manuals, gramàtiques, models de documents,
etc.), i informàtic (instal·lació i utilització del programa corrector i traductor SALT).

•

Disseny de documents. Referit a tota la documentació administrativa de la UPV, que és
necessari actualitzar i modernitzar, i, sobretot, normalitzar en valencià; i l’establiment d’un
disseny estandarditzat en la documentació administrativa de la UPV en ambdues versions:
la castellana i la valenciana.
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• Funcions i tasques que es realitzen

•
•
•
•

Assessorament lingüístic i de terminologia juridicoadministrativa.
Correcció i traducció de textos administratius i informatius.
Normalització dels documents i impresos administratius de la UPV.
Difusió dels criteris lingüístics usats en l’àmbit universitari i del Manual de documents i
llenguatge administratius elaborat per les universitats valencianes.

•
•

Impartició del Curs de Llenguatge Administratiu del Pla de Formació Contínua del PAS.
Realització, si escau, de sessions específiques de llenguatge administratiu per als serveis
administratius.

•

Atenció a consultes lingüístiques personalitzades.

9.8.3.1. 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, referides a l’any 2005.
També es pot comprovar en aquestes taules que hi ha algunes dependències que opten majoritàriament 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 comunicats;
invitacions; textos personals (pròlegs, introduccions, presentacions); textos d’exposicions i altres
actes; resolucions diverses; actes; sol·licituds; certificats i diplomes; aplicacions informàtiques;
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catàlegs i publicacions; articles i notícies; tríptics i díptics informatius; memòries; rètols; i textos
de webs de les dependències administratives de la UPV.

9.8.3.2. Traducció
La APNL tradueix anualment al valencià un nombre elevat de documents de caràcter administratiu o informatiu, com es pot deduir de l’anàlisi de la taula de dades de traducció, referida a
l’any 2005.
Es tracta bàsicament de la documentació següent: cartes i comunicats; invitacions; textos personals (pròlegs, introduccions, presentacions); textos d’exposicions i actes diversos; convocatòries, nomenaments de tribunals, perfils professionals i resolucions diverses; actes; sol·licituds;
certificats; diligències; estatuts; aplicacions informàtiques; butlletins, revistes, catàlegs i publicacions; tríptics i díptics informatius; programes; projectes; guies; manuals; memòries; cursos de
formació; dades estadístiques; rètols; i webs de les dependències administratives de la UPV.
També es fa la traducció dels cartells i rètols en tots els campus de la UPV, i s’actualitza periòdicament la web de la EPSG.
Procedència dels documents, 2005

CORRECCIÓ TRADUCCIÓ
pàgines
pàgines

SERVEIS
Àrea de Suport Lingüístic a la I+D+i

15

Àrea d’Esports
Àrea d’Informació

45
1.840

Àrea de Promoció i Normalització Lingüística

31

Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicació
(ASIC)

11

Associació d’Antics Alumnes

28

Biblioteca General

14

Casa de l’Alumne

1

Centre de Cooperació al Desenvolupament
(CCD)

1

Centre de Formació de Postgrau (CFP)

1

7

17
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Procedència dels documents, 2005

CORRECCIÓ TRADUCCIÓ
pàgines
pàgines

SERVEIS
Gabinet de Premsa

21

Institut de Ciències de l’Educació (ICE)

20

Institut de Formació per a l’Adm. i els Serv.
Univ. (IFASU)

24

Oficina de Programes Internacionals
d’Intercanvi (OPII)

11

Servei d’Alumnat

250

Servei d’Assumptes Generals

7

Servei d’Estudis i Planificació (SEP)

150

Servei de Recursos Humans

180

Servei Integrat d’Ocupació (SIO)

32

Servei Jurídic

4

Subtotal

1.919

791

ÒRGANS DE GOVERN
Consell Social

17

Gerència
Rectorat

125
20

Vicerectorats
Subtotal

93
37

218

Escola Politècnica Superior de Gandia (EPSG)

57

244

Escola Tècnica Sup. de Gestió en l’Edificació
(ETSGE)

2

Escola Tècnica Sup. d’Eng. Agrònoms
(ETSEA)

3

ESCOLES

Escola Tècnica Sup. d’Informàtica Aplicada
(ETSIA)
Facultat d’Informàtica (FI)

22
23

Facultat de Belles Arts (FBA)
Subtotal
TOTAL

424

63

6
85

445

2.041

1.454
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9.8.3.3. Assessorament
Assessorament lingüístic, documental i de llenguatge juridicoadministratiu: correcció lingüística, adequació estilística i formal dels textos de caràcter administratiu o informatiu, i disseny i
estructura de tota classe de documents administratius.
En aquest sentit, s’ofereix assessorament lingüístic en sentit ampli: resolució de dubtes de tota
classe; de convencions gràfiques (signes de puntuació, usos dels diferents tipus de lletra, majúscules i minúscules, abreviacions, expressions numèriques, etc.); de criteris de traduïbilitat dels
noms; de bibliografia (diccionaris, manuals, gramàtiques, models de documents, etc.), i de recursos informàtics (utilització del programa corrector i traductor SALT, bases de dades, etc.).

9.8.3.4. Normalització documental
Una de les principals preocupacions de qualsevol administració pública ha de ser modernitzarse 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.
La multiplicació de serveis administratius com a conseqüència del creixement de tota administració pública implica, evidentment, l’augment de la complexitat de la gestió administrativa i la
proliferació de molta documentació.
Les universitats valencianes han col·laborat en l’elaboració del Manual de documents i llenguatge administratius, publicació que intenta actualitzar el llenguatge administratiu i adaptar-ho
a una societat democràtica 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.
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Per això, la APNL treballa perquè tota la comunitat universitària tinga disponible una versió en
valencià de qualsevol document. I que, al mateix temps, aquests nous documents, tant en la
versió castellana com en la valenciana, tinguen un disseny estandarditzat. Així, s’està elaborant, per tant, la versió en valencià i refent la castellana, aplicant un disseny unificat als documents administratius de la UPV.

9.8.3.5. 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 continguts del Manual de documents i llenguatge administratius. Els punts bàsics del programa del
curs són els següents:

•
•
•
•
•
•
•

Característiques diferencials del llenguatge juridicoadministratiu
Aspectes lingüístics a considerar dins del llenguatge administratiu
Qüestions ortogràfiques que convé conèixer
Aspectes de morfosintaxi que cal tenir en compte
Terminologia i fraseologia específica
La redacció i el disseny dels documents administratius
Pràctica dels diferents models de documents

9.8.4. Llenguatge científic i tècnic
9.8.4.1. Objectius genèrics
El repte fonamental a què s’enfronta la Universitat a l’hora de fer un ús correcte i adequat de
la llengua en el terreny de la ciència i la tecnologia és el de combinar el màxim rigor lingüístic
i formal (plenament exigible en un àmbit com aquest) amb la màxima eficàcia comunicativa
dels textos o discursos, segons els usos i els contextos a què vagen destinats. Així doncs, la
426

SERVEIS
Àrea de Promoció i Normalització Lingüística

finalitat d’aquesta secció és proporcionar als membres de la comunitat universitària de la UPV
un assessorament i unes eines que els faciliten fer, del valencià científic i tècnic, un ús 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. I tot això en un marc tan il·lusionant
–i alhora tan exigent– com ho és el que ve definit tant pel desafiament històric que suposa
l’espai europeu d’educació superior com per una societat, la valenciana, que, cada dia més
conscient del valor del seu patrimoni, sap també mirar amb ambició cap al futur.

9.8.4.2. Objectius específics
La Secció de Llenguatge Científic i Tècnic de la Universitat Politècnica de València <www.
upv.es/snl/index2.html> ofereix assessorament lingüístic i terminològic als diferents col·lectius
que integren la comunitat de la UPV (personal docent i investigador, alumnat, personal
d’administració i serveis, etc.) per tal de garantir la correcció lingüística i l’adequació estilística
i formal dels textos cientificotècnics i aconseguir, d’aquesta manera, un nivell de propietat de
llengua adequat a l’àmbit universitari politècnic. Concretament, posa a disposició dels interessats les possibilitats següents:

•

Correcció: revisió lingüística completa de textos (especialment material docent, llibres,
apunts, pràctiques, butlletins, etc.), tasca que consisteix a assegurar-ne la qualitat, tant
pel que fa al contingut com pel que fa a la forma, perquè arriben al destinatari final amb la
màxima eficàcia comunicativa i el màxim rigor lingüístic i formal.

