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1.1. Discurs del Sr. Rector Magnífic
HONORABLE SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ

SR. RECTOR MAGNÍFIC DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

SR. PRESIDENT DEL CONSELL SOCIAL

SR. SECRETARI GENERAL

HONORABLE SRA. CONSELLERA DE CULTURA I ESPORT

DISTINGIDES AUTORITATS

FAMILIARS DEL SR. AMANDO BLANQUER

PROFESSORAT

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

ALUMNAT

SENYORES I SENYORS

Agraïsc la presència de tots vostès avui ací, en aquest acte acadèmic de rellevància indubtable en el ritual universitari i 
que any rere any ens convoca per a inaugurar el nou curs acadèmic.

Les meues primeres paraules necessàriament han de ser d’agraïment i felicitació al nostre company, el professor Felipe 
Garín Llombart, per la seua brillant dissertació sobre la vida i obra d’aquest il·lustre valencià: Joaquim Sorolla, que ha 
constituït tot un detall d’oportunitat atesa l’excel·lent exposició que sobre la pintura del genial artista podrem gaudir a la 
nostra ciutat.

No és la primera, ni serà l’última vegada, que correspon a un professor de la nostra Facultat de Belles Arts pronunciar la 
Lliçó Inaugural en aquest Paranimf per a parlar d’assumptes artístics. És obligatori assenyalar que un any més, la nostra 
Facultat apareix considerada com el millor centre universitari espanyol en formació artística. Des d’ací, la nostra felicitació 
als tots els seus membres actuals, així com als que, a final dels setanta, van tenir la iniciativa encertada d’incorporar-la a 
aquesta universitat. 

Avui, no solament formen part estructural de la nostra Universitat, sinó també m’atrevisc a dir que haurien d’estar en les 
senyes d’identitat de la UPV. Molts de vostès em deuen haver sentit dir ja en altres actes, que al lema que acull la nostra 
institució: “Ex Technica Progressio”, caldria sumar-hi un nou vocable, per a dir: “Ex Ars et Technica Progressio”, 
iniciativa que en un termini no molt llunyà ens agradaria animar.

En aquest camí del reconeixement d’allò artístic i d’allò creatiu, cal situar l’homenatge merescut que la nostra Universitat 
ha volgut tributar a títol pòstum al nostre cèlebre compositor Sr. Amando Blanquer. La seua extensa i intensa producció 
musical disposa de més d’un centenar de peces musicals, constitueixen una magnífica mostra de l’anomenat personalisme 
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blanquerià que, com assenyalen els musicòlegs, es caracteritza per un ric llenguatge harmònic, evocador de subtils i 
sorprenents coloracions sonores. Un bon exemple d’això, l’hem pogut apreciar en sentir la seua composició PERFUMES, 
tan ben interpretada al piano per Marisa Blanes.

La setmana passada, es va fer en aquesta universitat la conferència d’alt nivell de l’OCDE, que va tenir la presència, entre 
altres autoritats, del secretari general de l’organització, la ministra d’Educació i del nostre conseller d’Educació. El motiu 
de la conferència era fer públic l’informe titulat: La Educación Superior y las Regiones: Globalmente competitivos, 

localmente comprometidos.

Una de les principals conclusions que se’n derivaven era la necessitat que les universitats prenguen un paper molt més 
actiu en el desenvolupament regional. Per a això, es recomanava un suport més gran al binomi universitat-empresa dins 
d’un marc institucional i financer més favorable.

És clar, que el procés globalitzador és cada vegada més fort i ampli, cosa que ens obliga a ser cada dia més competitius, 
tal com bé assenyala el Nobel d’Economia, Joseph Stiglitz, qui en la seua obra El malestar de la globalització, alerta 
sobre els riscos que implica un fenomen que, si bé ofereix oportunitats generalitzades, solament els verdaderament 
preparats per a afrontar aquests nous reptes es troben amb possibilitats reals d’assolir-les. En aquest sentit, no oblidem 
que estem en l’era del coneixement en què el principal actiu és el capital humà i en què la formació es configura com un 
element essencial. N’hi ha prou amb veure com els primers països per índex de competitivitat global, segons el World 
Economic Forum, destaquen pel nivell de finançament en termes de percentatge del PIB en educació superior i I+D.

D’altra banda, el compromís puntual es fa més necessari que mai, ja que hem d’arribar des d’allò local a allò global, des 
de la particularitat a la universalitat, com apunta l’economista francès Thierry Jeantet, qui quan parla de glocalització, ens 
recorda que la globalitat no pot anul·lar les nostres senyes d’identitat, el nostre patrimoni cultural i social. Ans al contrari, 
ha d’enfortir-lo i oferir-lo al conjunt dels pobles. Per descomptat, les universitats també hi hem de prendre part activa.

En aquesta universitat s’han emprès accions i programes que van en aquesta direcció de l’enfortiment de les relacions 
universitat-empresa, i que evidencien el nostre compromís amb aquesta nova missió de les universitats en el segle xxi. 
Així, entenem la creació de la Ciutat Politècnica de la Innovació, vaixell almirall de la nostra interacció amb el teixit empre-
sarial, amb la finalitat d’addicionar valor a l’activitat de les nostres empreses i ampliar les possibilitats de desenvolupament 
de la mateixa universitat.

Així, hem posat en marxa programes, com ara el de Càtedres d’Empresa, en què ja se superen la trentena, i desborda les 
previsions més optimistes, gràcies a l’entrega entusiasta de molts membres d’aquesta comunitat. 

També volem destacar alguns actes que van més enllà de la testimonialitat, com és reconèixer el paper de l’empresa a 
generar riquesa i ocupació, i molt singularment, els mèrits personals i professionals de l’empresariat.

En aquesta clau es pot entendre el nomenament del nostre últim doctor honoris causa, el Sr. Juan Roig, la companyia 
del qual, MERCADONA, és la firma espanyola de més reconeixement i la quarta del món, segons la revista Forbes en 
publicar els resultats de l’estudi del Reputation Institute.
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Aquestes actuacions internes que testimonien l’esforç i treball en aquesta direcció de tota la comunitat universitària, tam-
bé troben el seu reflex a l’exterior, i corrobora la bona orientació que ens hem fixat en el nostre rumb. De nou, en l’última 
publicació de la Fundació CYD, la nostra universitat apareix com la primera en la producció de patents, i a més és la 
primera en creació de spin-offs, i es consolida com una de les cinc amb una xifra d’ingressos en I+D total més alta. En 
el rànquing de Xangai, un dels referents ineludibles del panorama universitari internacional, la Universitat Politècnica de 
Valencia apareix entre les cinc millors espanyoles.

Endemés, no podem oblidar que estem en un moment històric d’importants canvis, probablement el de més conseqüèn-
cies de les últimes dècades. Sembla molt probable que aquest mateix mes d’octubre vegen la llum dos reials decrets 
importants: el relatiu a l’ordenació dels ensenyaments universitaris, que fixarà el nou mapa curricular, i el d’acreditacions 
del professorat. 

El primer hem de veure’l com una oportunitat que hem d’aprofitar per a ordenar i racionalitzar la nostra oferta curricular, i 
prescindir de títols d’escassa demanda i interès social, però oferint uns altres nous que facen la nostra oferta més atractiva 
en conjunt. 

Quant al decret d’acreditacions, és cert que presuposa una notable exigència, però no és menys que planteja més segu-
retat i transparència en la carrera i promoció del professorat. Les últimes dades de reconeixement d’activitat investigadora 
del nostre professorat, –els coneguts sexennis– en consignen un flux de concessió superior al vuitanta per cent dels 
sol·licitats. Aquest percentatge és un dels més alts dels últims anys i ens permet afrontar els canvis imminents amb opti-
misme raonable.

Un dels fets més destacables del passat curs acadèmic a la Universitat Politècnica de València va ser la culminació dels 
treballs d’elaboració del nostre Pla Estratègic, amb l’aprovació per unanimitat pel nostre Consell de Govern i el nostre 
Consell Social. D’aquest últim cal els elogis que li dedicaren, que suposen una mostra clara de suport i ànim.

En el Pla es contenen els eixos estratègics, objectius i accions que constituiran el marc de la política de govern d’aquesta 
institució per als pròxims anys, i que amb l’ajuda i esforç de tots, constituirà un element clau en la millora i més reconeixe-
ment d’aquesta universitat, i que ens permet continuar avançant i situar-la entre les millors del seu entorn.

Aquest document que la setmana passada presentàrem al Claustre Universitari, planteja un compromís explícit, ja que 
incorpora, al seu torn, una sèrie d’indicadors que ens en permetran el seguiment i l’avaluació del grau de compliment. El 
nostre agraïment a tots els membres de la comunitat que han volgut contribuir amb la seua col·laboració en l’elaboració, 
i han enviat suggeriments i observacions al fòrum obert en el nostre web, i especialment les més de 170 persones que 
han participat en els distints grups i subgrups de treball, així com als 22 membres de la comissió constituïda a aquest 
efecte, tant externs com interns i de manera molt particular el professor i vicerector, Sr. Francisco Mora, que ha tingut la 
responsabilitat com a president d’aquesta comissió de liderar el procés.

Inevitablement, no podem oblidar-nos d’un dels temes que més preocupa les universitats, i que no és un altre que el 
finançament. Afortunadament, és ben cert que tant l’Administració central com la valenciana han entès la necessitat d’un 
compromís financer més gran amb l’educació superior i la I+D. Ambdues han manifestat aquesta sensibilitat reiteradament 
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en el seu discurs polític i fins i tot l’han incorporat pressupostàriament, però les xifres encara avui queden prou lluny de 
l’esforç en despesa en la matèria que realitzen els països més avançats del nostre entorn pròxim.

Hem reconegut públicament, i ho fem de nou ara, l’esforç pressupostari de la Generalitat Valenciana amb les seues uni-
versitats, en situar-nos en els primers llocs de finançament de l’Estat. Però també hem d’afirmar que les universitats han 
fet els deures i han tret profit als talents rebuts. N’hi ha prou amb assenyalar que dues universitats valencianes apareixen 
entre les cinc millors d’Espanya en el rànquing de Xangai esmentat, a més de situar-se entre les primeres en ingressos 
totals per I+D.

Des d’aquesta perspectiva, agraïm la pròrroga del finançament per al 2008 en els termes explicitats en l’acord subscrit al 
seu dia amb la Generalitat i que confiem que s’atenga dins del termini i en la forma adequada.

Dit això, apel·lem perquè s’agilite l’elaboració d’un nou pla pluriennal de finançament que preveja les nostres necessitats 
amb vista a afrontar els nous reptes que suposa l’espai europeu d’educació superior i investigació i que aquest pla reculla 
com a indicadors el nivell d’activitat i resultats.

Desitgem felicitar a tot l’alumnat que va finalitzar els seus estudis de grau i postgrau, com a egressats d’aquesta universi-
tat, són els nostres millors ambaixadors. També al nostre professorat i personal que han promocionat en la seua carrera 
acadèmica i professional, com els que han obtingut un nou sexenni de reconeixement a la seua activitat investigadora. 
Els seus èxits professionals individualment són l’èxit de la nostra Universitat com a totalitat; felicitats i gràcies pels seus 
èxits i esforços.

La nostra més calorosa benvinguda a qui de nou s’incorpora a aquesta comunitat universitària: professorat, personal 
d’administració i servei i alumnes. Que sàpiguen que s’incorporen a una gran institució acadèmica, que els obri els braços 
i espera d’ells la millor cosa i que els donarà en justa correspondència el millor de si mateixa. 

En aquest punt, volem deixar constància de l’agraïment i el reconeixement a la labor desenvolupada pels companys que 
cessen en les seues activitats per jubilació –siga d’ofici o voluntàriament anticipada– i un record emocionat per als que 
ens van abandonar. 

Aquests últims mesos han sigut especialment dolorosos per la pèrdua de tres companys volguts, el professor José Luis Roig, 
de la Facultat de BA; el professor Camilo Miró, de l’ETSMRE, i el professor José Luis Carretero, de l’ETSEA. Però la vida 
continua i el millor tribut que es pot retre a la memòria i al treball d’aquests companys i dels que junt amb ells feren i han fet 
que la nostra Universitat siga el que és avui, passa per continuar treballant per millorar dia rere dia i assolir noves metes. 

Aquest any pròxim celebrarem els 40 anys del naixement de la nostra Universitat, ja que el 1968 es va crear l’Institut 
Politècnic i anys més tard, el 1971, es va constituir com a Universitat Politècnica de València. 

Des d’ací els cite i convoque a participar activament en els diferents esdeveniments i accions que amb aquest motiu es 
programaran. Estem convençuts que aquesta serà una magnífica oportunitat per a reforçar, mitjançant el coneixement del 
que fem i som, la nostra presència a la Comunitat Valenciana. Sent la Universitat Politècnica de València una institució 
pública, el nostre patrimoni és de tots els valencians i desitgem que ens perceben com a seua i se’n senten orgullosos.
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La Universitat Politècnica de València afronta amb optimisme i confiança el futur. Som conscients dels importants desafia-
ments i canvis que s’acosten, hi veiem l’oportunitat de seguir millorant. Per a aquesta Universitat, emprenedora i orgullosa 
de la seua trajectòria, el futur és un projecte col·lectiu que ha de créixer des del seu compromís amb la societat.

Moltes gràcies a tots.



1.2. Discurs del Sr. Secretari General
SR. RECTOR MGFC.

HONORABLE SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ

SR. RECTOR MGFC. DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

SR. PRESIDENT DEL CONSELL SOCIAL

DIGNÍSSIMES AUTORITATS

PAS,  PDI I ALUMNES 

SENYORES I SENYORS

En un curs en què s’ha modificat parcialment la Llei Orgànica d’Universitats, s’ha aprovat la Llei de Coordinació del Siste-
ma Universitari Valencià i s’han publicat els projectes d’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i de regulació 
del règim dels concursos d’accés als cossos docents universitaris, la Universitat Politècnica de València ha continuat amb 
la seua intensa activitat al servei de la societat valenciana.

Una universitat que té la voluntat de dur a terme les reformes necessàries per tal d’encarar amb èxit les demandes de la 
societat, que té el compromís de retre regularment comptes a la societat valenciana, així com el d’avaluació dels resultats 
docents, d’investigació i de gestió de les unitats i les persones.

Per tot això, ha elaborat i aprovat durant aquest curs un Pla Estratègic per als anys 2007-2014, en què han participat 
prop de 200 persones.

Un pla articulat entorn de cinc eixos que inclou 16 objectius estratègics amb els indicadors corresponents, 35 línies es-
tratègiques,  53 plans d’acció i una visió molt clara: la Universitat Politècnica de València és una universitat innovadora al 
servei de la societat i el seu progrés;  excel·lent en la formació de professionals i la investigació.

Durant el curs 2006-2007 s’han incorporat per primera vegada a la nostra universitat 5.151 alumnes dels més de 34 mil 
que han cursat alguna de les 47 titulacions de primer i segon cicles o algun dels 33 programes de postgrau oficial que 
s’imparteixen en una universitat estructurada entorn de 15 centres docents, 44 departaments, 15 instituts universitaris 
d’investigació i 28 estructures pròpies d’investigació.

Un total de 2.193 alumnes han seguit els estudis de doctorat. S’han defensat 197 tesis doctorals i 337 alumnes han 
acreditat la suficiència investigadora.

Davant del procés d’adaptació a l’espai europeu d’educació superior i de la implantació dels nous títols de grau, les escoles 
d’Agrònoms i del Medi Rural i Enologia, amb el suport del Rectorat, van formalitzar la voluntat d’integrar-se en un únic centre.

El protocol i el cronograma de la integració, basat en l’adequació de nous espais al campus de Vera que possibilitaran el 
trasllat de l’actual Escola del Medi Rural i Enologia, els ha aprovat el Consell de Govern i el Consell Social.

16

Discurs D’obertura –curs 2007-2008–



Discurs D’obertura –curs 2007-2008–
Discurs del Sr. Secretari General

17

La Facultat d’Informàtica i l’Escola d’Informàtica Aplicada han acordat també iniciar el procés amb vista a la integració en 
un únic centre docent.

Amb la finalitat bàsica de complementar la formació de l’alumnat mitjançant l’experiència laboral per a enfortir-ne 
l’ocupabilitat, s’ha creat la Fundació Servipoli, una entitat sense ànim de lucre de la Universitat Politècnica de Va-
lència, que desenvoluparà les seues activitats, preferentment, en l’àmbit de la mateixa universitat i en el territori de la 
Comunitat Valenciana.

El programa de càtedres d’empresa, posat en funcionament ara fa dos anys, s’ha incrementat considerablement 
durant el curs passat. Actualment, són 33 les càtedres d’empresa en funcionament, amb una aportació econòmica anual 
de prop d’1.2 milions d’euros.

Les càtedres d’empresa són una manera d’establir una àmplia i continuada col·laboració entre les empreses i entitats i la 
Universitat Politècnica de València, per tal de desenvolupar objectius de docència, investigació, transferència i divulgació 
de la tecnologia i el coneixement. 

La formació permanent ha continuat creixent durant el curs passat. S’han impartit més de 60 mil hores de formació a 
més de 45 mil alumnes. Això ha suposat uns ingressos de 8.6 milions d’euros. 

El Consell Social premia, des de fa anys, l’excel·lència en matèria d’estudis, docència i cooperació universitat-societat. Cal 
destacar de l’edició d’enguany el premi a Francisco Ros Casares, en la categoria d’empreses; a la Facultat de Medicina 
i Odontologia de la Universitat de València-Estudi General, en la categoria de centres d’investigació, i a l’Ajuntament de 
València, en la categoria d’entitats.

Les activitats d’I+D+i han experimentat durant 2006, en termes generals, un augment del 27,2%, cosa que situa en 
més de 53 milions d’euros el conjunt de les activitats amb finançament extern. Aquest fort creixement es deu principalment 
a la investigació contractada i de suport tecnològic.

La I+D contractada, que inclou projectes sota demanda d’empreses públiques i privades, suposa prop de 30 milions 
d’euros, dels quals el 61% prové d’empreses i el 26% de l’Administració. 

Durant 2006 la nostra universitat ha col·laborat, en matèria d’investigació, amb prop de 2.000 empreses, que suposen el 
62% del total d’entitats col·laboradores. Dues terceres parts d’aquestes tenen l’origen a la Comunitat Valenciana.

La investigació competitiva, basada en un procés d’avaluació i selecció en règim de concurrència amb altres propostes, 
suposa més de 20 milions d’euros, dels quals el 59% provenen de l’Administració de l’Estat, el 22% de la Unió Europea i 
el 16% de la Generalitat, en un total de 732 accions. 

Durant el curs passat s’ha investit doctor honoris causa el destacat empresari valencià Sr. Juan Roig. En els propers 
mesos, es procedirà a la investidura dels nomenats aquest curs: el Sr. Enrique Iglesia i el Sr. Valentín Fuster. 

Al mes de març de 2007, i en un acte celebrat en aquest mateix Paranimf, 186 membres de la nostra comunitat universi-
tària van rebre per primera vegada la Medalla xxv Anys de servei a la Universitat.
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El passat 20 de juny, en un emotiu acte que va tenir lloc al campus de Vera, es va lliurar la medalla concedida pel Consell 
de Govern a la Sra. Juana Portaceli, la nostra estimada metgessa durant 32 anys, i es va descobrir l’escultura commemo-
rativa feta per l’escultor Esteve Edo.

El pressupost aprovat pel Consell Social per a l’exercici de 2007 supera els 354 milions d’euros. Cal destacar entre els 
programes de millora docent i d’I+D+i els referents a la dotació per a la transformació de fins a 300 places de professor 
titular d’escola universitària en titular d’universitat, l’ampliació de la dotació del Pla d’Equipament Docent i el programa per 
a potenciar l’activitat d’I+D+i amb investigadors d’excel·lència.

En matèria d’infraestructures docents i d’investigació, es troben en execució en aquest moment les darreres obres 
que completaran el pla director, com ara el nou edifici de la Facultat de Belles Arts i l’aparcament subterrani; l’edifici per a 
l’Escola del Medi Rural i Enologia; la rehabilitació de l’Escola d’Arquitectura; l’ampliació de l’Escola de Teleco i el Centre 
de Llengües; la biblioteca, aparcament i urbanització del campus de Gandia; la urbanització i aparcaments del campus 
d’Alcoi, així com la 3a fase de l’edifici principal de la Ciutat Politècnica de la Innovació i els laboratoris de nanofotònica. 

Al desembre de 2006 es va publicar el número 0 del Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València, una 
publicació de caràcter mensual amb l’objectiu d’assolir una major transparència en la informació i garantir seguretat jurí-
dica als membres de la nostra universitat.

El Butlletí, que es publica en format electrònic i en paper, inclou els acords dels òrgans de govern de la Universitat, així 
com altres resolucions i disposicions d’interès general per a la nostra comunitat universitària.

També, s’ha posat en funcionament enguany el Registre Oficial de Convenis de la UPV, amb la intenció de recollir 
els que signa la nostra universitat amb altres institucions públiques i privades. A hores d’ara, es troba en la darrera fase  
d’implantació i n’ha registrat ja més de 400 de nous.

Pegasus és el programa de millora en la gestió de l’administració i els serveis universitaris que la nostra universitat va 
posar en funcionament l’any 2006. Després d’identificar, definir i diagramar els processos clau i els procediments asso-
ciats, durant aquest curs s’han elaborat i publicat les cartes de serveis de les 21 unitats participants.

De manera inevitablement esquemàtica i resumida, aquestes han estat algunes de les dades més rellevants del passat 
curs acadèmic. Avui encetem un altre de nou en el qual la nostra universitat celebrarà el 40 aniversari amb una àmplia 
varietat d’actes, on esperem la màxima participació de tots els membres de la comunitat universitària. Moltes gràcies.
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2.1. Equip de Govern del curs acadèmic 2007-2008

Rector

Juan Juliá Igual

Vicerector de Coordinació i Planificació Econòmica

Francisco José Mora Mas

Vicerector de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions

Miguel Ferrando Bataller 
(fins al 23 de juliol de 2008)

Vicente Juan Botti Navarro 
(des del 24 de juliol de 2008)

Vicerector d’Infraestructura i Manteniment

Arturo Martínez Boquera

Vicerector dels Campus

Juan Manuel Gisbert Blanquer 

Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat

José Luis Berné Valero

Vicerector d’Estudis i Convergència Europea

Vicent Esteban Chapapría 
(fins al 23 de juliol de 2008)

Miguel Ángel Fernández Prada 
(des del 24 de juliol de 2008)

Vicerector d’Alumnat i Intercanvi 

(Aquest vicerectorat es va suprimir el 23 de juliol de 2008)

Juan Miguel Martínez Rubio
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Vicerector d’Alumnat

(Aquest vicerectorat es va crear el 24 de juliol de 2008)

Eduardo Vicens Salort

Vicerectora de Postgrau i Formació Permanent 
(Aquest vicerectorat es va suprimir el 23 de juliol de 2008)

Amparo Chiralt Boix

Vicerector d’Investigació, Desenvolupament i Innovació 

(Aquest vicerectorat es va suprimir el 23 de juliol de 2008)

Eduardo Vicens Salort

Vicerectora d’Investigació

(Aquest vicerectorat es va crear el 24 de juliol de 2008)

Amparo Chiralt Boix

Vicerector de Cultura

Juan Bautista Peiró López

Vicerector de Cooperació i Projectes de Desenvolupament 

(Aquest vicerectorat es va suprimir el 23 de juliol de 2008)

Francisco Morant Anglada

Vicerector d’Esports

Ángel Francisco Benito Beorlegui

Vicerectora d’Assumptes Socials i Cooperació 
(Aquest vicerectorat es va crear el 24 de juliol de 2008)

María Pilar Santamarina Siurana

Vicerector de Relacions Institucionals i Intercanvi Acadèmic 
(Aquest vicerectorat es va crear el 24 de juliol de 2008)

Juan Miguel Martínez Rubio

Directora delegada de Relacions Institucionals i Assumptes Socials 
(Aquesta direcció delegada es va suprimir el 23 de juliol de 2008)

María Pilar Santamarina Siurana
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Director delegat d’Acció Internacional

Gumersindo Verdú Martín

Director delegat de Comunicació i Imatge

Antonio Hervás Jorge

Director delegat de Polítiques d’Ocupació

José Carlos Ayats Salt

Director delegat de Formació Permanent i a Distància 
(Aquesta direcció delegada es va crear el 24 de juliol de 2008)

Miguel Ferrando Bataller

Secretari general

Vicent Castellano i Cervera

Gerent

José Antonio Pérez García
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Rector

Juan Juliá Igual

Secretari general

Vicent Castellano i Cervera

Gerent

José Antonio Pérez García

Vicerectors

Ángel Francisco Benito Beorlegui

Arturo Martínez Boquera

Juan Miguel Martínez Rubio

Francisco José Morant Anglada (fins al 23 de juliol de 2008)

Miguel Ángel Fernández Prada (des del 24 de juliol de 2008)

Directors de centre

José Aguilar Herrando (fins al 6 de juliol de 2008)

Vicent de Esteban Chapapría (des del 7 de juliol de 2008)

Enrique Ballester Sarrias

Ignacio Bosch Reig (fins al 6 de juliol de 2008)

Ana Llopis Reyna (des del 7 de juliol de 2008)

Juan Jaime Cano Hurtado (fins al 6 de juliol de 2008)

Miguel Andrés Martínez Iranzo (des del 7 de juliol de 2008)

Rafael Capuz Lladró (fins al 6 de juliol de 2008)

Rafael Sánchez Grandía  (des del 7 de juliol de 2008)

Nemesio Fernández Martínez

Mª Manuela Fernández Méndez

Francisco García García

Santiago Guillem Picó

Enrique Juan Masiá Buades

Ismael Moya Clemente

Elías Miguel Pérez García
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Elías de los Reyes Davó (fins al 6 de juliol de 2008)

Juan Vicente Balbastre Tejedor (des del 7 de juliol de 2008)

Antonio Robles Martínez

Emilio Sanchis Arnal

Delegat d’alumnes

Juan Carlos González López

Professorat funcionari doctor

Javier Alcaraz Soria 

Joaquín Aldás Ruiz 

Ana Belén Anquela Julián 

Pablo Aragonés Beltrán 

Fernando Aranda Navarro 

José Manuel Barat Baviera

Vicente Barón Linares

María Inmaculada Bautista Carrascosa 

Francisco Belmar Ibáñez 

Javier Benlloch Marco 

José Luis Berné Valero 

José Antonio Bonet Solves 

Federico Jesús Bonet Zapater 

Vicente Juan Botti Navarro 

Rafael Bru García 

Fernando Brusola Simón 

Juan Manuel Buitrago Vera 

Enrique Cabrera Marcet 

Luis Javier Cañada Ribera 

Salvador Fernando Capuz Rizo 

Mª Desamparados Carbonell Tatay 

José Carles Genovés 

Andrés Carrión García 

2.2. Claustre Universitari
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Francisco Javier Cases Iborra 

Matilde Celma Giménez 

Mª Amparo Chiralt Boix 

Francisco Javier Claramunt Busó 

María Dolores Climent Morató 

José Vicente Colomer Ferrándiz 

Vicente Conejero Tomás 

Rafael Cortés Gimeno 

Julio Delgado Gomis 

José Mª Desantes Fernández 

Mª Teresa Doménech Carbó 

Ismael Vicente Escrivá Piqueras 

Vicent de Esteban Chapapría 

Carmen Femenía Ribera 

Miguel Ferrando Bataller 

José Vicente Ferrando Corell 

Alberto José Ferrer Riquelme 

Emilio Figueres Amorós 

Pedro Fito Maupoey 

Mariano Fos Causera 

Francisco Javier Fuenmayor Fernández 

Vicente Galvañ Llopis 

Gabriel Garcerá Sanfeliu

Ángela García Codoñer 

Mª Desamparados García Luis 

Hermenegildo Gil Gómez 

Miguel Ángel Gil Sauri 

Pedro Joaquín Gil Vicente 

Eduardo José Gilabert Pérez 

Ana Mª Gimeno Sanz 

Damián Ginestar Peiró 

Juan Manuel Gisbert Blanquer 

Carmen Gómez Benito 

José Luis Gómez Ribelles 

Eliseo Gómez-Senent Martínez 

Alberto González Salvador 

Francisco de Asís Gozálvez Benavente 

Carlos Gracia López 

José Luis Gutiérrez Montes 

Francisco Ángel Izquierdo Silvestre 

Lucas Antonio Jódar Sánchez 

María Concepción Jordá Gutiérrez 

Miguel Jover Cerdá 

Manuel Ramón Lecuona López 

Vicente León Martínez

Juan Llavería Arasa 

Jaime Llinares Galiana 

Jorge Llopis Verdú 

Mª Carmen Lloret Ferrándiz 

María Nuria Lloret Romero 

Salvador Vicente López Galarza 

Jaime Lora García 

José María Lozano Velasco 

Vicente Macián Martínez 

José Antonio Madrid García 

Juan Bautista Marco Segura 

Albert Marín Sanchis 

Miguel Martín Monerris 

Emilio José Martínez Arroyo 

Miguel Andrés Martínez Iranzo 

Ana Martínez Pastor 

Vicente Mas Llorens 

Vicente Mata Amela 

José María Meseguer Dueñas 

María Blanca de Miguel Molina 

Pedro Miguel Sosa 

Mª del Carmen Millán González 

Mª Pilar Molina Pons 
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José Juan Monfort Lleonart 

Amparo Violeta Montoliu Soler 

Rafael Montoya Villena 

José Mª Monzó Balbuena 

Francisco José Mora Mas 

Adolfo Muñoz García 

Pablo José Navarro Esteve 

Juan Francisco Noguera Giménez 

Fernando Nuez Viñals 

Mª Dolores Ortolá Ortolá 

Enric Palau Martín-Portugués 

Bernardo Pascual España 

Óscar Pastor López 

Jorge Juan Payá Bernabeu 

Francisco Payri González 

Juan Bautista Peiró López 

Mª Cristina Pérez Guillot 

Valentín Pérez Herranz 

Alfredo Peris Manguillot 

Vicent Josep Pla Boscà 

Marcial Pla Torres 

Carlos Plasencia Climent 

Ana Pont Sanjuán 

Manuel Jesús Ramírez Blanco 

Miguel Jorge Reig Pérez 

Vicent Miquel Rodrigo Peñarrocha 

José Roger Folch 

Luis Antonio Roig Picazo 

M. Pilar Roig Picazo 

Fernando Romero Saura 

José Luis Ros Andreu 

Juan Antonio Rovira Soler 

Julián José Salt Llobregat 

Antonio José Samo Lumbreras 
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Ángel Sebastiá Cortés 

Encarnación Segarra Soriano 

Baldomero Segura García del Río 

Luis Segura Gomis 

Juan José Serrano Martín 

Ricardo José Server Izquierdo 

Manuel Silvestre Visa 

Víctor Manuel Soto Francés 

Andrés Martín Terrasa Barrena 

Silvia Mª Terrasa Barrena 

Luisa María Tolosa Robledo 

Luis María José Val Manterola 

José Joaquín Vallés Prada 

Eduardo Vendrell Vidal 

Gumersindo Jesús Verdú Martín 

Eduardo Vicens Salort 

Frances Irene Watts Hooge 

Resta de professorat

Lucía Agud Albesa 

Miguel Ardid Ramírez 

José Carlos Ayats Salt

Marilda Azulay Tapiero 

Sergio Baselga Moreno 

Sara Blanc Clavero 

José Salvador Blanes Doménech 

Teodomiro Boronat Vitoria 

Juan Antonio Canales Hidalgo 

Roberto Capilla Lladró 

María Luisa Collado López 

José Alberto Conejero Casares 

Josefa Contreras Fernández 

Antonio Cucala Félix 

Ernesto Jesús Fenollosa Forner 
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Antonia Ferrer Sapena 

Gabriel García Martínez 

Vicent Giner Bosch 

Juan Francisco Giner Gonzálbez 

Luis Gómez Moya 

Pablo González Altozano 

David Jornet Casanova 

Andrés Lapuebla Ferri 

José Vicente Lidón Roger

José Ramón López Yeste

Víctor David Martínez Gómez 

Mª del Rosario de Miguel Molina 

Cristóbal Javier Miralles Insa 

Ignacio Miró Orozco 

Ricardo Pérez Herrerías 

José Luis Poza Luján 

José Enrique Priego de los Santos 

Eduardo Rojas Briales 

Juan Ángel Saiz Jiménez 

Almanzor Sapena Piera 

Vicente de Vicente Valiente 

Ajudants i personal d’investigació

Luis Antonio Búrdalo Rapa 

Abel García Bernabé 

Jaime Gimeno García 

Xandra Marcelle Margot

Jaime Martín Díaz 

Ana María Navarro Bosch 

Paula Santiago Martín de Madrid

José María Seguí Simarro 

Alumnes

Taisa Alemany Asensi 

Gemma Alfonso Sánchez 

Jorge Álvarez Carrillo 

Virginia Barrilero Sanchis 

José Esteban Calabuig Castro 

Mercedes Campillo Pascual 

Juan Castellanos Ferrer 

Joaquín Catalá Lloret 

Tomas Diande Da Costa Lopes 

Joaquim Egea Maño 

Damián Esteve Soriano 

Adrián Ferrer Gomar 

Francesc Xavier Ferri Fayos 

Raúl Font Rodríguez 

Carlos Gahete Arias 

Francisco Javier Ganau Martínez

Miriam García Ibáñez 

Federico José García López 

Sandra Gimena Avellán 

Rafael Manuel Gorgues Tórtola 

Diego José Hernández García 

David Jovani Sales 

Laura Juan López 

Yun Joi Kwan Fernández 

Andrea Llorca Navarro 

Ismael Llorens Marquina 

Antonio Lloret Vidal 

Manuel Llupart Sancho 

José Luis López Campos 

Pedro Ramón López García 

María del Pilar Lucena Rodríguez 

Marta Luz Martínez 

Alfonso Antonio Machado Benito 

Pedro Martínez Fernández 

Ignacio Martínez Soler 

Giorgiana Eliza Matei 
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Personal d’administració i serveis

Alberto Adalid Huerta 

Antonio Aparisi Miralles 

Mª Cristina Blasco Solsona 

Josep Lluís Bustos i Mateo 

José Ricardo Canet Aranda 

Jesús Cano Calvo 

Isabel Chiner Signes 

Francisco Rafael Domínguez Gómez 

Ramiro Fernando Ejarque Terrádez 

Amparo Escribá Casa 

Sergio Fernández Burguete 

Vicente Gómez Sabater 

Jerónimo Illueca Cuesta 

Juana Oliver Talens 

Vicente Javier Ortiz Gallart 

Alonso Pérez Tébar 

Julia Sánchez Córdoba 

José Segovia Rueda 

Bartolomé Soler Arnau 

Antonio Terrones Server 

Consuelo Vallés Prima 

Enric Miralles Navarro 

Rubén Moreno Prosper 

David Muñoz Andrés 

Luis David Murillo Valero 

Juan Pablo Navarro Batet 

Santiago Palacios Guillem 

María Luisa Pérez Vergara 

Mercedes Piedras Hidalgo 

Rodrigo Platero Montero 

David Raga Rojas 

Lucia Rodríguez Condes 

Iván Rodríguez Sastre

Paula Roig Chirivella 

Janire Lourdes Roldán Arberas 

Juan Rubio Máñez 

Francisco Javier Salar Sotillos 

Inés Sánchez Giner 

Susana Micaela Santonja Marí 

Andrea Gisele Siscar Cordero 

Marta Subh López 

Eva Lorena Tur García 

María del Carmen Vivó Muñoz 



2.3. Consell Social
President

Rafael Ferrando Giner

Vocals acadèmics

Juan Juliá Igual (Rector magnífic - membre nat)

Vicent Castellano i Cervera (Secretari general - membre nat)

José Antonio Pérez García (Gerent - membre nat)

Vicente Mas Llorens (Representant del Consell de Govern)

Jesús Cano Calvo (Representant del Consell de Govern)

Juan Carlos González López (Representant del Consell de Govern)

Vocals socials

Damián Frontera Roig (Designat per associacions empresarials)

Juan Cámara Gil (Designat per associacions empresarials)

Vicente Lafuente Martínez (Designat per associacions empresarials)

Albert Taberner Ferrer (Designat per associacions sindicals)

Guillermo Martí Peris (Designat per associacions sindicals)

Josep Manuel Picó Tormo (Designat per associacions sindicals)

Emilio del Toro Gálvez (Designat per l’Ajuntament de València)

Fernando Zárraga Quintana (Designat per les cambres oficials)

Francisco Garzón Cuevas (Designat pels col·legis professionals)

Alfredo Quesada Ibánez (Designat pel conseller d’Educació)

Juan Vicente Lladró Roig (Designat pel conseller d’Educació)

Rafael Aznar Garrigues (Designat pel conseller d’Educació)

Florentino Pérez Juste (Designat pel conseller d’Empresa)

Purificación Martí Fenollosa (Designada per la Diputació de València) (fins a novembre de 2007)

José Manuel Haro Gil (Designat per la Diputació de València) (a partir de novembre de 2007)

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)
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Secretària

Déborah Salom Ciscar

2.3.1. Activitats del Consell Social el 2007

2.3.1.1. XXXI Jornades de Consells Socials de les Universitats Públiques Espanyoles
Data: 22 i 23 de novembre de 2007 ●

Lloc de realització: Universitat de Còrdova ●

Organitza: Conferència Nacional dels Consells Socials de les Universitats Públiques Espanyoles, Fòrum de Con- ●
sells Socials de les Universitats Públiques Andaluses i el Consell Social de la Universitat de Còrdova.

Les jornades foren inaugurades pel Sr. José Manuel Roldán Nogueras, rector de la Universitat de Còrdova; la Sra.  ●
Rosa Aguilar Rivero, alcaldessa de Còrdova; el Sr. Francisco Vallejo Serrano, conseller d’Innovació, Ciència i Em-
presa de la Junta d’Andalusia; el Sr. Javier Vidal García, director general d’Universitats del Ministeri d’Educació i 
Ciència; el Sr. José María Fluxá Ceva, president de la Conferència de Presidents dels Consells Socials; el Sr. Julio 
Revilla Saavedra, president-coordinador del Fòrum de Consells Socials d’Andalusia, i la Sra. Anabel Carrillo Lafuen-
te, presidenta del Consell Social de la Universitat de Còrdova.

Els temes que es van tractar:  ●

La comesa cívica i cultural de les universitats públiques  ○

La universitat enfront de la cultura d’innovació emergent  ○

Impacte de la internacionalització en les universitats  ○

Situació dels ensenyaments universitaris en el marc de la convergència europea  ○

2.3.1.2. Trobada Tècnica de Secretaris de Consells Socials de les Universitats Públiques Espanyoles
Data: 9 de maig ●

Lloc de realització: Sala de premsa de la Facultat de Ciències Jurídiques de la UCLM, edifici San Pedro Mártir, a la  ●
ciutat de Toledo

Organitza: Consell Social de la Universitat de Castella-la Manxa ●

Temes que es van tractar: ●

Efectes que es deriven, per als consells socials, de la reforma recent de la LOU, amb més concreció en el nostre  ○
paper en la implantació de noves titulacions. 

2.3.2. Activitats del Consell Social el 2008

2.3.2.1. Jornades de Finançament de les Universitats Públiques Espanyoles
Data: 27 i 28  de gener de 2008  ●

Lloc de realització: Universitat de Las Palmas de Gran Canaria ●

Organitza: Consell Social de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria ●
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Les jornades foren inaugurades per la Sra. Milagros Lis Brito, consellera d’Educació, Universitats, Cultura i Esports  ●
del Govern de Canàries; el Sr. José Regidor García, rector de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria; el Sr. 
Javier Vidal García, director general d’Universitats del Ministeri d’Educació i Ciència; el Sr. Lothar Siemens Hernán-
dez, president del Consell Social de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria, i el Sr. José María Fluxá Ceva, 
president de la Conferència de Consells Socials de les Universitats Públiques Espanyoles.

Temes que es van tractar: ●

El finançament universitari des de la perspectiva de les administracions educatives  ○

El finançament universitari des de la perspectiva dels agents socials demandants de serveis universitaris  ○

L’eficiència de la despesa universitària. El paper dels consells socials  ○

2.3.2.2. Jornades de Presidents i Secretaris de Consells Socials de les Universitats Públiques Espanyoles
Data: 29, 30 i 31 de maig de 2008 ●

Lloc de realització: Universitat Jaume I de Castelló ●

Organitza: Consell Social de la Universitat Jaume I ●

Les jornades foren inaugurades pel Sr. Francisco Camps Ortiz, Molt Honorable President de la Generalitat Valencia- ●
na; el Sr. Rafael Benavent Adrián, Excm. Sr. President del Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló; el Sr. 
Francisco Toledo Lobo, Rector Magnífic de la Universitat Jaume I de Castelló; el Sr. Alberto Fabra Part, Excm. Sr. 
Alcalde de l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana; el Sr. Carlos Fabra Carreras, Il·lm. Sr. President de l’Excma. 
Diputació de Castelló; el Sr. José María Fluxá Ceva, Excm. Sr. President del Consell Social de la Universitat Au-
tònoma de Madrid i president de la Conferència de Presidents de Consells Socials de les Universitats Públiques 
Espanyoles.

Temes que es van tractar: ●

Problemàtica d’implantació de les noves titulacions de grau, màster i doctorat  ○

La necessitat d’una cooperació superior entre la universitat i l’empresa  ○

2.3.2.3. Universitat a la Carta, Universitat Corporativa i Universitat Pública
Data: 10 de juny ●

Lloc de realització: Biblioteca Marqués de Valdecilla, Madrid ●

Les jornades van ser inaugurades pel Sr. Carlos Berzosa Alonso-Martínez, rector de la Universitat Complutense de  ●
Madrid; el Sr. Fernando Bécker Zuazúa, director de Recursos Humans i Serveis d’Iberdrola, i el Sr. Carlos Mayor 
Oreja, president del Consell Social de la Universitat Complutense de Madrid.

Temes que es van tractar: ●

Experiències de formació de les universitats corporatives en els sectors de comunicació i banca  ○

Formar-se després de les universitats. Els consells socials com a pont entre universitats i empreses  ○

L’experiència de la universitat en la formació contínua de professionals. Vies de col·laboració entre universitats  ○
i empreses 
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2.3.3. Premis del Consell Social el 2007

2.3.3.1. Premi del Consell Social de la Universitat Politècnica de València a l’Estudiant

Reunit el jurat de la VII edició dels premis del Consell Social de la Universitat Politècnica de València a l’estudiant, l’objec-
tiu és reconèixer la trajectòria de l’estudiant no solament en el seu aspecte acadèmic sinó ressaltant-ne també l’aspecte 
humà o social. I una vegada analitzats totes les dades aportades pels diferents centres de la UPV per al dit premi, va 
acordar per unanimitat atorgar el premi a l’estudiant als alumnes següents:

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny: Betina Piqueras Fiszman ●

Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports: Carles Colomer Segura ●

Facultat de Belles Arts: Ana Esteve Llorens ●

Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials: José Marín Gómez ●

Escola Tècnica Superior del Medi Rural i Enologia: José Miguel Pons Gómez ●

Escola Politècnica Superior de Gandia: Daniel Robles Cepero ●

Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses: Francisca de Paula Serrano Montesinos ●

Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Telecomunicacions: Antonio Sánchez Matías ●

Escola Tècnica Superior d’Informàtica Aplicada: Adoración López Nieves ●

Escola Politècnica Superior d’Alcoi: Santiago Seguí Richart ●

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica: Sergio Navarro Martínez ●

Facultat d’Informàtica: Natalia Criado Pacheco ●

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura: Ricardo Carcelén González ●

Escola Tècnica Superior de Gestió en l’Edificació: Marta Braulio Gonzalo ●

Escola Tècnica Superior d’Enginyers Agrònoms: Sara Santiago Felipe ●

2.3.3.2. Premi del Consell Social al Millor Doctorand de la Universitat Politècnica de València

Reunit el jurat de la VII edició del premi al millor doctorand de la UPV, l’objectiu del qual és reconèixer les tesis doctorals 
realitzades durant el curs acadèmic 2005-2006, que es distingisquen especialment per la transferència de resultats així 
com pel seu impacte científic, tecnològic i/o d’innovació. Es tracta de premiar les iniciatives encaminades a l’ampliació del 
coneixement així com a satisfer les necessitats de les empreses i institucions i contribuir-hi a augmentar els recursos de 
la Universitat Politècnica de València i de la societat valenciana.