•

Traducció: reproducció en valencià dels textos escrits en castellà. Aquesta traducció es fa
sempre parant la més gran atenció a l’exactitud de les equivalències semàntiques i terminològiques, alhora que es busca la naturalitat i l’adequació de l’estil.

•

Assessorament: sol·licitud d’assessorament lingüístic (resolució de consultes lingüístiques
i terminològiques i de dubtes lèxics, sintàctics, d’estil, etc.), bibliogràfic (diccionaris específics, manuals d’una especialitat concreta, etc.) o informàtic (traductors, verificadors,
correctors ortogràfics, etc.).
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•

Disseny de documents: servei oferit sobretot per a textos que han de tenir una estructura
molt fixada, a fi de garantir la qualitat visual i funcional dels textos cientificotècnics que es
produeixen a la UPV.

•

Difusió de la terminologia: difusió de bancs de neologismes, fulls terminològics, legislació,
llistes i informació sobre nous termes aprovats com a normatius, etc.

•

Difusió dels criteris metodològics per a l’elaboració de manuals universitaris, diccionaris,
vocabularis, lèxics…

•

Edició de materials: elaboració de manuals docents, diccionaris, vocabularis, lèxics, etc.,
terminològics, de suport a la docència en valencià, dins del marc de la convocatòria d’ajudes
a l’elaboració de manuals universitaris en valencià, a més de la col·lecció “Monografies de
la Universitat Politècnica de València sobre ciència, tecnologia i art: renaixença i futur”,
sobretot com a suport al professorat perquè aquest puga facilitar a l’alumnat materials
docents en valencià.

•

Difusió de bibliografia recomanada per a cadascuna de les diferents titulacions universitàries que s’imparteixen a la UPV.

9.8.4.3. Activitats

•

Correcció i traducció de textos en valencià i castellà

•

Correcció de PFC

•

Correcció de tesis doctorals

•

Convocatòria d’ajudes per a l’elaboració de manuals universitaris en valencià

•

Traducció i correcció de manuals universitaris

•

Resolució de dubtes lingüístics i terminològics del professorat i alumnat

•

Assessorament sobre diccionaris normatius

•

Assessorament sobre vocabularis, lèxics, etc., específics

•

Informació sobre programari de correcció i traducció
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9.8.4.4. Correcció
Revisió lingüística completa de textos (especialment material docent, llibres, apunts, pràctiques,
butlletins, tesis, tesines, projectes de final de carrera, etc.), tasca que consisteix a assegurar-ne
la qualitat, tant pel que fa al contingut com pel que fa a la forma, perquè arriben al destinatari
final amb la màxima eficàcia comunicativa i el màxim rigor lingüístic i formal.
Presentem a continuació una taula resum de les diferents activitats que s’han dut a terme:
Unitat

Quantitat de
pàgines

Unitat

Quantitat de
pàgines

EPSA

3.726 ETSEGCT

135

EPSG

1.830 DLA

128

DSIC

789 DECS

125

FBA

670 ETSECCP

120

ETSMRE

665 ETSGE

115

ICE

620 FI

110

DMA

573 DEMM

109

DEIOAQ

446 DFA

92

DMA (EPSG)

362 RTVUPV

71

DEGE (EPSG)

325 DTA

66

ETSED

290 DECPEC

DEQN

274 Altres

118

ETSEA

215 Total

11.975

1

9.8.4.5. Traducció
Reproducció en valencià dels textos escrits en castellà. Aquesta traducció es fa sempre parant
la més gran atenció a l’exactitud de les equivalències semàntiques i terminològiques, alhora
que es busca la naturalitat i l’adequació de l’estil.
En la pagina següent mostrem, de manera esquemàtica, les actuacions efectuades que corresponen a aquest apartat.
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Unitat

Quantitat de
pàgines

DISCA

Unitat

2.681 FBA

Quantitat de
pàgines
8

EPSG

865 RTVUPV

7

ETSECCP

217 DEGA

6

UPO

97 FI

4

ETSEA

94 DCADHA

3

DSIC

85 DTA

3

DEMM (EPSA)

69 ETSEI

3

Dep. d’Escultura

35 DCA

2

Vicerectorat de

32 DESA

2

Cultura
DEA

25 ICE

DCRBC

15 Altres

41

1

DBV

11 Total

4.306

9.8.4.6. Assessorament
Sol·licitud d’assessorament lingüístic (resolució de consultes lingüístiques i terminològiques i
dubtes lèxics, sintàctics, d’estil, etc.), bibliogràfic (diccionaris específics, manuals de l’especialitat
concreta, etc.) o informàtic (traductors, verificadors, correctors ortogràfics, etc.).
Les consultes responen a tipologies variades (n’hi ha sobre ortografia, sobre aspectes morfològics i sintàctics, etc.), però la majoria 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 no sols donar una solució al problema concret de què es tracta
en cada cas, sinó també proporcionar a cada usuari del nostre servei aquells instruments lingüístics i terminològics (siga en paper, en format electrònic o en línia) que puguen ajudar-lo a
orientar-se en el futur, per tal de facilitar-li una major autonomia en l’ús de la llengua ?i més en
concret, del llenguatge d’especialitat?.
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9.8.4.7. Edició de materials
Elaboració de manuals docents, diccionaris, vocabularis, lèxics, etc., terminològics, de suport
a la docència en valencià, dins del marc de la convocatòria d’ajudes a l’elaboració de manuals
universitaris en valencià, a més de la col·lecció “Monografies de la Universitat Politècnica de
València sobre ciència, tecnologia i art: renaixença i futur”, sobretot com a suport al professorat
perquè aquest puga facilitar a l’alumnat materials docents en valencià.
Si reflectim en una graella la tasca realitzada tenim el que segueix:
Unitat

Quantitat de
Pàgines
publicacions

EPSA/DEMM

3

457

ETSIA/FI/DISCA

1

410

ETSET/DEE

1

325

ETSECCP/EPSG/Dep. d’Urbanisme

1

316

ETSIA/DEIOAQ

1

284

EPSA

1

260

ETSIA/DISCA

1

260

FADE/DEIOAQ

1

244

ETSEI/DEQN

1

214

FADE/DMA

1

193

ETSEA/DLA

1

138

ETSEI/DEIOAQ

1

91

14

2.932

Total

Cal, a més, fer esment especial de la publicació per part del Departament d’Escultura del llibret
Docència i investigació 2005-2006 que informa del contingut de les assignatures troncals i obligatòries de 1r, 2n i 3r cicles, a més de les línies d’investigació personal per al professorat del
departament o del procediment que cal seguir en una tesi doctoral. I també hem d’esmentar el
DVD Tècniques de realització de circuits impresos, que presenta un vídeo sobre els mètodes
de transferència d’un disseny electrònic a una placa en un laboratori bàsic d’electrònica, i ha
estat realitzat per la EPSG i el Departament d’Enginyeria Electrònica.
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9.8.4.8. Sol·licituds d’ajudes per a elaborar de manuals universitaris en valencià
Si expressem en una graella els diferents departaments que s’han acollit a la convocatòria
d’enguany, a més de la quantitat de sol·licituds presentades, això és el que tenim:

Departament

Quantitat

Enginyeria Mecànica i de Materials

6

Matemàtica Aplicada

3

Organització d’Empreses, Economia Financera i Comptabilitat

2

Enginyeria Electrònica/EPSG

1

Enginyeria Electrònica

1

Biologia Vegetal

1

Economia i Ciències Socials
TOTAL

1
15

9.8.5. Administració
A més de les tasques generals d’atenció al públic i la gestió economicoadministrativa, es fan
diverses tasques relacionades amb la normalització lingüística: facilitar informació de la Junta
Qualificadora de Coneixements de Valencià, informar de les campanyes i ajudes a la promoció
del valencià, fer el seguiment del correu electrònic adreçat a la APNL, realitzar la gestió de
d’enviaments de correu i de volum gruixut, informar dels cursos i de les jornades relacionades
amb el valencià, etc.
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9.9. Institut IDEES per a la Creació i Desevolumpanet d’Empreses
Durant el curs acadèmic 2005-2006, l’Institut IDEES per a la Creació i Desenvolupament
d’Empreses, que pertany a la Direcció Delegada de Polítiques d’Ocupació de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha continuat consolidant la seua estratègia de foment de
l’emprenedorisme i el 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 Universitat 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 comença 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 desenvolupament i creixement. Els quasi 15 anys d’experiència d’IDEES prestant serveis a emprenedors
han permès dissenyar, desenvolupar i millorar el dit procés de manera que cada any podem
oferir resultats millors.
Al llarg d’aquest curs acadèmic, l’Institut IDEES ha desenvolupat nombroses activitats relacionades amb el foment de l’emprenedorisme i el suport a la creació i desenvolupament d’empreses
les quals es detallen en aquesta Memòria. No obstant això, conscients també de la importància
de disposar de més i millors recursos per a poder oferir un desenvolupament més eficient de
les dites activitats, durant aquest curs s’ha prestat especial atenció, dins de la planificació estratègica d’IDEES, a la captació de finançament extern a la UPV, cosa que ha permès a l’Institut
incrementar un 55% el pressupost disponible per a l’any 2006.

9.9.1. Activitats d’assesorament 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 en constitueix legalment l’empresa, passa per un procés durant el qual rep una atenció personalitzada i
contínua pels tècnics d’IDEES.
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Els emprenedors reben assessorament en els aspectes següents:

•
•

Desenvolupament del Pla d’Empresa
Formes jurídiques, tràmits legals per a la constitució de l’empresa, i en general sobre qualsevol qüestió relacionada amb la futura empresa

•
•
•
•

Cerca d’informació i maneig de les bases de dades
Ajudes i subvencions per a l’empresa
Cerca de finançament per a l’empresa
Informació i assessorament específic sobre concursos i premis d’emprenedors

A més, durant aquest curs s’ha posat èmfasi especial en l’assessorament 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, Universitat i Ciència, i ha assessorat el personal investigador interessat a presentar propostes per a crear empreses derivades (spin-offs). En total, s’han assessorat 20 grups
d’investigació interessats a participar en el dit programa i s’han constituït 5 empreses promogudes per personal docent i investigador de la UPV. D’igual manera, ha participat activament
en el Programa NOEMI (Noves Oportunitats Empresarials Mitjançant la Investigació) de la dita
Conselleria, i ha comptat entre els tècnics amb un agent NOEMI destinat específicament al
suport per a crear empreses derivades a la Universitat Politècnica de València
Equips i emprenedors que accedeixen a IDEES
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Assesorament pla d'empresa
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9.9.2. Activitats de comunicació i difusió
9.9.2.1. IDEES més prop
Aquesta nova activitat de comunicació té com a objectiu sensibilitzar l’alumnat de les distintes
escoles i facultats sobre la creació de la seua empresa i donar a conèixer els serveis de l’Institut
IDEES en el dit àmbit.
Es van realitzar dues edicions, al maig i a l’octubre de 2005, en què s’instal·laren estands informatius en diferents escoles i facultats de la UPV, en què l’alumnat ha anat a informar-se sobre
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 alumnat i PDI.
Edició maig 2005
Escola/Facultat

Assistents

ETS d’Eng. Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica

2

ETS d’Enginyeria del Disseny

28

ETS d’Arquitectura

10

ETSE de Telecomunicacions

56

ETSE Industrials (Aularis)

27

ETS de Gestió en l’Edificació

10

Facultat d’Informàtica

13

TOTAL

146

Edició octubre 2005
Escola/Facultat
ETS d’Enginyeria del Disseny
ETS d’Eng. Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica
Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses
ETS de Gestió en l’Edificació
ETS d’Informàtica Aplicada
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Assistents
8
10
9
28
108

Facultat d’Informàtica

17

ETS d’Arquitectura

55

ETS d’Enginyers Industrials
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Escola/Facultat

Assistents

ETS d’Enginyers de Telecomunicació

36

ETSE de Camins, Canals i Ports - Edifici

86

ETSE de Camins, Canals i Ports - Àgora

9

Facultat de Belles Arts

30

ETS d’Enginyers Agrònoms

6

EPS de Gandia

72

EPS d’Alcoi

22

TOTAL

516

9.9.2.2. Jornada de Motivació Empresarial
Aquest esdeveniment es fa des de 1996 i és una de les eines més eficaces 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 emprenedor 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, experiències 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.
Durant el present curs acadèmic s’han fet cinc Jornades de Motivació Empresarial distribuïdes
entre els campus de Gandia, Alcoi i València.
Data

Lloc

17-nov-05

VALÈNCIA

58

01-des-05

GANDIA

34

6-abr-06

ALCOI

18

11-maig-06

GANDIA

19

18-maig-06

VALÈNCIA

28

Total assistents

Assistents

157
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9.9.2.3. Conferències en escoles i facultats
Les conferències van dirigides 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’autoocupació
i la creació de la pròpia empresa com una possible eixida professional de l’alumne. Sempre
que és possible, junt amb el tècnic d’IDEES assisteix un emprenedor que en conta l’experiència
en primera persona. En aquesta edició com en les anteriors hi ha hagut una gran implicació i
col·laboració del 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.

9.9.2.4. Programa UPTV
Entre les accions de comunicació i difusió de l’Institut IDEES es desenvolupa i emet un programa setmanal en l’espai Contraseñas de la UPTV. Aquest programa té com a objectiu acostar la
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 empresa 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
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Títol del programa

08.09.2005

Desenvolupament i innovació en domòtica

15.09.2005

Activitats de comunicació de l’Àrea d’Assessorament a l’ICDE

22.09.005

Formació per a emprenedors i empresaris

29.09.2005

Projectes d’enginyeria

06.10.2005

Creació i desenvolupament de programari

29.09.2005

Projectes d’enginyeria

12.01.2006

Desenvolupament d’aplicacions informàtiques com a servei a les pimes
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Data d’emissió

Títol del programa

19.01.2006

Aïllament acústic i prevenció del foc

26.01.2006

Parcs científics i tecnològics

09.02.2006

Consultoria en noves tecnologies

16.02.2006

Relacions entre la universitat i l’empresa

23.02.2006

Difusió digital esportiva

02.03.2006

Activitats de comunicació i formació

23.03.2003

Publicació especialitzada en disseny

06.04.2006

Opcions creatives

27.04.2006

Enginyeria i progrés

04.05.2006

Desenvolupament d’una oficina tècnica per a la innovació tecnològica

11.05.2006

Turisme adaptat

25.05.2006

La dona emprenedora

01.06.2006

Idees a Alcoi

15.06.2006

Comercialització de productes d’higiene per a la indústria agroalimentària

22.06.2006

Mitjans i projectes

13.07.2006

Desenvolupament de les noves tecnologies en la indústria electrònica

20.07.2006

Desenvolupament de programari en l’entorn multiobra

Total programes emesos en directe: 24

9.9.2.5. Congrés Internacional CONIDEAS
El 2006 l’Institut IDEES, en col·laboració amb la Unitat Politècnica per al Desenvolupament i la
Competitivitat Empresarial (UPDCE) de l’Institut Politècnic Nacional de Mèxic organitzà el IV
Congrés Internacional CONIDEAS sota el lema “Conocimiento, Innovación y Creación de Empresas”. CONIDEAS es va fer a Ciutat de Mèxic els dies 7, 8 i 9 de juny de 2006.
Resultats de CONIDEAS:

•
•

14 sessions: 6 de plenàries i 8 taules redones
30 articles seleccionats pel comitè científic per a l’exposició en les sessions i 41 per a la
publicació en el llibre d’actes

•

138 assistents procedents de 18 universitats i 16 instituts tecnològics a més d’altres organismes i institucions oficials
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•

Publicació d’un llibre d’actes amb el contingut íntegre dels articles seleccionats amb una
edició de 500 exemplars

•

Dinamització de les relacions entre institucions i universitats internacionals

Nombre de participants per país
120

112

100
80
60
40
19

20

3

1

1

1

1

Grècia

Colòmbia

Costa Rica

EUA

França

0
Mèxic

Espanya

Total = 138

Formadors VS Estudiants
22
(16%)