Una vegada analitzades totes les tesis presentades al dit premi, es va acordar per unanimitat atorgar aquest a les tesis 
presentades amb els títols següents:

“La responsabiLidad sociaL en eL cooperativismo de crédito. bases y parámetros para su modeLiza-• 
ción. eL caso-estudio deL fondo de educación y promoción”

Nom de la doctora: Inmaculada Villalonga Grañana ●
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Nom del departament: Economia i Ciències Socials ●

Àrea de coneixement: Administració i Direcció d’Empreses ●

 “La eLiminación deL bromuro de metiLo en protección de cuLtivos como modeLo mundiaL para La con-• 
servación deL medio ambiente”

Nom de la doctora: María Teresa Barrés Benlloch ●

Nom del departament: Ecosistemes Agroforestals ●

Àrea de coneixement: Agrònoms ●

“frei otto y eL instituto de estructuras Ligeras de stuttgart: una experiencia de sistematización • 
en La búsqueda de La forma resistente”

Nom del doctor: Juan María Songel González ●

Nom del departament: Composició Arquitectònica ●

Àrea de coneixement: Arquitectura ●

“estudio de La idoneidad de Las masiLLas de reLLeno en eL tratamiento de Las pinturas sobre Lienzo. • 
evoLución histórico-técnica y anáLisis físico-mecánico”

Nom de la doctora: Laura Fuster López ●

Nom del departament: Conservació i Restauració de Béns Culturals ●

Àrea de coneixement: Belles Arts ●

“caracterización estocástica de La reaLización espacio-temporaL de eventos hidroLógicos externos • 
de sequías”

Nom del doctor: Javier González Pérez ●

Nom del departament: Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient ●

Àrea de coneixement: Camins, Canals i Ports ●

“técnicas de controL y fusión sensoriaL muLtifrecuenciaLes y su apLicación a La robótica móviL”• 

Nom del doctor: Leopoldo Armesto Ángel ●

Nom del departament: Enginyeria de Sistemes i Automàtica ●

Àrea de coneixement: Industrials ●

 “momo: una infraestructura basada en grids para museos híbridos”• 

Nom del doctor: Francisco Javier Jaén Martínez ●

Nom del departament: Sistemes Informàtics i de Computació ●

Àrea de coneixement: Informàtica ●
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 “arquitectura de interconexión de redes p2p parciaLmente centraLizadas”• 

Nom del doctor: Jaime Lloret Mauri ●

Nom del departament: Comunicacions ●

Àrea de coneixement: Telecomunicacions ●

2.3.4. Premi Cooperació Universitat-Societat del Consell Social de la Universitat Politècnica de València
El Premi Cooperació Universitat-Societat, de caràcter honorífic, pretén guardonar les persones, empreses, instituts i 
centres tecnològics i entitats o fundacions sense ànim de lucre, alienes a la Universitat Politècnica de València, que han 
contribuït al desenvolupament de les relacions entre la UPV i la societat, i donar a conèixer les actuacions de la Universitat 
en la societat i de la societat en la Universitat.

Aquesta vegada, el guardó Cooperació Universitat-Societat en la categoria d’empresa s’ha atorgat a l’empresa  ●
Dimensión Informática. Carlos Pujadas, director gerent de la companyia, ha recollit el guardó amb què es vol agrair  
el compromís de l’empresa amb la formació pràctica dels estudiants de la Universitat Politècnica de València. 

En la categoria de centre tecnològic, el Consell Social UPV ha premiat l’Institut Tecnològic per a la Construcció de la  ●
Comunitat Valenciana (AIDICO) per l’estreta col·laboració mantinguda amb instituts i grups d’investigació de la Uni-
versitat Politècnica de València en matèria d’I+D+i. Ramón Congos, director gerent d’AIDICO, va recollir el guardó. 

Finalment, el Sr. Vicente Silvestre Montesinos i la Sra. Consuelo Julián de los Mártires han rebut el premi Coope- ●
ració Universitat-Societat en la categoria de persona. Amb aquest guardó, el Consell Social de la Politècnica vol 
reconèixer la donació realitzada a aquesta institució d’uns terrenys rústics situats al terme municipal de Llíria per a 
la docència i la investigació en el camp de l’enginyeria agrària. 
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2.4.1. Composició fins al 23 de juliol de 2008
Rector

Juan Juliá Igual

Secretari general

Vicent Castellano i Cervera

Gerent

José Antonio Pérez García

Membres designats pel rector

José Luis Berné Valero

Ignacio Bosch Reig

Mª 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

Mª Pilar Santamarina Siurana

José M. del Valle Villanueva

Eduardo Vicens Salort

Representants del Claustre

Federico Jesús Bonet Zapater

Rafael Capuz Lladró

María Manuela Fernández Méndez

Francisco Javier Fuenmayor Fernández

Vicente Mas Llorens

Óscar Pastor López

Alfredo Peris Manguillot

Marcial Pla Torres

M. Pilar Roig Picazo

Ángel Sebastiá Cortés

José Alberto Conejero Casares

Mª del Rosario de Miguel Molina

Ricardo Pérez Herrerías

Jaime Martín Díaz

Jordi Arjona Aroca

Jaume Garrigós i Méndez

Juan Carlos González López

Marcelino Pelayo Valero

Jesús Cano Calvo

Antonio Terrones Server

Representants de centres, departaments i insti-

tuts universitaris d’investigació

José Aguilar Herrando

Enrique Ballester Sarrias

Francisco Javier Cases Iborra

José María Desantes Fernández

Nemesio Fernández Martínez

Pedro Fito Maupoey

Santiago Guillem Picó

Pedro Miguel Sosa

Antonio Mocholí Salcedo

Juan Francisco Noguera Giménez

Francisco Payri González

Elías Miguel Pérez García

Elías de los Reyes Davó 
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Francisco Javier Fuenmayor Fernández

Eliseo Gómez-Senent Martínez

Alberto González Salvador

Vicente Mas Llorens

Óscar Pastor López

Alfredo Peris Manguillot

Carlos Plasencia Climent

M. Pilar Roig Picazo

Ángel Sebastiá Cortés

José Alberto Conejero Casares

Mª del Rosario de Miguel Molina

Ricardo Pérez Herrerías

Jaime Martín Díaz

Francesc Xavier Ferri Fayos

Carlos Gahete Arias

Juan Carlos González López

Santiago Palacios Guillem

Jesús Cano Calvo

Antonio Terrones Server

Representants de centres, departaments i instituts 

universitaris d’investigació

Enrique Ballester Sarriás

José Manuel Barat Baviera

José Capmany Francoy

José María Desantes Fernández

2.4.2. Composició des del 24 de juliol de 2008
Rector

Juan Juliá Igual

Secretari general

Vicent Castellano i Cervera

Gerent

José Antonio Pérez García

Membres designats pel rector

José Luis Berné Valero

Vicente Juan Botti Navarro

M. Amparo Chiralt Boix

Miguel Ángel Fernández Prada

Ana Llopis Reyna

Miguel Andrés Martínez Iranzo

Enrique Juan Masiá Buades

Francisco José Mora Mas

Ismael Moya Clemente

José Ismael Pastor Gimeno

Juan Bautista Peiró López

Inés Sánchez Giner

Mª Pilar Santamarina Siurana

José M. del Valle Villanueva

Eduardo Vicens Salort

Representants del Claustre

Enrique Cabrera Marcet

Luis Antonio Roig Picazo

Ricardo José Server Izquierdo

Representants del Consell Social

Juan Francisco Cámara Gil

Emilio del Toro Gálvez

Silvino Navarro Casanova
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Elías Miguel Pérez García

Antonio Robles Martínez

Ricardo José Server Izquierdo

Representants del Consell Social

Juan Francisco Cámara Gil

Emilio del Toro Gálvez

Silvino Navarro Casanova

Vicent Josep de Esteban Chapapría

Nemesio Fernández Martínez

Emilio Figueres Amorós

Pedro Fito Maupoey

Santiago Guillem Picó

Pedro Juan López Rodríguez

Pedro Miguel Sosa

Francisco Payri González

2.4.3. Comissió Permanent

2.4.3.1. Composició
President ● : Rector

Vocals ● :

Dos vicerectors designats pel rector, Francisco Mora Mas 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: Juan Carlos González López ○

Secretari ● : Secretari general

2.4.3.2. 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 les que no s’hagen assignat a cap altra comissió  ●
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2.4.4. Comissió Econòmica i de Recursos Humans

2.4.4.1. Composició
President ● : Vicerector de Coordinació i Planificació Econòmica

Vocals ● :

Vicerector d’Infraestructures ○

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: Juan Carlos González López ○

Secretari ● : Secretari general

2.4.4.2. 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  ●

2.4.5. Comissió de Promoció del Professorat

2.4.5.1. Composició
President ● : Vicerector d’Ordenació Acadèmica

Vocals ● :

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• 
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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

2.4.5.2. Àmbit d’actuació
Promoció del professorat ●

Avaluació de trams docents  ●

2.4.6. Comissió Acadèmica

2.4.6.1. Composició
President ● : Vicerector d’Estudis i Convergència Europea

Vocals ● :

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:  ○

Juan Pablo Navarro Batet• 

Juan Rubio Máñez• 

Secretari ● : Secretari general o persona en qui delegue

2.4.6.2. Àmbit d’actuació
Normatives acadèmiques ●

Convergència europea ●

Estudis de grau  ●

Estructures de la Universitat: Centres ●
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Convalidacions, adaptacions i lliure elecció  ●

Equipament docent ●

Assumptes referents a l’alumnat ●

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

2.4.7. Comissió d’I+D+i

2.4.7.1. Composició
President ● : Vicerector d’I+D+i

Vocals ● :

Vicerector de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions ○

Tres directors de departament: ○

Óscar 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 Pla Torres ○

Secretari ● : Secretari general o persona en qui delegue

2.4.7.2. Àmbit d’actuació
I+D+i ●

Estructures de la Universitat: Departaments, instituts universitaris d’investigació i estructures pròpies d’investigació  ●

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  ●

2.4.8. Comissió de Postgrau

2.4.8.1. Composició
Presidenta ● : Vicerectora de Postgrau i Formació Permanent
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Vocals ● :

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: Francisco Javier Ganau Martínez ○

Secretari ● : Secretari general o persona en qui delegue

2.4.8.2. Àmbit d’actuació
Estudis de postgrau ●

Formació permanent  ●

2.4.9. Comissió de Normativa

2.4.9.1. Composició
President ● : Vicerector de Coordinació i Planificació Econòmica

Vocals ● :

Secretari general ○

Gerent ○

Un director de centre: Ismael Moya Clemente ○

Un director de departament: Marcial Pla 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

2.4.9.2. Àmbit d’actuació
Normes de caràcter general de la Universitat ●

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



Òrgans de govern

Consell de Govern

42

2.4.10. Comissió d’Extensió Universitària

2.4.10.1. Composició
President ● : Vicerector de Cultura

Vocals ● :

Vicerector d’Esports  ○

Dos directors de centre: ○

Manuela Fernández Méndez• 

Antonio Robles Martínez• 

Un director de departament: Vicente Mas 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: ○

Sergio Aleixandre Somoza• 

Juan Noguera Cámara• 

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

2.4.10.2. Àmbit d’actuació
Cultura ●

Promoció lingüística ●

Esports ●

Serveis universitaris ●

Estructures de la Universitat: Serveis universitaris, col·legis majors i residències universitàries ●

2.4.11. Subcomissió de Rendiment Acadèmic i Avaluació Curricular

2.4.11.1. Composició
President ● : Vicerector d’Alumnat i Intercanvi

Vocals ● :

Cinc professors del Consell de Govern: ○

Santiago Guillem Picó • 

Federico Bonet Zapater• 

F. Javier Saiz Rodríguez• 

Juan Francisco Noguera Jiménez• 

Ricardo Pérez Herrerías• 
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Secretària ● : La directora de l’Àrea de Rendiment Acadèmic i Avaluació Curricular, amb veu però sense vot

2.4.11.2. Àmbit d’actuació
Rendimient acadèmic i avaluació curricular ●

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

2.4.12.1. Composició
Membres fixos: ●

Presidenta: Vicerectora d’Assumptes Socials i Cooperació ○

Vocals: un representant del Consell Social ○

Membres per a assumptes d’acció social a estudiants: ●

Un alumne membre del Consell de Govern ○

Un director de centre membre del Consell de Govern ○

El cap del Servei d’Alumnat ○

Secretari: Cap de la Secció de Beques ○

Membres per a assumptes d’acció social a PAS i PDI: ●

Un PAS membre del Consell de Govern ○

Un PDI membre del Consell de Govern ○

La cap del Servei de Recursos Humans ○

Secretari: Cap de la Secció de Nòmines ○

2.4.12.2. Funcions

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

Estudiar i gestionar les sol·licituds presentades

Efectuar les propostes de concessió i/o denegació de sol·licituds al rector
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2.4.12.3. 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 en l’any que 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 justificades degudament.

L’ajuda del Fons Social 2007 comprèn: Fons Educatiu, Fons d’Assistència Social (pròtesis, intervencions…), Fons d’Ajudes 
a Discapacitats Psíquics, Físics o Sensorials, Fons d’Ajudes per a l’Atenció d’Ascendents a Càrrec i Fons d’Ajudes per a 
Adopcions Internacionals.

En la convocatòria del Fons Social 2006 es van presentar 593 sol·licituds i se’n resolgueren favorablement 522.

L’ajuda del Fons Social 2007 s’ha convocat al juny de 2008.

Pressupost: 137.000 euros.

ajuda matrícuLa pas/pdi• 

Objectiu: Compensar despeses de matrícula per estudis universitaris del personal de la Universitat Politècnica de Va-
lència, 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 2007-2008 pressupostada en 166.207,02 euros.  

Les sol·licituds presentades foren 330 i admeses 306.

ajuda acció sociaL aLumnes upv• 

Comprèn:

Ajuda matrícula alumnes de primer i segon cicles i màsters oficials que complisquen els requisits de la  ●
convocatòria.

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

S’ha resolt la convocatòria d’ajudes Acció Social Alumnes UPV 2007-2008 per un import total de 155.000 euros.  ○
S’han presentat 372 sol·licituds i se n’han concedit 105.

Ajuda per causes sobrevingudes ●

Objectiu: Donar resposta a situacions sobrevingudes en la unitat familiar o en el mateix sol·licitant i que, a judici  ○
de la Subcomissió d’Acció Social, siga causant d’un perjudici econòmic greu que puga dificultar a l’alumne la 
continuació dels estudis. Es pot sol·licitar en qualsevol moment del curs acadèmic.
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Durant el curs 2007-2008 i fins al juliol de 2008 s’han presentat 14 sol·licituds i se n’han concedit 11. ○

Pressupost: 35.700,00 € ○

S’ha convocat l’ajuda Acció Social Alumnes UPV 2008-2009. ○

ajuda per a aLumnes discapacitats• 

Objectiu: Facilitar les ajudes tècniques necessàries per a l’estudi, el transport i la comunicació a l’alumnat 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…

Pressupost: 6.716,88 euros.

Durant el curs 2007-2008 s’han presentat i concedit cinc sol·licituds.

S’ha convocat l’ajuda per al curs 2008-2009.

beques menjador• 

Objectiu: convocar beques de menjador adreçades a l’alumnat de primer i segon cicles i màsters oficials de la Universitat 
Politècnica de València.

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

Pressupost del curs 2007-2008: 130.847,29 euros.

S’han presentat 1.781 sol·licituds i se n’han concedit 508.

residències d’estiu• 

Objectiu: Oferir estades gratuïtes durant set nits en règim d’allotjament o allotjament i desdejuni a residències universi-
tàries i col·legis majors al PAS i PDI de la Universitat Politècnica de València.

743 places concedides en la convocatòria 2007 

Pressupost any 2008: 112.470,78 euros.

coLaboració amb diverses associacions i institucions• 

Fundació Tolerància Zero de la Conselleria de Benestar Social amb motiu del Dia Internacional de la Dona 2008; mer- ●
cadet solidari a favor de la Fundació Projecte Viure, amb el lema “Per la igualtat d’oportunitats” i amb la col·laboració 
amb tota la comunitat universitària; elaboració de l’informe de dades estadístiques de la UPV amb l’evolució acadè-
mica i professional de les dones; taula redona. 
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Adhesió de la UPV a la campanya promoguda per la Conselleria de Benestar Social contra la violència a les dones,  ●
per la igualtat i la conciliació de la vida familiar i laboral.

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

Ajuda a les activitats de PayaSOSospital amb la impressió de publicacions. ●

Casal de la Pau, associació que atén i acompanya en tot el procés d’integració les persones que, dins o fora de la  ●
presó, es troben en una situació d’indefensió social a causa de les seues carències familiars. Ajuda a la impressió 
de la revista trimestral.

Col·laboració amb la Falla Av. Tarongers–Universitat Politècnica. ●

Projecte de l’Ajuntament de València per a afavorir l’acollida d’alumnes Erasmus en el curs 2007-2008: participació  ●
en les festes falleres i visita al centre històric.

Associació Espanyola Contra el Càncer, captiri públic anual i taules informatives per tal de promoure costums de  ●
vida saludables. 

Suport a les activitats del Dia de l’Antic Alumne de l’Associació d’Antics Alumnes de la UPV. ●

Col·laboració amb l’Associació de Clavaris de Benimaclet en la celebració de la tradicional romeria dels Sants de la  ●
Pedra des de Benimaclet fins a l’ermita de Vera, situada al campus de la UPV: celebració el 15 de setembre de la 
missa en acció de gràcies pel 40 aniversari de la UPV.

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

Punt de venda de comerç solidari al campus de Vera d’objectes realitzats en centres ocupacionals, en col·laboració  ●
amb la Fundació CEDAT.

aLtres actuacions• 

Realització del Pla Especial d’Actuació en Matèria d’Accessibilitat Integral de la UPV, per la Fundació CEDAT, amb  ●
motiu del conveni de col·laboració entre l’IMSERSO, la Fundació ONCE i la Universitat Politècnica.

Actuacions encaminades a aconseguir el certificat AENOR en matèria d’accessibilitat integral en algunes dependèn- ●
cies de la UPV dins del marc de la política d’accessibilitat global de la UPV.

Participació de la UPV en el projecte València Ciutat Polièdrica–Comissió Mediadora i de Valors del Centre  ●
d’Estratègies i Desenvolupament de València, dependent de la Regidoria de Benestar Social i Integració, en temes 
d’immigració i ciutadania.

Participació de la UPV com a vocal en el Consell de Ciutadania de la Comunitat Valenciana, òrgan dependent de la  ●
Conselleria d’Immigració i Ciutadania.

Participació de la UPV com a vocal en el Consell Assessor de la Generalitat Valenciana en matèria de drogodepen- ●
dències i altres trastorns addictius, dependent de la Conselleria de Sanitat.

Participació de la UPV en el Consell Valencià de Benestar Social, dependent de la Conselleria de Benestar Social. ●

Coordinació dels estudiants que participen en el programa intergeneracional Viure i Conviure, obra social de Caixa  ●
Catalunya, allotjament i convivència d’estudiants amb persones majors.
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Edició del llibre  ● Valencia, colores de una ciudad.

La Universitat Politècnica disposa, a més, dels serveis socials de l’Escola Infantil, el Centre de Salut Laboral Juana Por-
taceli, la Universitat Sènior, l’Escola d’Estiu i la Fundació CEDAT, que ofereix informació i assessorament als membres de 
la comunitat universitària amb discapacitat.



Òrgans de govern

Rector

Juan Juliá Igual

Secretari general

Vicent Castellano i Cervera

Vocals

José Aguilar Herrando

Manuel Agustín Fonfría

Pedro Albertos Pérez

Carlos Álvarez Bel

Manuel Baselga Izquierdo

Herminio Boira Tortajada

José Antonio Bonet Solves

Vicente Caballer Mellado

José Capmany Francoy

Mª Amparo Chiralt Boix

Vicente Conejero Tomás

Avelino Corma Canós

Ricardo Díaz Calleja

José Francisco Duato Marín

Julio Fernández Carmona

Miguel Ángel Fernández Prada

José Ferrer Polo
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Pedro Fito Maupoey

Fco. Javier Fuenmayor Fernández

José García Antón

Ana Mª Gimeno Sanz

José Luis Guardiola Bárcena

José Luis Guiñón Segura

Vicente Hernández García

Carmen Jordá Such

Jaime Llinares Galiana

José Vicente Maroto Borrego

Emilio José Martínez Arroyo

Vicente Montesinos Santalucía

Fernando Nuez Viñals

Francisco Payri González

Bernardo Perepérez Ventura

Ángel Pérez-Navarro Gómez

Rosa Puchades Pla

Isidro Ramos Salavert

Luis Miguel Rivera Vilas

Juan José Serrano Martín

Antonio Tomás Sanmartín

Luis Vergara Domínguez

Eduardo Vicens Salort

2.5. Junta Consultiva
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3.1. Equips directius
Durant el curs acadèmic 2007-2008 es van fer eleccions a Juntes de Centre i Consell de Departament en la major part 
dels centres i departaments de la Universitat.

Finalitzat aquest procés es van realitzar les eleccions a Direccions de Centre i Departament, amb la consegüent renovació 
dels equips directius.

Així doncs, es detallen els canvis produïts en els equips directius, com a conseqüència de les eleccions fetes. 

3.1.1. Centres

Equips dirEctius En cEntrEs quE van fEr ElEccions

51

docència

càrrEc composició fins al 06.07.2008 composición dEs dEl 07.07.2008
Escola politècnica supErior d’alcoi
Director Enrique Juan Masiá Buades Enrique Juan Masiá Buades
Secretari Juan José Rico Esteve Juan José Rico Esteve
Subdirector 1r / Cap d’Estudis José Ignacio Sirvent Mira Juan Ignacio Torregrosa López
Subdirectora 2a / Alumnat Georgina Blanes Nadal Georgina Blanes Nadal
Subdirector / Càtedres d’Empresa (2006) Antonio Abellán García Emilio Jesús Golf Laville
Subdirectora / Cultura, Esport, Societat i 
Col·legi Major Lucía Agud Albesa Lucía Agud Albesa
Subdirector/a / Formació Permanent Eduardo José Gilabert Pérez Ana María García Bernabeu
Subdirectora / I+D+i Ana M. Amat Payá Ana M. Amat Payá
Subdirector / Infraestructures i Serveis Juan Ignacio Torregrosa López Antonio Abellán García
Subdirectora  / Nous Títols Oficials, Innovació 
Educativa i Qualitat (2006) Josefa Mula Bru
Subdirector / Promoció i Disseny de Nous 
Títols

Lluís Francesc Narcís Garrigós 
Oltra

Subdirector / Qualitat i Innovació Educativa Keith Douglas Charles Stuart
Subdirectora / Relacions Internacionals Elena Pérez Bernabeu
Escola politècnica supErior dE Gandia

Director/a M. Manuela Fernández Méndez José Ismael Pastor Gimeno
Secretari/ària Trinidad M. Sansaloni Balaguer Jesús Alba Fernández
Subdirector 1r / Cap d’Estudis Juan Luis Corral González Juan Luis Corral González
Subdirectora 2a / Infraestructura Carmen Gómez Benito Carmen Gómez Benito
Subdirector / Àrea Ambiental Miguel Rodilla Alama Juan Andrés González Romero
Subdirector / Àrea de Comunicació Audiovisual Antonio Forés López Antonio Forés López
Subdirector/a / Àrea de Telecomunicacions Jesús Alba Fernández Trinidad M. Sansaloni Balaguer
Subdirector/a / Àrea de Turisme Bernat Roig Merino Lourdes Canós Darós
Subdirector / Ocupació i Projecte Idees (2006) Jordi Joan Mauri Castelló Francisco Camarena Femenia
Subdirectora / Promoció i Esdeveniments 
(2006) Anna Vidal Meló Anna Vidal Meló
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Escola tècnica supErior d’arquitEctura
Director/a Ignacio Bosch Reig Ana Llopis Reyna
Secretari/ària

Adolfo Alonso Durá
María del Carmen Blasco 
Sánchez

Subdirector 1r / Cap d’Estudis Pablo José Navarro Esteve Agustín José Pérez García
Subdirectora 2a / Planificació i Qualitat Vicenta Calvo Roselló
Subdirector  / Càtedres d’Empreses (2006) José M. Fran Bretones Francisco Juan Vidal
Subdirector / Coordinació Docent i Pla 
d’Estudis Ignacio Magro de Orbe
Subdirectora  / Cultura Amparo Tarín Martínez Victoria Eugenia Bonet Solves
Subdirector/a  / Infraestructura Manuel Lillo Navarro Luisa Basset Salom
Subdirector  / Ordenació Docent Guillermo González Pérez
Subdirector / Relacions amb l’Empresa i 
Institucions Vicente García Ros
Subdirector/a / Relacions Internacionals i 
Erasmus Luis Alonso de Armiño Pérez María Carmen Ferrer Ribera
Escola tècnica supErior dE GEstió En l’Edificació
Director Rafael Capuz Lladró Rafael Sánchez Grandía
Secretària Juana Mercedes Cerdán Soriano Juana Mercedes Cerdán Soriano
Subdirector 1r / Cap d’Estudis Pablo Rodríguez Navarro
Subdirectora / Alumnat i Relacions 
Internacionals Isabel Tort Ausina Isabel Tort Ausina
Subdirectora / Convenis i Empreses María Begoña Fuentes Giner
Subdirector / Coordinació Titulació Grau Francisco Hidalgo Delgado
Subdirector / Cultura i Esports Enrique Ruá López
Subdirector / Empresa i Qualitat Vicente Monzó Hurtado
Subdirector / Infraestructures i Manteniment José Miguel Sanchis León José Miguel Sanchis León
Subdirector / Ordenació Acadèmica i 
Prospectiva Rafael Sánchez Grandía Rafael Marín Sánchez
Subdirector / Postgrau i Investigació Jesús Mené Aparicio
Escola tècnica supErior d’EnGinyEria dEl dissEny

Director Enrique Ballester Sarrias Enrique Ballester Sarrias
Secretari Antonio Juan Ramírez 

Fernández
Antonio Juan Ramírez 
Fernández

Cap d’Estudis Bernardo Álvarez Valenzuela Bernardo Álvarez Valenzuela
Subdirector 1r / Ordenació Acadèmica José Martí Dolz José Martí Dolz
Subdirectora 2a / Innovació Educativa Laura Contat Rodrigo Laura Contat Rodrigo
Subdirector/a  / Activitats Professionals i 
Ocupació (2006) María Teresa Pardo Vicente Arturo Gil Gil
Subdirector / Alumnat Francisco Javier Camacho Vidal Francisco Javier Camacho Vidal
Subdirector / Càtedres d’Empreses i Recursos 
(2006) Emilio Ramón Iribarren Navarro Emilio Ramón Iribarren Navarro
Subdirector / Infraestructura Ángel Montes Hernando Ángel Montes Hernando
Subdirector / Qualitat Ricardo Pérez Herrerías Ricardo Pérez Herrerías
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Escola tècnica supErior d’EnGinyEria dEl dissEny (continuació)
Subdirector / Relacions amb l’Empresa Arturo Gil Gil Víctor Andrés Cloquell Ballester
Subdirector / Relacions Internacionals Houcine Hassan Mohamed Houcine Hassan Mohamed
Escola tècnica supErior d’EnGinyErs dE camins, canals i ports

Director
José Aguilar Herrando

Vicent Josep de Esteban 
Chapapría

Secretari/ària José Cristóbal Serra Peris Isabel Salinas Marín
Subdirector 1r / Cap d’Estudis Federico Jesús Bonet Zapater Pedro Antonio Calderón García
Subdirector/a 2n / Alumnat Miguel Ángel Eguíbar Galán María Amalia Sanz Benlloch
Subdirector / Infraestructura Guillermo Cobos Campos José Rocío Martí Vargas
Subdirector / Ordenació Acadèmica José Luis Bonet Senach Francisco José Vallés Morán
Subdirector / Relacions Institucionals Eugenio Pellicer Armiñana
Subdirector/a / Relacions Internacionals María Boquera Matarredona José Alberto González Escriva
Escola tècnica supErior d’EnGinyErs dE tElEcomunicació
Director Elías de los Reyes Davó Juan Vicente Balbastre Tejedor
Secretari Lorenzo Rubio Arjona Lorenzo Rubio Arjona
Subdirector/a 1r / Cap d’Estudis

Valeriana Naranjo Ornedo
Juan Ramón Torregrosa 
Sánchez

Subdirector 2n / Innovació i Equipament 
Docent Francisco Javier Oliver Villarroya
Subdirectora / Extensió Universitària (2006) Alicia Roca Martínez María Ángeles Lence Guilabert
Subdirector / Infraestructura Rafael Domínguez Peñalosa
Subdirectora / Organització Acadèmica Pilar Candelas Valiente Pilar Candelas Valiente
Subdirector / Qualitat Pablo García Escalle Fulgencio Montilla Meoro
Subdirector / Relacions Empreses (2006) Francisco José Ballester Merelo Vicente Traver Salcedo
Subdirector / Relacions Externes Antonio Arnau Vives
Subdirector / Relacions Internacionals Felipe Laureano Peñaranda Foix
Escola tècnica supErior d’EnGinyErs industrials
Director Juan Jaime Cano Hurtado Miguel Andrés Martínez Iranzo
Secretari/ària Maria Mercedes Álvaro 

Rodríguez Juan José Pérez Martínez
Subdirector/a 1r / Cap d’Estudis Pablo Aragonés Beltrán Rosa Esperanza Tormos Faus
Subdirector 2n / Innovació, Promoció i Imatge Enrique Cabrera Rochera
Subdirector / Acció Cultural i C. al D. Andrés Lapuebla Ferri
Subdirector / Alumnat Carlos Manuel Dema Pérez
Subdirector / Alumnat i Extensió Universitària Fernando Naya Sanchis
Subdirector / Assumptes Econòmics i 
Infraestructura Carlos Roldán Porta
Subdirector / Coordinació d’Estudis José Antonio Mendoza Roca
Subdirector / Infraestructura i Assumptes 
Econòmics

José Vicente Salcedo Romero 
de Ávila

Subdirectora / Ordenació Docent Petra Amparo López Jiménez



docència

Equips directius

54

càrrEc composició fins al 06.07.2008 composición dEs dEl 07.07.2008
Escola tècnica supErior d’EnGinyErs industrials (continuació)
Subdirector / Plans d’Estudis Enrique Domingo Guijarro 

Estellés
Subdirector / Plans d’Estudis-I Jorge García-Serra García
Subdirector / Plans d’Estudis-II José Antonio Mendoza Roca
Subdirector / Plans d’Estudis-III Carlos Manuel Dema Pérez
Subdirector / Qualitat i Planificació Alfonso Cristóbal Cárcel 

González David Jerónimo Busquets Mataix
Subdirector / Relacions amb Empreses José Pedro García Sabater
Subdirector / Relacions amb l’Exterior Antonio Reig Fabado
Subdirectora / Relacions Internacionals i 
Idiomes Anna Neus Igual Muñoz
facultat dE BEllEs arts
Degà Elías Miguel Pérez García Elías Miguel Pérez García
Secretària María Luisa Pérez Rodríguez Mercedes Sánchez Pons
Vicedegà/ana 1r / Ordenació Acadèmica Sara Álvarez Sarrat José Luis Cueto Lominchar
Vicedegà 2n / Infraestructura Vicente Barón Linares Vicente Barón Linares
Vicedegana / Cètedres d’Empreses (2006) Mercedes Sánchez Pons María Ángeles López Izquierdo
Vicedegà / Cultura José Luis Cueto Lominchar Ricardo Javier Forriols González
Vicedegà/ana / Relacions Internacionals Ricardo Javier Forriols González María Isabel Tristán Tristán
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càrrEc composició
Escola tècnica supErior d’informàtica aplicada
Director Antonio Robles Martínez
Secretari Ferran Pla Santamaria
Cap d’Estudis Francisco Marqués Hernández
Subdirector / Càtedres d’Empresa (2006) José Enrique Simó Ten (Cessament  31.03.08)

Subdirectora / Ordenació Acadèmica i Alumnat María José Vicent López
Subdirector / Planificació i Infraestructura Vicente del Olmo Muñoz
Subdirector / Relacions amb Empeses Miguel Sánchez López
Subdirector / Relacions Internacionals José Hernández Orallo
Escola tècnica supErior dEl mEdi rural i EnoloGia
Director Santiago Guillem Picó
Secretària Ana María Albors Sorolla
Cap d’Estudis M. Dolores Raigón Jiménez
Subdirector / Càtedres d’Empreses (2006) Pedro Beltrán Medina
Subdirector / Espai Europeu d’Educació Superior José Vicente Turégano Pastor
Subdirector / Infraestructura, Promoció Lingüística i Cultura José Juan Bernad Godina
Subdirector / Relacions Externes Vicente Castell Zeising
Subdirectora / Segons Cicles María Inmaculada Álvarez Cano



docència

Equips directius

55

càrrEc composició
Escola tècnica supErior d’EnGinyErs aGrònoms
Director Nemesio Fernández Martínez
Secretari Fernando Fornés Sebastiá
Cap d’Estudis Juan Manuel Buitrago Vera
Subdirectora / Cooperació i Relacions Internacionals Rosa Puchades Pla
Subdirector / Coordinació Acadèmica Eduardo Rojas Briales
Subdirector / Infraestructura i Qualitat Carlos Adrados Blaise-Ombrecht
Subdirector / Relacions Institucionals i Empresa José Luis Pérez-Salas Sagreras
Escola tècnica supErior d’EnGinyEria GEodèsica, cartoGràfica i topoGràfica
Director Francisco García García
Secretari Jesús María Irigoyen Gaztelumendi
Cap d’Estudis Laura Sebastiá Tarín (Cessament  31.03.08)

Subdirectora / Cap d’Estudis, d’Ordenació Acadèmica i 
Departaments

Peregrina Eloína Coll Aliaga (Nomenament  
01.04.08)

Subdirector / Relacions amb Empreses Fernando Francisco Buchón Moragues
Subdirector / Relacions Exteriors Luis Ángel Ruiz Fernández
Subdirector / Personal, Assumptes Econòmics i Infraestructures Ricardo López Albiñana
facultat d’administració i dirEcció d’EmprEsEs
Degà Ismael Moya Clemente
Secretària M. Teresa Solaz Benavent
Cap d’Estudis Sergio Marí Vidal
Vicedegana / Alumnat Gabriela Ribes Giner
Vicedegà / Infraestrutura Carlos Vicente García Gallego
Vicedegana / Intercanvi Acadèmic i Convergència Europea Virginia Vega Carrero
facultat d’informàtica
Degà Emilio Sanchis Arnal
Secretari Antonio Molina Marco
Cap d’Estudis Eduardo Vendrell Vidal
Vicedegà / Càtedres d’Empresa (2006) Juan Carlos Ruiz García
Vicedegà / Infraestructura José Alberto Conejero Casares
Vicedegà / Ordenació Acadèmica Andrés Martín Terrasa Barrena (Cessament  

06.07.08)

Vicedegana / Ordenació Acadèmica María José Castro Bleda (Nomenament  07.07.08)

Vicedegà / Relacions amb l’Exterior Pietro Manzoni
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dEpartamEnt composició fins El 29.06.2008 composició dEs dEl 30.06.2008
BioloGia vEGEtal
Director José Luis Guardiola Barcena José Luis Guardiola Barcena
Secretària Rosa Victoria Molina Romero Rosa Victoria Molina Romero
Subdirector Enrique José Sanchis Duato Enrique José Sanchis Duato
BiotEcnoloGia

Director Luis Antonio Roig Picazo Jaime Prohens Tomás
Secretari/ària José M. Bellés Albert M. Antonia Ferrús Pérez
Subdirector/a M. Antonia Ferrús Pérez José M. Bellés Albert
ciència animal
Director Marcial Pla Torres Miguel Jover Cerdá
Secretària María Antonia Santacreu Jerez Luz María Pérez Igualada
Subdirector Miguel Jover Cerdá Juan José Pascual Amorós
Subdirector/a M. Pilar Molina Pons Salvador Calvet Sanz
composició arquitEctònica
Director Juan Francisco Noguera Giménez Juan Francisco Noguera Giménez
Secretari Juan María Songel González Javier Poyatos Sebastián
Subdirector/a Gaspar Muñoz Cosme Camilla Mileto
comunicació audiovisual, documEntació i Història dE l’art
Directora María Nuria Lloret Romero María Nuria Lloret Romero
Secretària María Fernanda Peset Mancebo Luisa María Tolosa Robledo
Subdirector Adolfo Muñoz García Adolfo Muñoz García
Subdirector Miguel Corella Lacasa Miguel Corella Lacasa
comunicacions
Director Alberto González Salvador Alberto González Salvador
Secretari Vicent Josep Pla Boscà Vicent Josep Pla Boscà
Subdirector Juan Carlos Guerri Cebollada Héctor Esteban González
Subdirector Salvador Sales Maicas Pablo García Escalle
Subdirector Vicenç Almenar Terre Vicenç Almenar Terre
consErvació i rEstauració dE Béns culturals
Directora M. Pilar Roig Picazo M. Pilar Roig Picazo
Secretària M. Julia Osca Pons M. Julia Osca Pons
Subdirector José Antonio Madrid García José Antonio Madrid García
construccions arquitEctòniquEs
Director Javier Benlloch Marco Manuel Octavio Valcuende Payá
Secretària María Luisa Collado López María Luisa Collado López
Subdirector/a Liliana Palaia Pérez José M. Fran Bretones
Subdirector Luis Manuel Palmero Iglesias Luis Vicente García Ballester



docència

Equips directius

dEpartamEnt composició fins El 29.06.2008 composició dEs dEl 30.06.2008
diBuix

Director/a Miguel Ángel Guillem Romeu M. Blanca Rosa Pastor Cubillo
Secretari/ària María Desamparados Berenguer Wieden Alberto José March Ten
Subdirector 1r M. Blanca Rosa Pastor Cubillo Fernando Evangelio Rodríguez
Subdirectora 2a Beatriz García Prosper Beatriz García Prosper
Economia i ciènciEs socials
Director Ricardo José Server Izquierdo Ricardo José Server Izquierdo
Secretària Marta García Molla Ana Blasco Ruiz
Subdirector Baldomero Segura García del Río José Serafín Clemente Ricolfe
Subdirector/a Luis Miguel Rivera Vilas Marta García Molla
EcosistEmEs aGroforEstals
Director Herminio Boira Tortajada José García Jiménez
Secretari Francisco Prieto Jiménez Francisco Prieto Jiménez
Subdirector José García Jiménez Josep Armengol Fortí
EnGinyEria dE la construcció i dE projEctEs d’EnGinyEria civil
Director Pedro Miguel Sosa Pedro Miguel Sosa
Secretari Héctor Saura Arnau Héctor Saura Arnau
Subdirector Jorge Juan Payá Bernabeu Jorge Juan Payá Bernabeu
Subdirector Pedro Antonio Calderón García Pedro Serna Ros
EnGinyEria dE sistEmEs i automàtica
Director Julián José Salt Llobregat José Luis Navarro Herrero
Secretari Ramón Manuel Blasco Giménez Ramón Manuel Blasco Giménez
Subdirector Antonio Sala Piqueras Antonio Sala Piqueras
Subdirector Ricardo Pizá Fernández Francesc Xavier Blasco Ferragud
EnGinyEria dEl tErrEny
Director Francisco Ángel Izquierdo Silvestre Rafael Cortés Gimeno
Secretari/ària Isidro Cantarino Martí M. Elvira Garrido de la Torre
Subdirector José Bernardo Serón Gáñez Juan Antonio Botella Torres
EnGinyEria ElEctrònica
Director Ángel Sebastiá Cortés Emilio Figueres Amorós
Secretari Antonio Guill Ibáñez Antonio Guill Ibáñez
Subdirector Emilio Figueres Amorós José Francisco Toledo Alarcón
Subdirector Marcos Antonio Martínez Peiró Raül Esteve Bosch
EnGinyEria Elèctrica
Director José Roger Folch José Roger Folch
Secretari Salvador Conrado Añó Villalba Salvador Conrado Añó Villalba
Subdirector Vicente León Martínez Vicente León Martínez
EnGinyEria Gràfica

Director Fernando Brusola Simón Fernando Brusola Simón
Secretària Marina Gascón Martínez Marina Gascón Martinez
Subdirector Bernabé Hernandis Ortuño Bernabé Hernandis Ortuño
Subdirector Ignacio Tortajada Montañana José María Gomis Martí
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EnGinyEria Hidràulica i mEdi amBiEnt
Director Jorge García-Serra García Juan Bautista Marco Segura
Secretari/ària Eduardo Fabián Cassiraga Petra Amparo López Jiménez
Subdirector Ignacio Escuder Bueno Eduardo Fabián Cassiraga
Subdirector Miguel Martín Monerris Miguel Martín Monerris
EnGinyEria i infraEstructura dEl transport
Director Alfredo García García José Cristóbal Serra Peris
Secretari José Alberto González Escrivá Tomás Ruiz Sánchez
Subdirector/a Antonio José Torres Martínez Ana María Pérez Zuriaga
EnGinyEria mEcànica i dE matErials

Director Francisco Javier Fuenmayor Fernández Alfonso Cristóbal Cárcel González
Secretari Pedro Rosado Castellano Pedro Rosado Castellano
Subdirector Miguel Jorge Reig Pérez Juan José Ródenas García
Subdirector Vicente Amigó Borrás Rafael Antonio Balart Gimeno
EnGinyEria química i nuclEar

Director Jaime Lora García Sebastián Salvador Martorell Alsina
Secretària María Isabel Alcaina Miranda Sofía Carlos Alberola
Subdirector/a José Ródenas Diago María Isabel Alcaina Miranda
Subdirector Valentín Pérez Herranz Valentín Pérez Herranz
EnGinyEria rural i aGroalimEntària
Director Eugenio García Mari Eugenio García Mari
Secretari Ismael Vicente Escrivá Piqueras Ismael Vicente Escrivá Piqueras
Subdirector Francisco Galiana Galán Álvaro Royuela Tomás
EnGinyEria tèxtil i papErEra

Director Francisco Javier Cases Iborra Francisco Javier Cases Iborra
Secretari Antonio Arqués Sanz Antonio Arqués Sanz
Subdirector Pablo Díaz García Pablo Díaz García
Escultura
Director/a Emilio José Martínez Arroyo Marina Pastor Aguilar
Secretari/ària Vicente Ortiz Sausor María Pilar Crespo Ricart
Subdirector Jaime Chornet Roig Jaime Chornet Roig
Subdirector José Francisco Romero Gómez Moisés Mañas Carbonell
Estadística i invEstiGació opErativa