116
(84%)
Formadors

Estudiants

Avaluació del IV Congrés CONIDEAS
10
9

9,46

9,42

9,18

9,36

8
7
6

7
6

5

5

Màxim
Mitjana
Mínim

5

4
3
2
1
0
Valoració general
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instal·lacions

Avaluació dels ponents

Contingut
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9.9.3. Activitats de formació per a emprenedors
Les accions formatives de l’Institut 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 Emprendre amb Èxit
Programa Formant Emprenedors
○ Cursos de Desenvolupament Directiu

•
•

Planificació Estratègica, Operativa i Quadre de Comandament Integral
Gestió del Temps i Delegació

○ 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 Contractació Laboral

•

Finances per a no Financers

○ Cursos de Desenvolupament Personal

•
•
•
•

Tècniques de Presentació
Treball en Equip
Tècniques de Negociació
Tècniques de Venda
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set-05 oct-05 nov-05 des-05 gen-06 feb-06 març-06 abr-06 maig-06 juny-06 jul-06 TOTAL
Nre. d’alumnes

29

67

108

70

30

64

154

63

222

177

124

1.108

Nre. de cursos

1

5

6

3

1

3

7

3

11

8

6

54

Nre. d’hores
impartides

4

68

124

28

60

28

132

54

76

104

66

744

9.9.4. Projectes i col·laboracions
Durant el present curs, l’Institut IDEES per a la Creació i Desenvolupament d’Empreses ha
desenvolupat i/o participat en els projectes següents finançats per convocatòries públiques:

Organisme finançador

Servef

Títol del programa
Organització d’esdeveniments per a l’intercanvi
de coneixements i la realització d’activitats
divulgatives relacionades amb les matèries
pròpies del Servef

Conselleria d’Empresa, Foment de la I+D: Difusió de congressos i
Universitat i Ciència
jornades

Títol del projecte

Quinzena IDEES

Difusió de congressos i jornades

Servef

Accions d’orientació a l’ocupació i assistència a
l’autoocupació

Accions d’orientació a l’ocupació i
assistència a l’autoocupació (SIO)

Ministeri de Ciència i
Tecnologia

Ajuda a la contractació del personal tècnic de
suport a la creació d’EBT

Contractació de personal tècnic (6
tècnics contractats)

Ministeri d’Educació i
Ciència - Conselleria
Pla Nacional d’I+D+i (2004-2007), per a projectes Xarxa de Parcs Científics de la
d’Empresa, Universitat d’I+D realitzats en parcs científics i tecnològics
Comunitat Valenciana
i Ciència
IMPIVA

Pla de Competitivitat de l’Empresa Valenciana

IDEES RENOVA

Comissió Europea

Programme: Structuring the European Research
Area

FEMSTART

Ministeri d’Educació i
Ciència

Desenvolupament i apoderament d’OTRIS (apartat Estructura de detecció d’oportunitats
per a creació EIBT)
per a EBT
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10.1. Fundació CEDAT
10.1.1. Informació, atenció, assessorament, divulgació i sensibilització en la co-

•

munitat universitària
Elaboració del cens anual i anàlisi de les necessitats dels estudiants amb discapacitat matriculats a la Universitat Politècnica de València.

•

Suport, assessorament i seguiment als estudiants amb discapacitat, professorat i personal
laboral.

•

Coordinació del servei d’acompanyament a l’alumne amb discapacitat de la UPV a través
del 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 dins el termini i en la forma adequada.

•

Coordinació de l’acompanyament i suport a l’aula que l’alumnat amb discapacitat reben 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 empadronat i exalumnat de la UPV i la
possible inserció en el mercat de treball.
○ Manteniment de la borsa de treball de persones amb discapacitat externes a la UPV en
diverses empreses valencianes.
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○ Promoció i canalització de les ofertes de treball rebudes.

•

Integrants d’UNI-DIS, llista electrònica dels Serveis d’Atenció a l’Alumne amb Discapacitat
de les distintes universitats espanyoles.

•

Integrants de Network of Centres of Excellence in Desing for All de la Unió Europea. Treball gestat en diferents reunions amb l’IMSERSO Madrid.

•

Producció, realització i emissió del programa de ràdio Sin Exclusiones amb una periodicitat 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 van assenyalar alguna discapacitat en l’automatrícula
(Curs 2005-2006)
ESCOLA

CURS 2005-2006

%

EPS Alcoi

12

5,9

EPS Gandia

9

4,4

Facultat de Belles Arts

40

19,7

ETSE Agrònoms

3

1,4

ETS Arquitectura

16

7,8

ETSE Industrials

10

4,9

ETSE Topògrafs

4

1,9

ETSE Camins

4

1,9

ETSE Telecomunicacions

8

3,9

ETS Gestió en l’Edificació

10

4,9

ETS Medi Rural i Enologia

8

3,9

ETS Enginyeria del Disseny

32

15,7

ETS Informàtica Aplicada

23

11,3

Facultat d’Informàtica

11

5,4

Facultat ADE

12

5,9

Doctorat

1

0,4

203

100

TOTAL
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Distribució per curs d’alumnes que van assenyalar alguna discapacitat en l’automatrícula
(Curs 2005/2006)
CURS

Nre. ALUMNES

%

1r

48

23,6

2n

47

23,1

3r

48

23,6

4t

25

12,3

5è

28

13,7

6è

4

1,9

Doctorat

3

1,4

TOTAL

203

100

Distribució per grau de minusvalidesa d’alumnes que van assenyalar alguna discapacitat en
l’automatrícula (Curs 2005/2006)
GRAU DE

Nre. ALUMNES

%

11

5,41

33%

35

17,24

34% al 64%

101

49,75

65%

18

8,8

>65%

36

17,7

f.c.

1

0,49

Desconegut

1

0,49

203

100

MINUSVALIDESA
<33%

TOTAL
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Distribució per tipus de minusvalidesa d’alumnes que van assenyalar alguna discapacitat en
l’automatrícula (Curs 2005/2006)
TIPUS DE

Nre. ALUMNES

%

Sensorial visual

12

5,9

Sensorial auditiva

19

9,3

Motòrica

49

24,1

Manipulativa

11

5,4

Motòrica-Manipulativa

7

3,4

Multidiscapacitat

8

3,9

Altres

37

18,2

Desconegut

60

29,5

TOTAL

203

100

MINUSVALIDESA

Distribució segons sexe d’alumnes que van assenyalar alguna discapacitat en l’automatrícula
(Curs 2005/2006)
SEXE
Dona
Home
TOTAL

Nre. ALUMNES
63
140
206

%
31,1
68,9
100

10.1.2. Formació

•

Curs de Formació de Voluntariat sobre Intervenció en Persones amb Discapacitat. 40
hores
Edicions del campus de Vera
○ 1a edició del 27 de setembre al 7 d’octubre de 2005
○ 2a edició del 7 al 16 de novembre de 2005
○ 3a edició del 23 de gener a l’1 de febrer de 2006
○ 4a edició del 22 al 31 de març de 2006
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•

Curs Contractacions de l’Administració Pública, Consell Jurídic Consultiu, 26 al 28 de
setembre de 2005

•

Curs Universitat, Voluntariat i Discapacitat, en col·laboració amb el Centre de Cooperació
al Desenvolupament, 26 i 27 d’octubre de 2005

•

Curs Formació de Voluntariat per a l’Atenció de Persones amb Mobilitat Reduïda en l’Ús
del Metro-Tramvia
Edicions
○ 22 i 23 de setembre de 2005
○ 20 i 21 d’octubre de 2005
○ 24 i 25 de novembre de 2005

•
•

Curs de Riscos Laborals per al personal de la Fundació CEDAT, 5 de gener de 2006
Curs de Formació per a Tècnics de l’Ajuntament de Sagunt, 27 de gener de 2006

10.1.3. Convenis i acords

•

Pròrroga dels convenis amb clàusula automàtica signats en l’exercici anterior

10.1.4. Jornades, congressos i seminaris

•
•

Meeting VOCA II. Seu Fundació CEDAT. 23 al 27 d’agost de 2005
Jornada de benvinguda als alumnes de nou ingrés. Escola Tècnica Superior d’Enginyers
Tècnics Agrònoms. 15 de setembre de 2005