Director Andrés Carrión García Andrés Carrión García
Secretària Elena Vázquez Barrachina Elena Vázquez Barrachina
Subdirectora Ana Isabel Sánchez Galdón Ana Isabel Sánchez Galdón
ExprEssió Gràfica arquitEctònica
Director Jorge Llopis Verdú Jorge Llopis Verdú
Secretari Julio Antonio Albert Ballester Julio Antonio Albert Ballester
Subdirectora Marina Sender Contell Marina Sender Contell
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física aplicada
Director Jorge Curiel Esparza Jorge Curiel Esparza
Secretari Francisco Gálvez Martínez Francisco Gálvez Martínez
Subdirector Manuel Salmerón Sánchez Manuel Salmerón Sánchez
Subdirectora María del Carmen Muñoz Roca María del Carmen Muñoz Roca
Subdirector Patricio Ramirez Hoyos Patricio Ramírez Hoyos
informàtica dE sistEmEs i computadors
Director Pedro Joaquín Gil Vicente Pedro Juan López Rodríguez
Secretari Juan Carlos Cano Escribá Juan Carlos Cano Escribá
Subdirector Jorge Vicente Real Sáez Juan Luis Posadas Yagüe
Subdirector/a Vicente Santonja Gisbert María Engracia Gómez Requena
Subdirector Ángel Rodas Jordá Ángel Rodas Jordá
màquinEs i motors tèrmics
Director Francisco Payri González Francisco Payri González
Secretari Antonio José Torregrosa Huguet José Vicente Pastor Soriano
Subdirector Jesús Vicente Benajes Calvo Jaime Alberto Broatch Jacobi
Subdirector Vicente Macián Martínez José Galindo Lucas
matEmàtica aplicada
Director Alfredo Peris Manguillot Alfredo Peris Manguillot
Secretari Fernando Giménez Palomares Fernando Giménez Palomares
Subdirector/a Almanzor Sapena Piera Ana Martínez Pastor
Subdirector Félix Martínez Jiménez Félix Martínez Jiménez
Subdirectora Josefa Marín Molina Josefa Marín Molina
Subdirector/a Luis Miguel García Raffi María del Carmen Gómez Collado
mEcanització i tEcnoloGia aGrària
Director Carlos Gracia López Carlos Gracia López
Secretari Enrique Ortí García José M. Molina Hidalgo
Subdirector José M. Molina Hidalgo Francisco Rovira Mas
mEcànica dEls mEdis continus i tEoria d’EstructurEs
Director Juan Antonio Rovira Soler Juan Antonio Rovira Soler
Secretari Pedro Efrén Martín Concepción Pedro Efrén Martín Concepción
Subdirector/a José Ramón Cervera López Ana Isabel Almerich Chuliá
orGanització d’EmprEsEs
Director Ignacio Gil Pechuán Ignacio Gil Pechuán
Secretària Marta Elena Palmer Gato Marta Elena Palmer Gato
Subdirector Joan Josep Baixauli i Baixauli Joan Josep Baixauli i Baixauli
Subdirector José Miguel Albarracín Guillem José Miguel Albarracín Guillem
Subdirector Julián Manuel Marcelo Cocho Juan Antonio Marín García
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producció vEGEtal
Director Bernardo Pascual España Bernardo Pascual España
Secretari José María Osca Lluch José María Osca Lluch
Subdirector José Vicente Maroto Borrego José Vicente Maroto Borrego
Subdirector Vicente Almela Orenga Vicente Almela Orenga
projEctEs arquitEctònics
Director Vicente Mas Llorens Vicente Mas Llorens
Secretari José Ramón López Yeste José Ramón López Yeste
Subdirector Carlos José Gómez Alfonso Carlos José Gómez Alfonso
Subdirector Juan María Moreno Seguí Juan María Moreno Seguí
projEctEs d’EnGinyEria
Director Eliseo Gómez-Senent Martínez Eliseo Gómez-Senent Martínez
Secretari José Antonio Diego Mas José Antonio Diego Mas
Subdirector Jorge Alcaide Marzal Jorge Alcaide Marzal
Subdirectora María Carmen González Cruz María Carmen González Cruz
química

Directora María Dolores Climent Morato María Dolores Climent Morato
Secretària María Teresa Vidal Gandía María Teresa Vidal Gandía
Subdirectora María Inmaculada Bautista Carrascosa María Asunción Herrero Villen
Subdirectora Pilar Aragón Revuelta Pilar Aragón Revuelta
sistEmEs informàtics i computació
Director Oscar Pastor López Juan Carlos Casamayor Ródenas
Secretari/ària Francisco Javier Oliver Villarroya Laura Mota Herranz
Subdirector/a José Miguel Benedí Ruiz Alicia Villanueva García
Subdirector Juan Carlos Casamayor Rodenas Andrés Martín Terrasa Barrena
Subdirector/a María José Castro Bleda Germán Francisco Vidal Oriola
Subdirector (4t) Vicente Blasco Escriche
tEcnoloGia d’alimEnts
Director/a M. Dolores Ortolá Ortolá José Manuel Barat Baviera
Secretari/ària Isabel M. Pérez Munuera José Javier Benedito Fort
Subdirectora Ana María Andrés Grau Isabel M. Pérez Munuera
Subdirectora Nuria Martínez Navarrete Nuria Martínez Navarrete
tErmodinàmica aplicada
Director Víctor Manuel Soto Francés Luis Javier Cañada Ribera
Secretari/a María Jesús Sanchis Sánchez Enrique Torrella Alcaraz
Subdirector Antonio García Laespada José Miguel Corberán Salvador
Subdirector Ricardo Díaz Calleja
urBanismE

Director José Vicente Ferrando Corell José Vicente Ferrando Corell
Secretari Luis Segura Gomis Luis Segura Gomis
Subdirector Fernando Romero Saura Fernando Romero Saura
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dEpartamEnt composció
EnGinyEria cartoGràfica, GEodèsia i fotoGramEtria
Directora Ana Belén Anquela Julián
Secretari Ramón Pons Crespo
Subdirector Jorge Padin Devesa
Subdirector Josep Eliseu Pardo Pascual
linGüística aplicada
Directora M. Luisa Carrió Pastor
Secretària Carmen Soler Monreal
Subdirectora Inmaculada Teresa Tamarit Vallés
Subdirector Miguel Ángel Candel Mora (Cessament 31.08.08)

Subdirectora María Boquera Matarredona (Nomenament 01.09.08)

pintura

Director Joaquín Aldás Ruiz
Secretari Luis Armand Buendía
Subdirector David Pérez Rodrigo
Subdirector Francisco Javier Claramunt Busó



3.2. Titulacions per centres
3.2.1. Centres propis
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cEntrE/titulació inici ciclE
Escola politècnica supErior d’alcoi
Enginyeria de Materials (2n cicle) 2000 2n
Enginyeria en Organització Industrial (2n cicle) 2000 2n
Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial 2000 1r
Enginyeria Tècnica Industrial, esp. Electricitat 1993 1r
Enginyeria Tècnica Industrial, esp. Electrònica Industrial 1993 1r
Enginyeria Tècnica Industrial, esp. Mecànica 1993 1r
Enginyeria Tècnica Industrial, esp. Química Industrial 1993 1r
Enginyeria Tècnica Industrial, esp. Tèxtil 1993 1r
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió 2003 1r
Enginyeria Tècnica en Telecomunicació, esp. Telemàtica 1998 1r
Llincenciatura en Administració i Direcció d’Empreses 1997 1r+2n
Ets d’arquitEctura
Arquitecte 1975 1r+ 2n
Ets dE GEstió En l’Edificació
Arquitecte Tècnic 1999 1r
Enginyeria de Materials 2002 2n
Ets d’informàtica aplicada
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió 1993 1r
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 1993 1r
Ets d’EnGinyEria dEl dissEny
Enginyeria en Organització Industrial (2n cicle) 2004 2n
Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial 1998 1r
Enginyeria Tècnica Industrial, esp. Electrònica Industrial 1992 1r
Enginyeria Tècnica Industrial, esp. Mecànica 1998 1r
Enginyeria Tècnica Industrial, esp. Química Industrial 1992 1r
Enginyeria Tècnica Industrial. esp. Electricitat 1998 1r
Enginyer Aeronàutic 2005 1r+2n
Ets dE mEdi rural i EnoloGia
Enginyeria Tècnica Agrícola, esp. Explotacions Agropecuàries 1999 1r
Enginyeria Tècnica Agrícola, esp. Hortofructicultura i Jardineria 1999 1r
Enginyeria Tècnica Agrícola, esp. Indústries Agràries i Alimentàries 1999 1r
Enginyeria Tècnica Agrícola, esp. Mecanització i Construccions Rurals 1999 1r
Llincenciatura en Enologia (2n cicle) 2002 2n
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cEntrE/titulació inici ciclE
EtsE aGrònoms
Enginyer Agrònom 1965 1r+2n
Enginyer de Forests 1999 1r+2n
Llincenciatura en Ciència i Tecnologia d’Aliments (2n cicle) 2000 2n
Llicenciatura en Biotecnologia 2005 1r+2n
EtsE dE camins, canals i ports
Enginyeria Tècnica en Obres Públques, esp. Construccions Civils 1997 1r
Enginyeria de Camins, Canals i Ports 1969 1r+2n
Enginyer Geòleg (2n cicle) 2002 2n
Enginyeria Tècnica en Obres Públiques, esp. Hidrologia 1997 1r
Enginyeria Tècnica en Obres Públiques, esp. Transports i Serveis Urbans 1997 1r
Llincenciatura en Ciències Ambientals (2n cicle) 1996 2n
EtsE dE tElEcomunicació
Enginyeria en Telecomunicació 1996 1r+2n
EtsE dE GEodèsica, cartoGràfica i topoGrafia
Enginyeria en Geodèsia i Cartografia (2n cicle) 1999 2n
Enginyeria Tècnica en Topografia 2001 1r
EtsE industrials
Enginyeria Automàtica i Electrònica Industrial (2n cicle) 1995 2n
Enginyeria Industrial 1968 1r+2n
Enginyeria de Materials (2n cicle) 1999 2n
Enginyeria en Organització Industrial (2n cicle) 1994 2n
Enginyer Químic 1997 1r+2n
Enginyeria Industrial (Des d’Enginyeria Tècnica Disseny Industrial) 1997 2n
Enginyer Químic (Des d’EnginyeriaTècnica Ind. Químic) 1999 2n
Escola politècnica supErior dE Gandia
Diplomatura en Turisme 1997 1r
Enginyeria Tècnica Forestal, esp. Explotacions Forestals 1993 1r
Enginyeria Tècnica en Telecomunicació, esp Sistemes Telecomunicació 1994 1r
Enginyeria Tècnica en Telecomunicació, esp. Sistemes Electrònics 1996 1r
Enginyeria Tècnica en Telecomunicació, esp. So i Imatge 1993 1r
Llincenciatura en Ciències Ambientals 2001 1r+2n
Llincenciatura en Comunicació Audiovisual 2001 1r+2n
Llicenciatura en Ciències Ambientals 1997 2n
facultat d’administració i dirEcció d’EmprEsEs
Diplomatura en Gestió i Administració Pública 2002 1r
Llincenciatura en Administració i Direcció d’Empreses 1998 1r+2n
facultat dE BEllEs arts
Llincenciatura en Belles Arts 1993 1r+2n
facultat d’informàtica
Enginyer Informàtic 1995 1r+2n
Llincenciatura en Documentació (2n cicle) 1996 2n
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3.2.2. Centres adscrits

En aquest curs acadèmic, l’Escola de Turisme PAX, i per motius de l’estructuració del centre, no va oferir places per a la matrícula 
d’alumnes de primer curs, i va efectuar la docència només de segon i tercer cursos de la diplomatura.
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titulacions 47
Titulacions de 1r cicle 24
Titulacions de 1r + 2n cicles 14
Titulacions de 2n cicle 9

cEntrE/titulació inici ciclE
Escola univErsitària ford EspaÑa
Enginyer Tècnic Industrial (Especialitat Mecànica) 1995 1r
facultat d’Estudis dE l’EmprEsa
Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses 1995 1r+2n
Diplomat en Ciències Empresarials 2001 1r
Escola la florida
Enginyer Tècnic Industrial (Especialitat Mecànica) 1998 1r
Enginyer Tècnic Industrial (Especialitat Electrònica Industrial) 2002 1r
Escola dE turismE pax
Diplomat en Turisme 2002 1r



3.3. Alumnes matriculats i alumnes de nou ingrés
3.3.1. Centres propis
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cEntrE / titulació matriculats nous

Escola politècnica supErior d’alcoi 2.056 469
Enginyeria de Materials (2n cicle) 50 10
Enginyeria en Organització Industrial (2n cicle) 89 25
Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial 430 88
Enginyeria Tècnica Industrial, esp. Electricitat 207 36
Enginyeria Tècnica Industrial, esp. Electrònica Industrial 136 33
Enginyeria Tècnica Industrial, esp. Mecànica 331 81
Enginyeria Tècnica Industrial, esp. Química Industrial 129 34
Enginyeria Tècnica Industrial, esp. Tèxtil 44 4
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió 171 30
Enginyeria Tècnica en Telecomunicació, esp. Telemàtica 138 27
Llincenciatura en Administració i Direcció d’Empreses 331 101
Ets d’arquitEctura 3.324 384
Arquitecte 3.324 384
Ets dE GEstió En l’Edificació 2.719 393
Arquitecte Tècnic 2.719 393
Ets d’informàtica aplicada 1.843 274
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió 992 136
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 851 138
Ets d’EnGinyEria dEl dissEny 4.175 741
Enginyeria en Organització Industrial (2n cicle) 429 122
Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial 793 133
Enginyeria Tècnica Industrial, esp. Electrònica Industrial 839 132
Enginyeria Tècnica Industrial, esp. Mecànica 995 131
Enginyeria Tècnica Industrial, esp. Química Industrial 416 68
Enginyeria Tècnica Industrial. esp. Electricitat 416 74
Enginyer Aeronàutic 287 81
Ets dE mEdi rural i EnoloGia 980 135
Enginyeria Tècnica Agrícola, esp. Explotacions Agropecuàries 158 20
Enginyeria Tècnica Agrícola, esp. Hortofructicultura i Jardineria 335 31
Enginyeria Tècnica Agrícola, esp. Indústries Agràries i Alimentàries 238 45
Enginyeria Tècnica Agrícola, esp. Mecanització i Construccions Rurals 176 21
Llincenciatura en Enologia (2n cicle) 73 18
EtsE aGrònoms 1.615 316
Enginyer Agrònom 849 124
Enginyer de Forests 301 55
Llincenciatura en Ciència i Tecnologia d’Aliments (2n cicle) 147 49
Llicenciatura en Biotecnologia 318 88
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cEntrE / titulació matriculats nous

EtsE dE camins, canals i ports 2.853 422
Enginyeria Tècnica en Obres Públques, esp. Construccions Civils 635 100
Enginyeria de Camins, Canals i Ports 1.429 166
Enginyer Geòleg (2n cicle) 35 9
Enginyeria Tècnica en Obres Públiques, esp. Hidrologia 254 58
Enginyeria Tècnica en Obres Públiques, esp. Transports i Serveis Urbans 284 54
Llincenciatura en Ciències Ambientals (2n cicle) 216 35
EtsE dE tElEcomunicació 1.173 142
Enginyeria en Telecomunicació 1.173 142
EtsE dE GEodèsica, cartoGràfica i topoGrafia 918 156
Enginyeria en Geodèsia i Cartografia (2n cicle) 133 34
Enginyeria Tècnica en Topografia 785 122
EtsE industrials 2.988 597
Enginyeria Automàtica i Electrònica Industrial (2n cicle) 107 24
Enginyeria Industrial 2.187 445
Enginyeria de Materials (2n cicle) 43 11
Enginyeria en Organització Industrial (2n cicle) 246 38
Enginyer Químic 405 79
Escola politècnica supErior dE Gandia 2.074 300
Diplomatura en Turisme 399 69
Enginyeria Tècnica Forestal, esp. Explotacions Forestals 289 30
Enginyeria Tècnica en Telecomunicació, esp Sistemes Telecomunicació 190 19
Enginyeria Tècnica en Telecomunicació, esp. Sistemes Electrònics 116 9
Enginyeria Tècnica en Telecomunicació, esp. So i Imatge 262 37
Llincenciatura en Ciències Ambientals 334 51
Llincenciatura en Comunicació Audiovisual 484 85
facultat d’administració i dirEcció d’EmprEsEs 1.935 297
Diplomatura en Gestió i Administració Pública 688 138
Llincenciatura en Administració i Direcció d’Empreses 1.247 159
facultat dE BEllEs arts 1.906 373
Llincenciatura en Belles Arts 1.906 373
facultat d’informàtica 1.143 212
Enginyer Informàtic 1.007 195
Llincenciatura en Documentació (2n cicle) 136 17
 T O T A L   31.702 5.211
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3.3.2. Centres adscrits

Seguint el procés de desadscripció, la Facultat d’Estudis de l’Empresa va impartir docència del tercer curs de la diplomatura en Ciències 
Empresarials com a centre adscrit a la UPV, i així va acabar en aquest curs l’adscripció en aquesta titulació. Respecte a la llicenciatura 
en Administració i Direcció d’Empreses, només es va impartir docència en els dos últims cursos de carrera.
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cEntrEs adscrits / titulacions alumnEs inGrEssats
EuEti - ford 97 24
Enginyer Tècnic Industrial (Mecànica) 97 24
facultat d’Estudis dE l’EmprEsa 185 0
Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses 95 0
Diplomat en Ciències Empresarials 52 0
florida – cEntrE dE formació 246 64
Enginyer Tècnic Industrial (Especialitat Mecànica) 165 38
Enginyer Tècnic Industrial (Especialitat Electrònica Industrial) 81 26
Escola dE turismE pax 93 0
Diplomat en Turisme 93 0



3.4. Distribució per edat de l’alumnat

Edats a 31 de desembre de 2007.
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3.5. Evolució del nombre d’alumnes matriculats
Evolució dE l’alumnat dni

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

Inclosos els alumnes procedents de programes de mobilitat.
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3.6. Vicerectorat de Postgrau i Formació Permanent
dadEs dE doctorat

Nombre d’alumnes: 1.603
Tesis llegides: 236

ACTIVITATS DE POSTGRAU: Màster i doctorat

Durant el present curs les accions en l’àmbit de postgrau (màster i doctorat) s’han portat a cap des del Vicerectorat 
de Postgrau i Formació Permanent. Des d’aquest vicerectorat s’han mantingut i potenciat diverses accions tendents a 
millorar la qualitat dels estudis de doctorat, així com les destinades a la implantació progressiva 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. 

Entre les accions destinades a millorar la qualitat dels estudis de postgrau i doctorat, cal destacar les accions següents, 
algunes de les quals són continuació de les empreses en cursos anteriors:

1. Reconeixement al professorat dels cursos de màster i de doctorat, tesis de màster i treballs d’investigació i la direcció 
de tesis doctorals en el Pla d’Ordenació Docent, en coordinació amb el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat, 
en què s’han computat per al curs 2007-2008 un total de 3.913,03 crèdits.

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

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

4. Publicació de les tesis doctorals mitjançant el conveni amb Bell and Howell Information and Learning (BHIL, antiga 
UMI), per als doctors que així ho desitgen. Els registres bibliogràfics junt amb els abstracts s’inclouen en els serveis 
bibliogràfics de BHIL, tant en suport paper (Masters Abstracts International, Dissertation Abstracts International), com 
electrònic (Dissertation Abstracts on-disc, ProQuest Digital Dissertations). Al seu torn, totes les tesis reben ISBN. BHIL 
gestionarà la venda d’aquestes tesis doctorals de què els autors rebran les corresponents regalies anualment. Les tesis 
digitalitzades poden consultar-se des de la pàgina <http://wwwlib.global.umi.com/cr/upv/main>. Durant el curs 2007-2008 
s’han tramès per a la publicació 17 tesis.

5. Promoció de la Menció de Qualitat, atorgada pel Ministeri d’Educació i Ciència als programes de doctorat que, per la 
seua excel·lència acreditada després d’un procés d’avaluació, en siguen mereixedors.  
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Per al curs 2007-2008, un total de 18 programes coordinats per la Universitat Politècnica van mantenir la Menció de Qua-
litat. Cal destacar que uns altres tres programes de doctorat coordinats per altres universitats, però amb participació de la 
nostra universitat, també mantingueren la dita menció.

6. Promoció de la mobilitat dels programes de postgrau amb un programa propi d’ajudes a la mobilitat (complementari 
amb el MEC) per a incorporar professorat de prestigi reconegut als programes, així com incentivar la sol·licitud d’ajudes a 
la mobilitat dins de la convocatòria del Ministeri per a màsters i programes de doctorat amb menció de qualitat 

Aquest curs, el Ministeri ha dotat de les ajudes següents programes de doctorat (RD 778/1998) i als màsters oficials (RD 
56/2005):
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dEnominació dEl proGrama mEnció lEGislació pEriodE mc
AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I INFORMÀTICA 
INDUSTRIAL MCD2006-00424 RD 56/2005 07/08
BIOTECNOLOGIA MCD2006-00536 RD 56/2005 07/08
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE LA PRODUCCIÓ 
ANIMAL MCD2006-00522 RD 56/2005 07/08
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI 
HISTORICOARTÍSTIC MCD2006-00513 RD 56/2005 07/08
ENGINYERIA DE L'AIGUA I MEDIAMBIENTAL MCD2006-00408 RD 56/2005 07/08
MÚSICA MCD2006-00521 RD 56/2005 07/08
SISTEMES PROPULSIUS EN MITJANS DE 
TRANSPORT MCD2006-00406 RD 56/2005 07/08
RECURSOS I TECNOLOGIES AGRÍCOLES MCD2006-00524 RD 56/2005 07/08
INFORMÀTICA MCD2006-00340 RD 56/2005 07/08
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE LA GESTIÓ 
ALIMENTÀRIA MCD2006-00412 RD 56/2005 07/08
TELECOMUNICACIÓ MCD2006-00410 RD 56/2005 07/08
ENGINYERIA I PRODUCCIÓ INDUSTRIAL MCD2006-00338 RD 56/2005 07/08
ENGINYERIA ELECTRÒNICA MCD2007-00130 RD 56/2005 07/08 a 10/11
ENGINYERIA TÈXTIL MCD2007-00164 RD 56/2005 07/08 a 10/11
ESTADÍSTICA I OPTIMITZACIÓ MCD2006-00243 RD 778/1998 07/08 a 10/11

MÀRQUETING
MCD 2006-00350

RD 56/2005 07/08INTERUNIVERSITARI
QUÍMICA ORGÀNICA EN LA INDÚSTRIA 
QUIMICOFARMACÈUTICA

MCD 2004-00280
RD 778/1998 07/08 a 10/11INTERUNIVERSITARI

QUÍMICA SOSTENIBLE
MCD2006-00331

RD 56/2005 07/08INTERUNIVERSITARI

MATEMÀTIQUES (INVESTMAT)
MCD2007-00029

RD56/2005 07/08 a 10/11INTERUNIVERSITARI
LLENGÜES I TECNOLOGIA MCD2007-00165 RD 778/1998 07/08 a 10/11
ART: PRODUCCIÓ I INVESTIGACIÓ MCD2007-00185 RD 56/2005 07/08 a 10/11
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Programes de doctorat:

Màsters oficials:
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moBilitat profEssorat (doctorat)
rEf. m.c. nom dEl proGrama concEdit
MCD2006-00338 ENGINYERIA I PRODUCCIÓ INDUSTRIAL 8.551,00
MCD2006-00408 ENGINYERIA DE L'AIGUA I MEDIAMBIENTAL 7.270,00
MCD2006-00406 SISTEMES PROPULSIUS EN MITJANS DE TRANSPORT 6.676,00
MCD2006-00424 AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I INFORMÀTICA INDUSTRIAL 17.176,00
MCD2006-00243 ESTADÍSTICA I OPTIMITZACIÓ 1.800,00
MCD2007-00165 LLENGÜES I TECNOLOGIES 5.831,00
TOTAL 47.304,00

dEnominació dEl màstEr
 moBilitat dEl 
profEssorat difusió

AQÜICULTURA 4.727,89 2.000,00
CIÈNCIA I ENGINYERIA DELS ALIMENTS 1.500,00 1.000,00
COMPUTACIÓ PARAL·LELA I DISTRIBUÏDA 5.452,24 1.000,00
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS 6.182,73 1.000,00
CONT. I ASPECTES LEGALS SOCIETAT 10.158,16 0,00
ENG. AVAN. PRODUC. LOG. CADENA SUBMINISTRAMENTS 11.703,03 1.000,00
ENGINYERIA BIOMÈDICA 1.351,08 2.000,00
ENGINYERIA DEL PROGRAMARI. MÈTODES FORMALS I SISTEMES 
D'INFORMACIÓ 4.870,66 1.000,00
ENGINYERIA HIDRÀULICA I MEDI AMBIENT 6.718,14 1.000,00
ENGINYERIA MECÀNICA I MATERIALS 11.795,59 0,00
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL RECONEIXEMENT DE FORMES I IMATGE 
DIGITAL 19.606,65 1.000,00
MILLORA GENÈTICA VEGETAL 9.028,25 2.000,00
MOTORS DE COMBUSTIÓ INTERNA ALTERNATIUS 7.200,00 1.000,00
MÚSICA 9.153,25 0,00
PRODUCCIÓ ANIMAL 1.800,00 1.000,00
PRODUCCIÓ VEGETAL ECOSISTEMES AGROFORESTALS 2.000,00 0,00
SEGURETAT INDUSTRIAL I MEDI AMBIENT 11.725,14 1.000,00
TECNOLOGIES, SISTEMES I XARXES DE COMUNICACIÓ 24.877,67 1.000,00
ARTS VISUALS I MULTIMÈDIA 4.351,30 1.000,00
ENGINYERIA DEL FORMIGÓ 7.012,50 0,00
MILLORA GENÈTICA ANIMAL I BIOTECNOLOGIA DE LA REPRODUCCIÓ 15.000,00 2.000,00
TOTAL 176.214,28 20.000,00
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L’ajuda concedida pel Vicerectorat de Postgrau i Formació Permanent per a complementar les ajudes concedides pel 
Ministeri als màsters oficials i doctorats que en al seu moment presentaren sol·licitud d’ajuda al MEC va ascendir a 
84.857,23 euros amb la distribució següent:

7. Concessió de Premis Extraordinaris de Tesis Doctorals amb objecte de premiar la qualitat de les tesis doctorals defe-
ses a la Universitat Politècnica. En l’edició de 2008, s’han atorgat Premi Extraordinari de Tesi Doctoral a 20 tesis llegides 
durant els cursos 2005-2006 o 2006-2007. 
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dEnominació dEl màstEr concEdit vpfp
AQÜICULTURA 2.984,10
CIÈNCIA I ENGINYERIA DELS ALIMENTS 5.089,30
COMPUTACIÓ PARAL·LELA I DISTRIBUÏDA 1.299,40
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS 15.409,80
CONT. I ASPECTES LEGALS SOCIETAT 2.526,20
ENG. AVAN. PRODUC. LOG. CADENA SUBMINISTRAMENTS 3.454,30
ENGINYERIA BIOMÈDICA 409,5
ENGINYERIA DEL PROGRAMARI. MÈTODES FORMALS I SISTEMES D'INFORMACIÓ 1.768,80
ENGINYERIA HIDRÀULICA I MEDI AMBIENT 2.977,70
ENGINYERIA MECÀNICA I MATERIALS 2.479,60
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL RECONEIXEMENT DE FORMES I IMATGE DIGITAL 7.275,20
MILLORA GENÈTICA VEGETAL 2.413,20
MOTORS DE COMBUSTIÓ INTERNA ALTERNATIUS 1.388,80
MÚSICA 2.462,30
PRODUCCIÓ ANIMAL 347,2
PRODUCCIÓ VEGETAL ECOSISTEMES AGROFORESTALS 385,8
SEGURETAT INDUSTRIAL I MEDI AMBIENT 2.536,50
TECNOLOGIES, SISTEMES I XARXES DE COMUNICACIÓ 7.520,90
ARTS VISUALS I MULTIMÈDIA 1.288,00
ENGINYERIA DEL FORMIGÓ 1.840,10
MILLORA GENÈTICA ANIMAL I BIOTECNOLOGIA DE LA REPRODUCCIÓ 8.143,30
TOTAL 74.000,00
doctorat concEdit
ENGINYERIA I PRODUCCIÓ INDUSTRIAL 1.904,47 €
ENGINYERIA DE L'AIGUA I MEDIAMBIENTAL 1.722,49 €
AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I INFORMÀTICA INDUSTRIAL 4.050,13 €
ESTADÍSTICA I OPTIMITZACIÓ 369,53 €
LLENGÜES I TECNOLOGIA 1.216,07 €
SISTEMES PROPULSIUS DE TRANSPORT 1.594,54 €
TOTAL 10.857,23 €



docència

Vicerectorat de Postgrau i Formació Permanent

74

candidat/a prEsElEccionat/ada títol dE la tEsi dEpartamEnt dirEctor/s

AGUSTÍ FELIU, JAVIER
Análisis genómico del proceso de abscisión de las hojas de cítricos: el 
transcriptoma de la zona de abscisión laminar. BIOTECNOLOGIA Talon Cubillo, Manuel

SALVADOR VIDAL, IGNACIO
Factores que afectan a la inseminación artificial en un programa de mejora genética 
de la raza caprina murciano-granadina. CIÈNCIA ANIMAL Silvestre Camps, Miguel Ángel

CAVA CABALLERO, DAVID

Desarrollo de metodologías basadas en FTIR e IGC para la caracterización de 
las propiedades de transporte de masa de sustancias de bajo peso molecular en 
polímeros de aplicación en envases de alimentos.

TECNOLOGIA 
D'ALIMENTS Lagaron Cabello, José María

GALLART JORNET, LORENA
La salazón tradicional del pescado. Influencia del método de salado y 
almacenamiento en salmón y bacalao.

TECNOLOGIA 
D'ALIMENTS Fito Maupoey, Pedro

GARCÍA PÉREZ, JOSÉ VICENTE
Contribución al estudio de la aplicación de ultrasonidos de potencia en el secado 
convectivo de alimentos.

TECNOLOGIA 
D'ALIMENTS Mulet Pons, Antonio

SÁNCHEZ MEDRANO, FRANCISCO 
JOSÉ

El arquitecto Fray Domingo de Petrés: Vida, Formación y Obra. El oficio a través de 
la Mudanza.

COMPOSICIÓ 
ARQUITECTÒNICA Arnau Amo, Joaquín

MAS BARBERÁ, XAVIER

Estudio y caracterización de morteros compuestos, para su aplicación en 
intervenciones de sellados, reposiciones y réplicas, de elementos pétreos 
escultórico-ornamentales.

CONSERVACIÓ I 
RESTAURACIÓ DE 
BÉNS CULTURALS Doménech Carbó, Mª Teresa

VÁZQUEZ DE AGREDOS PASCUAL, 
MARÍA LUISA

Caracterización químico-analítica de azul maya en la pintura mural de las tierras 
bajas mayas.

CONSERVACIÓ I 
RESTAURACIÓ DE 
BÉNS CULTURALS Roig Picazo, M. Pilar

DÍAZ GARCÍA, DIEGO JOSÉ
De la plaza al chat: análisis de las transformaciones del espacio público desde la 
práctica artística neomedial. ESCULTURA Doménech Ibáñez, Isabel

MARTÍNEZ CANET, JOSEP MANUEL
Photonic logic-gates: boosting all-optical header processing in future packet-
switched networks. COMUNICACIONS Ramos Pascual, Francisco

OLIVER GIL, JOSÉ SALVADOR
On the design of fast and efficient wavelet image coders with reduced memory 
usage.

INFORMÀTICA 
DE SISTEMES I 
COMPUTADORS Pérez Malumbres, Manuel José
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candidat/a prEsElEccionat/ada títol dE la tEsi dEpartamEnt dirEctor/s

GRACIA CALANDÍN, LUIS IGNACIO Modelado cinemático y control de robots móviles con ruedas

ENGINYERIA 
DE SISTEMES I 
AUTOMÀTICA Tornero Montserrat, Josép

INGOLOTTI HETTER, LAURA PAOLA
Modelos y métodos para la optimización y eficiencia de la programación de horarios 
ferroviarios.

SISTEMES 
INFORMÀTICS I 
COMPUTACIÓ Barber Sanchis, Federico

GIMÉNEZ CARBÓ, ESTER
Estudio experimental y numérico de soportes de hormigón armado reforzados con 
perfiles metálicos sometidos a esfuerzos de compresión simple.

ENGINYERIA DE 
LA CONSTRUCCIÓ 
I DE PROJECTES  
D'ENGINYERIA CIVIL Calderón García, Pedro Antonio

GIL SÁNCHEZ, LUIS
Diseño de lenguas electrónicas potenciométricas construidas con electrodos 
metálicos y con tecnología de capa gruesa para análisis de medios complejos.

ENGINYERIA 
ELECTRÒNICA Soto Camino, Juan

GARCÍA GARCÍA, DIONISIO MIGUEL

Influencia de la cavitación sobre el comportamiento electroquímico de soldaduras 
de aceros inoxidables dúplex en máquinas de absorción de LIBR mediante técnicas 
electroquímicas y análisis de imagen.

ENGINYERIA QUÍMICA I 
NUCLEAR García Antón, José

VICENTE CANDELA, RAFAEL

Evolución de toxicidad y la biodegradabilidad de contaminantes persistentes en 
medios acuosos durante un proceso de fotocatálisis solar empleando diferentes 
técnicas analíticas.

ENGINYERIA TÈXTIL I 
PAPERERA Amat Payá, Ana M.

DOLZ RUIZ, VICENTE

Contribución al modelado de la transmisión de calor en los Mcia y su aplicación en 
el aprovechamiento energético de los gases de escape durante los transitorios de 
carga.

MÀQUINES I MOTORS 
TÈRMICS Serrano Cruz, José Ramón

LÓPEZ GRESA, MARÍA DEL PILAR
Aislamiento, purificación y caracterización estructural de nuevos principios 
bioactivos a partir de extractos fúngicos. QUÍMICA Primo Millo, Jaime

GARCÍA ESPALLARGAS, SANTIAGO 
JUAN

Formulación de imprimaciones epoxi en polvo de curado a bajas temperaturas 
basadas en triflatos de lantánido. Desarrollo de una técnica electroquímica para la 
evaluación acelerada de la protección anticorrosiva de recubrimientos orgánicos.

TERMODINÀMICA 
APLICADA Suay Anton, Julio José
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8. S’ha posat en marxa un sistema d’enquestes per al seguiment dels egressats màster i doctor, 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.

9. Per als doctorands que es troben en fase d’elaboració de tesis, s’ha establit la inscripció anual obligatòria de la tesi per 
a formalitzar-ne la vinculació a la UPV en aquest període.  

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

11. S’ha continuat amb l’adaptació dels ensenyaments de doctorat iniciades en el marc del Reial Decret 778/1998 a la 
normativa establida en el RD 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau.

No obstant això, l’acció més destacable des del Vicerectorat de Postgrau i Formació Permanent durant el present curs ha 
sigut continuar amb la coordinació del procés d’implantació dels 50 màsters oficials que componen el total de l’oferta de 
postgrau oficial de la Universitat i dels 27 doctorats i la posada en marxa d’un sistema d’avaluació de la qualitat d’aquests 
que facilite el procés de la seua futura acreditació. L’oferta actual de títols de màster i doctorat que estan en disposició de 
verificar-se per a adaptar-se al RD 1393/2007 que regula els ensenyaments universitaris és la següent:
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proGrama dE postGrau/doctorat màstEr oficial

Administració i Direcció d'Empreses
Direcció Financera i Fiscal
Gestió d'Empreses, Productes i Serveis

Arquitectura, Edificació, Urbanística i Paisatge
Conservació del Patrimoni Arquitectònic
Edificació
Arquitectura Avançada, Paisatge, Urbanisme i Disseny

Art: Producció i Investigació 
Producció Artística 
Arts Visuals i Multimèdia

Automàtica, Robòtica i Informàtica Industrial Automàtica i Informàtica Industrial

Biotecnologia
Biotecnologia Molecular i Cel·lular de Plantes
Millora Genètica Vegetal

Ciència i Restauració del Patrimoni Historicoartístic Conservació i Restauració de Béns Culturals

Ciència, Tecnologia i Gestió Alimentària
Ciència i Enginyeria dels Aliments
Gestió i Seguretat Alimentària 
Viticultura, Enologia i Gestió de l'Empresa Vitivinícola

Ciència i Tecnologia de la Producció Animal
Aqüicultura 
Millora Genètica Animal i Biotecnologia de la Reproducció
Producció Animal

Disseny, Fabricació i Gestió de Projectes 
Industrials

Direcció i Gestió de Projectes 
Disseny i Fabricació Integrada Assistits per Ordinador
Enginyeria del Disseny
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proGrama dE postGrau/doctorat màstEr oficial

Informàtica

Computació Paral·lela i Distribuïda
Enginyeria de Computadors
Enginyeria del Programari, Mètodes Formals i Sistemes 
d'Informació
Intel·ligència Artificial, Reconeixement de Formes i Imatge Digital

Enginyeria de l'Aigua i Mediambiental
Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient
Enginyeria Ambiental

Enginyeria Civil i Urbanisme
Màster en Transport, Territori i Urbanisme
Planificació i Gestió en Enginyeria Civil

Enginyeria de la Construcció Enginyeria del Formigó
Enginyeria Electrònica Enginyeria de Sistemes Electrònics

Enginyeria i Producció Industrial

Enginyeria Avançada de Producció, Logística i Cadena de 
Subministrament
Enginyeria Mecànica i Materials
Seguretat Industrial i Medi Ambient 
Tecnologia Energètica per al Desenvolupament Sostenible
Construccions i Instal·lacions Industrials

Enginyeria Tèxtil Enginyeria Tèxtil

Les Indústries Culturals i de la Comunicació
Continguts i Aspectes Legals en la Societat de la Informació 
Gestió Cultural

Màrqueting i Investigació de Mercats Màrqueting i Investigació de Mercats
Matemàtiques Investigació Matemàtica
Música Música
Química Sostenible Química Sostenible
Recursos i Tecnologies Agrícoles Producció Vegetal i Ecosistemes Agroforestals

Sistemes Propulsius en Mitjans de Transport
Enginyeria del Manteniment
Motors de Combustió Interna Alternatius

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

Telecomunicació Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicacions
Enginyeria Acústica Enginyeria Acústica
Materials i Sistemes Sensors per a Tecnologies 
Ambientals Materials i Sistemes Sensors per a Tecnologies Mediambientals
Telecomunicació Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicacions



3.7. Formació permanent
3.7.1. Objectius del Centre de Formació Permanent
El Centre de 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 desenvo- ●
lupament de projectes formatius i facilitar-ne la difusió i promoció en l’entorn socioeconòmic. 

Analitzar la demanda social existent, i transferir aquestes necessitats formatives a la 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 amb vista  ●
a la societat.

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

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

3.7.2. 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 hores i 200 hores, respectivament. L’especi-
alista 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.

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

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

3.7.3. Dades 2008. Evolució
En l’any 2008 s’incrementa considerablement el nombre d’alumnes enfront de l’any anterior. Com a dades més signifi-
catives, s’han impartit 65.000 hores de formació a més de 56.000 alumnes. Tota aquesta activitat ha suposat per a la 
Universitat uns ingressos globals de vora 8,8 milions d’euros.
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Durant els últims anys l’evolució ha sigut la següent:

nomBrE d’alumnEs

nomBrE dE cursos

79

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Alumnes 20.368 23.455 26.768 28.899 27.127 38.000 38.864 45.761 56.578 60.116

Cursos 934 1.080 1.330 1.358 1.300 1.436 1.601 1.633 1.656 1.724

2.204
4.152

6.512
8.523

12.610

16.991 16.968
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3.7.4. Títols propis

3.7.4.1. Màsters

80

àrEa titulació
AGROALIMENTACIÓ MÀSTER UNIVERSITARI INTERNACIONAL EN CIÈNCIA I ENGINYERIA DELS ALIMENTS

AGROALIMENTACIÓ
MÀSTER UNIVERSITARI INTERNACIONAL EN VITICULTURA, ENOLOGIA I GESTIÓ DE 
L'EMPRESA VITIVINÍCOLA

AGROALIMENTACIÓ
MÀSTER UNIVERSITARI EN DIRECCIÓ DE COOPERATIVES AGRÀRIES I MU EN 
DIRECCIÓ I MÀRQUETING D'EMPRESES AGROALIMENTÀRIES

AGROALIMENTACIÓ
MÀSTER UNIVERSITARI INTERNACIONAL EN TECNOLOGIA D'ENVASOS I 
EMBALATGES

AGROALIMENTACIÓ MÀSTER UNIVERSITARI INTERNACIONAL EN GESTIÓ I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
ART MÀSTER UNIVERSITARI EN CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS
ART MÀSTER UNIVERSITARI EN FOTOGRAFIA, ART I TÈCNICA
CONSTRUCCIÓ MÀSTER UNIVERSITARI EN PLANIFICACIÓ TERRITORIAL, MEDIAMBIENTAL I URBANA
CONSTRUCCIÓ MÀSTER UNIVERSITARI EN CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
CONSTRUCCIÓ MÀSTER UNIVERSITARI EN CONSULTORIA D'ENGINYERIA CIVIL
CONSTRUCCIÓ MÀSTER UNIVERSITARI EN FERROCARRILS I TRANSPORT FERROVIARI
CONSTRUCCIÓ MÀSTER UNIVERSITARI EN JARDINERIA I PAISATGE
CONSTRUCCIÓ MÀSTER UNIVERSITARI INTERNACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓ

CONSTRUCCIÓ
MÀSTER UNIVERSITARI EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. HIGIENE 
INDUSTRIAL

GESTIÓ MÀSTER UNIVERSITARI EN DIRECCIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES Project Management

GESTIÓ
MÀSTER UNIVERSITARI EN DIRECCIÓ I ORGANITZACIÓ D'HOSPITALS I SERVEIS DE 
SALUT

GESTIÓ MÀSTER UNIVERSITARI EN ECONOMIA I GESTIÓ DE LA SALUT
GESTIÓ MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ CULTURAL DEL PATRIMONI
GESTIÓ MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ CULTURAL
GESTIÓ MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS I TURÍSTIQUES
GESTIÓ MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ DE SERVEIS SOCIALS

GESTIÓ
MÀSTER UNIVERSITARI EN ORGANITZACIÓ, GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ D'ENTITATS I 
ORGANITZACIONS ESPORTIVES

GESTIÓ MÀSTER UNIVERSITARI EN TURISME CULTURAL
GESTIÓ MÀSTER UNIVERSITARI INTERNACIONAL EN CIÈNCIES IMMOBILIÀRIES

GESTIÓ
MÀSTER UNIVERSITARI INTERNACIONAL EN ENGINYERIA DE LA TAXACIÓ I 
VALORACIÓ

GESTIÓ MÀSTER UNIVERSITARI INTERNACIONAL EN TURISME I HOTELERIA

INDÚSTRIA
MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTIL (STYLING) I DISSENY DE CONCEPTE EN 
L'AUTOMÒBIL

INDÚSTRIA MÀSTER UNIVERSITARI EN ARTS GRÀFIQUES

INDÚSTRIA
MÀSTER UNIVERSITARI EN DISSENY, GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DE NOUS 
PRODUCTES

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



docència

Formació Permanent

3.7.4.2. Especialistes universitaris
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àrEa titulació

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

INFORMÀTICA MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DEL PROGRAMARI
INFORMÀTICA MÀSTER UNIVERSITARI EN APLICACIONS MULTIMÈDIA PER A INTERNET

INFORMÀTICA
MÀSTER UNIVERSITARI EN COMUNICACIONS I DESENVOLUPAMENT DE SERVEIS 
MÒBILS

INFORMÀTICA
MÀSTER UNIVERSITARI EN CONTINGUTS I ASPECTES LEGALS EN LA SOCIETAT DE 
LA INFORMACIÓ

INFORMÀTICA MÀSTER UNIVERSITARI EN XARXES CORPORATIVES I INTEGRACIÓ DE SISTEMES
INFORMÀTICA MAITRISE EN SISTEMES DE POTÈNCIA I CONTROL ELECTRÒNIC

àrEa titulació
AGROALIMENTACIÓ ESPECIALISTA PROFESSIONAL EN TECNOLOGIA D'ALIMENTS
CONSTRUCCIÓ ESPECIALISTA PROFESSIONAL EN TEORIA I DISSENY DEL PAISATGE
GESTIÓ 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
INDÚSTRIA ESPECIALISTA PROFESSIONAL EN CAD / CAM
INDÚSTRIA ESPECIALISTA PROFESSIONAL EN ENGINYERIA DEL MANTENIMENT

INDÚSTRIA
ESPECIALISTA PROFESSIONAL EN SEGURETAT INDUSTRIAL. INTENSIFICACIÓ 
INSTAL·LACIONS

INDÚSTRIA
ESPECIALISTA PROFESSIONAL EN SEGURETAT INDUSTRIAL. INTENSIFICACIÓ 
ELÈCTRICA

INDÚSTRIA
ESPECIALISTA PROFESSIONAL EN SEGURETAT INDUSTRIAL. INTENSIFICACIÓ 
PETROQUÍMICA

INDÚSTRIA
ESPECIALISTA PROFESSIONAL EN SEGURETAT INDUSTRIAL. INTENSIFICACIÓ 
ELECTROMECÀNICA

INDÚSTRIA ESPECIALISTA PROFESSIONAL EN SISTEMES AUTOMÀTICS
INFORMÀTICA ESPECIALISTA PROFESSIONAL EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES
INFORMÀTICA ESPECIALISTA PROFESSIONAL EN PRODUCCIÓ MULTIMÈDIA
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3.7.4.3. Especialistes professionals
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àrEa titulació
AGROALIMENTACIÓ ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN HORTICULTURA INTENSIVA I PROTEGIDA
AGROALIMENTACIÓ ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN GESTIÓ DE COOPERATIVES AGRÀRIES I SAT

AGROALIMENTACIÓ
ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN DIRECCIÓ DE MÀRQUETING D'EMPRESES 
AGROALIMENTÀRIES

AGROALIMENTACIÓ ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN CIÈNCIA I ENGINYERIA DELS ALIMENTS 
AGROALIMENTACIÓ ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN VITICULTURA I ENOLOGIA
AGROALIMENTACIÓ ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN TECNOLOGIA D'ENVASOS I EMBALATGES
ART ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN FOTOGRAFIA I ART
ART ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN FOTOGRAFIA PROFESSIONAL
CONSTRUCCIÓ 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
GESTIÓ 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
ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN DIRECCIÓ I ORGANITZACIÓ D'HOSPITALS I SERVEIS 
DE SALUT

GESTIÓ ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN GESTIÓ DE CENTRES PER A PERSONES MAJORS
GESTIÓ ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN GESTIÓ DE SERVEIS SOCIALS
GESTIÓ ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN GESTIÓ DE MUSEUS
GESTIÓ ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN EXHIBICIÓ MUSEOGRÀFICA

GESTIÓ
ESPECIALISTA UNIVERSITARI INTERNACIONAL EN ALIMENTS I BEGUDES. NOUS 
SISTEMES DE RESTAURACIÓ

GESTIÓ
ESPECIALISTA UNIVERSITARI INTERNACIONAL EN DIRECCIÓ I GESTIÓ DE 
L'ALLOTJAMENT

GESTIÓ ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN ASSESSORIA FINANCERA EUROPEA 
GESTIÓ ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN DIDÀCTICA DE LLENGÜES
GESTIÓ ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN DIRECCIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES

GESTIÓ
ESPECIALISTA UNIVERSITARI INTERNACIONAL EN MÀRQUETING I NOUS PRODUCTES 
TURÍSTICS

INDÚSTRIA
ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN DIRECCIÓ D'ESTACIONS DEPURADORES D'AIGÜES 
RESIDUALS

INDÚSTRIA ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN SEGURETAT EN EL TREBALL - CONSTRUCCIÓ
INDÚSTRIA ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
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3.7.4.4. Distribució de les distintes modalitats de títols propis
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àrEa titulació
INDÚSTRIA ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN HIGIENE INDUSTRIAL
INDÚSTRIA ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADA
INDÚSTRIA ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN DISSENY GRÀFIC EDITORIAL

INDÚSTRIA
ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN INSTAL·LACIONS D'ENERGIA SOLAR, FOTOVOLTAICA 
I FOTOTÈRMICA

INFORMÀTICA ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN PROGRAMACIÓ D'INTRANETS I INTERNET

INFORMÀTICA
ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN DESENVOLUPAMENT DE CONTINGUTS PER A 
INTERNET. CONTINGUTS ELECTRÒNICS

INFORMÀTICA
ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN ASSESSORIA LEGAL EN TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ

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

INFORMÀTICA
ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DEL PROGRAMARI: PLANIFICACIÓ, 
ANÀLISI I DISSENY DE SISTEMES INFORMÀTICS

INFORMÀTICA
ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN XARXES CORPORATIVES I INTEGRACIÓ DE 
SISTEMES

INFORMÀTICA ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN COMUNICACIONS MÒBILS

INFORMÀTICA
ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN DESENVOLUPAMENT DE SOLUCIONS DE COMERÇ 
ELECTRÒNIC

INFORMÀTICA
ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN INTEGRACIÓ DE PLATAFORMES DE COMERÇ 
ELECTRÒNIC

Màsters
32,46%

E.Professionals
25,44%

E. Universitaris
42,11%
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3.7.5. Altres temes d’interès
El Centre de Formació Permanent ha realitzat un gran esforç encaminat a donar a conèixer els títols de postgrau de la 
Universitat Politècnica de València als  usuaris potencials. 

Durant els últims anys s’ha detectat un increment gradual d’alumnes de postgrau procedents de països llatinoamericans. 
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3.8. Alumnat de postgrau oficial matriculat en el curs 2007-2008
alumnat matriculat pEr titulació total

 
DOCTORAT DEL POSTGRAU DE AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I INFORMÀTICA INDUSTRIAL 3
DOCTORAT DEL POSTGRAU DE BIOTECNOLOGIA 9
DOCTORAT DEL POSTGRAU DE CIÈNCIA I RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI HISTORICO-
ARTÍSTIC 6
DOCTORAT DEL POSTGRAU DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL 4
DOCTORAT DEL POSTGRAU DE CIÈNCIA, TECNOLOGIA I GESTIÓ ALIMENTARIA 6
DOCTORAT DEL POSTGRAU DE DISSENY, FABRICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS 1
DOCTORAT DEL POSTGRAU D’INFORMÀTICA 4
DOCTORAT DEL POSTGRAU D’ENGINYERIA DE L’AIGUA I MEDIAMBIENTAL 7
DOCTORAT DEL POSTGRAU D’ENGINYERIA TÈXTIL 1
DOCTORAT DEL POSTGRAU D’ENGINYERIA I PRODUCCIÓ INDUSTRIAL 8
DOCTORAT DEL POSTGRAU DE LES INDÚSTRIES CULTURALS I DE LA COMUNICACIÓ 2
DOCTORAT DEL POSTGRAU DE MATEMÀTIQUES 1
DOCTORAT DEL POSTGRAU DE MÚSICA 3
DOCTORAT DEL POSTGRAU DE SISTEMES PROPULSIUS EN MITJANS DE TRANSPORT 5
DOCTORAT DEL POSTGRAU DE TECNOLOGIES PER A LA SALUT I EL BENESTAR 6
DOCTORAT DEL POSTGRAU DE TELECOMUNICACIÓ 10
MÀSTER EN AQÜICULTURA 26
MÀSTER EN ARTS VISUALS I MULTIMÈDIA 36
MÀSTER EN AUTOMÀTICA I INFORMÀTICA INDUSTRIAL 32
MÀSTER EN BIOTECNOLOGIA MOLECULAR I CEL·LULAR DE PLANTES 24
MÀSTER EN CIÈNCIA I ENGINYERIA DELS ALIMENTS 42
MÀSTER EN COMPUTACIÓ PARAL·LELA I DISTRIBUÏDA 22
MÀSTER EN CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 120
MÀSTER EN CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS 90
MÀSTER EN CONTINGUTS I ASPECTES LEGALS EN LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 28
MÀSTER EN DIRECCIÓ FINANCERA I FISCAL 49
MÀSTER EN DIRECCIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES 51
MÀSTER EN DISSENY I FABRICACIÓ INTEGRADA ASSISTITS PER COMPUTADOR (CAD-CAM-
CIM) 25
MÀSTER EN EDIFICACIÓ 63
MÀSTER EN GESTIÓ CULTURAL 63
MÀSTER EN GESTIÓ I SEGURETAT ALIMENTÀRIA 22
MÀSTER EN GESTIÓ I SEGURETAT ALIMENTÀRIA (ITINERARI INTERNACIONAL) 11
MÀSTER EN ENGINYERIA AMBIENTAL 53
MÀSTER EN ENGINYERIA AVANÇADA DE PRODUCCIÓ, LOGÍSTICA I CADENA DE 
SUBMINISTRAMENT 28
MÀSTER EN ENGINYERIA BIOMÈDICA 54
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Alumnat de postgrau oficial matriculat en el curs 2007-2008

alumnat matriculat pEr titulació total
MÀSTER EN ENGINYERIA DE COMPUTADORS 34
MÀSTER EN ENGINYERIA DE SISTEMES ELECTRÒNICS 28
MÀSTER EN ENGINYERIA DEL DISSENY 104
MÀSTER EN ENGINYERIA DEL FORMIGÓ 31
MÀSTER EN ENGINYERIA DEL MANTENIMIENT 42
MÀSTER EN ENGINYERIA DEL PROGRAMARI, MÈTODES FORMALS I SISTEMES D’INFORMACIÓ 80
MÀSTER EN ENGINYERIA HIDRÀULICA I MEDI AMBIENT 83
MÀSTER EN ENGINYERIA MECÀNICA I MATERIALS 26
MÀSTER EN ENGINYERIA TÈXTIL 24
MÀSTER EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL, RECONEIXEMENT DE FORMES I IMATGE DIGITAL 68
MÀSTER EN INVESTIGACIÓ MATEMÀTICA 16
MÀSTER EN MÀRQUETING I INVESTIGACIÓ DE MERCATS 42
MÀSTER EN MILLORA GENÈTICA ANIMAL I BIOTECNOLOGIA DE LA REPRODUCCIÓ 21
MÀSTER EN MILLORA GENÈTICA VEGETAL 24
MÀSTER EN MOTORS DE COMBUSTIÓ INTERNA ALTERNATIUS 30
MÀSTER EN MÚSICA 25
MÀSTER EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 75
MÀSTER EN PRODUCCIÓ ANIMAL 17
MÀSTER EN PRODUCCIÓ ARTÍSTICA 135
MÀSTER EN PRODUCCIÓ VEGETAL I ECOSISTEMES AGROFORESTALS 25
MÀSTER EN QUÍMICA SOSTENIBLE 19
MÀSTER EN SEGURETAT INDUSTRIAL I MEDI AMBIENT 13
MÀSTER EN TECNOLOGIES, SISTEMES I XARXES DE COMUNICACIÓ 112
MÀSTER EN TRANSPORT, TERRITORI I URBANISME 24
MÀSTER EN VITICULTURA, ENOLOGIA I GESTIÓ DE L’EMPRESA VITIVINÍCOLA 29
TOTAL GENERAL 2.042

proGramEs dE doctorat rd 778/98 total
ACCEPTAT TRASLLAT A EFECTES DE LECTURA 28
AGROENGINYERIA 13
ALUMNE CURSANT PROGRAMA EN UNA ALTRA UNIVERSITAT 3
ANÀLISI AVANÇADA EN ENGINYERIA DEL TERRENY I ESTRUCTURES 13
ARQUITECTURA DELS SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA I SISTEMES IMBRICATS 4
ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DELS SISTEMES INFORMÀTICS 16
ART PÚBLIC 13
ART I ENTORN - RETÒRICA VISUAL I TÈCNIQUES I LLENGUATGES PICTÒRICS 1
ARTS PLÀSTIQUES (XILE) 1
ARTS VISUALS I INTERMÈDIA 44
ARTS VISUALS I INTERMÈDIA (MÈXIC) 28
ARTS VISUALS: PRODUCCIÓ, GESTIÓ I RESTAURACIÓ (MÈXIC) 2
AUTOMÀTICA I INFORMÀTICA INDUSTRIAL 10
BIOENGINYERIA AMB ÈMFASI EN BIOELECTRÒNICA (MÈXIC I COLÒMBIA) 4

86



docència

Alumnat de postgrau oficial matriculat en el curs 2007-2008

alumnat matriculat pEr titulació total
BIOTECNOLOGIA 62
CIÈNCIA ANIMAL 18
CIÈNCIA ANIMAL (ARGENTINA-FCA-UNLZ) 1
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE L’ENGINYERIA GEODÈSICA I CARTOGRÀFICA 1
COMPONENTS EXPRESSIUS, FORMALS I ESPACIOTEMPORALS DE L’ANIMACIÓ 10
COMPONENTS EXPRESSIUS, FORMALS I ESPACIOTEMPORALS DE L’ANIMACIÓ (PORTUGAL) 4
COMPUTACIÓ PARAL·LELA I DISTRIBUÏDA 7
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL 13
CONSERVACIÓ DE MUSEUS. MUSEOLOGIA I CULTURA CONTEMPORÀNIA 8
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI HISTORICOARTÍSTIC 21
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI PICTÒRIC 12
CORRENTS EXPERIMENTALS EN L’ESCULTURA CONTEMPORÀNIA 18
CORRENTS EXPERIMENTALS EN L’ESCULTURA DEL SEGLE XX 2
CULTURA ARTÍSTICA CONTEMPORÀNIA I MUSEU 1
DESENVOLUPAMENT, SOSTENIBILITAT I ECODISSENY 3
DISSENY DE SISTEMES DIGITALS (MÈXIC) 3
DISSENY I COMUNICACIÓ: NOUS FONAMENTS 12
ECONOMIA AGROALIMENTÀRIA I DEL MEDI AMBIENT 18
ECONOMIA I CIÈNCIES SOCIALS 1
ECONOMIA I GESTIÓ DE LA SALUT 22
EL DIBUIX I LES SEUES TÈCNIQUES D’EXPRESSIÓ 19
EL DIBUIX I LES SEUES TÈCNIQUES D’EXPRESSIÓ (PORTUGAL) 35
EL PERSONATGE EN L’ANIMACIÓ 1
ESTADÍSTICA BAYESIANA, ESTADÍSTICA INDUSTRIAL I OPTIMITZACIÓ 2
ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA APLICADES I QUALITAT 3
ESTADÍSTICA I OPTIMITZACIÓ 18
EXPRESSIÓ GRÀFICA DE L’ARQUITECTURA I DE L’ENGINYERIA 3
FOTOGRAFIA I NOUS MITJANS AUDIOVISUALS: DE L’ANALÒGIC AL DIGITAL 13
GEODÈSIA, CARTOGRAFIA I SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA 1
GEODÈSIA, CARTOGRAFIA I SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA 28
GESTIÓ D’EMPRESES 54
GESTIÓ DE LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT I INTEGRACIÓ EMPRESARIAL 1
GESTIÓ DE LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT EN EL CONTEXT D’EMPRESA VIRTUAL, 
ENGINYERIA I MODELITZACIÓ EMPRESARIAL 2
GRAVAT I ESTAMPACIÓ 17
HISTÒRIA, COMPOSICIÓ I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 2
HISTÒRIA, TEORIA I CRÍTICA DE L’ART 1
INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ 2
ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ I GESTIÓ AMBIENTAL 43
ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ (COL.) 2
ENGINYERIA ELECTRÒNICA 36
ENGINYERIA HIDRÀULICA I MEDI AMBIENT 43
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alumnat matriculat pEr titulació total
ENGINYERIA MECÀNICA I DE MATERIALS 29
ENGINYERIA TÈXTIL 24
INNOVACIÓ, DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL I COMPETITIVITAT (ARGENTINA) 11
INTEGRACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS 39
LA CIUTAT, EL TERRITORI I EL PAISATGE EN L’ERA DE LA GLOBALITZACIÓ 16
LA CULTURA MEDITERRÀNIA EN EL MÓN MEDIEVAL I MODERN 3
LLENGÜES I TECNOLOGIA 23
MÀRQUETING 1
MATEMÀTICA APLICADA 3
MATEMÀTIQUES MULTIDISCIPLINÀRIES 25
MATERIALS POLIMÈRICS (MATPOL) 7
MECANITZACIÓ I TECNOLOGIA AGRÀRIA 1
MECANITZACIÓ I TECNOLOGIA AGRÀRIA 1
MÈTODES I TÈCNIQUES DEL DISSENY INDUSTRIAL I GRÀFIC 12
MODELS AVANÇATS PER A LA DIRECCIÓ D’OPERACIONS I LA GESTIÓ DE LA CADENA DE 
SUBMINISTRAMENT 8
MÚSICA 44
PATOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ 8
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC: HISTÒRIA, COMPOSICIÓ I ESTUDIS GRÀFICS 10
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ EMPRESARIAL 23
PROCESSOS TERMOFLUIDODINÀMICS EN MOTORS DE COMBUSTIÓ INTERNA ALTERNATIUS 6
PRODUCCIÓ VEGETAL I ECOSISTEMES AGROFORESTALS 38
PROGRAMA DE PROMOCIÓ DEL CONEIXEMENT 55
PROGRAMACIÓ DECLARATIVA I ENGINYERIA DE LA PROGRAMACIÓ 22
PROJECTAR DES DEL TERRITORI UNA MIRADA MODERNA 68
PROJECTES ARQUITECTÒNICS. VALORACIÓ I INTERVENCIÓ EN EL PATRIMONI CONSTRUÏT 1
PROJECTES D’ENGINYERIA (XILE) 14
PROJECTES D’ENGINYERIA (EDICIÓ VENEÇUELA) 21
PROJECTES D’ENGINYERIA I INNOVACIÓ 24
PROJECTES DE PINTURA 20
QUÍMICA 36
QUÍMICA ORGÀNICA EN LA INDÚSTRIA QUIMICOFARMACÈUTICA 19
RECONEIXEMENT DE FORMES I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL 29
RÈGIM JURÍDIC, ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL TERRITORI, EL MEDI AMBIENT I L’URBANISME 19
TÈCNIQUES I MÈTODES ACTUALS EN INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ 5
TECNOLOGIA D’ALIMENTS 53
TECNOLOGIA D’ALIMENTS (ARGENTINA) 32
TECNOLOGIA DE MEMBRANES, ELECTROQUÍMICA I MEDI AMBIENT, SEGURETAT NUCLEAR 10
TECNOLOGIA ELÈCTRICA. MATERIALS, GENERACIÓ I DISTRIBUCIÓ 16
TECNOLOGIA ENERGÈTICA 31
TECNOLOGIES DE CLIMATITZACIÓ I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS (TCE3) 4
TELECOMUNICACIÓ 28
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alumnat matriculat pEr titulació total
URBANISME 1
URBANISME, TERRITORI I SOSTENIBILITAT 6
VALORACIÓ D’ACTIUS 6
Total 1.603

total dE tEsis llEGidEs
dEpartamEnt total 
BIOTECNOLOGIA 20
CIÈNCIA ANIMAL 10
COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA 4
CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES 1
DIBUIX 6
ECONOMIA I CIÈNCIES SOCIALS 3
ESCULTURA 2
ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA APLICADES I QUALITAT 1
ENGINYERIA GRÀFICA 3
FÍSICA APLICADA 2
LINGÜÍSTICA APLICADA 2
ENGINYERIA CARTOGRÀFICA, GEODÈSIA I FOTOGRAMETRIA 1
ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ I DE PROJECTES D’ENGINYERIA CIVIL 4
INFORMÀTICA DE SISTEMES I COMPUTADORS 5
ENGINYERIA ELECTRÒNICA 8
ENGINYERIA HIDRÀULICA I MEDI AMBIENT 10
ENGINYERIA MECÀNICA I DE MATERIALS 6
ENGINYERIA QUÍMICA I NUCLEAR 2
ENGINYERIA TÈXTIL I PAPERERA 5
MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS 5
MATEMÀTICA APLICADA 6
ORGANITZACIÓ D’EMPRESES 5
PINTURA 5
PRODUCCIÓ VEGETAL 3
QUÍMICA 9
SISTEMES INFORMÀTICS I COMPUTACIÓ 21
TECNOLOGIA D’ALIMENTS 19
URBANISME 2
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL, DOCUMENTACIÓ I HISTÒRIA DE L’ART 8
PROJECTES ARQUITECTÒNICS 1
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS 4
MECANITZACIÓ I TECNOLOGIA AGRÀRIA 3
COMUNICACIONS 11
TERMODINÀMICA APLICADA 1
ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA 2
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dEpartamEnt total 
PROJECTES D’ENGINYERIA 4
ECOSISTEMES AGROFORESTALS 6
TOTAL DE TESIS LLEGIDES 210



3.9. Relació de beques amb import
dEnominació nrE. sol·licituds nrE. BEcaris import
BEQUES PRÒPIES-UPV

BEQUES DE COL·LABORACIÓ TIPUS A 3.193 872 1.161.724,73
AJUDES D’ACCIÓ SOCIAL ALUMNES UPV 372 107 78.020,14
AJUDES D’ACCIÓ SOCIAL-CAUSA SOBREVINGUDA 14 8 16.808,50
MENJADOR 1.781 507 1.901,25

BEQUES MEC
CARÀCTER GENERAL/INICI 9.761 5.600
COL·LABORACIÓ 115 69 166.359

BEQUES GV 5.920 675 542.539,79
TOTAL 21.156 7.838 1.967.353,41
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3.10. Títols emesos durant el curs 2007-2008
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TÍTOLS DE PRIMER I SEGON CICLES 3.713
TÍTOLS DE TERCER CICLE 167
DIPLOMES D'ESTUDIS AVANÇATS 292
TÍTOLS PROPIS 1.584
SUPLEMENT EUROPEU AL TÍTOL 3.850
TOTAL TÍTOLS/DIPLOMES EMESOS 9.606



3.11. Convalidacions del curs 2007-2008
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cEntrEs
sol·licituds 
prEsEntadEs

ETSE AGRÒNOMS 13
ETS D'ARQUITECTURA 108
ETSE DE CAMINS, CANALS I PORTS 122
ETSE INDUSTRIALS 28
ETS D'ENGINYERIA DEL DISSENY 397
ETS DE MEDI RURAL I ENOLOGIA 62
ETS GEODÈSICA, CARTOGRÀFICA I TOPOG. 14
ETS DE GESTIÓ EN L'EDIFICACIÓ 51
ETS INFORMÀTICA APLICADA 71
EPS D'ALCOI 140
FAC. DE BELLES ARTS 34
FAC. D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES 37
FAC. D'INFORMÀTICA 26
EPS DE GANDIA 67
ETSE DE TELECOMUNICACIONS 30
FLORIDA UNIVERSITARIA 9
FORD ESPAÑA 2
TOTAL 1.211

Aquest quadre recull tant les convalidacions automàtiques (497 sol·licituds) com les convalidacions resoltes per la Subcomissió (714 
sol·licituds).



3.12. Accés universitari
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juny 2007
ALUMNES MATRICULATS EN LES PAU JUNY 2007 3.539
ALUMNES PRESENTATS 3.532
APROVATS 3.389
% APROVATS 95,95%
PRESENTATS PER DUES VIES 55
% APTES (DONES) 57,93%
% APTES (HOMES) 38,02%
QUALIFICACIÓ MITJANA DE LES PAU 5,96
QUALIFICACIÓ MITJANA DE LES PAU (DONES) 5,96
QUALIFICACIÓ MITJANA DE LES PAU (HOMES) 5,79
Nre. DE SOL·LICITUDS PREINSCRIPCIÓ JUNY 2007 6.500

sEtEmBrE 2007
ALUMNES MATRICULATS EN LES PAU SETEMBRE 2007 872
ALUMNES PRESENTATS 864
APROVATS 695
% APROVATS 80,43%
PRESENTATS PER DUES VIES 5
% APTES (DONES) 40,97%
% APTES (HOMES) 39,46%
QUALIFICACIÓ MITJANA DE LES PAU 4,79
QUALIFICACIÓ MITJANA DE LES PAU (DONES) 4,7
QUALIFICACIÓ MITJANA DE LES PAU (HOMES) 4,8
Nre. DE SOL·LICITUDS PREINSCRIPCIÓ SETEMBRE 2007 1.120
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4.1. Resultats de les activitats d’investigació, desenvolupament i 
innovació durant l’any 2007

4.1.1 Consideracions generals
Les activitats d’investigació, desenvolupament tecnològic i innovació (I+D+i) van experimentar durant l’any 2007, en 
termes generals, un gran creixement respecte a l’any anterior, concretament el 24,8%, que va situar en 65.94781 milers 
d’euros la xifra econòmica del conjunt de les activitats d’I+D+i que es realitzaren a la UPV amb finançament extern. El dit 
valor no inclou els ingressos per formació, tant els convenis amb entitats com la contractació amb empreses i particulars, 
la qual es reflecteix en les xifres reportades pel Centre de Formació Permanent. No s’ inclouen tampoc en la xifra esmen-
tada les activitats d’I+D+i desenvolupades en instituts d’investigació concertats o mixtos amb altres entitats i que es gesti-
onen sota la titularitat jurídica i la gestió econòmica dels nostres socis dels dits instituts (CSIC i associacions empresarials 
d’investigació). Finalment, no s’inclouen tampoc 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).

Il·lustracIó 1: EvolucIó dEl fInançamEnt ExtErn dE l’actIvItat d’I+d+i

En el gràfic anterior s’observa un creixement sostingut de la captació de recursos externs en l’última dècada amb el nota-
ble increment (superior al 50%) dels dos últims anys. Aquesta evolució mostra una estructura sòlida i rodada per a generar 
i transferir coneixement i amb capacitat per a aprofitar les oportunitats que es presenten, però ha de ser analitzada en 
detall per a identificar tant les fortaleses com les debilitats de l’activitat d’I+D+i de la UPV.
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Resultat de les activitats d’investigació, desenvolupament i innovació durant l’any 2007

4.1.2. Distribució de l’activitat en I+D+i segons el tipus de treball
Una anàlisi de la distribució de l’activitat d’I+D+i segons la seua classificació per diversos tipus de treball mostra que tant 
la investigació contractada com la competitiva han experimentat un fort increment (vegeu el gràfic següent); la primera 
s’ha situat en els 34.519 milers d’euros, amb un creixement del 15%, mentre que la competitiva, que ha passat dels poc 
més de 20.000 a 31.428 ha tingut un creixement superior al 50% (en aquest increment ha influït notablement un canvi de 
criteri en la distribució per anualitats dels pagaments del pla nacional, que s’han concentrat fortament en el primer any 
dels projectes). Quant a l’apartat d’altres, atesa l’escassa importància quantitativa, hem decidit no incloure’l en l’informe 
(les dades, no obstant això, sí s’han desagregat i imputat a un dels dos grans apartats). 

Il·lustracIó 2: dIstrIbucIó dE la I+d+i pEr modE d’accés al fInançamEnt

Així, el creixement del finançament extern experimentat el 2007 es deu, en primer lloc (tant en termes absoluts com en 
percentatge), a la investigació competitiva i, en segon lloc, a la investigació contractada i de suport tecnològic. Detenint-
nos ja en els diversos subapartats de l’epígraf I+D contractada (vegeu la taula) veiem que els percentatges relatius més 
grans de creixement es donen en els Convenis i Contractes d’I+D, amb un 22% de creixement i que són els de major 
nivell científic i tecnològic. Mentre els treballs qualificats com de Suport tecnològic (que, en general, són els demanats per 
les petites i mitjanes empreses) i els de Llicències de tecnologia baixen lleugerament respecte al 2006, encara que cal 
recordar que aquell any el creixement va ser anormal (van créixer el 31% i el 135%, respectivament).

98

-

5.000   

10.000   

15.000   

20.000   

25.000   

30.000   

35.000   

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

M
ie

s 
de

 e
ur

os

I+D CONTRACTADA INVESTIGACIÓ COMPETITIVA ALTRES

-

5.000   

10.000   

15.000   

20.000   

25.000   

30.000   

35.000   

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

M
ile

rs
 d

'e
ur

os

I+D CONTRACTADA INVESTIGACIÓ COMPETITIVA ALTRES



tEma
Resultat de les activitats d’investigació, desenvolupament i innovació durant l’any 2007

taula 1: captacIó pEr tIpus dE trEball

1 Subvencions rebudes en Projectes competitius, subjectes a avaluació i selecció externa.
2 Facturació de Contractes i convenis subscrits en activitats I+D+i.
3 Altres activitats, contractades, amb conveni o subvencionades, no incloses en els epígrafs anteriors.

Pel que fa al nombre d’accions o treballs diferents efectuats, podem observar en la taula següent que els creixements 
relatius són un poc menors en quasi tots els subapartats; és a dir, en qualsevol cas positiu ja que significa que el valor 

mitjà de les accions és superior en tots els apartats (atès que el valor absolut sí que s’ha incrementat significativament), 
cosa que ens permet deduir que la qualitat mitjana és també superior.   

taula 2: accIons d’I+d+i

1 Subvencions rebudes en Projectes competitius, subjectes a avaluació i selecció externa.
2 Facturació de Contractes i convenis subscrits en activitats I+D+i.
3 Altres activitats, contractades, amb convenis o subvencionades, no incloses en els epígrafs anteriors.

4.1.3. Distribució de les activitats d’I+D+i segons origen dels fons. Activitat global
Si analitzem l’activitat d’I+D+i de la UPV segons la naturalesa jurídica de l’entitat finançadora (vegeu la il·lustració 3) po-
dem observar que l’Administració central, amb uns 25.000 milers d’euros (38% del total), ha sigut el nostre primer finança-
dor, en part per l’efecte ja comentat del canvi en la manera d’efectuar els pagaments avançats pel ministeri. Les empreses 
ocupen el segon lloc com a font de finançament de la nostra activitat investigadora, amb uns 20.700 milers d’euros, quasi 
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Import captat pEr a actIvItats d’I+d+i (drEts rEconEguts En mIlErs d’Euros)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Investigació competitiva1 8.522 13.369 12.033 14.875 13.999 20.258 31.428
I+D contractada2 16.690 16.332 21.656 21.746 22.798 29.984 34.519
Contractes i convenis d’I+D 5.908 5.682 7.481 8.192 8.198 10.502 12.807
Suport tecnològic 9.148 8.866 12.468 11.826 12.707 16.632 15.437
Llicències de tecnologia 595 357 383 451 484 1.147 547
Serveis i assaigs 811 1.218 1.111 1.102 1.174 1.525 1.417
Venda de productes tecnològics 228 209 213 175 235 178 152
Altres3 1.070 1.588 1.336 1.633 5.080 3.039 4.159
TOTAL 26.282 31.289 35.025 38.254 41.877 53.281 65.947

nombrE d’accIons En I+d+i En vIgor, quE gEnErEn IngrEssos
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Investigació competitiva1 312 360 400 538 579 732 727
I+D contractada2 3.392 3.523 3.753 4.171 3.801 3.947 3.805
Contractes d’I+D 245 210 244 274 313 387 406
Suport tecnològic 1.449 1.598 1.529 1.709 1.665 1.926 1.781
Llicències de tecnologia 115 118 155 44 94 103 65
Serveis i assaigs 1.216 1.288 1.541 1.861 1.440 1.297 1.171
Venda de productes tecnològics 367 309 290 283 289 234 206
Altres3 67 62 68 87 162 100 176
TOTAL 3.771 3.945 4.227 4.796 4.542 4.779 4.532
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un 10% més que l’any 2006, encara que percentualment sobre el total siga un poc menys que l’any passat (31% per 35%); 
l’Administració valenciana (9.892 milers d’euros i el 15%) i l’europea (3.957 milers d’euros i 6%) se situen en tercer i quart 
llocs. La primera d’aquestes dues manté la seua aportació en termes absoluts, tot i que baixa lleugerament en termes 
percentuals, mentre que els fons europeus baixen també lleugerament tant en termes absoluts com percentuals (estem 
en la part final del 6è PM). La il·lustració 3 recull la distribució total.

Il·lustracIó 3: actIvItat global d’I+d+i sEgons El tIpus dE fInançador

4.1.3.1. Investigació competitiva

Una anàlisi en més profunditat de la investigació competitiva de la UPV, és a dir, aquella que ha passat per un procés 
d’avaluació i selecció en règim de concurrència amb altres propostes, palesa que hi ha, en els últims anys, un creixement 
acusat de la quantia i del nombre d’accions o projectes que es porten a cap a la UPV (vegeu les taules 3 i 4). Destaquen 
les accions finançades per l’Administració General de l’Estat, majoritàriament enquadrades en el Pla Nacional d’I+D+i. 
Després del gran augment acumulat en el període 2000-2006, amb un increment dels recursos obtinguts superior al 
120%, aquest any 2007 s’ha estabilitzat el nombre d’accions i duplicat els recursos captats (estimem que en un 50% 
a causa del ja comentat canvi de sistema de pagaments anticipats i en l’altre 50% a un creixement real). Pel que fa a 
les accions i  recursos captats de fonts europees, generalment enquadrades en el Programa Marc d’I+D, han descendit 
lleugerament, després del fort increment dels últims anys. Finalment, quant al finançament procedent de l’Administració 
valenciana, el creixement de l’any 2007 respecte de l’anterior ha sigut notable, en concret un poc més del 20%, que su-
pera lo captat de la UE.

tabla 3: Import captat En I+d+i compEtItIva

100

EMPRESES
31%

ADMINISTRACIÓ CENTRAL
38%

ADMINISTRACIÓ VALENCIANA
15%

ADMINISTRACIÓ EUROPEA
6%

ADMINISTRACIÓ LOCAL
3% ALTRES

2%
UNIVERSITATS I CENTRES 

D'INVESTIGACIÓ
2%

ASSOCIACIONS 
EMPRESARIALS I INSTITUTS

2%
PARTICULARS

1%

Import captat En I+d+i compEtItIva (drEts rEconEguts En mIlErs d’Euros)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Generalitat Valenciana 913 2.222 2.317 3.364 2.017 3.150 3.837
Administració central 5.163 7.961 6.846 8.459 8.248 12.019 24.033
Unió Europea 2.332 3.057 2.606 2.923 3.131 4.485 3.066
Altres 114 129 264 129 603 604 492
TOTAL 8.522 13.369 12.033 14.875 13.999 20.258 31.428
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taula 4: accIons d’I+d+i compEtItIva

El gràfic següent representa el balanç general de la I+D+i competitiva 

Il·lustracIó 4: dIstrIbucIó dE la I+d+i compEtItIva, sEgons l’orIgEn dE fons

Pel que fa al tipus i ajudes sol·licitades i com mostra la il·lustració 5, el tipus de proposta més habitual va ser el dirigit a 
obtenir ajudes per a assistència a congressos (25%) i per a projectes d’investigació, amb un 22%; a continuació figuren les 
sol·licituds dirigides a obtenir ajudes per a mesures d’acompanyament (12%), infraestructura i equipament científic (10%) 
i suport a la transferència (8%). Tots aquests indicadors mostren també el nivell de dinamització en matèria d’activitats 
d’I+D competitiva de la comunitat acadèmica de la UPV.

Il·lustracIó 5: pErcEntatgE dE sol·lIcItuds d’ajudEs públIquEs a la I+d+i sEgons El tIpus dE pEtIcIó
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nombrE d’accIons d’I+d+i compEtItIva En vIgor 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Generalitat Valenciana 114 94 91 198 199 174 247
Administració central 148 208 226 264 309 471 391
Unió Europea 41 50 70 69 64 78 68
Altres 9 8 13 7 7 9 21
TOTAL 312 360 400 538 579 732 727
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4.1.3.2. Investigació contractada

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

taula 5: Import captat En contractEs I convEnIs, En mIlErs d’Euros. Inclou lEs prEstacIons dE sErvEI

(1) Inclou contractes singulars i de gran volum signats amb entitats classificades dins d’aquesta categoria que situen aquesta xifra en 
nivells atípics.

(2) Les dades oferides a partir de l’any 2000 assignen al grup Altres les activitats, nombroses, però de volum reduït realitzades per encàr-
rec de particulars, però que en estadístiques d’anys anteriors s’assignaven al grup d’Empreses.

taula 6: accIons En contractEs I convEnIs. Inclou prEstacIons dE sErvEI

Incloses les prestacions de servei per import inferior a 12.000 euros (IVA inclòs).

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

Entrant ja en detall, podem veure (taula 5) que l’import captat procedent d’empreses s’ha incrementat més d’un 13%, i 
supera els 20 milions d’euros, mentre que el captat de les diferents administracions públiques ha pujat quasi un 29%, i 
s’acosta als 10 milions d’euros en termes absoluts. Si ens fixem en el nombre d’accions d’investigació contractades per 
les empreses, observem un descens lleuger, després de l’increment pròxim al 40% de l’any passat; en canvi, els conve-
nis i contractes amb les empreses tenen un notable increment, superior al 33%. La variabilitat de la quantitat d’accions 
contractades pel grup d’altres és en gran part deguda al fet que s’hi agrupen gran diversitat de tercers (particulars fo-
namentalment, associacions…), amb una relació de treball amb la universitat que té un gran component conjuntural. Els 
resultats comentats apareixen en forma gràfica en la il·lustració 6.
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contractEs I convEnIs En vIgor (drEts rEconEguts En mIlErs d’Euros)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Administració 4.784 3.339 6.778 5.885 5.485 7.648 9.854
Empreses 8.294 8.817 12.457 13.407 13.215 18.331 20.729
Altres 3.612 4.176 2.421 2.454 4.098 4.005 3.936
TOTAL 16.690 16.332 21.656 21.746 22.798 29.984 34.519

nombrE d’accIons dE contractEs I convEnIs En vIgor 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Administració 342 308 289 346 304 348 465
Empreses 1.987 2.128 3.197 3.511 2.283 3.190 2.978
Altres 1.063 1.087 273 314 1.214 409 362
TOTAL 3.392(*) 3.523 3.759 4.171 3.801 3.947 3.805
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Il·lustracIó 6: volum I+d contractada, sEgons l’orIgEn

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

Il·lustracIó 7: nombrE dE profEssors En projEctEs
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Així, l’any 2007 mostra un fort increment en el nombre de professors en activitats d’I+D+i (exclosa la formació de post-
grau), que se situa vora els 1.900 (vegeu la il·lustració 7). Aquesta proporció podem afirmar que és l’esperable, atès el 
perfil tècnic de les carreres de la UPV i assoleix en tot cas un important valor absolut, i mostra una acceptació i pràctica 
generalitzada de la cultura de la investigació i la innovació a la nostra universitat. A més, el creixement que, respecte a 
l’any 2004, ha tingut el nombre total de professors en la plantilla de la UPV durant aquests últims anys permet esperar una 
incorporació futura d’una xifra significativa dels nous professors a les activitats d’I+D+i.

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 2007. Paga la pena destacar no solament la proporció d’empreses, el 65% del total, tres punts 
més que l’any anterior, sinó els nombres absoluts, que eleven a prop de 3000 les empreses amb contractes i/o convenis 
en vigor amb la UPV durant el passat any. L’alt nombre de particulars que demanen serveis de la UPV s’explica per 
petites activitats del tipus d’anàlisi i assaigs 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 pràcticament les dues terceres parts de les entitats privades amb què la 
UPV mantenia contractes o convenis vius durant 2007, tenen l’origen a la nostra comunitat autònoma, cosa que demostra 
una vegada més la intensa i continuada relació que mantenim amb el nostre entorn socioeconòmic.