•
•
•

Jornada Bioètica i Discapacitat ICAV. València, 30 de setembre de 2005
Presentació Projecte EQUAL ERCOVA. MUVIM. València, 3 d’octubre de 2005
Conferència inaugural II Jornades de Salut Laboral i Discapacitat. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, 5 i 6 d’octubre de 2005

•

Assistència I Congrés Universitat i Discapacitat. Salamanca. 24 i 25 de novembre de
2005

•

Reunió del Consell Autonòmic de Fundacions de la Comunitat Valenciana. Monestir de la
Valldigna (València), 28 de novembre de 2005
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•
•

Congrés d’Accessibilitat. Ponferrada (Lleó), 30 de novembre de 2005
Clausura del Curs TEFIL de Piscicultura en col·laboració amb l’IVADIS. Polinyà de Xúquer
(València), 5 de desembre de 2005

•

Assemblea del Consell Autonòmic de Benestar Social, Alameda Palace, València, 12 de
desembre de 2005

•
•
•
•
•

Presentació del Diccionario Técnico de Voluntariado. València, 31 de gener de 2006
Meeting VOCA II. Aauhus (Dinamarca), 17 al 21 de gener de 2006
Presentació d’Helix. València, 16 de febrer de 2006
Jornada IVADIS, Fundació ADEIT (València), 17 de febrer de 2006
Presentació de la Guía de Accesibilidad para FGV. Estació de metro de Bailèn. València,
20 de febrer de 2006

•

Conferència sobre “Tutela i Incapacitació”. Ajuntament d’Albal (València), 22 de febrer de
2006

•
•

Conferència “La nova Llei de Dependència”. València, 2 de març de 2006
Jornades de Tutela de les Persones amb Discapacitat. El Kursaal, Sant Sebastià, 9 i 10
de març de 2006

•

Presentació del Programa Delphi. Direcció General d’Ocupació. València, 16 d’abril de
2006

•

Jornada de presentació del Programa La Certificació en els Sistemes de Gestió de
l’Accessibilitat Global. Madrid, 4 de maig de 2006

•

Conferència sobre “Voluntariat i Persones amb Discapacitat”. Institut Jordi de Sant Jordi.
València, 6 de juny de 2006

•

Presentació dels Models d’Accessibilitat de la Fundació CEDAT. Ajuntament de Lisboa, 9
de juny de 2006

•
•

Meeting VOCA II. Lisboa, 12 al 14 de juny de 2006
Reunió de l’Agrupació de Desenvolupament del Projecte ERCOVA. València, 16 de juny
de 2006
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•

Jornada Ser Empresa Solidària. Museu de Sant Pius V. València, 27 de juny de 2006

10.1.5. Altres activitats

•

Txi-kung adaptat, tècnica del tai-txi que cerca la quietud i la relaxació. 4 d’octubre al 22 de
desembre de 2005

10.2. Associació d’Antics Alumnes de la Universitat Politècnica de
València
10.2.1. Introducció
L’Associació d’Antics Alumnes de la Universitat Politècnica de València és una entitat sense
ànim de lucre la missió de la qual és reforçar els vincles entre la UPV, els seus titulats, el teixit
empresarial i la societat valenciana. Creada el 1992, el 2005 l’Associació va superar la xifra
dels 7.000 socis.
Per tal de dotar el nostre col·lectiu dels millors instruments comunicatius, laborals, culturals i
esportius, Antics Alumnes UPV continua emprenent accions en les àrees d’informació, ocupació, formació, ciència, innovació, tecnologia i totes aquelles que siguen d’interès per als nostres
associats.

10.2.2. Evolució de socis
Durant l’any 2005, un total de 1.528 persones es van donar d’alta en l’Associació d’Antics Alumnes UPV, xifra que va contribuir a augmentar de manera notable el nombre total de socis fins
a situar-se en 7.174.
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Evolució del nombre d’asociats per any
8.000
7.174

7.000
6.016

6.000
4.963

5.000
4.189

4.000

3.379

3.000

2.657
2.121

2.000
964

1.000
0

33

119

157

222

1.320

473

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

El registre mensual d’altes s’incrementà respecte al 2004. Un total de 139 associats es van
inscriure cada mes com a membres de la nostra entitat, per una mitjana de 128 l’any passat.
Quant a les titulacions de procedència dels socis, l’antiga Escola Universitària d’Enginyeria
Industrial (EUETI) –avui denominada Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny (ETSED)– continua sent la que més persones aporta al nostre col·lectiu, seguida per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials (ETSEI). Informàtics, enginyers agrònoms, enginyers de
camins, canals i ports o arquitectes mantenen una notable representació.
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Nombre d’associats per titulació
1.400

1.316

1.200
1.000
877

832

800
575

600

531

486

400

387 397

360

327

237

LE

2
PAS-PDI

T

6 23 6
TP

CI

28 27
LD

ETI

ETOP		
ETT		
ETDI		
ETI		
ETTp		
ETF		
ETIN		
ADE		
BA		
CTA		
CA		
CI		
LD		
T		
TP		

ETTp

ETT

ETDI

ETOP

EQ

ETA

EIN

EI

EOI

A
Arquitecte
AT
Arquitecte Tècnic
D
Doctor
EA
Enginyer Agrònom
ECCP Enginyer de Camins, Canals i Ports
ET
Enginyer en Telecomunicacions
EF
Enginyer de Forests
EAEI Eng. Automàtica i Electrònica Industrial
EGC Enginyer en Geodèsia i Cartografia
EI
Enginyer en Informàtica
EOI Enginyer en Organització Industrial
EIN Enginyer Industrial
EQ
Enginyer Químic
ETA Enginyer Tècnic Agrícola
PAS-PDI Personal UPV

90 71

45

CA

66

BA

96

CTA

146 134

ADE

111

25
EGC

EF

55

EAEI

ET

ECCP

D

11
EA

A

0

AT

55

145

ETF

155

ETIN

200

Enginyer Tècnic en Obres Públiques
Eng. Tècnic en Telecomunicacions
Eng. Tècnic en Disseny Industrial
Enginyer Tècnic en Informàtica
Enginyer Tècnic en Topografia
Enginyer Tècnic Forestal
Enginyer Tècnic Industrial
Llic. en Adm. i Direcció d’Empreses
Llicenciat en Belles Arts
Llic. en Ciència i Tecn. dels Aliments
Llic. en Ciències Ambientals
Llic. en Ciències de la Informació
Llicenciat en Documentació
Diplomat en Turisme
Títols propis
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Sobre l’evolució del nombre d’associats per sexe, el 2005 s’ha consolidat el percentatge diferencial entre socis masculins i femenins, que s’ha establit en un 40%. En xifres totals, el nombre d’associats d’homes és de 5.050, mentre que 2.124 dones pertanyen al nostre entramat
social.
Distribució d’associats per sexe

Dona
30%

Home
70%

10.2.3. Activitats en l’àmbit de la comunicació
10.2.3.1. Revista Polivalencia
Durant l’any 2005 l’Associació va editar cinc números de la revista Polivalencia, amb un tiratge
de 16.000 exemplars. D’aquesta manera, i després de vuit anys en el mercat editorial, aquesta
publicació manté un tiratge de 80.000 exemplars anuals.
L’estratègia del contingut està dirigida a cobrir les necessitats dels lectors en tres àmbits distints: professional, cultural i personal. Així, a través de les seccions i articles, cobreix vetes en
cadascuna d’aquestes àrees.
Continuant amb la línia editorial iniciada el 2004, la revista es manté fidel al plantejament de
destacar en la portada Antics Alumnes de la Universitat Politècnica de València, és a dir, al
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millor referent d’una universitat en la societat. Parlar en primera persona i oferir experiències
pròximes i comentades pels seus protagonistes, és un altre aspecte a què ha donat continuïtat
al llarg del 2005. Seccions com ara ‘Camino del éxito’ i ‘Conocer’ en són exemple.