Il·lustracIó 8: pErcEntatgE d’EntItats col·laboradors l’any 2007
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Il·lustracIó 9: orIgEn EntItats prIvadEs fInançadorEs
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nom tÍtol dEscrIpcIó
cEntrE avançat dE mIcrobIologIa d’alImEnts
BOTELLA GRAU, M. SALUT DETECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE MICROORGANISMOS PATÓGENOS EMERGENTES Y DE INTERÉS EN 

SEGURIDAD ALIMENTARIA (2007)
ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

CENTRE DE BIOMATERIALS
GALLEGO FERRER, GLORIA DISEÑO DE NUEVOS CONSTRUCTOS POLIMÉRICOS BIODEGRADABLES PARA LA REGENERACIÓN 

OSTEOCONDRAL
ADMINISTRACIÓ CENTRAL

MAS ESTELLES, JORGE ESTUDIO DE RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIOS DE INFORMÁTICA EN DISTINTOS CENTROS 
ESPAÑOLES

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

GOMEZ RIBELLES, JOSE LUIS NUEVOS SUBSTRATOS POLIMÉRICOS BIORREABSORBIBLES PARA LA REGENRACIÓN DEL CARTÍLAGO 
ARTICULAR

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

cEntrE d’EspEcIalItZacIó En gEstIó d’EmprEsEs agroalImEntÀrIEs
MELIA MARTI, ELENA ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LAS COOPERATIVAS AGRARIAS VALENCIANAS ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
CENTRE DE GESTIÓ DE QUALITAT I DEL CANVI
MORA RUIZ, JOSE GINES ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS DE LOS JÓVENES GRADUADOS UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES: 

ESTUDIO COMPARATIVO CON GRADUADOS EUROPEOS Y JAPONESES Y SU EVOLUCIÓN DE 1990 A 2005
ADMINISTRACIÓ CENTRAL

MORA RUIZ, JOSE GINES LA GOBERNANZA DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓ CENTRAL
MORA RUIZ, JOSE GINES EL PROFESIONAL FLEXIBLE EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓ EUROPEA
cEntrE d’InvEstIgacIó, art I Entorn
ALDAS RUIZ, JOAQUIN LA INTERVENCIÓN ARTÍSTICA COMO INSTRUMENTO DE ANÁLISIS URBANO. VALENCIA: DISTRITO 

ABIERTO (2007)
ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
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nom tÍtol dEscrIpcIó
cEntrE d’InvEstIgacIó En tEcnologIa dE vEHIclEs
FUENMAYOR FERNANDEZ, 
FRANCISCO JAVIER

ANÁLISIS DEL EFECTO DE LAS VIBRACIONES SOBRE EL CUERPO HUMANO EN VEHÍCULOS DE 
TRANSPORTE ON ROAD

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

DENIA GUZMAN, FRANCISCO 
DAVID

DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE MODELADO Y TÉCNICAS EXPERIMENTALES PARA EL DISEÑO DE 
SILENCIADORES DE ESCAPE HÍBRIDOS

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

BAEZA GONZALEZ, LUIS MIGUEL DESARROLLO DE TÉCNICAS DE SIMULACIÓN Y EXPERIMENTALES ASOCIADAS A LA DINÁMICA DE 
VEHÍCULOS FERROVIARIOS EN EL RANGO DE BAJAS Y MEDIAS FRECUENCIAS

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

cEntrE d’InvEstIgacIó En tEcnologIEs grÀfIquEs
PERIS FAJARNES, GUILLERMO HERRAMIENTA TELEMÁTICA PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD ADMINISTRACIÓ CENTRAL
cEntrE dE tEcnologIEs fÍsIquEs: acústIca, matErIals I astrofÍsIca
MONSORIU SERRA, JUAN 
ANTONIO

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLACAS ZONALES BASADAS EN GEOMETRÍAS CUASIPERIÓDICAS ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

SATORRE AZNAR, MIGUEL 
ANGEL

HIELOS INTERESTELARES DE LABORATORIO EN INFRARROJO LEJANO ADMINISTRACIÓ CENTRAL

cEntrE valEncIÀ d’EstudIs sobrE El rEg
ROYUELA TOMAS, ALVARO CARACTERIZACIÓN HIDRODINÁMICA DE LOS DISPOSITIVOS QUE COMPONEN UNA SUBUNIDAD DE RIEGO 

LOCALIZADO MEDIANTE TÉCNICAS CFD Y VALIDACIÓN EXPERIMENTAL (2007)
ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

GONZALEZ ALTOZANO, PABLO ESTUDIO DE LA CAVITACIÓN EN VENTURIS Y VÁLVULAS DE REGULACIÓN, EN FUNCIÓN DE SU 
GEOMETRÍA, MEDIANTE TECNICAS COMPUTACIONALES DE FLUIDOS (CFD)

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

InstItut agroforEstal mEdItErranI
PRIMO MILLO, JAIME DESARROLLO DE NUEVOS EMISORES DE SEMIOQUÍMICOS PARA LA DETECCIÓN PRECOZ Y LA CAPTURA 

MASIVA DE RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS (OLIVER)
ADMINISTRACIÓ CENTRAL

InstItut unIvErsItarI d’aplIcacIons dE lEs tEcnolgogIEs dE la InformacIó
MANJON HERRERA, JOSE 
VICENTE

BRAINSEG: DESARROLLO DE UN SISTEMA AUTOMÁTICO PARA LA SEGMENTACIÓN DE TEJIDOS 
CEREBRALES A PARTIR DE IMÁGENES DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
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nom tÍtol dEscrIpcIó
InstItut unIvErsItarI d’aplIcacIons dE lEs tEcnolgogIEs dE la InformacIó (contInuacIó)
TORMOS FERRANDO, ALVARO CREACIÓN DE HETEROGENEIDADES ELECTROFISIOLÓGICAS MEDIANTE MODIFICACIONES SELECTIVAS 

DE LA TEMPERATURA MIOCÁRDICA (2007)
ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

SERRANO MARTIN, JUAN JOSE ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO Y DETECCIÓN PRECOZ DEL PICUDO ROJO DE LAS PALMERAS. 
PROYECTO 1: DESARROLLO DE SISTEMAS BASADOS EN REDES DE SENSORES INALÁMBRICAS PARA EL 
SEGUIMIENTO Y DETECCIÓN PRECOZ DEL PICUDO

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

GADEA GIRONES, RAFAEL IMPLEMENTACIÓN DE UN ASIC MIXTO ANALÓGICO DIGITAL ACONDICIONADOR PARA PMT SENSIBLE A 
POSICIÓN

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

BUSQUETS MATAIX, JOSE 
VICENTE

OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE TIEMPO REAL BASADOS EN PROCESADORES CON MEMORIAS CACHE ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

ROMAN MOLTO, JOSE ENRIQUE TÉCNICAS DE ACELERACIÓN PARA ALGORITMOS DE CÁLCULO DE VALORES PROPIOS EN SLEPC (2007) ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
SERRANO MARTIN, JUAN JOSE DEPENDABLE DESIGN AND MANUFACTURING FOR EMBEDDED SYSTEMS: D2MEMSYS-EURIPIDES 

EURIPIDES PROJECT NUMBER: EUR-06.113
ADMINISTRACIÓ CENTRAL

HERNANDEZ GARCIA, VICENTE FINANCIACIÓN COMPLEMENTARIA AL GRUPO DE REDES Y COMPUTACIÓN DE ALTAS PRESTACIONES 
PARA EL PROYECTO EGEE-II

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

CASARES GINER, VICENTE INTEGRACIÓN DE REDES AD-HOC, MESH Y CELULARES ADMINISTRACIÓ CENTRAL
ROBLES VIEJO, MONSERRAT MOTOR DE INTEGRACIÓN UNIVERSAL PARA APLICACIONES SANITARIAS ADMINISTRACIÓ CENTRAL
ROBLES VIEJO, MONSERRAT PLATAFORMA PARA LA ADQUISICIÓN Y COMPARTICIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO PARA 

COMUNIDADES DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN RED-I
ADMINISTRACIÓ CENTRAL

GIL VICENTE, PEDRO JOAQUIN RED (REACTION AFTER DETECTION) ADMINISTRACIÓ CENTRAL
SEBASTIA CORTES, ANGEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN Y PROCESADO DE DATOS PARA UN SISTEMA DE DIAGNÓSTICO PET PARA 

ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS
ADMINISTRACIÓ CENTRAL

NUÑO FERNANDEZ, LUIS VALORIZACION Y REUTILIZACIÓN SIN RIESGO SANITARIO DE LA FRACCIÓN LÍQUIDA DE RESIDUOS 
ANIMALES MEDIANTE TRATAMIENTOS FÍSICOS

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

TRAVER SALCEDO, VICENTE CONTROLLING CHRONIC DISEASES RELATED TO METABOLIC DISORDERS ADMINISTRACIÓ EUROPEA
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nom tÍtol dEscrIpcIó
InstItut unIvErsItarI d’automÀtIca I InformÀtIca IndustrIal
BERNABEU SOLER, ENRIQUE J. ACCIONAMIENTO DE UN VEHÍCULO TIPO QUAD PARA SU NAVEGACIÓN AUTOMÁTICA (2007) ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
HERNANDEZ ORALLO, ENRIQUE ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE TRÁFICO DE REDES Y SERVIDORES. APLICACIÓN A LA GESTIÓN DE LA 

CALIDAD DE SERVICIO
ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

SANCHIS SAEZ, JAVIER UN NUEVO SISTEMA DE PRODUCCIÓN INTELIGENTE: OPTIMIZACIÓN MULTIOBJETIVO DE PROCESOS 
PRODUCTIVOS CON PHYSICAL PROGRAMMING (2007)

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

BLASCO GIMENEZ, RAMON CONTROL AVANZADO DE SISTEMAS DE GENERACIÓN EÓLICA OFF-SHORE BASADOS EN GENERADORES 
SÍNCRONOS

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

BONDÍA COMPANY, JORGE CONTROL DE GLEUCEMIA EN LAZO CERRADO EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 1 Y PACIENTES 
CRÍTICOS

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

ANDREU GARCIA, GABRIELA INSPECCIÓN Y DETECCIÓN DE DEFECTOS EN MATERIALES Y PRODUCTOS CON TEXTURAS DE COLOR 
ALEATORIAS

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

CRESPO I LORENTE, ALFONS TRUSTED EMBEDDED COMPUTING ADMINISTRACIÓ CENTRAL
InstItut dE cIÈncIa I tEcnologIa anImal
PEREZ IGUALADA, LUZ MARIA ESTUDIO DE LA EXPRESIÓN GÉNICA DE LAS GONADOTROPINAS HIPOFISARIAS DURANTE LA MADURACIÓN 

GONADAL DE MACHOS DE ANGUILA Y DE HEMBRAS DE ANGUILA SOMETIDAS A DOS RÉGIMENES TÉRMICOS
ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

ASTURIANO NEMESIO, JUAN 
FRANCISCO

PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOTES DE REPRODUCTORES PARA LA MEJORA GENÉTICA DE DORADA 
EN BASE A SU RESISTENCIA AL ESTRÉS, SU TASA DE CRECIMIENTO Y SU CALIDAD DE CARNE

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

InstItut dE cIÈncIa I tEcnologIa dEl formIgó
BORRACHERO ROSADO, MARIA 
VICTORIA

ACTIVACIÓN DEL HUMO DE SÍLICE MEDIANTE TÉCNICAS DE ULTRASONIDOS PARA EL DESARROLLO DE 
NUEVOS CONGLOMERANTES EN EL CAMPO DE LA CONSTRUCCIÓN

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

InstItut dE dIssEny pEr a la fabrIcacIó I produccIó automatItZada
MANJON HERRERA, FRANCISCO 
JAVIER

MATERIA A ALTA PRESIÓN ADMINISTRACIÓ CENTRAL

GARCIA MANRIQUE, JUAN 
ANTONIO

OPTIMIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN DE COMPOSITES CON MOLDE FLEXIBLE EN LOS PROCESOS DE 
INFUSIÓN DE RESINA

ADMINISTRACIÓ CENTRAL
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nom tÍtol dEscrIpcIó
InstItut unIvErsItarI d’EngInyErIa d’alImEnts pEr al dEsEnvolupamEnt
CHAFER NACHER, MARIA 
TERESA

APLICACIÓN DE FORMULACIONES A PARTIR DEL ACEITE ESENCIAL DEL ÁRBOL DEL TÉ EN LA 
CONSERVACIÓN DE FRUTAS

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

PAGAN MORENO, MARÍA JESÚS APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE BIOCONSERVACIÓN EN FILETES DE DORADA (SPARUS AURATA) 
PROCEDENTE DE ACUICULTURA (BIOAC)

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

ESCRICHE ROBERTO, MARIA 
ISABEL

ESTUDIO DE LOS FACTORES DE CALIDAD CARACTERÍSTICOS DE LA MIEL DE AZAHAR DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

BARAT BAVIERA, JOSE MANUEL DESARROLLO DE MÉTODOS RÁPIDOS DE CONTROL DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PROCESO DE 
FABRICACIÓN DEL JAMÓN CURADO

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

CHIRALT BOIX, DESAMPARADOS DESARROLLO DE RECUBRIMIENTOS COMESTIBLES CON MEZCLAS POLISACÁRIDO-PROTEÍNA-LÍPIDO. 
ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LAS PROPIEDADES DE LA EMULSIÓN EN LA FUNCIONALIDAD DEL FILM

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

InstItut unIvErsItarI d’EngInyErIa dE l’aIgua I mEdI ambIEnt
SOLERA SOLERA, ABEL DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA GESTIÓN DE DATOS SOBRE SISTEMAS DE RECURSOS HÍDRICOS 

MEDIANTE ENTORNO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

GARCIA USACH, MARIA 
FRANCISCA

ESTUDIO DE LA ELIMINACIÓN DE DISRUPTORES ENDOCRINOS DE LAS AGUAS RESIDUALES MEDIANTE 
REACTORES BIOLÓGICOS DE MEMBRANA

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

PAREDES ARQUIOLA, JAVIER MODELACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN A DIFERENTES ESCALAS TEMPORALES DE EMBALSES 
EUTROFIZADOS

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

InstItut d’EngInyErIa EnErgÈtIca
MONTERO REGUERA, ALVARO 
ENRIQUE

MODELADO DEL COMPORTAMIENTO DE INTERCAMBIADORES DE CALOR ENTERRADOS Y VALIDACIÓN 
EXPERIMENTAL

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

InstItut d’InvEstIgacIó I InnovacIó En bIoEngInyErIa
GARCIA CASADO, FRANCISCO 
JAVIER

DESARROLLO Y EXPERIMENTACIÓN DE UN ELECTRODO LAPLACIANO PARA EL REGISTRO NO INVASIVO 
DE LA SEÑAL MIOLÉCTRICA INTESTINAL

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

ALCAÑIZ RAYA, MARIANO LUIS DESARROLLO DE UN SISTEMA AVANZADO DE DISEÑO, SIMULACIÓN Y FABRICACIÓN FLEXIBLE DE 
PRÓTESIS DENTALES IMPLANTOSOPORTADAS

ADMINISTRACIÓ CENTRAL
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nom tÍtol dEscrIpcIó
InstItut d’InvEstIgacIó I InnovacIó En bIoEngInyErIa (contInuacIó)
ALCAÑIZ RAYA, MARIANO LUIS DESARROLLO DE UN SISTEMA DE JUEGO INTERACTIVO BASADO EN LA COMBINACIÓN DEL EJERCICIO 

FÍSICO CON TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE VISUALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE 
HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

ALCAÑIZ RAYA, MARIANO LUIS DESARROLLO DE UN SISTEMA LÚDICO-DIDÁCTICO TRIDIMENSIONAL PARA PLANETARIOS Y ENTORNOS 
DE AUDIOVISUALES DE GRAN FORMATO

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

ALCAÑIZ RAYA, MARIANO LUIS DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN VIRTUAL DEL AJUSTE DE CASCOS Y 
GUANTES PARA PROTECCIÓN INDIVIDUAL

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

GARCIA CASADO, FRANCISCO 
JAVIER

DESARROLLO, CARACTERIZACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN DE UN SENSOR LAPLACIANO ACTIVO PARA LA 
MONITORIZACIÓN INCRUENTA DE LA ACTIVIDAD GASTROINTESTINAL

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

ALCAÑIZ RAYA, MARIANO LUIS GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS SOBRE LA INTERACCIÓN MULTISENSORIAL DEL SER HUMANO 
CON LOS ENTORNOS PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS EN EL SECTOR 
CERÁMICO

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

ALCAÑIZ RAYA, MARIANO LUIS INVESTIGACIÓN Y VALIDACIÓN DE UN SISTEMA DE TERAPIA DIGITAL UBICUA PARA ANCIANOS ADMINISTRACIÓ CENTRAL
MONTOYA BAIDES, ANGEL OPTIMIZACIÓN DE BIOSENSORES PARA LA PREVENCIÓN DEL GOLPE DE CALOR DURANTE LA PRÁCTICA 

DEPORTIVA
ADMINISTRACIÓ CENTRAL

ALCAÑIZ RAYA, MARIANO LUIS SISTEMA AVANZADO DE DISEÑO Y SIMULACIÓN BIOMECÁNICA DE PRÓTESIS DENTALES 
IMPLANTOSOPORTADAS

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

ALCAÑIZ RAYA, MARIANO LUIS SISTEMA DE E-TERAPIA INTELIGENTE PARA EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD ADMINISTRACIÓ CENTRAL
ALCAÑIZ RAYA, MARIANO LUIS SISTEMA DE REALIDAD VIRTUAL PARA LA REHABILITACIÓN COGNITIVA DE PACIENTES CON DAÑO 

CEREBRAL
ADMINISTRACIÓ CENTRAL

InstItut d’InvEstIgacIó En quÍmIca molEcular aplIcada
SANCENON GALARZA, FELIX SÍNTESIS DE SISTEMAS SENSORES CROMO-FLUOROGÉNICOS PARA LA DETECCIÓN DE ANIONES Y 

ESPECIES NEUTRAS DE INTERÉS BIOLÓGICO (2007)
ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
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nom tÍtol dEscrIpcIó
InstItut d’InvEstIgacIó pEr a la gEstIó IntEgrada dE ZonEs costanErEs
BELDA PEREZ, EDUARDO 
JORGE

CONSERVACIÓN DEL ESCRIBANO PALUSTRE IBEROORIENTAL EMBERIZA SCHOENICLUS WHITHERBYI 
EN CASTILLA-LA MANCHA: ESTUDIO DE LA VIABILIDAD GENÉTICA DE SUS POBLACIONES, SU 
DISTRIBUCIÓN Y EL USO DEL HÁBITAT

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

CAMARENA FEMENIA, 
FRANCISCO

CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO ULTRASÓNICO PORTÁTIL PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN 
CÍTRICOS (2007)

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

MAYORAL GARCIA-B., OLGA ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO DE FLORA VASCULAR DEL ALTO CABRIEL, PROVINCIA DE CUENCA ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
ALBA FERNANDEZ, JESUS MODELADO DEL RUIDO TRANSMITIDO POR FLANCOS EN LA EDIFICACIÓN ADMINISTRACIÓ CENTRAL
ARDID RAMIREZ, MIGUEL POSICIONAMIENTO ACÚSTICO PARA EL TELESCOPIO DE NEUTRINOS ANTARES ADMINISTRACIÓ CENTRAL
InstItut unIvErsItarI dE rEstauracIó dEl patrImonI
ROIG PICAZO, PILAR ARCHIVO HISTÓRICO DE LOS RESTAURADORES VALENCIANOS ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
LLOPIS VERDU, JORGE DESARROLLO DE UNA NUEVA METODOLOGÍA PARA LA CATALOGACIÓN Y ANÁLISIS DEL PATRIMONIO 

ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DE LA VALENCIA HISTÓRICA
ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

ROIG PICAZO, PILAR ARCHIVO HISTÓRICO DE LOS RESTAURADORES ESPAÑOLES ADMINISTRACIÓ CENTRAL
InstItut dE sEgurEtat IndustrIal, radIofÍsIca I mEdIambIEntal
CARDONA NAVARRETE, 
SALVADOR

APLICACIONES DE LOS ULTRASONIDOS A LA CARACTERIZACIÓN DE REACTORES QUÍMICOS 
HETEROGÉNEOS GAS-LÍQUIDO (2007)

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

GOZALVEZ ZAFRILLA, JOSE 
MARCIAL

ESTUDIO DEL POTENCIAL DE LA NANOFILTRACIÓN EN LA POTABILIZACIÓN DE AGUAS CON EXCESO DE 
NITRATOS

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

IBORRA CLAR, MARIA ISABEL REALIZACIÓN DE EFLUENTES INDUSTRIALES MEDIANTE COMBINACIÓN DE REACTORES BIOLÓGICOS 
SECUENCIADOS Y TECNOLOGÍAS DE MEMBRANA (2007)

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

IGUAL MUÑOZ, ANNA ESTUDIO DE LAS TÉCNICAS DE TRIBOCORROSIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE NUEVOS 
BIOMATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE IMPLANTES QUIRÚRGICOS. APLICACIÓN A PRÓTESIS DE 
CADERA METAL-METAL

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

ALCAINA MIRANDA, MARIA 
ISABEL

OPTIMIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DE EFLUENTES SEGREGADOS DE LA INDUSTRIA TEXTIL MEDIANTE 
TECNOLOGÍAS DE MEMBRANA PARA LA VALORACIÓN DE SUSTANCIAS Y REUTILIZACIÓN DE AGUA

ADMINISTRACIÓ CENTRAL
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nom tÍtol dEscrIpcIó
InstItut dE tEcnologIa dE matErIals
HERNANDEZ FENOLLOSA, Mª 
ANGELES

ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DE BAJO COSTE EN LA FORMACIÓN DE INTERFACES EN 
CÉLULAS FOTOVOLTAICAS COMERCIALES (2007)

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

BALART GIMENO, RAFAEL 
ANTONIO

HILATURA DE FIBRAS ISLAS EN EL MAR Y FRAGMENTADAS COMO PRECURSOR PARA LA OBTENCIÓN DE 
NANOFIBRAS

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

BALART GIMENO, RAFAEL 
ANTONIO

INVESTIGACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE FIBRAS DE POLIPROPILENO POR ADICIÓN DE NANOARCILLAS. 
II AÑO

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

BALART GIMENO, RAFAEL 
ANTONIO

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVOS MATERIALES COMPUESTOS BASADOS EN PLASTISOLES DE 
BAJA TOXICIDAD CON LA INCORPORACIÓN DE CARGAS CELULÓSICAS (2007)

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

LOPEZ MARTINEZ, JUAN PREP. NUEVAS SUST. COLOREADAS (NANOPIGMENTOS) INCORP. ESCALAS NANOMÉTRICA DE 
COLORANTES EN ESTRUC. INORG.

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

HERNANDEZ FENOLLOSA, Mª 
ANGELES

CRECIMIENTO Y ESTUDIO DE MATERIALES SEMICONDUCTORES PARA SU APLICACIÓN EN LA 
ELABORACIÓN DE CÉLULAS SOLARES FOTOVOLTAICAS SOBRE MATERIALES CERÁMICOS

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

BALART GIMENO, RAFAEL 
ANTONIO

INVESTIGACIÓN DE LOS MECANISMOS DE ACTUACIÓN DE TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, PARA LA 
CUANTIFICACIÓN DE LA HIDROFILIDAD Y DURABILIDAD, APLICADOS SOBRE MATERIALES TEXTILES

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

InstItut dE tEcnologIa ElÈctrIca
GARCIA BERNABE, ABEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO, DIELÉCTRICO, CONDUCTIVO Y REOLÓGICO DE POLIELECTROLITOS 

HIPERRAMIFICADOS
ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

InstItut unIvErsItarI dE tElEcomunIcacIó I aplIcacIons multImÈdIa
MUÑOZ MUÑOZ, PASCUAL ACTIVE PASSIVE RINGS INTEGRATED AND LAYERED (APRIL) ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
ESTEBAN GONZALEZ, HECTOR ANÁLISIS Y DISEÑO AUTOMATIZADO DE FILTROS AVANZADOS PARA COMUNICACIONES DE ALTA 

FRECUENCIA (2007)
ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

CARBONELL OLIVARES, JORGE 
JUAN

COMPONENTES PASIVOS DE MICROONDAS BASADOS EN METAMATERIALES Y PROPAGACIÓN DE ONDAS 
REGRESIVAS (LEFT-HANDE)

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

SANSALONI BALAGUER, 
TRINIDAD MARIA

HARDWARE RECONFIGURABLE EN SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE BANDA ANCHA (2007) ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
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nom tÍtol dEscrIpcIó
InstItut unIvErsItarI dE tElEcomunIcacIó I aplIcacIons multImÈdIa (contInuacIó)
RUBIO ARJONA, LORENZO MODELADO DEL CANAL RADIO MIMO Y EVALUACIÓN DE SU IMPACTO SOBRE LA CAPACIDAD EN 

SISTEMAS DE COMUNICACIONES MÓVILES DE BANDA ANCHA (2007)
ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

BORIA ESBERT, VICENTE 
ENRIQUE

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO PARA EL LABORATORIO EXPERIMENTAL DE 
EFECTOS NO LINEALES EN APLICACIONES DE ALTA FRECUENCIA PARA SISTEMAS ESPACIALES

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

VALERO NOGUEIRA, 
ALEJANDRO

ANTENAS DE BANDA ANCHA Y MULTIBANDA PARA OLATAFORMAS MÓVILES ADMINISTRACIÓ CENTRAL

SALES MAICAS, SALVADOR DESARROLLO DE NUEVOS DISPOSITIVOS Y APLICACIONES BASADAS EN FBGS Y SOAS ADMINISTRACIÓ CENTRAL
BORIA ESBERT, VICENTE 
ENRIQUE

EQUIPAMIENTO DE RF PARA DETECCIÓN DE EFECTOS DE DESCARGA Y NO LINEALES EN 
COMPONENTES EMBARCADOS EN SATÉLITE

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

GUERRI CEBOLLADA, JUAN 
CARLOS

EVENT-TUR: SISTEMA INTEGRAL DE DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS Y COMUNICACIÓN HETEROGÉNEA 
COMO SOPORTE A UNA GESTIÓN CENTRADA EN EL USUARIO DE EVENTOS Y CENTROS DE CONGRESO

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

BORIA ESBERT, VICENTE 
ENRIQUE

NUEVAS TECNOLOGÍAS COMPACTAS DE FILTROS Y MULTIPLEXORES EN GUÍA DE ONDAS PARA 
APLICACIONES ESPACIALES

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

CARDONA MARCET, NARCIS PERSONALIZACIÓN DE SERVICIOS Y GESTOR DE MODELOS DE NEGOCIO EN TV MÓVIL ADMINISTRACIÓ CENTRAL
GUERRI CEBOLLADA, JUAN 
CARLOS

SISTEMA MULTIMEDIA SOBRE ENTORNOS INALÁMBRICOS APLICADO A LOS TRASTORNOS DEL SISTEMA 
MÚSCULO-ESQUELÉTICO

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

ORTEGA TAMARIT, BEATRIZ ARCHITECTURES FOR FLEXIBLE PHOTONIC HOME AND ACCESS NETWORKS ADMINISTRACIÓ EUROPEA
SALES MAICAS, SALVADOR BUILDING THE FUTURE OPTICAL NETWORK IN EUROPE: THE E-PHOTON/ONE NETWORK ADMINISTRACIÓ EUROPEA
InstItut dEl transport I tErrItorI
RUIZ SANCHEZ, TOMAS EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE CAMBIO DE MOVILIDAD DE PERSONAS EN ÁMBITOS URBANOS ADMINISTRACIÓ CENTRAL
GARCIA GARCIA, ALFREDO METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE MODERACIÓN DE TRÁFICO ADMINISTRACIÓ CENTRAL
FERRER PEREZ, VICENTE 
MELCHOR

VIDA ÚTIL DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS. EVOLUCIÓN DE LAS PROPIEDADES ESTRUCTURALES 
DE LAS CAPAS DEL FIRME

ADMINISTRACIÓ CENTRAL
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nom tÍtol dEscrIpcIó
InstItut unIvErsItarI mIxt tEcnolÒgIc d’InformÀtIca
CUESTA FRAU, DAVID INTEGRACIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTROCRÓMICOS EN JUGUETES ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
CUESTA FRAU, DAVID DETECCIÓN PRECOZ DE INCENDIOS FORESTALES MEDIANTE REDES DE SENSORES INALÁMBRICOS ADMINISTRACIÓ CENTRAL
SEMPERE PAYA, VICTOR 
MIGUEL

ESPECIFICACIÓN, EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS SOBRE UNA PLATAFORMA REAL DE 
TESTBED CONSTITUIDA POR UNA TRONCAL HETEROGÉNEA Y REDES AD-HOC

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

VIDAL RUIZ, ENRIQUE MULTIMODAL INTERACTION IN PATTERN RECOGNITION AND COMPUTER VISION ADMINISTRACIÓ CENTRAL
InstItut unIvErsItarI dE motors tÈrmIcs
PAYRI GONZALEZ, FRANCISCO ESTUDIO DE LOS MECANISMOS RELEVANTES DEL PROCESO DE INYECCIÓN-COMBUSTIÓN DIÉSEL DI AL 

USAR INYECCIÓN MÚLTIPLE
ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

PAYRI GONZALEZ, FRANCISCO ESTUDIO DE NUEVAS FORMAS DE COMBUSTIÓN EN MOTORES DIÉSEL DE INYECCIÓN DIRECTA ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
PAYRI GONZALEZ, FRANCISCO ESTUDIO Y MODELADO DEL PROCESO DE BOMBEO EN COMPRESORES DE MOTORES DE AUTOMOCIÓN 

CON SISTEMA DE SOBREALIMENTADO
ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

PAYRI GONZALEZ, FRANCISCO INVESTIGACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE CALOR EN LOS PISTONES DE UN MOTOR DE COMBUSTIÓN 
INTERNA ALTERNATIVO

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

PAYRI GONZALEZ, FRANCISCO ANÁLISIS DEL RUIDO DE ESCAPE Y DESARROLLO DE DISEÑOS ALTERNATIVOS PARA SILENCIADORES DE 
MOTORES DE LOCOMOTORA

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

PAYRI GONZALEZ, FRANCISCO CARACTERIZACIÓN EXPERIMENTAL DE LA CAVITACIÓN EN EL FLUJO INTERNO E INFLUENCIA SOBRE 
MODELOS DE CHORRO DIÉSEL

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

PAYRI GONZALEZ, FRANCISCO FENÓMENOS TRANSITORIOS EN TURBOCOMPRESORES DE SOBREALIMENTACIÓN DE MOTORES DE 
COMBUSTIÓN INTERNA

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

PAYRI GONZALEZ, FRANCISCO OPTIMIZACIÓN DE NUEVOS CONCEPTOS DE COMBUSTIÓN EN MOTORES DIÉSEL PARA REDUCIR LAS 
EMISIONES DE CO2 Y CONTAMINANTES. ESTUDIOS EN MOTOR MONOCILÍNDRICO EQUIPADO CON 
SISTEMAS FLEXIBLES

ADMINISTRACIÓ CENTRAL
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nom tÍtol dEscrIpcIó
dEpartamEnt dE bIologIa vEgEtal
MOLINA ROMERO, ROSA 
VICTORIA

REGULACIÓN DE LA FOTOSÍNTESIS POR LA DEMANDA DE FOTOASIMILADOS EN CITRUS SINENSIS (L.) 
OSBECK

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

GUARDIOLA BARCENA, JOSE 
LUIS

BIOREGULATORS. IDENTIFICATION OF MOLECULAR MARKERS FOR THE DETECTION OF BIOREGULATORS 
THAT ENHANCE PLANT PRODUCTIVITY AND QUALITY

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

GUARDIOLA BARCENA, JOSE 
LUIS

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y AGRONÓMICA DEL AZAFRÁN DEL JILOCA, MEJORA DE LAS 
TÉCNICAS DE CULTIVO Y DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

dEpartamEnt dE comunIcacIons
PALAU SALVADOR, CARLOS 
ENRIQUE

MULTINET - ENABLER FOR NEXT GENERATION SERVICE DELIVERY ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

PALAU SALVADOR, CARLOS 
ENRIQUE

AYUDA COMPLEMENTARIA DEL MEC AL PROYECTO MULTINET-UPV ADMINISTRACIÓ CENTRAL

PALAU SALVADOR, CARLOS 
ENRIQUE

EXPESHARE: DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS EN COMUNIDADES 
P2P

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

ESTEVE DOMINGO, MANUEL INTEGRACIÓN DE REDES DE SENSORES EN UN SISTEMA C4ISR MULTIMEDIA PARA GESTIÓN DE 
EMERGENCIAS

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

PALAU SALVADOR, CARLOS 
ENRIQUE

METODOLOGÍA Y HERRAMIENTA DE GESTIÓN INTRA E INTER EMPRESARIAL BASADA EN 
ARQUITECTURAS DE SERVICIOS DISTRIBUIDOS

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

dEpartamEnt dE construccIons arquItEctÒnIquEs
BENLLOCH MARCO, JAVIER INTEGRACIÓN DE TÉCNICAS AVANZADAS NO DESTRUCTIVAS DE EVALUACIÓN DE MADERA 

ESTRUCTURAL EN LA REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS PATRIMONIALES
ADMINISTRACIÓ CENTRAL

dEpartamEnt d’InformÀtIca dE sIstEmEs I computadors
SAHUQUILLO BORRAS, JULIO DISEÑO DE CACHES MULTINIVEL PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA CON TOLERANCIA A 

FALLOS (2007)
ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

GONZALEZ TELLEZ, ALBERTO PARALELIZACIÓN DE COMPRESORES DE VÍDEO H.264 SOBRE CLUSTERS Y GRIDS (2007) ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
FLICH CARDO, JOSE TÉCNICAS EFICIENTES DE ENCAMINAMIENTO Y CALIDAD DE SERVICIO EN REDES EN CHIP ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
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nom tÍtol dEscrIpcIó
dEpartamEnt d’InformÀtIca dE sIstEmEs I computadors (contInuacIó)
CANO ESCRIBA, JUAN CARLOS TOC-TOC: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ARQUITECTURA DE RED INALÁMBRICA BASADA EN LA 

UTILIZACIÓN DE PORTALES CAUTIVOS PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET Y 
LOCALIZACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

dEpartamEnt d’EngInyErIa cartogrÀfIca, gEodÈsIa I fotogramEtrIa
QUINTANILLA GARCIA, ISRAEL INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE POSICIONAMIENTO/NAVEGACIÓN POR SATÉLITE (GNSS), CON 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (SIG/IDE) Y SISTEMAS DE COMUNICACIONES (GPRS/UMTS) 
PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES MEDIOAMBIENTALES ORIENTADAS A LA GESTIÓN EN T

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

dEpartamEnt d’EngInyErIa dE la construccIó I dE projEctEs d’EngInyErIa cIvIl
CATALA ALIS, JOAQUIN ANÁLISIS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: 

MODELIZACIÓN DE UNA FUNCIÓN DE USO
ADMINISTRACIÓ CENTRAL

dEpartamEnt d’EngInyErIa ElEctrÒnIca
RIETA IBAÑEZ, JOSE JOAQUÍN ESTUDIO DE LAS CONTRACCIONES AURICULARES NORMALES Y PREMATURAS PARA LA PREVENCIÓN 

DE ARRITMIAS SUPRAVENTRICULARES POSTOPERATORIAS DE CIRUGÍA CARDIACA (2007)
ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

SANCHEZ-DEHESA MORENO, 
JOSE

NUEVOS DISPOSITIVOS BASADOS EN CRISTALES FOTÓNICOS Y ELÁSTICOS ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

SANCHEZ-DEHESA MORENO, 
JOSE

NUEVOS DISPOSITIVOS BASADOS EN CRISTALES FOTÓNICOS Y ACUSTOÉLASTICOS ADMINISTRACIÓ CENTRAL

RIETA IBAÑEZ, JOSE JOAQUÍN SINERGIA DE MÉTODOS LINEALES Y NO LINEALES PARA EL ANÁLISIS, ESTRATIFICACIÓN Y PREDICCIÓN 
DEL COMPORTAMIENTO DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

dEpartamEnt d’EngInyErIa grÀfIca
CONTERO GONZALEZ, MANUEL-
ROBERTO

SISTEMAS DE BOCETOS PRESCRIPTIVOS ASISTIDO POR ORDENADOR PARA DISEÑO EN INGENIERÍA ADMINISTRACIÓ CENTRAL

dEpartamEnt d’EngInyErya HIdrÀulIca I mEdI ambIEnt
BENEDITO DURA, VICENT ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS DESCARTES DE LA PESCA DE ARRASTRE DE FONDO EN EL 

GOLFO DE VALENCIA
ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
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nom tÍtol dEscrIpcIó
dEpartamEntI d’EngInyErIa mEcÀnIca I dE matErIals
ROSADO CASTELLANO, PEDRO INTEGRACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE PROCESOS CON LA PROGRAMACIÓN, SECUENCIACIÓN Y 

CONTROL DE ÓRDENES EN REDES DE FABRICACIÓN COLABORATIVA
ADMINISTRACIÓ CENTRAL

dEpartamEnt d’EngInyErIa tÈxtIl I papErEra
BONET ARACIL, MARIA ANGELES ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE HILOS CONDUCTORES CUANDO SE INTRODUCEN EN TEXTILES ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
BONET ARACIL, MARIA ANGELES CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIACIONES DEL COMPORTAMIENTO DE TEJIDOS MUY VARIADA. 

COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA TRATADOS
ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

ARQUES SANZ, ANTONIO COMPARACIÓN Y MODELIZACIÓN DE DIFERENTES PARÁMETROS ANALÍTICOS PARA OPTIMIZAR EL 
ACOPLAMIENTO FOTOCATÁLISIS SOLAR-REACTOR BIOLÓGICO (2007)

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

AMAT PAYA, ANA MARIA NUEVAS TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE METALES PESADOS, NITRATOS Y SULFATOS EN VERTIDOS 
METALMECANIC

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

QUIJADA TOMAS, CESAR SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE NUEVOS POLÍMEROS CONDUCTORES FUNCIONALIZADOS (2007) ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
CASES IBORRA, FRANCISCO 
JAVIER

ESTUDIO DEL TRATAMIENTO ELECTROQUÍMICO DE COLORANTES REACTIVOS TANTO 
MONOFUNCIONALES COMO BIFUNCIONALES Y OPTIMIZACIÓN DE LOS MATERIALES ELECTRÓDICOS 
EMPLEADOS

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

dEpartamEnt dE lIngÜÍstIca aplIcada
GARCIA LABORDA, JESUS SELECTOR: DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA LA AUTOMATIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

POR INTERNET DE LA PRUEBA ESCRITA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

ENRIQUEZ CARRASCO, EMILIA 
VICTORIA

ESTUDIO DE LOS PROCESOS DE CAMBIO Y AUTOMATIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD EN MATERIA DE LENGUAS EXTRANJERAS A PARTIR DEL DESARROLLO DE HERRAMIENTAS 
ESPECÍFICAS A TRAVÉS DE INTERNET

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

dEpartamEnt dE mEcÀnIca dEls mEdIs contInus I tEorIa d’EstructurEs
JIMENEZ MOCHOLI, ANTONIO 
JOSE

DETERMINACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DINÁMICAS DE CAMPANARIOS DE MAMPOSTERÍA (2007) ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
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nom tÍtol dEscrIpcIó
dEpartamEnt dE mEcanItZacIó I tEcnologIa agrÀrIa
VELAZQUEZ MARTI, BORJA ADAPTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EXTRACCIÓN Y LOGÍSTICA DE BIOMASA RESIDUAL AGRÍCOLA A 

LAS CONDICIONES DE LOS CULTIVOS MEDITERRÁNEOS PARA SU APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO, 
VALORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

VAL MANTEROLA, LUIS REDUCCIÓN DEL USO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS EN CULTIVOS ARBÓREOS. OPTIMIZACIÓN DE LA 
DOSIS DE APLICACIÓN EN CÍTRICOS, FRUTALES Y VID

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

dEpartamEnt d’organItZacIó d’EmprEsEs
HERVAS OLIVER, JOSE LUIS ADAPTACIÓN DE LOS CLUSTERS INDUSTRIALES VALENCIANOS A LA GLOBALIZACIÓN: ANÁLISIS Y 

REDEFINICIÓN  DE LAS ESTRUCTURAS DE COORDINACIÓN EN LAS NETWORKS Y GESTIÓN DE LA 
ADAPTACIÓN HACIA MODELOS EFICIENTES

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

CANOS DAROS, LOURDES EL PROCESO DE INNOVACIÓN Y DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL MARCO DEL SISTEMA 
EUROPEO DE PATENTES. ASPECTOS JURÍDICOS Y ECONÓMICOS

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

CARDOS CARBONERAS, 
MANUEL JAVIER

MODELOS Y HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO ESTRATÉGICO DE ALMACENES ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

GIL PECHUAN, IGNACIO NUEVOS ALGORITMOS BIO-INSPIRADOS EN LOGÍSTICA AVANZADA ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
MIRALLES INSA, CRISTOBAL 
JAVIER

TRENCADÍS - TREBALL D’ENGINYERIA PER A LA COL·LOCACIÓ ADAPTADA DE PERSONES AMB 
DISCAPACITATS

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

CARDOS CARBONERAS, 
MANUEL JAVIER

GESTIÓN DE EXISTENCIAS BAJO DEMANDA ESPORÁDICA CON APLICACIÓN AL MANTENIMIENTO EN 
AVIACIÓN

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

dEpartamEnt dE pIntura
GALINDO MATEO, INOCENCIO PARÁMETROS DE PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN DE LA IMAGEN FUNCIONAL (2007) ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
dEpartamEnt dE produccIó vEgEtal
OSCA LLUCH, JOSE MARIA DECIPHERING THE GENETIC BASIS OF FIELD RESISTANCE TO BLAST IN EUROPEAN RICE VARIETIES TO 

IMPROVE BREEDING FOR DURABLE RESISTANCE
ADMINISTRACIÓ CENTRAL
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nom tÍtol dEscrIpcIó
dEpartamEnt dE projEctEs d’EngInyErIa
GARCIA MELON, MONICA ADECUACIÓN, MEJORA Y EXTENSIÓN DE LOS MODELOS DE VALORACIÓN BASADOS EN EL ANÁLISIS 

DE DECISIONES MULTICRITERIO (MCDA) Y EL ANÁLISIS DE REGRESIÓN ESPACIAL A LA VALORACIÓN DE 
BIENES INMUEBLES

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

BONI ARISTIZABAL, ALEJANDRA ANÁLISIS DE COMPETENCIAS PARA EL APRENDIZAJE ÉTICO DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE 
GRADO Y POSTGRADO EN EL MARCO DEL EEES. PROPUESTAS PARA SU DESARROLLO

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

CAPUZ RIZO, SALVADOR 
FERNANDO

IDENTIFICACIÓN Y ESTUDIO DE LOS PARÁMETROS CRÍTICOS EN LAS TECNOLOGÍAS DISPONIBLES DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS DE ENVASES PLÁSTICOS Y DE CARTÓN PROCEDENTES DE LA DISTRIBUCIÓN 
ALIMENTICIA A TRAVÉS DE INDICADORES AMBIENTALES

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

dEpartamEnt dE quÍmIca
LIDON CEREZUELA, ANTONIO 
LUIS

EFECTO DE DIFERENTES SISTEMAS DE ACLAREO DE MASA FORESTAL SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE 
AGUA, NUTRIENTES Y LA REGENERACIÓN DE LA MASA ARBÓREA Y ARBUSTIVA EN PARCELAS DE PINAR 
(2007)

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

JIMENEZ MOLERO, MARIA 
CONSUELO

ESTADOS EXCITADOS DE FÁRMACOS COMO SONDAS PARA EL ESTUDIO DE LOS CENTROS ACTIVOS DE 
PROTEÍNAS (2007)

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

ALVARO RODRIGUEZ, MARIA 
MERCEDES

FUNCIONALIZACIÓN DE NANOTURBOS DE CARBONO DE ÚNICA PARED PARA SU APLICACIÓN EN 
CATÁLISIS Y COMO SENSORES

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

ALVARO RODRIGUEZ, MARIA 
MERCEDES

APLICACIÓN DE NUEVOS DERIVADOS DEL PPV ENCAPSULADOS EN MATRICES DE SÍLICE EN LA 
PREPARACIÓN DE TRANSITORES DE CAMPO ELÉCTRICO Y RECTIFICADORES A ESCALA MICROMÉTRICA

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

JIMENEZ MOLERO, MARIA 
CONSUELO

ESPECIES TRANSITORIAS COMO HERRAMIENTAS EN QUÍMICA BIOORGÁNICA ADMINISTRACIÓ CENTRAL

dEpartamEnt dE sIstEmEs InformÀtIcs I computacIó
LOPEZ RODRIGUEZ, DAMIAN APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE INFERENCIA GRAMATICAL A LA BIOINFORMÁTICA (2007) ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
JULIAN INGLADA, VICENTE 
JAVIER

DESARROLLO DE ORGANIZACIONES BASADAS EN AGENTES PARA LA GESTIÓN INTELIGENTE DE 
ACTIVIDADES DE OCIO (2007)

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

SALIDO GREGORIO, MIGUEL 
ANGEL

DESARROLLO DE TÉCNICAS DISTRIBUIDAS DE SATISFACCIÓN DE RESTRICCIONES: APLICACIÓN AL 
PROBLEMA DEL TRANSPORTE FERROVIARIO EN LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES ROBUSTAS

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
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nom tÍtol dEscrIpcIó
dEpartamEnt dE sIstEmEs InformÀtIcs I computacIó (contInuacIó)
GARRIDO TEJERO, ANTONIO DESARROLLO DE UN MODELO DE INTEGRACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y SCHEDULING PARA SU 

APLICACIÓN A PROBLEMAS REALES (2007)
ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

SOLER BAYONA, JOSE VICENTE SISTEMA INTELIGENTE PARA LA NAVEGACIÓN DE EMBARCACIONES A VELA ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
PELECHANO FERRAGUD, 
VICENTE

CONSTRUCCIONES DE SERVICIOS SOFTWARE A PARTIR DE MODELOS (SESAMO) ADMINISTRACIÓ CENTRAL

BARBER SANCHIS, FEDERICO DESARROLLO DE TÉCNICAS DE SATISFACCIÓN DE RESTRICCIONES PARA LA OBTENCIÓN DE 
SOLUCIONES ROBUSTAS EN ENTORNOS DINÁMICOS Y DISTRIBUIDOS

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

LUCAS ALBA, SALVADOR TECHNOLOGICS-UPV ADMINISTRACIÓ CENTRAL
GARCIA GOMEZ, PEDRO TÉCNICAS DE INFERENCIA GRAMATICAL Y APLICACIÓN AL PROCESAMIENTO DE BIOSECUENCIAS ADMINISTRACIÓ CENTRAL
BOTTI NAVARRO, VICENTE JUAN TECNOLOGÍAS DEL ACUERDO ADMINISTRACIÓ CENTRAL
JAEN MARTINEZ, FRANCISCO J. UNA PLATAFORMA EDUCATIVA BASADA EN ECOSISTEMAS HÍBRIDOS AUMENTADOS Y AFECTIVOS ADMINISTRACIÓ CENTRAL
dEpartamEnt dE tEcnologIa d’alImEnts
SANJUAN PELLICER, MARIA 
NIEVES

DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA BASADA EN EL ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA (ACV) PARA MEJORAR 
LA ECOEFICIENCIA

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

SANJUAN PELLICER, MARIA 
NIEVES

DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA BASADA EN ACV PARA MEJORA DE LA ECOEFICIENCIA DE LOS 
SISTEMAS AGRARIOS. APLICACIÓN A CULTIVOS TÍPICOS VALENCIANOS

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

BENEDITO FORT, JOSE JAVIER LIBERACIÓN DE COMPUESTOS OLOR-ACTIVOS EN JAMÓN IBÉRICO LONCHEADO: EFECTO DEL 
CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS DE LA GRASA MEDIDAS MEDIANTE ULTRASONIDOS

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

PEREZ MUNUERA, ISABEL MEJORA DE LA TECNOLOGÍA POSTCOSECHA DEL CAQUI CV. ROJO BRILLANTE PARA CONSUMO EN FRESCO ADMINISTRACIÓ CENTRAL
BON CORBIN, JOSE PRODUCTOS CÁRNICOS PARA EL SIGLO XXI: SEGUROS, NUTRITIVOS Y SALUDABLES (SUBPROYECTO 

FUNCIOCA)
ADMINISTRACIÓ CENTRAL

SANJUAN PELLICER, MARIA 
NIEVES

PRODUCTOS CÁRNICOS PARA EL SIGLO XXI: SEGUROS, NUTRITIVOS Y SALUDABLES (SUBPROYECTO 
NITRARED)

ADMINISTRACIÓ CENTRAL

BENEDITO FORT, JOSE JAVIER PRODUCTOS CÁRNICOS PARA EL SIGLO XXI: SEGUROS, NUTRITIVOS Y SALUDABLES (SUBPROYECTO 
PROCARTE)

ADMINISTRACIÓ CENTRAL
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nom tÍtol dEscrIpcIó
dEpartamEnt dE tErmodInÀmIca aplIcada
CAÑADA RIBERA, LUIS JAVIER DOSIS DE RADIACIÓN SOLAR UVB EN ESCOLARES VALENCIANOS ADMINISTRACIÓ CENTRAL
dEpartamEnt d’urbanIsmE
COLOMER VIADEL, ANTONIO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS COMUNIDADES, 

EN LAS REGIONES DE LA UNIÓN EUROPEA Y EN ALGUNOS CASOS SINGULARES DE PAÍSES 
EXTRACOMUNITARIOS

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

GIMENEZ BALDRES, ENRIQUE PROYECTO EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN A 
LOS PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN EL PLANEAMIENTO

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
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InvEstIgador prIncIpal tÍtol dE la patEnt
data dE 

sol·lIcItud
EDUARDO PRIMO YUFERA UN CEBO ALIMENTARIO CON ATRAYENTE ESPECÍFICO PARA COMBATIR INSECTOS TEFRITIDOS 11.03.04
AVELINO CORMA CANOS MÉTODO DE OXIDACIÓN SELECTIVA DE MONÓXIDO DE CARBONO 23.12.03
AVELINO CORMA CANOS PROCEDIMIENTO Y CATALIZADOR PARA TRANSALQUILACIÓN/DEALQUILACIÓN DE COMPUESTOS ORGÁNICOS 28.05.04
AVELINO CORMA CANOS PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE COMPUESTOS ORGÁNICOS POLI-OXIGENADOS 11.06.04
SALVADOR CAPUZ RIZO MÉTODO Y DISPOSITIVO DE INSPECCIÓN AUTOMÁTICA 01.04.04
JOSÉ HERRAEZ BOQUERA PROCEDIMIENTO DE MODELADO TRIDIMENSIONAL UTILIZANDO CONDICIONES DE BORDE 13.08.04
AVELINO CORMA CANOS UN MATERIAL AMORFO MICROPOROSO, PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y SU USO EN LA CONVERSIÓN 

CATÁLITICA DE COMPUESTOS ORGÁNICOS 07.04.04
AVELINO CORMA CANOS ZEOLITA ITQ-30 28.05.04
RAMÓN MARTÍNEZ MAÑEZ MÉTODO PARA LA ELIMINACIÓN DE BORO EN MEDIO ACUOSO 28.05.04
AVELINO CORMA CANOS MATERIAL ELECTROLUMINISCENTE QUE ESTÁ CONSTITUIDO POR UN SÓLIDO MESOPOROSO 

CONTENIENDO COMPUESTOS ORGÁNICOS COVALENTEMENTE ENLAZADOS QUE CONFIERE PROPIEDADES 
ELECTROLUMINISCENTES 21.10.04

FRANCISCO JUAN ESPINOS GUTIÉRREZ DRAGA INDUSTRIAL PARA LA EXTRACCIÓN DE MOLUSCOS DE FONDO 01.10.02
FRANCISCO JUAN ESPINOS GUTIÉRREZ RASTRILLO PARA LA EXTRACCIÓN DE MACROALGAS 01.10.02
AVELINO CORMA CANOS UN PROCEDIMIENTO PARA LA CONVERSIÓN DE CITRONELAL USANDO UN TAMIZ MOLECULAR COMO 

CATALIZADOR 14.10.03
MANUEL CONTERO GONZÁLEZ SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA 25.11.03
GABRIEL GARCERA SANFELIU MÉTODO Y CIRCUITO DE CONTROL ROBUSTO BASADO EN MODELO DE REFERENCIA DE CONVERTIDORES 

CONMUTADOS 05.02.04
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Patents

InvEstIgador prIncIpal tÍtol dE la patEnt
data dE 

sol·lIcItud
AVELINO CORMA CANOS MATERIAL CRISTALINO MICROPOROSO DE NATURALEZA ZEOLÍTICA CON ESTRUCTURA LTA (ITQ-29), SU 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y USOS DEL MISMO EN PROCESOS DE TRNSFORMACIÓN Y SEPARACIÓN DE 
COMPUESTOS ORGÁNICOS 11.03.04

JAVIER MARTÍ SENDRA MÉTODO Y DISPOSITIVO DE MEDIDA DEL ESTADO DE POLARIZACIÓN DE LA DISPERSIÓN MODAL POR 
POLARIZACIÓN EN SISTEMAS FOTÓNICOS DE TRANSMISIÓN 05.03.05

JOSÉ CAPMANY FRANCOY DISPOSITIVO AMPLIFICADOR ÓPTICO DE SEMICONDUCTOR 16.03.05
AVELINO CORMA CANOS SÍNTESIS DE LA ZEOLITA ITQ-33 17.01.05
GUILLERMO PERIS FAJARNES MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA LA MEDICIÓN DE TRAYECTORIAS DE OBJETOS DE GEOMETRÍA CONOCIDA 28.05.04
JOSÉ CAPMANY FRANCOY INTERFERÓMETRO ÓPTICO 19.04.05
AVELINO CORMA CANOS USO DE MATERIAL CRISTALINO MICROPOROSO DE NATURALEZA ZEOLÍTICA CON ESTRUCTURA LTA (/ITQ-29) EN 

PROCESOS DE ADSORCIÓN Y SEPARACIÓN DE COMPUESTOS ORGÁNIICOS 15.09.04
FRANCISCO MESEGUER RICO CELULAS SOLARES FOTOELECTROQUÍMICAS BASADAS EN ESPONJAS FOTÓNICAS 03.06.05
AVELINO CORMA CANOS SISTEMA CATALÍTICO PARA LA FIJACIÓN DE IOXISO DE CARBONO POR REACCIÓN CON ACETALES, 

ORTOESTERES Y EPÓXIDOS CON FORMACIÓN DE CARBONATOS 25.08.04
CARLOS SÁNCHEZ DÍAZ MODULADOR SIGMA-DELTA ADAPTATIVO PARA EL CONTROL DE LA ETAPA DE POTENCIA DE UN CONVERTIDOR DE 

CONTINUA A ALTERNA 24.11.04
AVELINO CORMA CANOS MATERIAL CRISTALINO MICROPOROSO DE NATURALEZA ZEOLÍITICA, ZEOLITA ITQ-32, PROCEDIMIENTO DE 

PREPARACIÓN Y USO 02.02.05
AVELINO CORMA CANOS PROCEDIMIENTO Y CATALIZADORES PARA LA EPOXIDACIÓN DE COMPUESTOS OLEFÍNICOS EN PRESENCIA DE 

OXÍGENO 19.04.05
JUAN LÓPEZ MARTÍNEZ PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE UN MATERIAL ALTERNATIVO A LA MADERA Y MATERIAL ASÍ OBTENIDO 19.04.05
RAMÓN MIRALLES RICÓS UNIDAD DE DETECCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS EN PRODUCTOS VISCOSOS Y PROCEDIMIENTO DE 

DETECCIÓN 16.06.05
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5.1. Evolució del personal docent i investigador

Evolució dEl Pdi
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dEPaRTamEnT/ ÀREa dE conEixEmEnT
nRE. dE 

PRofEssoRs

EnGinYERia caRToGRÀfica, GEodÈsia i 
foToGRamETRia 55

Geografia Física 2
Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i 
Fotogrametria 53

EnGinYERia dE la consTRucció i dE PRoJEcTEs 
d’EnGinYERia civil 50

Enginyeria de la Construcció 43
Projectes d’Enginyeria 7

EnGinYERia dE sisTEmEs i auTomÀTica 47
Enginyeria de Sistemes i Automàtica 47

EnGinYERia dEl TERREnY 25
Enginyeria del Terreny 24
Petrologia i Geoquímica 1

EnGinYERia ElÈcTRica 47
Enginyeria Elèctrica 47
EnGinYERia ElEcTRÒnica 91

Tecnologia Electrònica 91
EnGinYERia GRÀfica 54

Expressió Gràfica en l’Enginyeria 54
EnGinYERia HidRÀulica i mEdi amBiEnT 69

Ecologia 1
Enginyeria Hidràulica 38
Mecànica de Fluids 8
Tecnologia del Medi Ambient 22

EnGinYERia i infRaEsTRucTuRa dEls TRansPoRTs 27
Enginyeria i Infraestructura delsTransports 27

EnGinYERia mEcÀnica i dE maTERials 87
Ciència dels Materials i Enginyeria 
Metal·lúrgica 29
Enginyeria dels Processos de Fabricació 20
Enginyeria Mecànica 38

EnGinYERia QuÍmica i nuclEaR 58
Enginyeria Nuclear 13
Enginyeria Química 45

EnGinYERia RuRal i aGRoalimEnTÀRia 40
Enginyeria Agroforestal 40

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

dEPaRTamEnT/ ÀREa dE conEixEmEnT
nRE. dE 

PRofEssoRs

BioloGia vEGETal 12
Fisiologia Vegetal 12

BioTEcnoloGia 43
Bioquímica i Biologia Molecular 15
Genètica 14
Microbiologia 14

ciÈncia animal 31
Nutrició i Bromatologia 4
Producció Animal 25
Zoologia 2

comPosició aRQuiTEcTÒnica 25
Composició Arquitectònica 25

comunicació audiovisual, documEnTació i 
HisTÒRia dE l’aRT 67

Biblioteconomia i Documentació 17
Comunicació Audiovisual i Publicitat 33
Història de l’Art 17

comunicacions 99
Enginyeria Telemàtica 28
Teoria del Senyal i Comunicacions 71

consERvació i REsTauRació dE BÉns culTuRals 32
Pintura 32

consTRuccions aRQuiTEcTÒniQuEs 96
Construccions Arquitectòniques 96

diBuix 66
Dibuix 66

Economia i ciÈnciEs socials 109
Comercialització i Investigació de Mercats 12
Dret Mercantil 5
Economia Aplicada 21
Economia Financera i Comptabilitat 26
Economia, Sociologia i Política Agrària 45

EcosisTEmEs aGRofoREsTals 31
Botànica 12
Ecologia 1
Enginyeria Agroforestal 2
Producció Vegetal 16
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dEPaRTamEnT/ ÀREa dE conEixEmEnT
nRE. dE 

PRofEssoRs

EnGinYERia TÈxTil i PaPERERa 18
Enginyeria Tèxtil i Paperera 9
Química Física 9

EsculTuRa 49
Escultura 49

EsTadÍsTica i invEsTiGació oPERaTiva aPlicadEs 
i QualiTaT 53

Estadística i Investigació Operativa 53
ExPREssió GRÀfica aRQuiTEcTÒnica 74

Expressió Gràfica Arquitectònica 74
fÍsica aPlicada 114

Física Aplicada 114
infoRmÀTica dE sisTEmEs i comPuTadoRs 96

Arquitectura i Tecnologia de Computadors 96
linGÜÍsTica aPlicada 97

Filologia Alemanya 11
Filologia Anglesa 49
Filologia Catalana 11
Filologia Francesa 14
Filologia Italiana 1
Llengua Espanyola 10
Llengua i Cultura de l’Extrem Orient 1

mÀQuinEs i moToRs TÈRmics 41
Enginyeria Aeroespacial 9
Màquines i Motors Tèrmics 32

maTEmÀTica aPlicada 165
Matemàtica Aplicada 165

mEcÀnica dEls mEdis conTinus i TEoRia 
d’EsTRucTuREs 58

Mecànica dels Medis Continus i Teoria 
d’Estructures 58

mEcaniTZació i TEcnoloGia aGRÀRia 13
Enginyeria Agroforestal 13

dEPaRTamEnT/ ÀREa dE conEixEmEnT
nRE. dE 

PRofEssoRs

oRGaniTZació d’EmPREsEs 133
Organització d’Empreses 133

PinTuRa 47
Pintura 47

PRoducció vEGETal 41
Producció Vegetal 41

PRoJEcTEs aRQuiTEcTÒnics 105
Projectes Arquitectònics 105

PRoJEcTEs d’EnGinYERia 44
Filosofia Moral 1
Projectes d’Enginyeria 43

QuÍmica 56
Edafologia i Química Agrícola 7
Química Analítica 23
Química Inorgànica 9
Química Orgànica 17

sisTEmEs infoRmÀTics i comPuTació 157
Ciències de la Computació i Intel·ligència 
Artificial 21
Llenguatges i Sistemes Informàtics 136

TEcnoloGia d’alimEnTs 56
Tecnologia d’Aliments 56

TERmodinÀmica aPlicada 18

Ciència dels Materials i Enginyeria 
Metal·lúrgica 1
Màquines i Motors Tèrmics 17

uRBanismE 82
Dret Administratiu 14
Dret Civil 3
Dret Constitucional 5
Dret del Treball i de la Seguretat Social 4
Sociologia 2
Urbanística i Ordenació del Territori 54

Total UPV 2.778



5.3. Distribució del personal docent i investigador per centres

cEnTRE
nRE. dE 

PRofEssoRs

Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials 362
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura 290
Escola Tècnica Superior d'Enginyers Agrònoms 268
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny 231
Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports 221
Facultat de Belles Arts 213
Escola Politècnica Superior d'Alcoi 189
Escola Politècnica Superior de Gandia 185
Facultat d'Informàtica 156
Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicació 138
Escola Tècnica Superior de Gestió en l'Edificació 136
Escola Tècnica Superior d'Informàtica Aplicada 133
Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses 109
Escola Tècnica Superior del Medi Rural i Enologia 84
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica 63

Total UPV 2.778

130

REcuRsos Humans



5.4. Ditribució del personal docent i investigador per categories
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GRuP
a a1 a2 B c c1 c2 d E ToTal

418 284 259 99 70 495 272 182 9 2.088

siTuació conTRacTual
funcionaRi dE 

caRRERa
funcionaRi

inTERÍ
laBoRal
EvEnTual

laBoRal
fix

laBoRal
invEsTiGació ToTal

949 365 212 32 530 2.088
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Gestió econòmica

6.1. Criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost de la Universitat 
Politècnica de València 2008

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, 
conté, en la lletra a, la competència dels consells socials per a “conèixer, abans que el Consell de Govern els aprove, els 
criteris bàsics previstos per a l’elaboració del pressupost de la universitat i formular propostes sobre aquesta qüestió”.

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, indica que “El gerent, d’acord amb les directrius del rector, elabora 
l’avantprojecte de pressupost. El rector el presenta al Consell de Govern el qual, al seu torn, l’envia al Consell Social 
perquè l’aprove”.

D’acord amb el que s’ha indicat més amunt, i com que el Consell Social ha delegat la competència que s’indica en el parà-
graf primer en la Comissió d’Assumptes Econòmics, es presenten a aquesta Comissió els criteris bàsics per a l’elaboració 
del pressupost de la Universitat Politècnica de València per a l’exercici 2008.

6.1.2. Antecedents
L’acord de 14 d’octubre de 2005, entre la Generalitat i les universitats públiques de la Comunitat Valenciana sobre finança-
ment de les universitats públiques valencianes durant el període 2006-2007, disposa en l’apartat segon el següent: “Per 
a la planificació dels exercicis pressupostaris 2006 i 2007, la Generalitat consolidarà l’aplicació íntegra de l’acord subscrit 
entre el Molt Honorable President de la Generalitat i els rectors de les universitats públiques valencianes amb data 3 
de desembre de 2004, i calcularà la subvenció bàsica de cada universitat que actualitza la liquidada 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, i prenent com a referència la subvenció bàsica liquidada l’exercici 2004.”

El mateix dia, el Molt Honorable President de la Generalitat i el rector de la Universitat Politècnica de València van signar 
sengles protocols denominats: “Protocol que se subscriu entre la Generalitat i la Universitat Politècnica de València per 
a la posta en marxa del Pla d’Infraestructures Docents” i “… del Pla d’Infraestructures Cientificotecnològiques”, en què la 
Generalitat Valenciana es compromet a finançar “a càrrec del pressupost de la Conselleria d’Empresa, Universitat i Cièn-
cia, empreses o entitats dependents d’aquesta, fons provinents de FEDER o mecanismes de col·laboració pública i pri-
vada (CPP)” 35.263.868 euros en concepte d’infraestructures docents, i 11.550.000 euros en concepte d’infraestructures 
cientificotecnològiques.

A fi de complir aquest protocol de finançament d’infraestructures docents, el 27 de setembre de 2006 es va signar un 
conveni entre la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència i la Universitat Politècnica de València mitjançant el qual la 
Generalitat s’obliga a finançar l’import compromès de 35.263.868 euros, mitjançant el pagament en deu anualitats, a partir 
de l’anualitat 2009 (inclusivament).
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Per decisió del Consell, comunicat verbalment, la totalitat dels acords i compromisos esmentats continuen vigents per 
a l’exercici 2008 en els mateixos termes que tenien per a 2007, i queda ajornada per a l’exercici 2008 l’elaboració d’un 
nou pla de finançament universitari. D’acord amb el que s’ha dit, el capítol III del Projecte de llei de pressupostos de la 
Generalitat Valenciana indica el següent:

 “CAPÍTOL III 

Gestió dels pressupostos universitaris 

Article 14. Règim de la subvenció per despesa corrent a les universitats públiques que depenen de la Generalitat. 

1. La gestió dels crèdits consignats per al finançament de les despeses corrents de les universitats públiques que depe-
nen de la Generalitat per a l’exercici 2008 es regirà pel que estableix aquest article.

2. La subvenció per a despesa corrent que correspon a cada universitat s’estableix en l’annex II d’aquesta Llei, que es 
farà efectiva a les universitats en pagaments mensuals. Per acord del Consell es podrà modificar l’import de la subvenció 
que corresponga a cada universitat, d’acord amb el que resulte de l’aplicació del Pla pluriennal per al finançament de les 
universitats de la Comunitat Valenciana. 

3. D’acord amb el que disposa l’article 81.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, per a l’exercici 
2008, el cost autoritzat per tots els conceptes retributius del personal docent funcionari i contractat, i també del personal 
no docent, serà fixat, per a cadascuna de les universitats públiques que depenen de la Generalitat, pel Consell, una ve-
gada coneguts els crèdits matriculats en cadascun dels ensenyaments oficials de les universitats esmentades, en data 
31 de desembre de 2007. 

4. El capítol I dels pressupostos de despeses de cada universitat per a l’exercici 2008, que correspon a les places i als 
llocs del personal funcionari i contractat docent i investigador i del personal d’administració i serveis, no podrà superar el 
cost autoritzat que establisca el Consell. (…)

Article 15. Finançament dels plans d’inversions d’infraestructures docents i científiques i tecnològiques de les universitats.

1. El finançament de les inversions de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, incloses en els plans d’inversió 
aprovats pel Consell, pot efectuar-se mitjançant la inversió directa de l’Administració o de les seues entitats o empreses 
públiques, transferències de capital a favor de les universitats, operacions de crèdit de les universitats, autoritzades pel 
Consell, i qualsevol altra fórmula financera de cooperació pública-privada. 

2. Les operacions de crèdit de les universitats, autoritzades o que autoritze el Consell per a l’execució dels plans 
d’inversions aprovats o que s’aproven, seran subvencionades pel pressupost de la Generalitat, per l’import de la càrrega 
financera corresponent a l’interès, amortització del capital i despeses de les operacions de crèdit.

3. El Consell, a proposta de les persones que tinguen assignada la titularitat de les conselleries d’Economia, Hisenda i 
Ocupació i d’Empresa, Universitat i Ciència, pot determinar la modificació, el nou finançament i la substitució de les ope-
racions de crèdit de les universitats, autoritzades per a finançar inversions”.
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6.1.3. Elaboració del pressupost de la UPV per a 2008
Una vegada considerat el marc de finançament per a l’exercici, és preceptiu mamprendre l’elaboració del pressupost 2008 
i, d’acord amb tot el que s’ha indicat més amunt, es proposa l’adopció dels criteris bàsics següents per a l’elaboració del 
pressupost de la UPV per a 2008:

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 2008 s’han de 
pressupostar tenint en compte els criteris següents:

Taxes i preus públics per serveis d’educació superior de grau: s’estimaran segons la demanda esperada per titula-●●
cions oficials oferides (grau, postgrau i doctorat) i l’actualització aprovada pel Consell dels preus públics de les taxes 
acadèmiques per al curs 2007-2008 (5,1%).

Subvenció bàsica: de conformitat amb l’acord de 14 d’octubre de 2005, entre la Generalitat i les universitats pú-●●
bliques de la Comunitat Valenciana sobre finançament de les universitats públiques valencianes durant el període 
2006-2007, prorrogat per a 2008, s’actualitzarà l’estimació dels ingressos liquidats en l’exercici 2007 amb la previ-
sió oficial de creixement del PIB nominal, afegint-hi l’import previst dels conceptes de cost de la normativa estatal 
autonòmica incorreguda el 2007 i actualitzada el 2008, tal com preveu la proposta de pròrroga 2006-2007 del PPF. 
En aquest últim aspecte, la clàusula tercera del protocol esmentat preveu explícitament el compromís d’atendre 
–en l’actual exercici 2007, i lògicament en els següents– els costos derivats de les retribucions per antiguitat de les 
plantilles de personal.

Subvenció condicionada a compliment d’objectius: s’estimaran d’acord amb la proporció establida en el Programa ●●
pluriennal de finançament 1999-2003, i amb el mateix nivell de compliment que l’any 2007.

Finançament d’inversions en infraestructures: els ingressos provinents de fons de bestretes reintegrables del Mi-●●
nisteri d’Educació i Ciència es pressupostaran d’acord amb la programació pluriennal prevista en els plans corres-
ponents.

Els ingressos procedents de la Generalitat per a finançament d’inversions s’estimaran per l’import que es preveu en els 
protocols firmats el 14 d’octubre de 2005 tenint en consideració la periodificació derivada de l’execució de les infraestruc-
tures finançades.

Ingressos per finançament de projectes d’I+D+i i desenvolupament de les activitats emparades en l’article 83 de la ●●
LOU: s’estimaran d’acord amb la previsió del CTT i el CFP sobre el volum d’activitat desplegat i la distribució per 
tipologies d’activitat i contractació.

Altres ingressos: s’estimaran actualitzant-se amb la variació de la previsió oficial d’inflació i les variacions d’activitat ●●
que donen lloc a la percepció dels ingressos. 
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6.1.3.2. Compte financer del pressupost

La Universitat Politècnica de València ha mantingut durant els últims exercicis un objectiu de sanejament ple del compte 
financer del seu pressupost basat en el manteniment d’un estalvi brut consolidat (ingressos corrents consolidats - despeses 
corrents consolidades) de signe positiu i superior al 15% dels ingressos corrents propis consolidats. La continuïtat d’aquesta 
política ha de dirigir també l’elaboració de l’estat de despeses de la institució per al pressupost 2008.

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 2008 s’han de 
pressupostar tenint en compte els criteris següents:

Despeses de personal:  ●

 Dins del context general de reducció gradual de la demanda d’estudis universitaris de grau, la UPV ha mantingut 
una pauta d’estabilitat en l’evolució de la demanda durant els dos últims exercicis. D’acord amb això, i considerant 
les condicions de prestació dels serveis educatius d’ensenyament superior que es preveuen en el Pla de finança-
ment, es proposa com a objectiu acompanyar l’evolució de la dimensió de la plantilla a l’evolució de la demanda 
d’ensenyaments universitaris i procurar l’estabilitat de la plantilla durant el pròxim exercici 2008; tot això sens perju-
dici de les variacions limitades requerides per la implantació de noves titulacions i la qualitat de la prestació acadè-
mica dels seus serveis d’educació superior.

 Així doncs, les previsions de les despeses de personal han d’incloure:

La valoració anual completa de la totalitat de les places de la relació de llocs de treball de PDI i PAS aprovades  ○
abans del 31 de desembre de 2007, que serà actualitzada considerant el resultat dels processos de transfor-
mació de places LRU en places LOU i LOMLOU desenvolupats i conclosos, l’adequació de l’adscripció de les 
places a l’estructura organitzativa actual de les unitats i l’ampliació de places de personal docent i investigador 
que haja requerit la cobertura adequada de les necessitats docents del curs 2007-2008.

L’actualització retributiva prevista, amb caràcter normatiu, per a l’exercici 2008, i les variacions retributives deri- ○
vades dels acords retributius subscrits de compliment obligat, el venciment temporal dels complements retribu-
tius 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 dels centres, departaments i instituts, de les oficines  ○
gestores centralitzades, serveis universitaris i serveis generals s’actualitzaran –amb caràcter general– amb la 
previsió oficial d’inflació prevista en el quadre macroeconòmic dels pressupostos de l’Estat per a 2008. Aquest 
criteri d’actualització s’entendrà sens perjudici de l’actualització de les variables objectives que donen lloc a la 
determinació dels pressupostos de centres i departaments, ni de les reorganitzacions competencials que deter-
mine el rector.
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Els crèdits de funcionament per a pagar les despeses generals de la Universitat que tinguen relació directa  ○
amb la superfície construïda posada en servei, i dins d’aquest concepte es consideren els subministraments, la 
neteja, la seguretat, la vigilància i el manteniment, s’incrementaran de manera proporcional a l’ampliació de la 
superfície esmentada. 

Despeses financeres i amortitzacions: s’actualitzaran d’acord amb les previsions de despeses financeres i amortit- ●
zacions previstes per a l’exercici 2008, 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 de 2007. La distribució interna per programes i accions s’adequarà a 
l’organització competencial que determine el rector. 

Despeses destinades a l’execució de la programació de la inversió en infraestructures: la dotació es determinarà  ●
mitjançant l’agregació de l’import de tres conceptes:

Previsió per al pagament dels certificats d’obres que estiguen licitades i en execució.  ○

Previsió per al pagament dels certificats derivats de les necessitats d’inversió en urbanització i condicionament,  ○
reposició, ampliació i millora (RAM), com també les d’equipament general requerides per l’entrada en servei de 
nous espais docents, d’investigació i de serveis.

Previsió de l’anualitat 2008 d’obres incloses en el Programa d’Infraestructures de la UPV 2007-2010, pendents  ○
de licitació.

Despesa en desplegament de les activitats que es preveuen 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 desplegada i la 
distribució per tipologies.

Per a la determinació de la totalitat de les despeses no estructurals del pressupost de la UPV 2008, s’analitzarà la relació 
que tenen amb els objectius i amb els plans d’acció del Pla Estratègic de la UPV 2007-2014 i, així, s’establirà el nivell de 
coherència i d’alineament entre tots dos.

6.1.3.4. Normes de funcionament

Les normes de funcionament del pressupost 2008 s’elaboraran sobre la base de les aprovades per a l’exercici 2007, amb 
la incorporació –almenys– dels aspectes següents:

L’adequació, si escau, a tots aquells aspectes que es deriven de la normativa legal aplicable a l’exercici 2008, en ●●
matèria pressupostària.

L’articulació dels mecanismes de tresoreria necessaris per a compensar els desfasaments en la liquidació efectiva ●●
de la subvenció ordinària i garantir l’aplicabilitat del Programa d’Infraestructures de la UPV 2007-2010.

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.
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6.1.3.5. Informació del projecte de pressupostos 2008

La informació constitutiva del projecte de pressupostos de la Universitat Politècnica de València per a 2008 estarà 
integrada per:

Les normes de funcionament del pressupost 2008. ●

La classificació econòmica, orgànica i funcional d’aplicació. ●

La relació de llocs de treball del PDI i del PAS. ●

La memòria descriptiva dels imports pressupostats en els diversos conceptes d’ingressos i de despeses. ●
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El finançament del pressupost de despeses de la Universitat Politècnica de València per a 2008 ascendeix a 385.742.020,42 
euros. Tenint en compte la classificació econòmica dels diversos conceptes, passem a descriure el comportament previst 
de les fonts d’ingressos més rellevants i a especificar el càlcul de les estimacions per a l’exercici 2008. 

6.2.1. Ingressos per taxes, preus públics i altres ingressos 
Dins d’aquest concepte s’agrupen tant els preus públics pels serveis docents oficials, la compensació per beques que 
efectua el Ministeri d’Educació i Ciència i els ingressos per matrícules del curs d’adaptació pedagògica que s’imparteix a 
l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UPV. 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 2008.

PressuPost d’inGressos

La previsió d’ingressos per matrícules i taxes de secretaria té un creixement del 4,05%, i s’estima considerant la reducció 
d’un 2% de crèdits matriculats de primer i segon cicle, un saldo net de creixement d’un 88% de crèdits matriculats en 
ensenyaments de tercer cicle i l’increment del 5,1% del preu normatiu de les taxes de grau i un 2% de les de postgrau.

En l’apartat d’altres ingressos es recullen els que corresponen a venda de publicacions, ingressos de l’Escola d’Estiu i 
ingressos de l’Escola Infantil. Aquests ingressos tenen una estimació de creixement de vora un 3%, excepte en el cas dels 
ingressos de l’Escola Infantil, que mostren un creixement superior, creixement derivat de l’ampliació de places en servei i 
de l’actualització dels preus de la matrícula. 

6.2.2. Ingressos per transferències corrents
A fi d’establir certesa en el marc financer que permeta planificar a les universitats les seues activitats, el 14 d’octubre de 
2005 es va firmar un acord entre la Generalitat Valenciana i les universitats públiques de la Comunitat Valenciana sobre 
finançament de les universitats durant el període 2006-2007. En aquest acord es preveia que l’elaboració del nou marc 
pluriennal de finançament concloga una vegada es concrete la reforma dels ensenyaments universitaris començada per 
l’Administració General de l’Estat i, en tot cas, abans de l’últim trimestre de l’exercici 2007. 

6.2. El pressupost d’ingressos per a 2008

concePtes d’inGressos
Liquidació exercici de 

2007
Pr. iniciaL Per a 

2008
% Variació 
2008-2007

3.1 Taxes i altres ingressos 27.429.245,51 28.525.107,71 4,00%
* Matrícules i taxes de secretaria 25.135.696,38 26.474.812,92 4,05%
* Matrícules del Curs d’Adaptació Pedagògica 320.854,50
* Publicacions 1.450.861,25 1.500.190,53 3,40%
* Escola d’Estiu 317.932,80 328.217,98 3,24%
* Escola Infantil 203.900,58 221.886,28 8,82%
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Segons l’acord, la Generalitat aplicarà, per als exercicis pressupostaris 2006 i 2007, l’acord subscrit entre el Molt Hono-
rable President de la Generalitat i els rectors de les universitats públiques valencianes en data 3 de desembre del 2004, 
i calcularà la subvenció bàsica de cada universitat actualitzant la liquidada en l’exercici anterior amb la taxa de variació 
del producte interior brut nominal acumulada per a cada exercici, i prenent com a referència inicial la subvenció bàsica 
liquidada en l’exercici 2004.

De conformitat amb aquest acord de 14 d’octubre de 2005, prorrogat per a 2008, l’estimació dels ingressos liquidats en 
l’exercici 2007 s’actualitzarà amb la previsió oficial de creixement del PIB nominal, afegint-hi l’import previst dels concep-
tes de cost de la normativa estatal autonòmica incorreguda el 2007 i actualitzada el 2008, tal com preveu la proposta de 
pròrroga 2006-2007 del PPF. En aquest últim aspecte, la clàusula tercera del protocol esmentat preveu de manera explíci-
ta el compromís d’atendre –en l’exercici actual, 2007, i lògicament en els següents– els costos derivats de les retribucions 
per antiguitat de les plantilles de personal.

La subvenció condicionada al compliment d’objectius s’estima d’acord amb la metodologia que s’estableix en el Programa 
Pluriennal de Finançament 1999-2003, que es mantindrà vigent per a l’exercici 2008, tal com indica l’article 14 del Projecte 
de llei de pressupost de la Generalitat Valenciana per a 2008, i amb el mateix nivell de compliment que l’assolit en l’últim 
exercici liquidat, és a dir el 2006.

PressuPost d’inGressos

Els altres ingressos per transferències corrents s’estimen d’acord amb els convenis vigents amb les diverses entitats. 
En aquest conjunt destaca el fort impuls del finançament del MEC a les activitats d’intercanvi acadèmic, concretat en un 
contracte de subvenció firmat amb l’Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus i en els recursos derivats de 
l’aplicació de l’Ordre ECI/2229/2007, de 13 de juliol, de bases reguladores de l’aportació complementària a les universitats 
i les institucions d’ensenyament superior per al desplegament del programa Erasmus.

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. 

concePtes d’inGressos
Liquidació exercici de 

2007 Pr. iniciaL Per a 2008
 % Variació 
2008-2007

4.1 Transferències corrents  232.860.663,92    246.717.882,08   5,95%
* Subvenció ordinària  203.953.436,00    217.611.770,60   6,70%
* Finançament pel compliment d’objectius  15.250.243,00    16.182.397,34   6,11%
* Finançament compensació despeses financeres.            

Deute  10.294.879,19    8.283.441,14   -19,54%
* Beques ERASMUS Generalitat Valenciana  150.000,00    150.000,00   0,00%
* Normalització Lingüística  35.000,00    35.001,00   0,00%
* Convenis institucions f.  1.280.000,00    1.280.000,00   0,00%
* Beques ERASMUS/Leonardo  1.897.105,73    3.175.272,00   67,37%
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En relació amb aquests últims ingressos, l’estimació per al pròxim pressupost de la UPV opta, com en els exercicis prece-
dents, pel criteri de no consignar inicialment cap quantitat perquè la seua posició de tresoreria depèn del flux d’ingressos 
que genere la Generalitat Valenciana, i integra aquesta aportació en la liquidació de cada exercici.

D’acord amb això, la quantia estimada per a l’exercici 2008 dels ingressos per concessions de serveis de la Universitat per 
empreses ascendeix a 598.584,31 euros; i les rendes que genera el patrimoni de la Universitat, a 198.484,59 euros.

6.2.4. Ingressos per transferències de capital
Per finançament extern de les despeses de capital, addicional a l’obtingut a càrrec dels recursos propis de la Universitat, 
es preveu obtenir en l’exercici 2008 recursos provinents de la Generalitat Valenciana per un import de 8.009.280,34 euros 
que resulten de l’agregació dels conceptes següents:

5.500.000 euros per a l’anualitat 2008, per a finançar el trasllat de l’Escola del Medi Rural i Enologia, a fi d’alliberar  ●
els espais necessaris per a l’ampliació de l’Hospital Clínic Universitari de València. 

2.509.280,34 euros com a compensació de l’anualitat 2008 d’amortització de les operacions d’endeutament vives  ●
autoritzades.

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 en què 
l’objectiu bàsic és afavorir la creació de coneixement tecnològic en diverses àrees, a partir de la integració d’interessos 
científics, tecnològics i industrials i la corresponent transferència del coneixement als sectors productius.

La UPV promou en l’actualitat una fundació específica que actue com a entitat gestora de la CPI i que té per finalitat ges-
tionar el parc científic i, també, impulsar i coordinar les actuacions de les empreses i la Universitat en matèria de ciència 
i tecnologia a fi de millorar, a través 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 un valor de 8.650.889,25 euros per a l’anualitat 
2008 en concepte de bestretes reintegrables del Ministeri d’Educació i Ciència per al finançament d’infraestructures cien-
tificotecnològiques encaminat al foment de parcs científics i tecnològics.

La Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència i la Universitat Politècnica de València van subscriure el 21 de setembre de 
2007 un conveni mitjançant el qual la Generalitat s’obliga a finançar l’import compromès en el Protocol de 14 de setembre 
de 2005 per a finançament d’infraestructures docents (35.263.868 euros), mitjançant el pagament en deu anualitats, que 
començaria en l’anualitat 2009 amb els interessos corresponents.

D’acord amb això, la Universitat Politècnica de València procurarà anticipar a càrrec dels recursos propis el finança-
ment de les infraestructures docents corresponents. Això dependrà tant del ritme d’execució del conjunt del progra-
ma d’infraestructures com del compliment que la Generalitat Valenciana faça del calendari d’ingressos ordinaris. Per 
aquestes raons s’estableix –amb caràcter cautelar– una previsió de recurs a una bestreta reintegrable per un import de 
14.779.695,22 euros que correspon a l’anualitat 2008 de l’execució d’aquestes infraestructures. 
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6.2.6. Ingressos per activitats d’I+D+i i de formació permanent
En compliment de les finalitats institucionals, la Universitat Politècnica de València duu a terme una intensa activitat 
d’investigació, desenvolupament i innovació, i disposa d’una àmplia oferta de formació permanent.

L’exercici d’aquestes activitats es finança mitjançant l’aportació de recursos propis que cobreixen les despeses estructu-
rals de personal docent i investigador i les despeses generals, i –a fi de donar cobertura als costos directes– mitjançant la 
captació de recursos externs de caràcter competitiu, contractats o objecte de conveni, com també mitjançant les matrícu-
les dels alumnes de la formació permanent. 

La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, inclou en l’article 83 la potestat que aquestes entitats tenen 
per a “...firmar contractes amb persones, universitats o entitats públiques i privades per a la realització d’activitats de 
caràcter científic, tècnic o artístic, com també el desenvolupament d’ensenyaments d’especialització o activitats especí-
fiques de formació”.

Considerant les dades de previsió de liquidació de l’exercici econòmic 2007, en què la Universitat tindrà una taxa de 
creixement d’ingressos de vora un 20% respecte als recursos liquidats en l’exercici anterior, el finançament per origen s’ha 
pressupostat amb un creixement moderat inferior del PIB nominal perquè s’ha tingut en compte el canvi d’estacionalitat 
en el finançament d’algunes fonts de recursos i també una certa desacceleració de l’activitat econòmica en general. No 
obstant això, el pressupost d’aquesta font de recursos creix respecte als pressupostats inicialment l’any 2007, a una taxa 
del 30,42%, taxa que mostra un comportament excel·lent en la captació de recursos propis de la UPV.

PressuPost d’inGressos

inGressos Liquidats (euros) Per i+d+i i formació no reGLada (2007, PreVisió; 2008, PressuPost)

concePtes d’inGressos
Liquidació exercici de 

2007 Pr. iniciaL Per a 2008
 % Variació 
2008-2007

actiVitat contractada, objecte de conVeni o subVencionada de form. Permanent i i+d+i

Contractes i convenis d’I+D+i 58.609.100,00 60.818.553,35 3,77%
Matrícula de cursos, màsters, etc. 9.090.000,00 9.418.304,22 3,61%
Total 67.699.100,00 70.236.857,57 3,75%

30.818.077,51

36.819.386,94

39.962.559,98
43.738.095,50

44.307.291,06

54.190.832,97

67.199.100,00

70.236.857,57

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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6.3. Compte financer del pressupost 2008
El compte financer mostra les relacions econòmiques dels recursos i les aplicacions de despeses previstes en el pressu-
post i determinen l’estructura de finançament entre els ingressos i les despeses corrents. Així mateix, calcula l’estalvi in-
tern de l’exercici, l’aplicació d’aquest estalvi per a finançar l’esforç inversor i la necessitat de finançament que requereix.

L’evolució del pressupost 2008 respecte a l’any 2007 és, agregadament, del 8,83%, però tan sols del 4,97% si en deduïm 
l’impuls derivat de les activitats d’I+D+i i formació no reglada amb finançament extern, àmbits en què es preveu un creixe-
ment del 30,42%. Són, en conseqüència, uns pressupostos elaborats amb la prevenció derivada d’un escenari limitat en 
els ingressos, a causa d’un finançament universitari prorrogat i que l’any pròxim se sotmetrà a revisió. En contrapartida 
lògica, el pressupost de despeses ha seguit un camí de contenció, sense perjudicar la dotació de les partides necessàries 
per a un funcionament de qualitat de l’activitat universitària de la UPV, i aportant els recursos necessaris que requereix el 
desplegament de la primera anualitat del Pla Estratègic de la UPV.

Aquesta ampliació del 30,4% dels recursos captats externament mostren amb claredat l’excel·lent posició competitiva de 
la UPV i l’apreciació externa de la qualitat i utilitat dels serveis que presta a la societat en conjunt; i ha de valorar-se des 
de l’àmbit pressupostari com una notable millora de l’estructura de finançament.

El compte financer previst en el pressupost de la UPV per a 2008 assoleix un estalvi intern brut de 77.639.768,36 euros, 
un 31,8% dels ingressos corrents, davant del 22,6 % del pressupost 2007. Si excloem de les magnituds d’ingrés i de 
despeses les activitats d’I+D+i i formació no reglada captades de l’exterior, l’estalvi intern net ascendiria a 45.104.358,23 
euros i representaria el 15,6% dels ingressos propis consolidats, davant del 14,3% del pressupost 2007.

L’estalvi intern brut permet –juntament amb uns ingressos per transferències de capital de 40.526.089,04 euros– encarar 
la major part de l’esforç en infraestructures total de 66.520.079,88 euros i de finançament d’activitats d’I+D+i i formació no 
reglada de 70.236.857,57 euros. 

Com ja es va indicar en el pressupost de l’exercici 2007, també l’exercici 2008 es caracteritza per la necessitat d’afrontar 
un esforç inversor atípic. Els retards successius de la Generalitat Valenciana en la concreció del finançament dels progra-
mes d’infraestructures van conduir a una concentració de la licitació de les infraestructures en l’exercici 2006, cosa que ha 
accentuat les necessitats de disponibilitat de recursos líquids durant els exercicis 2007 i 2008.

D’altra banda, la solució financera aportada per a les infraestructures docents (mitjançant un pagament ajornat en deu anys 
que ha d’efectuar la Generalitat i que començaria l’any 2009) ha incrementat la pressió sobre els recursos propis en els exer-
cicis 2007 i 2008 i no permet excloure la necessitat d’acudir a l’obtenció de recursos externs de tresoreria a curt termini, recur-
sos que s’estructurarien el 2009 per a procedir a la devolució amb les aportacions ajornades de la Generalitat Valenciana.