10.2.3.2. Web de la revista Polivalencia
El web de la revista Polivalencia és un servei afegit als lectors de la dita publicació. Els visitants hi podran trobar ampliats molts dels articles apareguts en la versió impresa, que l’atorga
un valor afegit. A més, els lectores tenen l’oportunitat de donar-hi la seua opinió a través d’un
sistema d’enviament de comentaris.
Una funcionalitat que ha introduït una gran novetat respecte a altres webs de publicacions
escrites és la possibilitat de relacionar paraules entre articles. Així, per exemple, sempre que
aparega la paraula ‘ciència’ en qualsevol article, estarà enllaçada a l’article en què va aparèixer
per primera vegada aquest terme.

10.2.3.3. Butlletí electrònic
El que ahir era novetat a Internet avui pot ser millorat per noves aplicacions. Aquesta és la filosofia que amera el quefer electrònic de l’Associació. Durant 2005, no es va deixar d’innovar en
el disseny, el contingut i la funcionalitat del butlletí electrònic.
Cada usuari té les seues preferències entre la informació que s’ofereix a través del butlletí. Per
això, s’ha desenvolupat àmpliament el sumari perquè es puga accedir fàcilment a qualsevol
aspecte de la informació oferida. La informació inclosa en el butlletí electrònic s’ha ampliat, i
s’hi ha inclòs apartats nous, com són notícies esportives, oportunitats de negoci a la Xina, documents gratis, etc. Seccions clàssiques com ara ocupació, formació, notícies de l’Associació i oci
continuen mantenint l’interès dels associats i reben un gran nombre de visites cada setmana. El
butlletí electrònic s’envia en exclusiva cada dimarts als més de 6.000 socis de què es disposa
correu electrònic i, una setmana més tard, es penja al web de Poliempleo.com per a la consulta
general del públic.
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10.2.3.4. Butlletí imprès
Amb una difusió mitjana per número de mil exemplars mensuals, aquest butlletí imprès arribava als domicilis de tots aquells associats que escolliren com a canal de comunicació amb
l’Associació el correu convencional.
Al llarg de 2005, el butlletí imprès va recollir en les seues pàgines informacions tan variades
com ara nous acords en serveis preferents, jornades i cursos organitzats per Antics Alumnes,
resultats de tornejos i concursos, agenda, ocupació pública i privada, etc. L’objectiu era dotar
aquest suport d’una informació actual de tot el que el soci podia aconseguir per ser membre de
l’Associació.
Per la generalització de l’ús d’Internet i de les possibilitats d’actualització superiors que proporciona el butlletí electrònic, el butlletí imprès va acabar desapareixent de manera progressiva.

10.2.3.5. Butlletí electrònic d’ocupació
Des de mitjan gener de 2005, els usuaris del web d’ocupació de l’Associació, Poliempleo.com,
disposen d’un servei nou: el butlletí electrònic d’ocupació.
Amb una periodicitat quinzenal, aquest butlletí recull informació relacionada amb el mercat
laboral des de distintes perspectives. A través de les seccions s’informa el lector sobre notícies
relacionades amb empreses o ocupació, habilitats a tenir en compte a l’hora de buscar ocupació, lectures recomanades, serveis oferits per Poliempleo, etc. Mil usuaris reben el butlletí
electrònic d’ocupació.

10.2.3.6. Web de l’Associació i de la Fundació
A través de les seues pàgines electròniques, l’Associació i la Fundació Politècnica de la Comunitat Valenciana pretenen mantenir informat el públic sobre aquelles activitats que realitzen,
dels objectius que persegueixen i dels serveis que ofereixen.
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En el web de l’Associació, renovat el 2004, les seccions que més volum d’informació suporten són “Servicios Preferentes”, “Noticias” i “Deportes”. En l’apartat de “Servicios Preferentes”
s’informa, per categories (hotels, salut, vehicles, etc.), sobre tots els acords i condicions avantatjoses a què arriba Antics Alumnes amb empreses privades per a la compra i contractació
de productes i/o serveis pels associats. En les seccions de “Noticias” i “Deportes” recull tota
la informació d’esdeveniments, activitats, trobades o premis, relacionats directament amb la
mateixa entitat o amb algun dels seus membres.
D’altra banda, en el web la Fundació Politècnica, les seccions actualitzades de manera constant són la relativa al “Programa de Becas Postgrado”, en què s’informa sobre la normativa, beques obertes i procediment, i, a més, la de “Formación Continua”, en què s’anuncia les distintes
jornades i cursos que realitza l’Associació.

10.2.3.7. Guia de Serveis Preferents
Per primera vegada des de l’Associació s’ha apostat per una campanya de promoció dels
serveis preferents, és a dir, aquells a què únicament els nostres socis poden accedir. A través
d’aquesta Guia s’oferia una informació concreta sobre els productes de que cada empresa fa
oferta, els passos per a aconseguir-los i qui se’n podia beneficiar. Així mateix, es va aconseguir
un increment de la imatge de benefici obtingut per formar part de l’Associació.

10.2.4. Activitats en l’àmbit de la formació i l’ocupació
10.2.4.1. Programa de beques postgrau
Creat el 1998, aquest programa de pràctiques formatives per a acabats de titular té un doble
objectiu. D’una banda, dotar els acabats de titular d’aquesta experiència que es constitueix
com a barrera davant de la primera ocupació i, de l’altra, afavorir el desenvolupament tècnic i
tecnològic del teixit empresarial, gràcies a l’aportació de les tècniques i tecnologies més recents
per part dels acabats de titular de la UPV.

457

ALTRES ACTIVITATS
Associació d’Antics Alumnes de la Universitat Politècnica de València

Aquest programa promou des de fa vuit anys estades formatives d’especialització remunerades en empreses i entitats d’innovació tecnològica, en què els acabats de titular col·laboren en
les seues activitats, projectes d’I+D i plans de treball a través de la signatura de convenis de
col·laboració.
Al llarg de l’any 2005 es van convocar 127 beques, cosa que suposa un increment del 41.1%
respecte de l’any 2004.
Evolució anual del nombre de beques convocades
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Quant a les beques actives, de què gaudeixen un becari en un moment determinat, la mitjana
anual de l’any 2005 va ser de 58. Aquesta dada suposa un increment del 81.25% i del 75.75%
respecte dels anys 2004 i 2003, respectivament.
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El coneixement d’aquest programa pel teixit empresarial valencià i les activitats de promoció
efectuades han quallat en la signatura de nombrosos acords de col·laboració que posteriorment es traduïen en beques formatives. Així, l’any 2005, les empreses col·laboradores amb el
Programa de Beques Postgrau van ser 63, de les quals 46 eren noves.

10.2.4.2. Formació de postgrau
Des de fa diversos anys l’Associació manté un acord per a la difusió de l’oferta formativa de postgrau de la Universitat Politècnica de València, a canvi que els seus membres es beneficien d’un
preu més assequible en els cursos formatius. Dins d’aquest acord es difonen els cursos del Centre
de Formació de Postgrau, Programa IDEES, Departament d’Idiomes i Normalització Lingüística.
Però des de la Vocalia de Formació es treballa, conjuntament amb la de Desenvolupament
Associatiu, en altres aspectes com són la creació d’un programa propi formatiu i l’establiment
d’acords amb entitats alienes a la UPV en matèria de formació de postgrau o especialitzada.
En aquest sentit, amb entitats externes a la UPV i a la mateixa Associació, en finalitzar l’any
2005 hi havia acord amb les entitats següents: Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing (ESIC), EDP Formació – Les Heures, AIDICO, Wesco, AIMME, ECA, Centro de Estudios
Financieros (CEF) i Tilesa.