Tal com mostra el compte financer, aquesta “necessitat de finançament” ascendeix en l’exercici 2008 a 18.591.080,06 euros i 
serà coberta per la contribució de bestretes reintegrables del Ministeri d’Educació i Ciència i, si cal, mitjançant la formalització 
de finançament extern a curt termini abonat per l’acord amb la Generalitat Valenciana de 21 de setembre de 2006. 
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La situació descrita per al conjunt del compte financer consolidat per a 2008 revela –com en exercicis anteriors– una 
situació pressupostària sanejada, amb un marge notable d’estalvi intern i capaç de sostenir amb solvència esforços de 
finançament d’inversions de caràcter pluriennal com els que s’han descrit. 

desenVoLuPament deL comPte financer
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TOTAL INGRESSOS 385.742.020,22 8,83%
TOTAL DESPESES 385.742.020,22 8,83%

€ 2008

concePtes d’inGressos i desPeses Pr. iniciaL 2008
% Var. 

2008/07
301 Lliurament de béns 1.500.190,53 3,40%
302 Matrícules i taxes de secretaria 31.659.451,67 3,22%
303 Prestacions de servei d’I+D+i i formació n. r. 29.910.383,95 25,92%
391 Indeterminats 550.104,26 -30,20%
4.1 Transferències corrents de finançament institucional 254.743.121,24 6,69%
4.2 Transferències corrents I+D+i i formació n. r. 2.625.026,18 22,42%
5 Ingressos patrimonials 797.068,90 24,64%
A1.TOTAL INGRESSOS CORRENTS 321.785.346,72 7,90%
1. Despeses de personal 166.760.060,31 6,96%
2.1. Despeses de funcionament, inversions menors u. acadèmiques 9.754.110,68 4,77%

Pressupost activitat centres 2.242.358,93 1,89%
Pressupost activitat departaments 4.434.974,22 3,36%
Pressupost activitat IU i EPI 283.889,94 14,06%
Pressupost activitat postgrau oficial 387.375,00 3,30%
Pressupost de resultats docents 676.817,20 7,67%
Pressupost de resultats d’I+D+i 676.943,01 7,69%
Serveis cientificotècnics 61.312,38 3,30%
Despeses descentralitzades u. acadèmiques 990.440,00 12,74%

2.2. Despeses de funcionament, inversions menors govern i programes 31.772.046,27 8,84%
* Govern universitari 3.487.298,96 13,64%
* Programes d’acció social i culturals 5.762.397,02 8,31%
* Programes de suport a la millora docent 12.686.433,40 9,38%
* Programes de suport a la millora I+D+i 8.356.038,42 7,79%
* Programes complementaris 1.479.878,47 2,00%

2.3. Serveis generals 27.225.919,96 6,22%
3. Despeses financeres 8.633.441,14 -17,91%
A2.TOTAL DESPESES CORRENTS I INV. MENORS 244.145.578,36 5,90%
ESTALVI INTERN 77.639.768,36 14,75%
7.1. Tr. capital per a inv. plans 8.009.280,34 -42,48%
7.2. Transferències capital I+D+i i formació n.r. 32.516.808,70 43,14%
B1. TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL NO FINANCERS 40.526.089,04 10,60%
6.1. Inversions en infraestructura 66.520.079,88 -1,54%
6.2. Inversions en convenis, contractes d’I+D+i i despeses en formació n. r. 70.236.857,57 30,42%
B2. TOTAL DESPESES DE CAPITAL NO FINANCERES 136.756.937,45 12,63%
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€ 2008

concePtes d’inGressos i desPeses Pr. iniciaL 2008
% Var. 

2008/07
CAPACITAT (+) O NECESSITAT (-) DE FINANÇAMENT -18.591.080,05 8,63%
8. Actius financers 0,00  -
9. Passius financers 23.430.584,47 19,69%
C1. TOTAL INGRESSOS FINANCERS 23.430.584,47 19,69%
9. Passius financers 4.839.504,41 96,54%
B2. TOTAL DESPESES D’INVERSIÓ FINANCERES PLANS 
INFRAESTRUCTURA 4.839.504,41 96,54%
FINANÇAMENT 18.591.080,06 8,63%
SALDO DE FINANÇAMENT 0,00
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6.4. El pressupost de despeses per a 2008
Els crèdits del pressupost de despeses de la Universitat Politècnica de València per a l’any 2008 ascendeixen a 
385.742.020,22 euros. A partir de 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 2008.

6.4.1. Despeses de personal
El pressupost de la UPV per a 2008 ascendeix a 166.760.060,31 euros i té un creixement del 7,0% respecte del pressu-
post de l’exercici anterior. Un 4,77% d’aquesta variació prové de l’aplicació de la normativa pressupostària aplicable al 
2008 (actualització retributiva general, incorporació del complement específic a les pagues extra, compliment de triennis, 
mèrits docents i productivitat investigadora), un 1,18 prové de l’aplicació de la normativa universitària respecte dels canvis 
de les categories del professorat universitari, i l’1,05% que queda és conseqüència de l’aplicació de polítiques de personal 
pròpies de la UPV (ampliació de places per implantació de nous estudis, captació d’investigadors de prestigi, etc.).

Aquest capítol de despeses mostra la valoració dels costos derivats de l’assignació del personal per oficines gestores: 
centres, departaments, estructures d’I+D+i, àrees i serveis. S’adscriu a aquestes oficines el cost de les retribucions 
íntegres (també les que corresponen a càrrecs acadèmics) i els costos de Seguretat Social associats als conceptes 
següents:

Personal docent i investigador: ●

En cada departament, la plantilla del personal docent i investigador en actiu en la nòmina del mes d’octubre de  ○
2007 adscrit al departament. La plantilla assignada a cada departament depèn de la càrrega docent impartida 
pels professors que el componen i d’acord amb la relació de llocs de treball que recull l’annex 3 de les normes 
de funcionament.

 A més a més, i en relació amb el personal docent i investigador, en l’oficina gestora Gestió de Plantilles es consignen 
les dotacions següents:

El crèdit necessari per a incorporar de nou personal docent i investigador la provisió del qual està prevista en  ○
concepte d’ampliació per al curs 2007-2008, derivada de la implantació de nous cursos de títols oficials.

D’acord amb el que preveu la Llei 4/2007, de 12 d’abril, i la normativa que la desplega, el crèdit necessari  ○
per a possibilitar la incorporació al cos de catedràtics d’universitat dels titulars d’universitat; al cos de titulars 
d’universitat, dels titulars d’escola universitària, i a la figura de contractats doctors, dels professors col·laboradors, 
entre la totalitat dels professors de la UPV que complisquen els requisits exigits reglamentàriament.

El crèdit necessari per al desplegament de la política del personal de docent i investigador contractat, prevista  ○
per a l’exercici 2008 en compliment dels acords vigents derivats de la negociació laboral.

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 

148



Gestió econòmica
El pressupost de despeses per a 2008

149

la normativa aprovada pel Consell Social i en el marc del Decret 174/2002 de la Generalitat Valenciana sobre 
complements autonòmics.

La previsió de contractes temporals de substitució per malaltia, llicències o reforç d’activitat.  ○

Personal d’administració i serveis: ●

En cada oficina gestora, la relació de llocs de treball d’administració i serveis vigent en el centre de treball corres- ○
ponent i que recull l’annex 3 de les normes de funcionament. 

El crèdit necessari per al desplegament de la política del personal d’administració i serveis que es preveu per a  ○
l’exercici 2008 en compliment dels acords vigents derivats de la negociació laboral.

El crèdit necessari per a atendre el reconeixement de l’antiguitat i els conceptes de productivitat derivades de la  ○
política salarial en vigor.

La previsió de contractes temporals de substitució per malaltia, llicències o reforç d’activitat.  ○

 L’article 23 del projecte de llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2008 determina les normes gene-
rals del règim retributiu del “sector públic valencià “; en aquest sentit, la Universitat Politècnica de València s’inclou 
dins d’aquest sector, les retribucions de l’exercici 2008 s’ajustaran al que determine la llei pressupostària en vigor.

 D’acord amb això, la projecció en valor anual de les magnituds prevista abans s’actualitzarà d’acord amb les normes 
següents:

Actualització retributiva del 2,00 % ○

Ampliació de les pagues extra fins a incorporar el 100% del complement específic en el període 2007-2009, amb  ○
un cost estimat de l’1,00% de la massa salarial anual.

 A banda dels aspectes anteriors, la dotació del capítol de despeses de personal per a l’exercici 2008 inclou:

La dotació d’una aportació a un “fons de pensions del personal de la UPV” per un import del 0,50% de la massa  ○
salarial.

La previsió de les despeses socials derivades dels càlculs efectuats en tots els apartats anteriors. ○

6.4.2. Despeses de funcionament, transferències i inversions menors
L’assignació de despesa de funcionament, transferències corrents i inversions menors en el pressupost 2008 té la variació 
següent per tipus d’unitat:
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PressuPost de desPeses

Els apartats següents descriuen detalladament els criteris i les circumstàncies que expliquen les variacions de cadascuna 
d’aquestes agrupacions d’oficines gestores del pressupost de despeses corrents de la UPV per a 2008.

6.4.2.1. Despeses de funcionament i inversions menors de les unitats acadèmiques

La variació del 4,8% de les unitats acadèmiques integra la variació de l’1,89% de les despeses corrents del pressupost 
d’activitat assignades a centres docents, un 3,36% del pressupost d’activitat assignat als departaments, i un 14,06% del 
pressupost d’activitat de les estructures d’I+D+i; hem d’afegir-hi una variació del 7,67% del pressupost assignat per resul-
tats docents als centres i del pressupost per resultats d’I+D+i als departaments i les estructures d’I+D+i.

El sistema d’assignació de recursos per a les unitats acadèmiques inclòs en el pressupost 2008 manté l’estructura i la sis-
temàtica de l’exercici 2007 i permet distingir entre els recursos que s’assignen als centres, als departaments i a les estruc-
tures d’I+D+i per activitat dels assignats per reconeixement de resultats. Els primers es distribueixen a partir d’indicadors 
d’activitat; i els segons, a partir d’indicadors de resultats.

Els indicadors d’activitat emprats són els següents:

Centres: ●

Crèdits matriculats pels alumnes en assignatures dels plans d’estudi del centre (Cmat). ○

Nombre d’alumnes matriculats al centre (Al). ○

Crèdits impartits pels professors de classes teòriques i pràctiques en les assignatures dels plans d’estudi del  ○
centre (CimpC).

Crèdits impartits pels professors de classes pràctiques de laboratori o de camp (CimpL) gestionats pels  ○
centres.

Departaments: ●

Crèdits impartits pels professors del departament de classes teòriques i pràctiques (CimpD). ○

Crèdits impartits pels professors de classes pràctiques de laboratori o de camp gestionats pels departaments  ○
(CimpL) .

Coeficient d’experimentalitat de les pràctiques de laboratori o camp (Exp) ○

€ 2007 € 2008

concePtes de desPeses P. base 2007 Pr. iniciaL 2008
% Variació 
2008-2007

2.1. Despeses de funcionament, inversions menors u. acadèmiques 9.310.429,80 9.754.110,68 4,8%
2.2. Despeses de funcionament, inversions menors programes 

millora docent i I+D+i 19.350.224,40 21.042.471,82 8,7%
2.3. Despeses de funcionament, inversions menors govern i 

programes d’acció social i cultural 8.389.109,55 9.249.695,98 10,3%
2.4. Serveis generals 25.630.987,63 27.225.919,96 6,2%
Total 62.680.751,38 67.272.198,44 7,3%
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Estructures d’I+D+i ●

Valors mínims de VIAIP oficial 2006.  ○

Els indicadors de resultats emprats són els següents:

Resultats docents (centres): ●

TRDA taxa de rendiment discent dels alumnes  ○

TRDG taxa de rendiment discent dels graduats  ○

TABAN taxa d’abandonament dels estudis ○

TAD2 taxa d’admissió en 1a i 2a preferències  ○

ISAD índex de satisfacció dels alumnes per la docència rebuda ○

TME índex de mesos d’intercanvi d’alumnes en programes internacionals ○

PEM taxa d’alumnes que fan pràctiques en empreses ○

Resultats d’I+D+i (departaments i estructures d’I+D+i): ●

VIAIP: valor oficial de l’índex d’activitat investigadora de la UPV obtingut el 2006. ○

El pressupost assignat per activitat als centres es determina d’acord amb l’expressió següent:

Pres.Ac.Cen = 19.256,17 + 0,27 * Cmat.ICAdm. + 19,30 * Al + 8,33 * CimpC + 21,01 * CimpL

En què el cost de CimpL és el cost assignat per crèdit impartit segons el coeficient experimentalitat de pràctiques. 

El pressupost assignat per activitat als departaments es determina d’acord amb l’expressió següent: 

Pres.Ac.Dep = 11.929,27 + 47,72 * CimpD + 17,60 * Exp * CimpL

El pressupost assignat per activitat a les estructures d’I+D+i es determina d’acord amb els criteris següents:

5.356,45 euros si VIAIP 2005 > 400 punts ●

10.712,79 euros si VIAIP 2005 > 1.500 punts ●

El pressupost assignat per reconeixement de resultats als centres es determina mitjançant repartiment proporcional 
d’acord amb l’expressió següent:

Pr.Resultats Centres = Pres.Act. 0,0582 * (TRDA + TRDE + TABAN + TAD2 + ISAD + TEM + PEM)

el valor de cada INDICADOR* es calcula com la posició relativa de cada centre respecte al màxim dels centres de la 
Universitat (incentiu del 5,82% sobre el pressupost d’activitat del centre).

El pressupost assignat per reconeixement de resultats en els departaments i les estructures d’I+D+i es determina d’acord 
amb l’expressió següent:

Pr.Resultats Unitats I+D+i = VIAPIi / ∑VIAPi
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la contribució relativa de cada unitat gestora d’I+D+i (departaments, instituts universitaris i EPI) es calcula respecte al total 
de la UPV.

La distribució de la dotació de 387.375 euros per a pressupost d’activitat de la docència de postgrau oficial s’efectuarà una 
vegada adaptat el POD de la docència de postgrau, d’acord amb la normativa aprovada en aquest sentit en el Consell de 
Govern de 27 de setembre de 2007. 

Per a distribuir aquesta dotació global entre els diversos màsters s’aplica l’expressió següent:

Pres.Ac.Màsters = 1.367,20 + 55,9 * CimpM + 17,54 * Exp * CimpL

En què:

CimpM són els crèdits impartits totals (teòrics i pràctics) per a la realització de la docència de cada màster.  ●

CimpL són els crèdits impartits de classes pràctiques per a la realització de la docència de cada màster. ●

Exp són els coeficients d’experimentalitat de les pràctiques de laboratori del màster, que s’assimilen als del depar- ●
tament més afí.

Els quadres següents mostren l’aplicació dels criteris indicats a centres, departaments i estructures d’I+D+i:

dades reLatiVes a L’actiVitat deLs centres docents / curs 2006-2007

centre

crèdits objecte 
de matrícuLa en 
condició normaL

 nombre 
d’aLumnes 
dni

crèdits 
imPartits aLs 

centres

crèdits 
imPartits de 
Laboratori 
aLs centres 

nombre de 
tituLacions

índex 
d’intensitat 

administratiVa 
normaLitzada aL 

mínim

ETSE AGRÒNOMS 108.467,6 1.867 3.357,6 239,8 4 1,15
ETS ARQUITECTURA 303.611,0 3.611 5.003,1 1.646,1 1 1,00
ETSE CAMINS, CANALS I PORTS 154.154,0 2.907 3.451,6 446,7 6 1,25
ETSE INDUSTRIALS 176.636,5 3.332 5.061,0 235,1 5 1,20
ETS ENGINYERIA DEL DISSENY 258.142,3 4.505 4.565,7 971,1 7 1,30
ETS MEDI RURAL I ENOLOGIA 72.302,5 1.237 1.612,8 268,4 5 1,20
ETSE GEODÈSICA, CARTOGRÀFICA I T. 48.478,0 1.021 1.290,8 180,0 2 1,05
ETS GESTIÓ DE L’EDIFICACIÓ 159.257,0 2.791 2.949,0 526,3 2 1,05
ES INFORMÀTICA APLICADA 128.641,5 2.013 2.497,5 89,6 2 1,05
EPS ALCOI 112.351,9 2.001 3.277,5 428,4 11 1,50
F. BELLES ARTS 140.519,0 2.072 3.465,0 195,4 1 1,00
F. ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPR. 94.928,3 2.000 1.864,0 504,2 2 1,05
F. INFORMÀTICA 86.621,0 1.435 2.134,5 232,7 2 1,05
EPS GANDIA 133.680,0 2.525 3.138,8 1.500,3 7 1,30
ETSE TELECOMUNICACIÓ 102.322,5 1.552 2.374,8 331,4 1 1,00
Total Variable 2.080.113,0 34.869 46.043,6 7.795,5 58
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cost fix
crèdit objecte de 

matrícuLa aLumne crèdit imPartit
crèdit imPartit de 

Laboratori taxa d’actuaLització
diferenciaL c. d’exP. 
amb dePartaments

cost unitari aLs 
dePartaments

Costos Unitaris 19.256,17 0,27 19,30 8,33 21,01 1,03 5,50 15,81

centre PressuPost mínim

assiGnació Per 
crèdit objecte de 
matrícuLa i índex 
de comPLexitat 
administratiVa

assiGnació Per 
nombre d’aLumnes 

assiGnació Per 
crèdits imPartits 

assiGnació Per 
crèdits imPartits de 

Laboratori
PressuPost actiVitat 

GeneraL 2008

assiGnació PressuPost 
2008 Per imPartició 
esPecífica de crèdits 

de Laboratori
PressuPost actiVitat 

base 2008
ETSE AGRÒNOMS 19.256,17 33.190,89 36.037,43 27.954,10 5.036,99 121.475,58 121.475,58
ETS ARQUITECTURA 19.256,17 80.786,42 69.700,67 41.654,49 34.580,02 245.977,77 245.977,77
ETSE CAMINS, CANALS I PORTS 19.256,17 51.272,64 56.111,84 28.736,88 9.383,71 164.761,23 164.761,23
ETSE INDUSTRIALS 19.256,17 56.400,45 64.315,32 42.136,21 4.938,26 187.046,41 187.046,41
ETS ENGINYERIA DEL DISSENY 19.256,17 89.294,21 86.956,94 38.012,50 20.398,59 253.918,41 253.918,41
ETS MEDI RURAL I ENOLOGIA 19.256,17 23.086,36 23.876,97 13.427,22 5.638,21 85.284,92 85.284,92
ETSE GEODÈSICA, CARTOGRÀFICA I T. 19.256,17 13.544,25 19.707,67 10.746,36 3.781,21 67.035,65 67.035,65
ETS GESTIÓ DE L’EDIFICACIÓ 19.256,17 44.494,74 53.872,77 24.552,40 11.054,79 153.230,87 153.230,87
ES INFORMÀTICA APLICADA 19.256,17 35.941,09 38.855,56 20.792,94 1.883,04 116.728,81 116.728,81
EPS ALCOI 19.256,17 44.842,76 38.623,94 27.286,96 9.000,12 139.009,96 139.009,96
F. BELLES ARTS 19.256,17 37.390,04 39.994,40 28.848,44 4.104,30 129.593,35 129.593,35
F. ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPR. 19.256,17 26.521,96 38.604,63 15.519,05 10.591,17 110.492,99 110.492,99
F. INFORMÀTICA 19.256,17 24.201,00 27.698,82 17.771,14 4.887,43 93.814,57 93.814,57
EPS GANDIA 19.256,17 46.241,37 48.738,35 26.132,61 31.516,82 171.885,32 98.928,70 270.814,01
ETSE TELECOMUNICACIÓ 19.256,17 27.226,51 29.957,20 19.772,05 6.962,47 103.174,40 103.174,40
Total pressupost distribuït 288.842,58 634.434,69 673.052,49 383.343,34 163.757,15 2.143.430,24 98.928,70 2.242.358,93

PressuPost Per actiVitat de desPeses de funcionament i inVersions menors de centres docents 
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Taxa d’actualització 1,03
Valors base 2008 11.929,27 47,72 17,60

dePartaments PressuPost mínim
crèdits imPartits 

totaLs

PressuPost assiGnat 
Per crèdits imPartits 

totaLs
coeficient 

d’exPerimentaLitat
crèdits imPartits 

Pràctiques 

PressuPost assiGnat 
Per crèdits imPartits 

Laboratori
PressuPost actiVitat 

base 
BIOLOGIA VEGETAL 11.929,27 183,48 8.755,51 12,00 70,55 14.902,94 35.587,72
BIOTECNOLOGIA 11.929,27 681,12 32.502,48 18,00 238,95 75.713,47 120.145,21
CIÈNCIA ANIMAL 11.929,27 466,57 22.264,33 15,00 93,95 24.807,42 59.001,02
COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA 11.929,27 415,77 19.840,20 6,50 6,00 686,53 32.455,99
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL, DOCUMENTACIÓ I 
HISTÒRIA DE L’ART 11.929,27 1.077,53 51.418,83 9,00 109,20 17.300,50 80.648,60
COMUNICACIONS 11.929,27 1.706,58 81.436,57 8,00 328,41 46.248,75 139.614,58
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS 11.929,27 492,89 23.520,30 9,25 141,34 23.014,44 58.464,01
CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES 11.929,27 2.028,58 96.802,14 3,50 261,95 16.139,13 124.870,53
DIBUIX 11.929,27 1.211,95 57.833,24 5,50 443,40 42.929,12 112.691,62
ECONOMIA I CIÈNCIES SOCIALS 11.929,27 1.636,00 78.068,55 4,50 37,00 2.930,95 92.928,76
ECOSISTEMES AGROFORESTALS 11.929,27 516,51 24.647,42 9,25 174,81 28.464,37 65.041,06
ENGINYERIA CARTOGRÀFICA, GEODÈSIA I 
FOTOGRAMETRIA 11.929,27 1.194,58 57.004,36 5,50 574,60 55.631,65 124.565,27
ENGINYERIA DE CONSTRUCCIÓ I DE PROJECTES 
ENGINYERIA CIVIL 11.929,27 813,04 38.797,59 12,00 199,43 42.127,47 92.854,32
ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA 11.929,27 751,75 35.872,88 8,00 260,33 36.661,30 84.463,44
ENGINYERIA DEL TERRENY 11.929,27 413,93 19.752,39 6,50 119,22 13.641,31 45.322,97
ENGINYERIA ELÈCTRICA 11.929,27 963,62 45.983,14 6,50 325,79 37.277,32 95.189,73
ENGINYERIA ELECTRÒNICA 11.929,27 1.669,42 79.663,32 9,25 546,43 88.975,38 180.567,97
ENGINYERIA HIDRÀULICA I MEDI AMBIENT 11.929,27 974,18 46.487,05 6,50 126,80 14.508,62 72.924,94

PressuPost Per actiVitat de desPeses de funcionament i inVersions menors de dePartaments
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dePartaments PressuPost mínim
crèdits imPartits 

totaLs

PressuPost assiGnat 
Per crèdits imPartits 

totaLs
coeficient 

d’exPerimentaLitat
crèdits imPartits 

Pràctiques 

PressuPost assiGnat 
Per crèdits imPartits 

Laboratori
PressuPost actiVitat 

base 
ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORT 11.929,27 322,97 15.411,86 4,50 20,45 1.619,94 28.961,07
ENGINYERIA MECÀNICA I DE MATERIALS 11.929,27 1.656,59 79.051,09 9,25 586,07 95.429,98 186.410,33
ENGINYERIA QUÍMICA I NUCLEAR 11.929,27 942,31 44.966,24 12,00 348,43 73.602,13 130.497,64
ENGINYERIA RURAL I AGROALIMENTÀRIA 11.929,27 717,67 34.246,61 5,50 122,22 11.833,10 58.008,98
ENGINYERIA TÈXTIL I PAPERERA 11.929,27 315,36 15.048,71 12,00 97,03 20.496,56 47.474,54
ESCULTURA 11.929,27 979,81 46.755,71 8,00 419,50 59.076,61 117.761,59
ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA APLICADES I 
QUALITAT 11.929,27 990,20 47.251,51 5,50 157,98 15.295,31 74.476,10
EXPRESSIÓ GRÀFICA ARQUITECTÒNICA 11.929,27 1.538,88 73.434,06 2,50 206,45 9.085,49 94.448,82
EXPRESSIÓ GRÀFICA EN L’ENGINYERIA 11.929,27 1.113,40 53.130,52 3,50 77,80 4.793,37 69.853,16
FÍSICA APLICADA 11.929,27 2.073,86 98.962,86 6,50 501,90 57.428,06 168.320,19
INFORMÀTICA DE SISTEMES I COMPUTADORS 11.929,27 1.791,00 85.465,02 8,00 705,23 99.314,89 196.709,18
LINGÜÍSTICA APLICADA 11.929,27 1.813,55 86.541,09 3,50 162,40 10.005,70 108.476,06
MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS 11.929,27 519,05 24.768,63 9,25 221,84 36.122,28 72.820,18
MATEMÀTICA APLICADA 11.929,27 3.075,00 146.736,42 5,50 87,31 8.453,18 167.118,87
MECÀNICA DELS MEDIS CONTINUS I TEORIA 
D’ESTRUCTURES 11.929,27 1.192,98 56.928,01 3,50 86,90 5.354,04 74.211,31
MECANITZACIÓ I TECNOLOGIA AGRÀRIA 11.929,27 197,27 9.413,56 9,25 63,79 10.386,95 31.729,77
ORGANITZACIÓ D’EMPRESES, ECONOMIA FINANCERA I 
COMPTABILITAT 11.929,27 2.296,58 109.590,87 3,50 484,50 29.850,76 151.370,90
PINTURA 11.929,27 964,25 46.013,20 5,50 417,68 40.438,96 98.381,43
PRODUCCIÓ VEGETAL 11.929,27 699,79 33.393,39 12,00 217,94 46.037,51 91.360,17
PROJECTES ARQUITECTÒNICS 11.929,27 1.788,40 85.340,95 5,50 524,52 50.783,00 148.053,22
PROJECTES D’ENGINYERIA 11.929,27 759,82 36.257,97 5,50 191,75 18.564,86 66.752,10
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dePartaments PressuPost mínim
crèdits imPartits 

totaLs

PressuPost assiGnat 
Per crèdits imPartits 

totaLs
coeficient 

d’exPerimentaLitat
crèdits imPartits 

Pràctiques 

PressuPost assiGnat 
Per crèdits imPartits 

Laboratori
PressuPost actiVitat 

base 
SISTEMES INFORMÀTICS I COMPUTACIÓ 11.929,27 3.004,80 143.386,54 5,50 1.037,48 100.446,78 255.762,59
TECNOLOGIA D’ALIMENTS 11.929,27 830,71 39.640,79 12,00 255,20 53.908,29 105.478,34
TERMODINÀMICA APLICADA 11.929,27 315,05 15.033,92 12,00 102,55 21.662,60 48.625,79
URBANISME 11.929,27 1.178,57 56.240,37 4,50 0,75 59,41 68.229,05
Total variable 49.225,52 11.468,51
Total pressupost distribuït 524.887,76 2.349.000,57 1.561.085,90 4.434.974,22
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PressuPost Per actiVitat de desPeses de funcionament i inVersions menors en instituts uniVersitaris i ens ProPis d’inVestiGació
Taxa d’actualització 1,03
Valor base 2007 400<VIAIP<900 5.185,33
Valor base 2007 VIAIP<900 10.370,57

cateGoria denominació ViaiP 2006
totaL PressuPost 

2008
EPI Centre d’Investigació Art i Entorn 1.138,68 5.356,45
EPI Centre Avançat de Microbiologia d’Aliments 327,67 0,00
EPI Centre de Biomaterials 822,86 5.356,45
EPI Centre d’Ecologia Química Agrícola 312,09 0,00
EPI Centre d’Especialització en Gestió d’Empreses Agroalimentàries 569,94 5.356,45
EPI Centre d’Enginyeria Econòmica 253,11 0,00
EPI Centre d’Investigació i Innovació en Bioenginyeria 1.235,36 5.356,45
EPI Centre d’Investigació de Gestió i Enginyeria de la Producció 904,96 5.356,45
EPI Centre d’Investigació en Tecnologia de Vehicles 624,70 5.356,45
EPI Centre Valencià d’Estudis sobre el Reg 1.014,48 5.356,45
IU Institut Universitari de Motors Tèrmics 4.653,40 10.712,79
EPI Institut Agroforestal Mediterrani 1.547,86 10.712,79
IU Institut Universitari d’Aplicacions de les Tecnologies de la Informació 4.942,15 10.712,79
IU Institut Universitari d’Automàtica i Informàtica Industrial 3.969,66 10.712,79
IU Institut Universitari Mixt de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes 2.100,17 10.712,79
IU Institut Universitari Mixt de Biomecànica de València 1.282,80 5.356,45
EPI Institut de Ciència i Tecnologia del Formigó 1.072,48 5.356,45
IU Institut Universitari de Conservació i Millora de l’Agrodiversitat Valenciana 1.473,46 5.356,45
EPI Institut de Disseny per a la Fabricació i Producció Automatitzada 1.523,10 10.712,79
IU Institut Universitari d’Enginyeria d’Aliments per al Desenvolupament 4.569,27 10.712,79
IU Institut Universitari d’Enginyeria de l’Aigua i Medi Ambient 2.187,24 10.712,79
EPI Institut d’Enginyeria Energètica 1.280,05 5.356,45
EPI Institut d’Investigació en Química  Molecular Aplicada 1.539,25 10.712,79
IU Institut Universitari de Matemàtica Multidisciplinària 1.586,87 10.712,79
EPI Institut de Matemàtica Pura i Aplicada 2.021,68 10.712,79
IU Institut Universitari de Restauració del Patrimoni 4.346,23 10.712,79
EPI Institut de Seguretat Industrial, Radiofísica i Mediambiental 2.333,96 10.712,79
EPI Institut de Tecnologia Elèctrica 439,18 5.356,45
IU Institut Universitari Mixt Tecnològic d’Informàtica 2.777,92 10.712,79
IU Institut Universitari de Tecnologia Nanofotònica 2.714,77 10.712,79
IU Institut Universitari Mixt de Tecnologia Química 3.320,50 10.712,79
IU Institut Universitari de Telecomunicació i Aplicacions Multimèdia 4.742,36 10.712,79
EPI Institut del Transport i Territori 448,33 5.356,45
EPI Institut de Gestió i Innovació del Coneixement 581,62 5.356,45
EPI Institut de Tecnologia de Materials 1.532,48 10.712,79
IU Institut de Ciència i Tecnologia Animal 1.457,36 5.356,45
EPI Centre d’Investigació en Tecnologies Gràfiques 1.250,16 5.356,45
EPI Centre Multidisciplinari de Modelació de Fluids 885,92 5.356,45

Total variable 66.190,64
Total pressupost distribuït 283.889,94
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indicadors reLatius a resuLtats aLs centres docents (exercici 2006*1+ exercici 2005*0,75)

centre

trda (taxa de 
rendiment discent deLs 

aLumnes)
trdt (taxa de rendiment 

discent deLs tituLats)

taban (taxa 
d’abandonament deLs 
estudis PeLs aLumnes) 

tad2 (taxa d’admissió en 
1a i 2a Preferències)

isad (índex de 
satisfacció deLs aLumnes 
amb La docència rebuda)

tme (índex de mesos 
d’intercanVi d’aLumnes en 
ProGrames internacionaLs)

Pem (taxa d’aLumnes 
que fan Pràctiques en 

emPreses)
ETSE AGRÒNOMS 62,52% 75,35% 5,08% 66,90% 7,04 37,00% 27,51%
ETS ARQUITECTURA 69,47% 62,98% 1,65% 98,21% 6,52 36,97% 28,78%
ETSE CAMINS, CANALS I PORTS 56,25% 66,85% 4,97% 80,30% 6,21 18,67% 29,95%
ETSE INDUSTRIALS 59,28% 70,38% 3,92% 90,35% 5,13 36,05% 27,33%
ETS ENGINYERIA DEL DISSENY 64,82% 80,22% 7,71% 92,83% 6,78 24,43% 32,78%
ETS MEDI RURAL I ENOLOGIA 60,51% 74,83% 5,28% 72,60% 6,83 12,70% 31,63%
ETSE GEODÈSICA, CARTOGRÀFICA I T. 49,29% 73,72% 5,34% 51,65% 5,95 14,10% 36,44%
ETS GESTIÓ DE L’EDIFICACIÓ 58,91% 73,45% 3,45% 82,59% 6,97 7,84% 50,26%
ES INFORMÀTICA APLICADA 53,94% 75,74% 8,24% 84,39% 6,65 10,39% 33,39%
EPS ALCOI 64,00% 67,89% 3,70% 82,67% 7,01 15,09% 37,10%
F. BELLES ARTS 85,30% 91,11% 5,30% 97,17% 6,38 37,96% 11,51%
F. ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPR. 67,16% 89,00% 7,95% 84,97% 6,86 29,53% 28,37%
F. INFORMÀTICA 66,66% 79,42% 4,96% 94,49% 6,54 22,85% 28,71%
EPS GANDIA 61,90% 67,20% 5,06% 77,59% 7,04 27,26% 21,25%
ETSE TELECOMUNICACIÓ 58,82% 73,85% 4,12% 80,61% 6,19 50,03% 16,03%
Total Variable 63,69% 73,19% 4,91% 83,47% 6,84 25,83% 29,58%
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càLcuL de VaLors reLatius deLs centres docents amb reLació aL màxim de cada indicador

centre
trda/ niVeLL resPecte 
aL màxim de La uPV

trdt/ niVeLL resPecte 
aL màxim de La uPV

taban/ niVeLL resPecte 
aL màxim de La uPV

tad2/ niVeLL resPecte 
aL màxim de La uPV

isad/ niVeLL resPecte aL 
màxim de La uPV

tme/ niVeLL resPecte aL 
màxim de La uPV

Pem/ niVeLL resPecte aL 
màxim de La uPV

ETSE AGRÒNOMS 73,29% 82,70% 96,51% 68,12% 100,00% 73,95% 54,74%
ETS ARQUITECTURA 81,44% 69,12% 100,00% 100,00% 92,70% 73,89% 57,26%
ETSE CAMINS, CANALS I PORTS 65,94% 73,37% 96,62% 81,76% 88,18% 37,32% 59,59%
ETSE INDUSTRIALS 69,50% 77,25% 97,70% 92,00% 72,86% 72,06% 54,38%
ETS ENGINYERIA DEL DISSENY 75,99% 88,05% 93,84% 94,52% 96,33% 48,84% 65,21%
ETS MEDI RURAL I ENOLOGIA 70,94% 82,13% 96,32% 73,92% 97,05% 25,39% 62,94%
ETSE GEODÈSICA, CARTOGRÀFICA I T. 57,78% 80,92% 96,25% 52,59% 84,48% 28,18% 72,50%
ETS GESTIÓ DE L’EDIFICACIÓ 69,06% 80,61% 98,17% 84,10% 99,01% 15,67% 100,00%
ES INFORMÀTICA APLICADA 63,23% 83,13% 93,30% 85,93% 94,46% 20,76% 66,44%
EPS ALCOI 75,02% 74,52% 97,92% 84,17% 99,62% 30,17% 73,82%
F. BELLES ARTS 100,00% 100,00% 96,29% 98,95% 90,72% 75,87% 22,91%
F. ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPR. 78,73% 97,69% 93,59% 86,52% 97,46% 59,02% 56,45%
F. INFORMÀTICA 78,14% 87,18% 96,64% 96,21% 93,00% 45,66% 57,11%
EPS GANDIA 72,56% 73,76% 96,54% 79,01% 99,99% 54,49% 42,27%
ETSE TELECOMUNICACIÓ 68,95% 81,06% 97,49% 82,09% 88,00% 100,00% 31,90%
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PressuPost Per resuLtats docents aLs centres

% incentiu sobre eL PressuPost d’actiVitat 5,82% 5,82% 5,82% 5,82% 5,82% 5,82% 5,82% 5,82%

 

trda (taxa de 
rendiment discent 

deLs aLumnes)

trdt (taxa de 
rendiment discent 

deLs tituLats)

taban (taxa 
d’abandonament deLs 
estudis PeLs aLumnes) 

tad2 (taxa 
d’admissió en 1a i 
2a Preferències)

isad (índex de 
satisfacció deLs 
aLumnes amb La 
docència rebuda)

tme (índex de mesos 
d’intercanVi d’aLumnes 

en ProGrames 
internacionaLs)

Pem (taxa d’aLumnes 
que fan Pràctiques 

en emPreses)
PressuPost resuLtats 

2008
ETSE AGRÒNOMS 5.181,31 5.846,89 6.823,38 4.815,78 7.069,88 5.228,35 3.870,08 38.835,67
ETS ARQUITECTURA 11.658,22 9.895,75 14.315,91 14.315,91 13.271,45 10.578,72 8.196,72 82.232,66
ETSE CAMINS, CANALS I PORTS 6.322,65 7.035,89 9.265,34 7.840,46 8.455,52 3.578,33 5.714,14 48.212,34
ETSE INDUSTRIALS 7.565,38 8.409,73 10.635,81 10.014,78 7.931,07 7.844,87 5.919,77 58.321,41
ETS ENGINYERIA DEL DISSENY 11.229,52 13.012,50 13.868,18 13.968,09 14.235,76 7.217,27 9.636,78 83.168,08
ETS MEDI RURAL I ENOLOGIA 3.521,00 4.076,46 4.780,67 3.669,18 4.817,15 1.260,42 3.123,95 25.248,82
ETSE GEODÈSICA, CARTOGRÀFICA I T. 2.254,34 3.156,96 3.755,08 2.051,70 3.295,99 1.099,39 2.828,75 18.442,21
ETS GESTIÓ DE L’EDIFICACIÓ 6.159,12 7.189,20 8.754,92 7.499,82 8.829,87 1.397,78 8.918,04 48.748,76
ES INFORMÀTICA APLICADA 4.295,91 5.647,57 6.338,75 5.837,93 6.417,44 1.410,20 4.513,39 34.461,19
EPS ALCOI 6.069,35 6.028,56 7.922,07 6.810,02 8.059,44 2.440,51 5.972,37 43.302,32
F. BELLES ARTS 7.542,33 7.542,33 7.262,75 7.462,90 6.842,29 5.722,42 1.727,69 44.102,71
F. ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPR. 5.062,93 6.281,87 6.018,75 5.563,89 6.267,54 3.795,67 3.630,16 36.620,81
F. INFORMÀTICA 4.266,57 4.759,77 5.276,53 5.253,25 5.077,56 2.493,14 3.118,35 30.245,17
EPS GANDIA 7.258,83 7.378,37 9.657,19 7.903,69 10.002,67 5.450,98 4.228,49 51.880,22
ETSE TELECOMUNICACIÓ 4.140,12 4.867,24 5.853,96 4.929,03 5.284,47 6.004,75 1.915,26 32.994,83
Total Pressupost Distribuït 92.527,58 101.129,08 120.529,28 107.936,42 115.858,11 65.522,79 73.313,94 676.817,20
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assiGnació de PressuPost Per resuLtats i+d+i a dePartaments, instituts uniVersitaris i ens ProPis d’inVestiGació

Taxa d’actualització 1,03
VIAP 2006 99.781,31
Valor base 2008 676.943,01

codi denominació ViaiP 2006 totaL PressuPost 2008
1 Biologia Vegetal 199,40 1.352,78
2 Biotecnologia 61,32 416,01
3 Ciència Animal 183,17 1.242,67
4 Composició Arquitectònica 128,48 871,64
35 Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l’Art 339,38 2.302,44
39 Comunicacions 926,34 6.284,54
37 Conservació i Restauració de Béns Culturals 97,50 661,47
5 Construccions Arquitectòniques 343,46 2.330,12
6 Dibuix 1.428,75 9.693,02
7 Economia i Ciències Socials 648,72 4.401,09
44 Ecosistemes Agroforestals 108,25 734,40
8 Escultura 2.443,60 16.578,03
9 Estadística i Investigació Operativa Aplicades i Qualitat 1.337,10 9.071,24
10 Expressió Gràfica Arquitectònica 254,88 1.729,17
11 Expressió Gràfica en l’Enginyeria 335,60 2.276,80
12 Física Aplicada 2.022,56 13.721,59
13 Lingüística Aplicada 713,80 4.842,61
17 Informàtica de Sistemes i Computadors 1.753,33 11.895,06
15 Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria 593,47 4.026,26
16 Enginyeria de Construcció i de Projectes d’Enginyeria Civil 368,75 2.501,70
42 Enginyeria de Sistemes i Automàtica 116,75 792,06
18 Enginyeria del Terreny 47,87 324,76
40 Enginyeria i Infraestructura del Transport 57,70 391,45
19 Enginyeria Elèctrica 159,40 1.081,41
20 Enginyeria Electrònica 750,81 5.093,70
21 Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient 670,86 4.551,29
22 Enginyeria Mecànica i de Materials 95,19 645,79
23 Enginyeria Química i Nuclear 720,94 4.891,05
14 Enginyeria Rural i Agroalimentària 162,29 1.101,02
24 Enginyeria Tèxtil i Paperera 602,02 4.084,26
25 Màquines i Motors Tèrmics 31,55 214,04
26 Matemàtica Aplicada 94,42 640,57
27 Mecànica dels Medis Continus i Teoria d’Estructures 313,74 2.128,50
38 Mecanització i Tecnologia Agrària 284,54 1.930,40
28 Organització d’Empreses, Economia Financera i Comptabilitat 1.299,11 8.813,51
29 Pintura 948,23 6.433,05
30 Producció Vegetal 267,91 1.817,57
36 Projectes Arquitectònics 614,17 4.166,69
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codi denominació ViaiP 2006 totaL PressuPost 2008
43 Projectes d’Enginyeria 934,05 6.336,84
31 Química 620,90 4.212,35
32 Sistemes Informàtics i Computació 5.644,74 38.295,42
33 Tecnologia d’Aliments 783,41 5.314,86
41 Termodinàmica Aplicada 186,89 1.267,91
34 Urbanisme 301,88 2.048,03

Subtotal variables 29.997,23
Subtotal pressupost distribuït 203.509,20

EPI Centre d’Investigació Art i Entorn 1.138,68 7.725,11
EPI Centre Avançat de Microbiologia d’Aliments 327,67 2.223,00
EPI Centre de Biomaterials 822,86 5.582,50
EPI Centre d’Ecologia Química Agrícola 312,09 2.117,30
EPI Centre d’Especialització en Gestió d’Empreses Agroalimentàries 569,94 3.866,62
EPI Centre d’Enginyeria Econòmica 253,11 1.717,17
EPI Centre d’Investigació i Innovació en Bioenginyeria 1.235,36 8.381,01
EPI Centre d’Investigació de Gestió i Enginyeria de la Producció 904,96 6.139,49
EPI Centre d’Investigació en Tecnologia de Vehicles 624,70 4.238,13
EPI Centre Valencià d’Estudis sobre el Reg 1.014,48 6.882,50
IU Institut Universitari de Motors Tèrmics 4.653,40 31.569,91
EPI Institut Agroforestal Mediterrani 1.547,86 10.501,09
IU Institut Universitari d’Aplicacions de les Tecnologies de la Informació 4.942,15 33.528,86
IU Institut Universitari d’Automàtica i Informàtica Industrial 3.969,66 26.931,23
IU Institut Universitari Mixt de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes 2.100,17 14.248,11
IU Institut Universitari Mixt de Biomecànica de València 1.282,80 8.702,86
EPI Institut de Ciència i Tecnologia del Formigó 1.072,48 7.275,99
IU Institut Universitari de Conservació i Millora de l’Agrodiversitat 

Valenciana 1.473,46 9.996,35
EPI Institut de Disseny per a la Fabricació i Producció Automatitzada 1.523,10 10.333,12
IU Institut Universitari d’Enginyeria d’Aliments per al Desenvolupament 4.569,27 30.999,15
IU Institut Universitari d’Enginyeria de l’Aigua i Medi Ambient 2.187,24 14.838,82
EPI Institut d’Enginyeria Energètica 1.280,05 8.684,20
EPI Institut d’Investigació en Química  Molecular Aplicada 1.539,25 10.442,68
IU Institut Universitari de Matemàtica Multidisciplinària 1.586,87 10.765,75
EPI Institut de Matemàtica Pura i Aplicada 2.021,68 13.715,62
IU Institut Universitari de Restauració del Patrimoni 4.346,23 29.485,98
EPI Institut de Seguretat Industrial, Radiofísica i Mediambiental 2.333,96 15.834,21
EPI Institut de Tecnologia Elèctrica 439,18 2.979,51
IU Institut Universitari Mixt Tecnològic d’Informàtica 2.777,92 18.846,15
IU Institut Universitari de Tecnologia Nanofotònica 2.714,77 18.417,72
IU Institut Universitari Mixt de Tecnologia Química 3.320,50 22.527,16
IU Institut Universitari de Telecomunicació i Aplicacions Multimèdia 4.742,36 32.173,43
EPI Institut del Transport i Territori 448,33 3.041,59
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Els pressupostos que corresponen al reconeixement individualitzat de resultats de la docència i la investigació estan con-
siderats en els programes ACE i ACI respectivament i es distribuiran després d’acord amb els indicadors associats. 