10.2.4.3. Jornades pròpies
Iniciades per l’Associació l’any 2004, a les jornades Camí d’Èxit i Tècniques per a Tècnics Universitaris es va sumar durant 2005 les d’Internacionalització, així com una sèrie de cursos de
distinta índole.
A través d’aquestes jornades no es fomenta únicament la formació dels membres de l’Associació,
alumnat i qualsevol persona amb interès a formar-se, sinó que a més busca la interrelació entre els membres de l’Associació i la percepció de la Universitat com a centre permanent de
formació. Conflueix així, novament, el treball de les vocalies de Formació i Desenvolupament
Associatiu.
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El segon any de jornades formatives va aconseguir reunir prop de mil persones a través de les
diferents convocatòries:

•

Camí d’Èxit: es realitzaren cinc jornades d’aquest programa, amb la presència de Rafael
Juan, gerent i fill del fundador de l’empresa valenciana Dulcesol; Manuel Palma, empresari
cordovès resident a València i fundador i gerent del Grupo Palma; Lucía Iborra, fundadora
i gerent de Norma Agrícola i premi NOVA Dona Emprenedora; Francisco Cholvi, president
i director del Grupo Inicias, dedicat a la consultoria, projectació i gestió en els àmbits de
l’enginyeria, de l’arquitectura, de l’urbanisme i del territori, i Vicente Boluda Fos, empresari
navilier valencià i actual president del Grupo Boluda.

•

Jornades Tècniques per a Tècnics Universitaris: l’objectiu és acostar als assistents noves
tècniques o mètodes, així com corrents en la gestió empresarial. Es van presentar set
ponències: ‘L’oficina a peu d’obra’, ‘Drenatge i ecogestió de pluvials’, ‘Biònica’, ‘Rendibilitat de les instal·lacions fotovoltaiques domèstiques’, ‘Tendències en l’elaboració de vins.
Tast de vi i pernil’, ‘Casos reals de comerç electrònic en pimes’ i ‘Com podem fer front al
plagi’.

•

Jornades d’Internacionalització: persegueixen acostar la realitat econòmica, empresarial,
social, cultural i educativa dels països invitats. El Brasil, Austràlia, l’Índia i el Canadà foren
els primers. Per a poder parlar de primera mà d’aquests assumptes, els ponents invitats
eren representants d’ambaixada, empresaris amb relacions comercials al país i un professor o alumne relacionats amb alguna universitat del país en qüestió.

10.2.4.4. Jornades via satèl·lit
L’Associació va signar durant 2005 un conveni per a poder ser centre receptor d’un programa
de jornades via satèl·lit. Aquesta formació no es va centrar únicament en l’organització de jornades sinó que també va impartir cursos pràctics sobre instruments o habilitats directives. Així,
a través de l’acord amb Satélica Gestión, amb una periodicitat setmanal, s’oferia una formació
distinta, sobre qüestions com ara la innovació a través de les TIC, ioga per a directius, lideratge,
gestió de cobraments, etc.
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10.2.4.5. Cursos
La idiosincràsia dels múltiples cursos que s’organitzaren a través de l’Associació és molt variada, encara que la majoria d’aquests tenen un marcat component social o esportiu. Han sigut
prop de la dotzena els cursos duts a terme des de l’Associació. Cuina, ball, tast de vins, tenis o
relaxació són alguns dels que han compost aquesta oferta formativa.

10.2.4.6. Poliempleo
Poliempleo.com, pàgina web que pertany a l’Associació d’Antics Alumnes de la Universitat
Politècnica de Valencia, s’ha convertit en la nova referència per a l’ocupació qualificada a la
Comunitat Valenciana. Les dades així ho testifiquen ja que, des de la seua creació el 2002, ha
obtingut un notable increment, ja que ha arribat a acumular 9.100 candidats inscrits i 345 empreses col·laboradores.
L’objectiu de Poliempleo és dotar els membres de l’Associació, i els titulats en general, d’un
instrument àgil, ràpid i eficaç per a la cerca o millora d’ocupació; i a les empreses, d’una borsa
de titulats altament qualificats. A causa de l’elevat grau d’especialització, titulats universitaris
amb un rang d’edat comprès entre els 22 i els 35 anys i que busquen millorar la seua posició
laboral, Poliempleo és el canal idoni per a trobar un equip jove i preparat.
L’evolució constant de Poliempleo.com es plasma en l’augment de trànsit que registrà fins a un
acumulatiu el 2005 de més d’1.000.0000 de pàgines vistes i prop de 600.000 visites, en què
els mesos de novembre, setembre i octubre, en aquest ordre, foren els que més activitat van
registrar.
La tendència a l’alça es va reflectir també en el nombre de noves ofertes que es donaren d’alta,
i que situà Poliempleo.com en una xifra pròxima a les 2.000 ofertes publicades durant 2005. Un
total de 124 noves empreses s’hi van registrar l’any passat.
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10.2.5. Activitas artístiques, culturals i esportives
Amb un vessant més lúdic o d’enriquiment personal, l’Associació d’Antics Alumnes UPV, amb el
suport de la Vocalia d’Art i Cultura en uns casos i, amb la d’Esports en uns altres, va programar
per a 2005 una gran diversitat de cursos.

10.2.5.1. Curs de reiki
Durant l’última setmana de l’any, es va impartir un curs de reiki. Els assistents van poder
conèixer aquest sistema de guarició natural que actua físicament, mentalment i espiritualment,
mitjançant la projecció d’energia a través de les mans.

10.2.5.2. Curs d’iniciació a la relaxació
Programat per la Vocalia d’Art i Cultura, aquest taller va estar enfocat a tots aquells que no
tinguen cap experiència en matèria de relaxació.

10.2.5.3. Curs de cuina: entrants i primers plats
Amb un gran èxit de convocatòria, l’Associació afrontava el segon curs de cuina. Si el primer
va versar sobre un producte típic de la nostra gastronomia, l’arròs, el segon va tenir com a objectiu poder traure d’un compromís qualsevol persona davant d’un dinar o sopar imprevistos, i
preparar-lo per a poder cuinar plats innovadors i fàcils.
Durant el curs, els prop de seixanta assistents van poder preparar plats com ara broquetes de
formatge fregit amb coulis de gerd, pimentons del piquillo farcits de crema de bacallà, rotlles de
salmó amb crema de formatge, ensalada de pasta fresca amb fregitel·la de xampinyons, quiche
de porro, bacó i pataca, tigres (musclos) farcits i ajo arriero amb galetes del piquillo.

10.2.5.4. Curs de cuina: postres fredes i calentes
L’alumnat matriculat en el curs de realització de postres, que aquesta vegada es va dur a terme al centre d’ensenyament Altaviana de València, va poder fer les receptes més dolces. El
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curs, enterament pràctic, els portà a elaborar receptes com ara bescuit sinuas blanc, ou filat o
mousse de romer.

10.2.5.5. Curs bàsic de tast de vins de la Comunitat Valenciana
Aquesta acció formativa estava dirigida a totes aquelles persones que volien iniciar-se en la
cultura del vi i adquirir els coneixements bàsics necessaris per a apreciar les característiques
sensorials de la gran varietat de vins que presenta la Comunitat Valenciana.
Amb una durada total de 16 hores, el curs es va fer a la Sala de Grau (Aula Agustín Alfaro) de
l’ETS d’Enginyers Agrònoms i a la Sala de Tasts del Departament de Tecnologia d’Aliments de
la UPV.

10.2.5.6. Curs de tast de vins espanyols
Després de conèixer la varietat de vins de la Comunitat Valenciana, el pas següent va ser
conèixer la riquesa vitícola espanyola.

10.2.5.7. Curs de tècniques per a parlar en públic
El cicle va reunir prop de vint alumnes interessats a millorar la tècnica per a parlar en públic o
superar la por. Els objectius d’aquest curs eren aprendre a comunicar, convèncer, persuadir,
defendre i facilitar la solució de conflictes. Per a això el professor, psicòleg, va oferir un seguit
de normes bàsiques per a ajudar a superar el temor inicial que pot sorgir en exposar un tema
en públic.

10.2.5.8. Curs sobre relacions interpersonals
La comunicació interpersonal és una necessitat que afavoreix, al seu torn, la satisfacció d’altres.
No obstant això, és també una meta a aconseguir. Comunicar-se d’una manera eficaç requereix entendre bé la relació entre la conducta que es posa en funcionament per a aconseguir-ho
i les necessitats que s’experimenten.
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Aquest curs va estar farcit d’activitats pràctiques: exercicis de presentació, amb l’objectiu
d’aconseguir una major aproximació i desinhibició entre els participants, d’assumpció de rols
grupals; mètodes per a cultivar les amistats, maneres d’obtenir una major eficàcia comunicativa, etc.

10.2.5.9. Curs de golf
A final de juny, l’Associació va reunir un grup d’interessats pel golf al camp El Bosque. Objectiu:
donar els primers colps.
El curs de golf es proposà per a aquells que afrontarien la seua primera experiència amb aquest
esport, per tal de poder decidir-ne posteriorment la inversió en la pràctica i més coneixement.

10.2.5.10. Cursos de ball
En resposta a la sol·licitud d’alumnat que provenia del curs intensiu d’estiu, l’Associació va
organitzar durant els mesos d’octubre, novembre i desembre un cicle formatiu de ball gràcies
al qual es podia millorar o donar els primers passos. Els balls sobre els quals es treballà foren
txa-txa-txa, batxata, merengue, salsa i rumba bolero.

10.2.5.11. Cursos de tenis i pàdel
Per tercer any consecutiu, i aprofitant el descans estiuenc de les escoles esportives de la UPV,
l’Associació va organitzar novament els ja tradicionals cursos de tenis i pàdel.
En col·laboració amb el Vicerectorat d’Esports de la UPV, l’Associació aconseguí reunir novament un gran grup d’interessats a iniciar o millorar, segons el nivell, aquests esports.

10.2.5.12. Lliga Interna de la UPV
Per primera vegada durant el curs acadèmic 2004-2005, l’Associació d’Antics Alumnes va participar en les lligues internes esportives de la Universitat Politècnica de València. Des d’aquestes
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pàgines desitgem transmetre un missatge d’agraïment als interessats a competir en nom de
l’Associació. Gràcies a ells vam estar presents en les disciplines esportives de tenis de taula,
futbol sala, tenis i pàdel.

10.2.5.13. Trofeu Triangular de Futbol Sala
Després d’ocupar el quart lloc en la Lliga Interna de la UPV, l’equip de futbol sala d’Antics Alumnes va afrontar, durant els mesos de maig i juny, un nou repte contra equips molt més experts
i compenetrats.
D’aquesta manera, es va organitzar el I Torneig Triangular de Futbol Sala AAA - Lliga Social que
va enfrontar l’equip de l’Associació davant el campió i subcampió del Torneig Social, Estadística
i ICV, respectivament. Aquests dos equips estan formats per PAS i PDI de la Universitat.

10.2.5.14. I Campionat de Tenis de Taula
L’Associació d’Antics Alumnes va organitzar el I Torneig de Tenis de Taula, que va tenir lloc a la
Universitat Politècnica de València entre els dies 16 i 19 de maig. Hi va col·laborar el Vicerectorat d’Esports de la Politècnica i la Federació Valenciana de Tenis de Taula.
Disputat a l’edifici del Trinquet de la UPV, es van establir quatre categories: individual femení,
individual masculí, federats i dobles (mixtos o no).

10.2.5.15. Campionat d’Escacs de Nadal
El dijous 15 de desembre, a la Sala de Projectes de la Casa de l’Alumne de la UPV, va tenir
lloc el Torneig d’Escacs de Nadal UPV - Antics Alumnes. Basat en l’enfrontament a partides
ràpides, va concloure amb els campions següents:
Primer classificat

Javier Engo Pardo

Segon classificat

Miguel Ángel Sánchez Romero

Tercer classificat

Andrés García Bielsa
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10.2.5.16. Concurs postal nadalenca
Per cinquè any consecutiu, l’Associació d’Antics Alumnes va convocar el premi al disseny de la
postal nadalenca. El guanyador, a més del premi en metàl·lic, va aconseguir que la seua postal
fóra tramesa durant aquest Nadal a tots els associats i a les empreses i institucions amb què
col·labora l’Associació.
El jurat, format pel vicerector de Cultura de la UPV, Juan Bautista Peiró; el director del
Departament de Pintura, Joaquín Aldas; el delegat d’alumnes, Pedro Caja; el vocal d’art i
cultura de l’Associació, Blas García, i el director d’Antics Alumnes, Diego Pérez, va escollir com
a guanyadora la presentada amb el pseudònim “Un pedacito de nuestro árbol”. La guanyadora
va ser Amparo Román, membre de l’Associació d’Antics Alumnes i titulada en Belles Arts, i la
Menció d’Honor va ser concedida a José Manuel Gallent, estudiant d’ADE.

10.2.6. Activitats de col·laboració
10.2.6.1. IX Trobada d’Associacions d’Antics Alumnes i Amics de les Universitats
Espanyoles
Durant els dies 2 a 4 de juny va tenir lloc, a la Universitat d’Alcalá de Henares, la novena trobada d’associacions d’antics alumnes espanyoles.
S’hi van fer tres ponències: ‘La Conferència de Rectors de la Universitat Espanyola i el moviment associatiu universitari’ impartida per Teresa Lozano Mellado, secretària general de la
CRUE; ‘Les associacions d’antics alumnes d’universitats dels EUA’, amb Verònica Meinhard
com a ponent, i directora de l’Associació d’Antics Alumnes de la Universitat de Miami, i ‘La
societat de Condueños. Un model d’associacionisme a favor de la universitat del s. XIX’, per
Arsenio López, director general de la Fundació General de la Universitat d’Alcalá.
Durant el segon dia tingué lloc l’assemblea general ordinària de la Federació d’Associacions
d’Antics Alumnes i Amics d’Universitats Espanyoles. Així mateix, es presentà l’informe de gestió
i l’informe econòmic de la Federació, es va nomenar la Comissió d’Assumptes Jurídics, es va
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escollir com a seu de la X Trobada la Universitat de Santiago de Compostel·la, es va nomenar
la mesa electoral i es van dur terme les eleccions a la Junta Directiva de la Federació.

10.2.6.2. Acords de col·laboració amb la UPV
Antics Alumnes ha signat al llarg de l’any 2005 diversos acords de col·laboració amb distintes
escoles de la Universitat Politècnica de València.
Pel novembre es va subscriure el conveni de col·laboració amb l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria del Disseny de la UPV. A través d’aquest acord es pretén fomentar les relacions
entre la Universitat, les empreses i institucions i la societat a través d’Antics Alumnes. Es preveu assolir aquest objectiu gràcies a l’organització d’esdeveniments i execució de projectes
conjuntament.
A finals d’any es va signar el conveni marc de col·laboració amb la Facultat d’ADE de la UPV.
D’aquesta nova col·laboració es desprèn l’interès de totes dues entitats per unir esforços per
tal de fomentar les relacions de la Universitat amb el seu entorn. Per a la consecució d’aquest
objectiu s’ha establit la realització d’activitats conjuntes que permetran la potenciació de les
relacions entre Universitat, alumnat, antics alumnes i societat en general.
A més, l’Associació ha estat present en altres esdeveniments de la Universitat, com ara la
setmana empresarial de l’Escola de Telecomunicacions, acte de graduació de la promoció del
2004 d’Arquitectura, nomenaments d’honoris causa, així com distints actes d’obertura i clausura de curs de la Universitat i escoles.

10.2.6.3. Acords de col·laboració amb Aidima
A principi del mes de novembre, el subdirector d’Aidima, Manuel Boronat, i el director d’Antics
Alumnes de la UPV, Diego Pérez, en representació d’ambdues entitats, segellaren un conveni
de col·laboració. Amb aquest conveni s’acordà, per part d’Aidima, aportar la informació necessària sobre ofertes d’ocupació dirigides a titulats, i per part de l’Associació, la difusió en el seu
portal d’ocupació, Poliempleo.com.
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10.2.6.4. Acte commemoratiu del 25 Aniversari de la Promoció 79-80 d’Enginyers
Tècnics Industrials Elèctrics
El divendres 16 de desembre es va celebrar el 25 Aniversari de la Promoció del 79-80 d’Enginyers
Tècnics Industrials Elèctrics de la UPV.
Aquesta trobada s’organitzà a instàncies d’algun dels antics alumnes d’aquesta promoció i disposà del suport i la participació de la seua antiga escola, el seu col·legi professional i l’Associació
d’Antics Alumnes de la UPV.
Al llarg de la jornada, els assistents van poder gaudir d’una visita a les noves instal·lacions
de la seua antiga escola, d’un acte en què es lliuraren plaques commemoratives i records de
l’esdeveniment, i una assistència a la seu del col·legi professional.
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