6.4.2.2. Despeses de programes de millora docent i I+D+i

L’assignació de recursos del pressupost 2008 a programes de suport a la millora docent i d’investigació, desenvolupament 
tecnològic i innovació creix en termes agregats un 8,7%, i dins del context de manteniment de la totalitat dels programes 
actuals cal destacar la posada en marxa de les noves línies següents o la permanència d’alguna línia que ja existia: 

PressuPost de desPeses/noVes accions en eLs ProGrames de miLLora docent i d’i+d+i

(1) Crèdit objecte de dotació en l’oficina de Gestió de Plantilles

codi denominació ViaiP 2006 totaL PressuPost 2008
EPI Institut de Gestió i Innovació del Coneixement 581,62 3.945,87
EPI Institut de Tecnologia de Materials 1.532,48 10.396,75
IU Institut de Ciència i Tecnologia Animal 1.457,36 9.887,12
EPI Centre d’Investigació en Tecnologies Gràfiques 1.250,16 8.481,42
EPI Centre Multidisciplinari de Modelació de Fluids 885,92 6.010,32

Subtotal variables 69.784,08
Subtotal pressupost distribuït 473.433,80
Total variable 99.781,31
Total pressupost distribuït 676.943,01

accions resPonsabLe
dotació en eL 

PressuPost 2008
Dotació de crèdit de despeses de personal per a finançar la 
transformació de fins a 260 places de titular d’universitat a catedràtic 
d’universitat, de titular d’escola universitària a titular d’universitat i de 
professor col·laborador a contractat doctor V. d’Ordenació Acadèmica 798.469,55 €
Adequació de l’estructura retributiva de 86 dotacions de la categoria 
de professor ajudant (1) V. d’Ordenació Acadèmica 309.600,00 €
Dotació del Pla de Millora de l’Accessibilitat Informàtica de l’alumnat 
als recursos docents V. d’Ordenació Acadèmica 306.000,00 €
Ampliació dels programes d’intercanvi acadèmic V. d’Alumnat i Intercanvi 183.981,46 €
Ampliació dels programes de pràctiques en empreses internacionals Director d’Ocupació 196.590,00 €
Dotació d’un programa anual de captació d’investigadors d’excel·lència, 
per a potenciar l’activitat d’I+D+i de la UPV V. d’I+D+i 300.000,00 €
Ampliació dels fons per a adquisicions bibliogràfiques, especialment la 
subscripció a revistes electròniques V. d’Alumnat i Intercanvi 201.450,25 €
Ampliació del programa de creació d’empreses de base tecnològica 
(finançament de Bancaixa) Programa Idees 205.328,00 €
Total de recursos nets assignats en el pressupost per a 2008 2.501.419,26 €
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6.4.2.3. Despeses de govern universitari i programes d’acció social i cultural

D’acord amb el criteri d’elaboració aprovat, els crèdits assignats a les oficines gestores i que corresponen a les àrees de 
Govern Universitari i Programes d’Acció Social i Cultural, s’han pressupostat amb l’increment de l’estimació oficial de la 
inflació (2%) sobre els nivells assignats en el pressupost base de 2007. S’han afegit a aquesta actualització les variacions 
específiques següents:

PressuPost de desPeses/noVes accions en Les desPeses de GoVern uniVersitari i ProGrames d’acció sociaL i cuLturaL

6.4.2.4. Despeses de serveis socials

La pressupostació per a l’exercici 2008 de la despesa dels serveis generals de la Universitat s’até al criteri d’actualització 
de l’increment de la inflació prevista oficialment (2%). S’exceptuen d’aquesta regla general les despeses generals, que 
s’ajusten a la taxa prevista de variació del deflactor del PIB (3,3%) i els conceptes de despesa que tenen com a principal 
factor explicatiu l’increment dels consums (millora de les condicions de confort de clima) o la variable superfície, que 
evolucionen d’acord amb la posada en servei.

En relació amb la variable superfície, durant l’últim quadrimestre de 2007 s’ha produït l’entrada en funcionament d’una 
dimensió aproximada de 4.982 m2 (edifici ETSGE), cosa que significa una variació de l’1,6% de la superfície útil de la 
Universitat i que repercutirà en el creixement de les despeses associades.

Aquest increment de superfície en servei afecta tres conceptes de despeses generals: manteniment, subministraments 
energètics i neteja i seguretat, per als quals la taxa d’actualització base prevista s’amplia fins al 4,9%, a la qual s’afegeix 
la variació de consums estimada.

Preveient l’evolució negativa del mercat de subministraments energètics, es va plantejar –des del principi de 2006 i en 
col·laboració amb el Departament d’Enginyeria Elèctrica– un programa d’estalvi energètic (Programa DERD), que consis-
tia en el monitoratge del sistema elèctric de diversos edificis i en la programació i la gestió d’una gestió energètica respon-
sable que pot generar un estalvi directe del consum elèctric entre el 13% i el 18% (segons les característiques tècniques 
i les normes de consum de cada edifici) i, en conseqüència, una amortització de la inversió efectuada en un període de 
dos anys de ple rendiment del nou sistema de gestió.

accions resPonsabLe
dotació en eL 

PressuPost 2008
Dotació per al disseny del Pla de Comunicacions de la UPV 
i desenvolupament d’accions de comunicació de la UPV en 
l’exercici de 2008 Direcció de Comunicació i Imatge 150.000,00 €
Dotació per a la promoció de l’oferta d’estudis oficials de 1r i 2n 
cicles, i postgrau, de la UPV Direcció de Comunicació i Imatge 150.000,00 €
Dotació del Pograma commemoratiu UPV 40 Anys, que se 
celebrarà el 2008 V. de Cultura 300.000,00 €
Dotació per al desenvolupament del Pla d’Identitat Corporativa 
de la UPV V. de Cultura 120.000,00 €
Ampliació del fons d’acció social i ajudes a l’Escola Infantil V. de Relacions Institucionals 41.138,00 €
Ampliació de les dotacions de despeses per a l’activitat 
esportiva V. d’Esports 72.492,88 €
Total de recursos nets assignats en el pressupost per a 2008 833.630,88 €
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Per això, l’any 2007 es va disposar l’aplicació del programa DERD a tots els edificis durant el període 2007-2008, amb una 
inversió total d’1.116.000 euros. Per a finalitzar l’aplicació del programa s’ha pressupostat una inversió de 780.000 euros 
per a 2008 dotada a l’oficina gestora de Manteniment.

D’acord amb tot això, l’estimació de necessitats de crèdit pressupostari per a les oficines gestores de Manteniment i Ser-
veis Generals és la següent:

PressuPost de desPeses d’oficines centraLitzades

6.4.3. Despeses d’inversions en infraestructures
Les dotacions de despeses destinades a l’execució de la programació de la inversió en infraestructures es determinen 
mitjançant l’agregació de l’import de tres conceptes:

Previsió per al pagament dels certificats d’obres que hi ha en execució.  ●
Previsió per al pagament dels certificats derivats de les necessitats del programa d’inversions RAM i d’equipament  ●
general, a conseqüència de l’entrada en servei de nous espais docents, d’investigació i de serveis.
Previsió per al pagament dels certificats d’obres derivades de l’aplicació del Programa d’Infraestructures de la UPV  ●
2007-2010.

La informació que conté el quadre adjunt final mostra la informació detallada del Programa d’Infraestructures 2007-
2010 i que les necessitats pressupostàries de pagament, que es deriven de l’execució de l’obres en curs i programades 
d’infraestructures docents, d’investigació i de reposició, d’ampliació i de millora, estimades fins a la finalització de l’exercici 
2008, ascendeixen a 65.541.179.88 euros. 

A les dotacions anteriors s’afegeixen les dotacions que corresponen a l’elaboració de dues accions previstes en el Pla 
Estratègic de la UPV per a 2008, 118.900,00 euros per a portar a terme la planificació del RAM i el manteniment d’edificis 
a cinc anys, i 80.000,00 euros per a l’elaboració del Pla Estratègic de nous espais a la UPV.

€ 2007 € 2008

concePtes de desPeses P. base 2007 Pr. iniciaL 2008
% Variació 
2008/2007

% Variació 
2008/2008

Serveis generals 19.021.002,86 20.348.863,74 1.327.860,88 7,0%
Tributs 7.827,52 8.085,83 258,31 3,3%
Arrendaments  273.444,11 282.467,77 9.023,66 3,3%
Reparació i conservació 63.294,09 65.382,79 2.088,70 3,3%
Subministrament elèctric, de gas, d’aigua, etc. 6.986.077,47 7.416.618,03 430.540,56 6,2%
Telèfon, correu i altres serveis de transport 861.398,48 889.824,63 28.426,15 3,3%
Neteja, seguretat i altres tasques realitzades per 
empreses 9.680.909,88 10.500.547,70 819.637,81 8,5%
Assegurances 508.046,97 524.812,52 16.765,55 3,3%
Material d’oficina, fotocòpies i altres compres 187.833,54 194.032,05 6.198,51 3,3%
Despeses diverses 275.575,98 284.669,99 9.094,01 3,3%
Despeses en viatges, gestió i indemnitzacions 77.809,80 80.377,53 2.567,72 3,3%
Inversions menors 98.785,00 102.044,90 3.259,90 3,3%

Manteniment 3.365.152,56 3.550.000,00 184.847,44 5,5%
Programa DERD 336.000,01 780.000,00 443.999,99 132,1%
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resum d’inVersions ProGramades: executades eL 31.12.05 i ProGramades Per aL Període 2006-2010

Projecte imPort deL Projecte imPort contractat
executades eL 
31.12.06 

anuaLitat LiquidabLe 
de 2007 anuaLitat de 2008 anuaLitat de 2009 anuaLitat de 2010

Projectes en execució
Climatització del sud, nord, centre ETSECCP 2a planta 770.599,65 770.599,65 711.404,50 59.195,15
Edifici ampliació de l’ETSGE 7.141.304,94 6.539.787,36 3.692.660,62 3.448.644,32
Reforma dels laboratoris del Dep. de Química 1.105.574,53 1.005.067,75 1.005.067,75 100.506,78
Fase II de l’ETSA i ampliació de l’ETSA/ETSECCP 16.537.664,75 13.898.999,46 3.891.719,86 7.503.639,80 4.542.305,09 600.000,00
Urbanització i aparcaments de l’EPSA 2.410.564,66 1.812.543,92 517.843,80 1.468.203,00 424.517,86
Reforma de l’ETSECCP bloc D-5 1.352.786,04 1.310.637,87 655.318,94 697.467,10 0,00
Remodelació del complex de la FBA 29.450.622,85 25.820.254,85 2.002.801,94 1.700.366,35 8.606.751,62 10.606.751,62 6.533.951,33
Biblioteca de l’EPSG 10.997.660,46 9.382.104,14 0,00 4.307.527,71 4.674.576,43 2.015.556,32
Reforma del Departament de Mecanització Agrària 1.644.784,02 1.644.784,02 0,00 220.874,43 1.423.909,59 0,00
Sala de lectura d’ADE/Cartografia 1.170.007,13 1.170.007,13 0,00 170.007,13 1.000.000,00 0,00
Ampliació ETSET, Idiomes, Centre Llengües i aparcament 14.826.942,55 0,00 0,00 4.942.314,18 7.942.314,18 1.942.314,18
Totals d’obres docents en execució 87.408.511,58 63.354.786,15 12.476.817,41 19.676.431,77 25.614.374,77 21.164.622,12 8.476.265,51
Projectes, urbanització, equiPaments i obres menors 
Aparcament de la FBA 13.499.781,24 13.499.781,24 1.215.591,08 6.111.246,56 6.172.943,60
RAM de reformes i obres menors 25.293.035,46 6.000.000,00 6.000.000,00 6.646.517,73 6.646.517,73
RAM d’urbanització i qualitat ambiental 8.410.500,00 1.500.000,00 3.535.250,00 3.375.250,00
Equipament 11.330.539,25 2.330.539,25 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
Projectes 11.750.000,00 2.750.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
Escultures 50.350,58 50.350,58 0,00 0,00 0,00
Telefonia 5.125,34 5.125,34 0,00 0,00 0,00
Totals de RAM, equipament, assistències tècniques, etc. 70.339.331,87 13.499.781,24 1.215.591,08 18.747.261,73 21.708.193,60 16.021.767,73 12.646.517,73
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Projecte imPort deL Projecte imPort contractat
executades eL 
31.12.06 

anuaLitat LiquidabLe 
de 2007 anuaLitat de 2008 anuaLitat de 2009 anuaLitat de 2010

obres Pendents de Licitar
Edifici fase 5 de l’ETSECCCP 5.500.000,00 0,00 1.000.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00
Nova seu de l’ETSMRE 16.296.250,00 0,00 5.500.000,00 7.250.000,00 3.546.250,00
Nau pesant d’Eng. Aeronàutica 3.150.000,00 0,00 650.000,00 2.500.000,00
Ampliació de l’ASIC i la Biblioteca 4.320.000,00 0,00 0,00 4.320.000,00
Actuació a l’ETSEI edifici 5-D 2.160.000,00 0,00 1.000.000,00 1.560.000,00 -400.000,00
Totals d’obres en projecte de caràcter DOCENT 31.426.250,00 0,00 0,00 0,00 8.150.000,00 14.310.000,00 8.966.250,00
Totals generals d’infraestructures DOCENTS i GENERALS 189.174.093,45 76.854.567,39 13.692.408,49 38.423.693,50 55.472.568,37 51.496.389,85 30.089.033,24
Projectes en execució
Laboratori de Microscòpia Electrònica 1.397.812,02 1.313.950,00 394.185,00 774.601,39 72.294,84
Reforma de l’edifici 9-B, empreses 1.345.427,42 1.345.427,42
Participació de la UPV en el consorci CIMET* 8.089.000,00 89.000,00 8.000.000,00
Departament d’EC i ICITEC 5.100.000,00 1.000.000,00 2.800.000,00 1.300.000,00
Edifici de laboratoris de nanofotònica 10.068.286,02 9.665.554,58 3.626.516,08 4.906.766,66 966.555,00
Reformes en IDI 2a fase 899.836,48
Edifici IDI 3a fase 27.388.800,00 24.510.237,00 4.093.209,58 8.111.738,59 6.684.334,25 8.171.268,63
Totals d’obres en curs I+D+i 53.389.325,46 35.489.741,58 8.113.910,66 14.781.943,12 10.068.611,51 10.971.268,63 1.300.000,00
* Cessió d’equipament científic actual CMT

Totals generals de DESPESES en infraestructures d’I+D+i 53.389.325,46 35.489.741,58 8.113.910,66 14.781.943,12 10.068.611,51 10.971.268,63 1.300.000,00
Totals generals de DESPESES EN INFRAESTRUCTURES 242.563.418,91 112.344.308,97 21.806.319,15 53.205.636,62 65.541.179,88 62.467.658,48 31.389.033,24
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6.4.4. Despeses i passius financers

El pressupost de la UPV per a 2007 preveu la dotació de crèdits per un import de 8.283.441,14 euros per a atendre des-
peses financeres, i de 2.509.280,34 euros per a atendre amortitzacions, derivades totes dues de les emissions de bons i 
préstecs en vigor, efectuades durant els exercicis 1996 al 2004, en aplicació dels programes pluriennals d’inversió de la 
Generalitat Valenciana.

A més a més, es preveu una dotació de 350.000 euros per a atendre les despeses financeres que puguen derivar-se de 
les operacions de tresoreria que siga necessari concertar amb entitats de crèdit, d’acord amb els límits i les circumstàncies 
que es preveuen en les normes de funcionament del pressupost 2008.

Finalment, es destinen 2.330.224,07 euros a finançar l’anualitat 2008 de l’amortització de les bestretes reintegrables 
concedides per l’Administració General de l’Estat per al finançament d’equipament científic i d’infraestructures de parcs 
científics
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7.1. Oficina d’Acció Internacional
7.1.1. Direcció d’Acció Internacional
La Universitat Politècnica de València (UPV) desenvolupa des de fa més d’una dècada una intensa labor internacional a 
través de l’Oficina d’Acció Internacional (OAI), que pertany a la Direcció Delegada d’Acció Internacional, la missió de la 
qual és propiciar el desenvolupament de convenis amb altres institucions internacionals per a posar en marxa programes 
de postgrau i títols propis per la comunitat universitària, alhora que els presta suport tècnic, administratiu i logístic.

La Universitat Politècnica de València és el reflex d’un nou model d’universitat oberta al món global, sense fronteres. En 
els últims anys hem realitzat una aposta forta per tenir una presència internacional activa, i fomentar una mobilitat creixent 
del professorat per a realitzar els programes de postgrau i títols propis.

La Direcció Delegada d’Acció Internacional està oberta a les iniciatives de la comunitat universitària de la UPV i és re-
ceptora de les propostes de les institucions estrangeres, de qualsevol altre país del món, que desitgen establir accions 
conjuntes.

Les Relacions Internacionals de la Universitat, en què s’integra l’OAI, han rebut el Segell Compromís cap a l’Excel·lència 
Europea 200+ pel seu sistema de gestió, atorgat pel Club Excel·lència en Gestió per acord de col·laboració vigent amb 
l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA).

La Direcció d’Acció Internacional té com a objectiu propiciar el desenvolupament de convenis amb altres institucions inter-
nacionals per a posar en marxa programes de postgrau i títols propis per conveni amb institucions estrangeres.

7.1.2. Activitats de l’Oficina d’Acció Internacional

7.1.2.1. Activitats amb professorat o investigadors
Assessorar en la formulació, presentació a convocatòries i gestió de projectes desenvolupats en altres països, amb  ●
titulació de la UPV (postgrau i títols propis) per conveni amb altres institucions estrangeres.

Assessorar a formular acords marc i específics amb institucions estrangeres. ●

Donar suport al professorat de la UPV que realitza activitats en altres països amb la gestió administrativa, logística  ●
i econòmica dels programes de postgrau o títols propis, que s’imparteixen en col·laboració amb institucions estran-
geres.

Gestionar i col·laborar amb professors i investigadors (espanyols o estrangers) en la formulació i el seguiment dels  ●
projectes resultants de convocatòries d’administracions espanyoles com són PCI, AZAHAR, ARAUCARIA, CYTED, 
etc i de l’administració de la Unió Europea, com ara ERASMUS MUNDUS, TEMPUS, E-LEARNING ASIA-LINK i 
altres.
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7.1.2.2. Activitats amb l’alumnat
Difondre els programes de beques d’estudi de diverses institucions per a formar a la UPV estudiants internacionals  ●
(beques MAE/AECID, Alban, Tordesillas, beques Bancaixa, Carolina).

Atendre estudiants internacionals de doctorats, màster o especialista universitari o professional que estiguen en  ●
algun programa de beques o en programes sota conveni.

Facilitar les estades d’investigació o docència d’alumnat estrangers que realitza programes sota conveni. ●

7.1.2.3. Activitats amb institucions
Atendre les visites institucionals internacionals en temes relacionats amb l’establiment de programes conjunts. ●

Preparació de visites institucionals i internacionals amb l’objectiu de desenvolupar nous llaços d’unió entre la UPV i  ●
institucions estrangeres en temes d’interès comú.

Participació en associacions i fòrums internacionals d’àmbit acadèmic: Columbus, ASIBEI, AUIP, Tordesillas, entre  ●
altres.

Buscar fonts de finançament per a les activitats per conveni. ●

Assessorament, gestió i revisió de convenis amb institucions estrangeres: acords marc i específics. ●

7.1.3. Àmbits d’actuació
En l’actualitat coordinem projectes de formació, investigació i intercanvi i altres majoritàriament a Llatinoamèrica, els 
Estats Units, Jordània, Marroc, Tunísia, Algèria, Angola, República Democràtica del Congo, Síria, Moçambic, Uzbekistan, 
l’Índia, Ucraïna i la Unió Europea.

7.1.4. Programes
La Universitat Politècnica de València durant els anys 2005-2008 ha iniciat i desenvolupat diversos programes acadèmics 
en conveni amb institucions locals d’altres països. El professorat de la UPV s’ha desplaçat per a impartir classe a l’alumnat 
d’aquestes institucions de països com ara l’Argentina, Bolívia, l’Equador, Jordània, Mèxic, el Perú, Portugal i la República 
Dominicana.

Aquestes activitats es gestionen administrativament des de l’Oficina d’Acció Internacional. A més, s’ha continuat donant 
suport a la coordinació d’uns 15 programes de doctorat iniciats en anys anteriors l’alumnat dels quals es troba en la fase 
d’elaboració de treballs d’investigació o tesis doctorals. 

Els programes desenvolupats al llarg d’aquest període 2005-2008 han sigut:

ARGENTINA:

Doctorat en Tecnologia dels Aliments, 2a edició ●

Doctorat i Especialista en Innovació, Desenvolupament Territorial i Competitivitat ●

Programa de Postgrau en Mètodes i Tècniques del Disseny Industrial i Gràfic ●
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Cursos en Mètodes i Tècniques del Disseny Industrial i Gràfic ●

Especialista Professional en Indústries Agràries i Agroalimentàries ●

Especialista Universitari en Desenvolupament Endogen i Cooperació Internacional ●

Especialista Professional en Gastronomia ●

Especialista Professional en Intermediació i Comercialització de Productes Turístics ●

Especialista Universitari en Enginyeria de la Taxació i Valoració, 2a i 3a edicions  ●

BOLÍVIA:

Màster Universitari Internacional en Direcció i Planificació del Comerç Exterior de l’Empresa, 2a i 3a edicions●●

Doctorat en Gestió i Ciències Polítiques del Comerç Internacional●●

EQUADOR:

Especialista Universitari en Desenvolupament Endogen i Cooperació Internacional 1a i 2a edicions●●

Doctorat en Comerç Exterior●●

Seminari Ecoeficiència dels Productes Industrials●●

JORDÀNIA:

Especialista Universitari en Gestió Turística del Patrimoni Natural i Cultural●●

Màster Universitari en Gestió Turística del Patrimoni Natural i Cultural●●

Seminari del Programa Azahar sobre Formació Integral per a Gestió Turística de Recursos Naturals i Culturals ●●
Aplicats a Petra

MÈXIC:

Doctorat i Especialista en Urbanisme, Construcció i Valoracions●●

Doctorat i Especialista en Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient●●

Curs de Nous Mètodes de Valoració. Models Multicriteri●●

Curs Avançat de Valoració d’Actius. Mètodes Clàssics, de Regressió i Multicriteri●●

Doctorat en Arts Visuals i Intermèdia●●

PERÚ:

Doctorat en Producció Vegetal i Ecosistemes Agroforestals●●

Màster Universitari en Direcció i Organització d’Hospitals i Serveis de Salut ●●

Màster Universitari en Economia i Gestió de la Salut ●●

Especialista Universitari en Geomàtica●●

PORTUGAL:

Doctorat en Components Expressius, Formals i Espais Temporals de l’Animació●●
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Doctorat en Arts Visuals i Intermèdia●●

Doctorat en Mètodes i Tècniques del Disseny Industrial i Gràfic●●

Doctorat en el Dibuix i les seues Tècniques d’Expressió 1a i 2a edicions●●

REPÚBLICA DOMINICANA:

Doctorat en Matemàtiques Multidisciplinàries●●

URUGUAI:

Cursos de formació específica com ara: Client Intern, Gestió de la Qualitat, Gerència Comercial, Gestió de la Qua-●●
litat en la Salut, Gestió de la Qualitat en la Pràctica

Cursos d’Estiu, V edició●●

Escola Internacional d’Estiu “Promoció de la Salut”●●

VENEÇUELA:

Doctorat en Projectes d’Enginyeria 1a i 2a edicions●●

Hi ha 26 programes de postgrau encara vigents, que van ser iniciats amb anterioritat al 2005 i que es desenvolupen en 
països, com ara l’Argentina, el Brasil, Mèxic, Veneçuela i Xile. Els dits programes pertanyen a diferents àrees de conei-
xement, com són:

Agronomia●●

Arts Plàstiques●●

Automàtica i Informàtica Industrial●●

Comerç Exterior●●

Conservació i Restauració●●

Cooperació Internacional●●

Disseny Industrial●●

Economia i Gestió de la Salut●●

Energia Elèctrica●●

Enginyeria de la Construcció●●

Enginyeria Electrònica●●

Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient●●

Expressió Gràfica●●

Planificació i Gestió del Turisme●●

Gestió i Administració d’Empreses●●

Gestió i Control de la Qualitat●●

Matemàtica Aplicada●●
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Projectes d’Enginyeria●●

Sistemes Informàtics, Enginyeria de la Programació i Intel·ligència Artificial●●

Taxació i Valoració d’Actius●●

Tecnologia d’Aliments●●

Tecnologies de la Informació●●

Telecomunicacions●●

Transports●●

Urbanisme●●

7.1.5. Els nostres resultats
Com a dades més rellevants de l’activitat dels programes per conveni internacional a la UPV, període 2005-2008, podem 
destacar els següents:

alumnat matRiculat

Diplomes D’estuDis avançats

Argentina Bolívia Equador Jordània Mèxic Perú Portugal República 
Dominicana

102

24 23 23

177

77

61

21

Argentina Mèxic Portugal Veneçuela Xile

23

40

5

1

8
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tesis DoctoRals

Desplaçament De pRofessoRat

7.1.6. Programa de cooperació interuniversitària i investigació científica PCI
La Universitat Politècnica participa cada any amb nombroses sol·licituds en la Convocatòria de Cooperació Interuniver-
sitària i Investigació Científica PCI de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament  que es 
desenvolupa amb tres àmbits d’actuació: Brasil, Iberoamèrica i Mediterrani (Tunísia, Marroc, Egipte, Algèria i Jordània)

Brasil• 

Concedits en la convocatòria 2005 per a realitzar-se en el 2006, foren 3 projectes ●

Influència d’Activitats Antròpiques en Qualitat d’Aigües Costaneres i Estuarines, amb la Fundació de la Universi- ○
tat Federal del Rio Grande do Sul, Brasil

Aplicació d’Electrodiàlisi al Tractament de Dissolucions Aquoses d’Ions Metàl·lics i Compostos Inorgànics, amb  ○
la Universitat Federal del Rio Grande do Sul, Brasil

Interfícies Digitals en Art Contemporani, amb la Universitat Federal del Rio Grande do Sul, Brasil ○

Argentina Mèxic

8

20

Argentina Bolívia Mèxic Perú Portugal República 
Dominicana

Xile

76

10

26

10

33

3
5
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Concedits en la convocatòria 2007 per a realitzar-se en el 2008, foren 5 projectes ●

Disseny i Implementació d’un Marc per a l’Especialització i Desenvolupament de Sistemes de Gestió  ○
d’Emergències, amb la Universitat Federal de Rio de Janeiro, Brasil

L’Ensenyament i l’Aprenentatge de Llengües Assistits per Ordinador: Possibilitats Docents i Exemples de Bones  ○
Pràctiques, amb la Universitat Estadual de Campinas, Brasil

Integració de Tècniques de Modelatge de Negocis a un Entorn de Generació Automàtica de Programari 00- ○
Method, amb la Universitat Federal de Pernambuco, Brasil

Influència de la Composició del Formigó en les Característiques Mecàniques a Flexotracció del Formigó Auto- ○
compactable amb Fibres, amb la Universitat Federal de Minas Gerais, Brasil

Anàlisi de Transitoris i Desenvolupament de Models Neutrònic i Termohidràulic 3D, amb la Universitat Federal  ○
de Minas Gerais, Brasil

iBeroamèrica• 

Concedits en la convocatòria 2005 per a realitzar-se en el 2006, foren 6 PCI ●

Especialista Universitari en Desenvolupament Endogen i Cooperació Internacional, amb la Universitat Politècni- ○
ca Salesiana, Equador

Màster Universitari en Organització i Direcció d’Hospitals i Serveis de Salut, amb la Universitat Nacional Federico  ○
Villarreal, Perú

Màster Universitari en Economia i Gestió de la Salut, amb la Universitat Nacional Federico Villarreal, Perú ○

Model de la Interacció de la Zona de la Ribera amb Règim Hídric en una Conca de la Zona Semiàrida de la Vall  ○
del Monteagua, amb la Universitat Rafael Landívar, Guatemala

Ús de Tubs Protectors amb Alta Capacitat de Condensació d’Aigua per a Millora d’Establiments de Plantacions  ○
Forestals, amb la Universitat Nacional Agrària La Molina, Perú

Gestió Eficient de Recursos Municipals a partir d’Ús de Models de Simulació en Aigua i Sanejament, amb la  ○
Universitat Nacional de Formosa, Argentina

Concedits en la convocatòria 2006 per a realitzar-se en el 2007, foren 8 PCI ●

Caracterització de Fruits Tropicals d’Interès Comercial, amb la Universitat Nacional de Colòmbia, Colòmbia ○

Postgrau Doble Titulació en Desenvolupament Endogen i Cooperació Internacional, amb la Universitat Politèc- ○
nica Salesiana, Equador

Agricultura, Associacionisme i Desenvolupament Rural, amb la Universitat de Xile, Xile ○

Model de la Interacció de Zona de la Ribera amb Règim Hídric en una Conca de la Zona Semiàrida de la Vall del  ○
Monteagua, amb la Universitat Rafael Landívar, Guatemala

Detecció i Caracterització d’Espècies d’Oomicets Associats a Conreus d’Exportació, amb la Universitat de San  ○
Carlos, Guatemala

Manteniment de Reunions i Trobades per a Elaborar una Proposta sobre Restauració i Gestió de Conques, amb  ○
la Universitat Nacional Agrària La Molina, Perú
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Acció d’Intercanvi i Cooperació entre les Unitats de Vinculació d’Universitats Argentines i Espanyoles, amb la  ○
Universitat Nacional del Litoral, Argentina

Disseny de Programa de Mestratge i Doctorat a Distància Hispano-Veneçolà en Desenvolupament, Sostenibilitat  ○
i Ecodisseny, amb la Universitat dels Andes, Veneçuela

Concedits en la convocatòria 2007 per a realitzar-se en el 2008, foren 11 PCI ●

Projecte Conjunt d’Investigació: Grup d’Investigació per a la Planificació i el Desenvolupament Territorial mit- ○
jançant la Transferència Tecnològica, amb la Universitat dels Andes, Veneçuela

Estudis de l’Estructura Poblacional, Patogenicitat i Control d’Espècies de  ○ Phytophtora Associades a Conreus 
d’Exportació de Guatemala, amb la Universitat de San Carlos de Guatemala, Guatemala

Utilització de Putzolanes Naturals en l’Elaboració de Prefabricats amb Base Cimentera destinats a la Construcció  ○
d’Habitatges de Baix Cost, amb la Universitat Nacional d’Enginyeria, Perú

Desenvolupament i Optimització de Processos Químics i Fotoquímics Ambientalment Benignes per a la De- ○
gradació d’Efluents Aquosos Industrials: Avaluació de la Biodegradabilitat dels Productes de Reacció, amb la 
Universitat Nacional de la Plata, Argentina

Màster en Gestió Turística del Patrimoni Natural i Cultural, amb la Universitat Tecnològica Centreamericana,  ○
Hondures

Sistemes Integrats de Qualitat i Medi Ambient, amb la Universitat de São Paulo, Brasil ○

Curs de Doctorat del Departament d’Ecosistemes, Agroforestals i Producció Vegetal, amb la Universitat Nacional  ○
de San Martín, Perú

Màster Universitari en Tècniques i Gestió Mediambientals, amb la Universitat Nacional Federico Villarreal, Perú ○

Màster Internacional Universitari de Gestió de Ciutats i Patrimoni Mundial, amb la Universitat de Guanajuato,  ○
Mèxic

PIDCOSI: Plataforma per a la Investigació i Docència en Confiabilitat de Sistemes Informàtics, amb la Universitat  ○
Estadual de Campinas, Brasil

Accions Formatives de Suport a la Infraestructura d’Investigació, amb la Universitat de Pinar del Río, Cuba ○

mediterrani• 

Concedits en la convocatòria 2005 per a realitzar-se en el 2006, foren 4 PCI ●

Elaboració i Caracterització de Capes Fines d’Òxid de Zinc per a Aplicacions Optoelectròniques amb la Facultat  ○
de Ciències i  Tècniques, Marroc

El Virus (TYLCV) de la Tomaca al Marroc, amb la Facultat de Ciències, Marroc ○

Contaminació Marina i Dinàmica Litoral al Mediterrani Occidental, amb la Facultat de Ciències Tècniques de la  ○
Universitat de Tànger, Marroc

Desenvolupament i Turisme Sostenible, amb l’Escola Nacional d’Arquitectura, Marroc ○
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Concedits en la convocatòria 2006 per a realitzar-se en el 2007, foren 6 PCI ●

Virosi i Bacteriosi en Conreu de Tomaca i Pimentó, amb l’Institut Superior d’Ensenyaments i Investigacions Agrí- ○
coles, Tunísia

Caracterització de  ○ Monosporascus cannonballus (càncer negre) Patogen del Conreu de Meló d’Alger a Tuní-
sia, amb l’Institut Superior d’Ensenyaments i Investigacions Agrícoles, Tunísia

Preparació i Caracterització de Nanoestructures Imbricades d’Òxids Ternaris, amb la Facultat de Ciències i Tèc- ○
niques, Marroc

Aplicació de Tècniques de Mineria de Dades al Desenvolupament Sostenible de la Zona Costanera de Nador,  ○
amb l’Escola Nacional Forestal d’Enginyers, Marroc

Projecte AGDAL: Estudis i Propostes Mediambientals, Paisatgístiques i Arquitectòniques en Terres Altes de Ya- ○
gour, amb la Universitat Cadi Ayyad, Marroc

Sistema de Recuperació de Respostes Araest, amb l’Escola Nacional de Ciències Aplicades, Marroc ○

Concedits en la convocatòria 2007 per a realitzar-se en el 2008, foren 6  PCI ●

Sistema de Cerca de Respostes Intel·ligents Basat en Agents, amb l’Escola Mohammadia d’Enginyers, Marroc ○

Control Acústic mitjançant Vidres Fonònics, amb la Universitat Ain Shams, Egipte ○

Virosi i Bacteriosi en el Conreu de la Tomaca i el Pimentó de Tunísia: Diagnòstic i Prevenció, amb l’Institut Supe- ○
rior d’Ensenyaments i Investigacions Agrícoles, Tunísia

Síntesi de Pel·lícules Primes d’Òxid de Titani Mesoporós per a Aplicacions Fotocatalítiques, amb la Central Me- ○
tallurgical Research Development Institute, Egipte

Actualització de la Capacitació de Personal Investigador per a Consolidar un Laboratori de Biologia Molecular  ○
que permet l’ús eficient de l’Agrodiversitat Hortícola, amb la Universitat de Tiaret, Algèria

Estudi de la Corrosió de Materials Soldats en la Indústria de l’Àcid Fosfòric amb la Universitat Mohamed V. Rabat,  ○
Marroc

7.1.7. Tempus
Durant el període 2005–2008 s’han desenvolupat els Tempus següents:

Facilitating the Introduction of a Credit System Compliant with the European Credit Transfer System in Uzbekistan,  ●
Uzbekistan

Master Degree Program in Telecommunication Informatics, amb la Siberian State University of Telecommunication  ●
and Information Science, Rússia

Doctoral School Towards European Knowledge Society, amb la Universitat de Novi Sad, Rússia ●

Doctoral School Towards European Knowledge Society, amb la Universitat d’Udine, Itàlia ●

Biomedical Centre of Excellence, amb la Universitat de Heidelberg, Jordània ●

New Curriculum in Automotive Pollution Control, amb la Kungliga Tekniska Högskolan-Reial Escola Tècnica Superior  ●
d’Estocolm, Egipte



Relacions inteRnacionals
Oficina d’Acció Internacional

180

7.1.8. Àsia – Link
Quant als projectes d’Asia-Link, durant el període 2005-2008 s’han desenvolupant els següents:

Capacity building and establishing new Master on mobile, wireless and Internet Technologies, Xina ●

Om-International Operation Management, Xina ●

7.1.9. Altres projectes 
Durant el període 2005-2008 s’han portat a cap els projectes següents:

Leonardo ●

Dissemination and Further Development of the Net, Europa ○

Sòcrates ●

Reference Pont for Electrical and Information Engineering in Europe ○

AECID ●

I Seminari Avançat del Programa AZAHAR sobre Formació Integral per a la Gestió Turística de Recursos Natu- ○
rals i Culturals, Petra

II Seminari Avançat del Programa AZAHAR sobre Formació Integral per a la Gestió Turística de Recursos Natu- ○
rals i Culturals, Petra

Erasmus Mundus ●

Màster en Viticultura, Enologia i Gestió de l’Empresa Vitivinícola, Unió Europea ○

Master in Material and Sensors Systems for Environmental Technologies, Unió Europea ○

ALFA ●

PROFLEX: El Professional Flexible en la Societat del Coneixement ○

ALFA ●

Language Engineering and Rigorous Software Development, Portugal ○

ALFA MIRROR ●

Desenvolupament d’un Model de Referència per a Intercomparació i Reconeixement de Carreres d’Enginyeria,  ○
amb la Universitat de Costa Rica

Màster Universitari en Gestió Turística del Patrimoni Natural i Cultural, Jordània ●

SUN TECH VENTURE ●

Starting up New H-Tech Venture, Itàlia ○

LERNET ●

LER-Language Engineering and Rigorous Software Development, Portugal ○

ICT for EU-India Cross Cultural Dissemination Project, Índia●●
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7.1.10. Beques
Un dels serveis que presta l’OAI és el suport a l’alumnat estranger potencial que vulga cursar un programa de postgrau 
a la Universitat Politècnica de València en la formulació i validació de sol·licituds de beques davant de les autoritats i 
organismes finançadors, tant nacionals com internacionals. L’OAI revisa els expedients i coordina la consecució de les 
acceptacions acadèmiques necessàries per a emplenar les sol·licituds i, alhora, actua com a interlocutor davant de les 
entitats convocants.

També, des de l’OAI es gestiona la convocatòria pròpia de la Universitat Politècnica de València d’ajudes per a cursar 
doctorat i estudis de màster universitari conduent a doctorat.

A continuació s’exposen dades relatives d’aquesta activitat.

2005-06• 

AGÈNCIA ESPANYOLA DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AECI ●

14 beques noves ○

5 beques de renovació ○

PROGRAMA ALBAN ●

2 beques noves ○

6 beques de renovació ○

FUNDACIÓ BANCAIXA ●

1 beca nova ○

1 beca de renovació ○

FUNDACIÓ CAROLINA ●

2 beques noves ○

4 beques de renovació ○

AJUDA A MATRÍCULA 3r CICLE ●

110 ajudes de doctorat ○

2006-07• 

AGÈNCIA ESPANYOLA DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AECI ●

2 beques noves ○

16 beques de renovació ○

PROGRAMA ALBAN ●

2 beques noves ○

6 beques de renovació ○
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FUNDACIÓ BANCAIXA ●

1 beca nova ○

1 beca de renovació ○

FUNDACIÓ CAROLINA ●

2 beques noves ○

2 beques de renovació ○

AJUDA A MATRÍCULA 3r CICLE ●

69 ajudes de doctorat ○

25 ajudes de màster ○

2007-08 • 

AGÈNCIA ESPANYOLA DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER AL DESENVOLUPAMENT AECID ●

 9 beques noves ○

10 beques de renovació ○

PROGRAMA ALBAN ●

5 beques noves ○

3 beques de renovació ○

FUNDACIÓ BANCAIXA ●

2 beques noves ○

FUNDACIÓ CAROLINA ●

2 beques noves ○

3 beques de renovació ○

7.1.11. Informació d’utilitat per a alumnat estranger que desitja estudiar a la UPV

7.1.11.1. Estudiar a la Universitat Politècnica de València
Els estudiants espanyols o estrangers que desitgen ingressar a la UPV per a realitzar els seus estudis de grau ●●
poden adreçar-se al Servei d’Alumnat

Tel.: 00 34 96 387 74 01   //  Fax: 00 34 96 387 79 04

Web: <http://www.upv.es/entidades/SA/>    A/e: <sealu@upvnet.upv.es>

Si l’estudiant, ja siga nacional o internacional, desitja realitzar cursos de postgrau a la UPV (títols propis) ha d’adre-●●
çar-se al Centre de Formació Permanent (CFP) per a informes i matrícula en els programes acadèmics oferits

Tel.: 00 34 96 387 77 51   //  Fax: 00 34 96 387 77 59

Web: <http://www.cfp.upv.es>   A/e: <cfp@cfp.upv.es> 
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Si l’estudiant desitja realitzar un postgrau (màster o doctorat) pot trobar tota la informació que necessita a <http://www.upv.
es/postgradooficial> o a <http://www.up.es/entidades/SA> en l’apartat d’Estudios Oficiales de Postgrado.  A/e: <sealu@
upvnet.upv.es>. 

7.1.11.2. Estudiants d’intercanvi

L’Oficina de Programes Internacionals d’Intercanvi (OPII) dóna suport a la realització d’activitats docents amb universitats 
estrangeres i gestiona els programes d’intercanvi acadèmic amb universitats de tot el món.

Oficina de Programes Internacionals d’Intercanvi (OPII)

Tel.: 00 34 96 387 77 85   //  Fax: 00 34 96 387 7719

Web: <http://www.opii.upv.es>   A/e: <opii@upvnet.upv.es>

7.1.11.3. Beques

Les diferents convocatòries de beques oferides, a mes de les gestionades per la UPV, apareixen regularment en l’adreça 
següent: <http://www.upv.es/entidades/AI>. 

L’OAI facilita informació, als possibles interessats, de les diferents ajudes que es publiquen per a estudis de postgrau 
(màster i doctorat).

Pots consultar el nostre web: <www.upv.es/entidades/OAI>, apartat: Convocatorias: Proyectos y Becas, també a <www.
upv.es/entidades/DAI>, apartat: Estudiantes.



7.2. Oficina de Programes Internacionals d’Intercanvi
7.2.1. Programa Erasmus curs 2007-2008
Programa de la Unió Europea per a la mobilitat d’estudiants i professors universitaris amb reconeixement acadèmic 
d’estudis.

7.2.1.1 Mobilitat d’estudiants curs 2007-2008

evolució De la mobilitat eRasmus enviaDa/RebuDa (últims 10 cuRsos acaDèmics)

alumnat eRasmus enviat i Rebut peR la upv peR centRe - cuRs 2007-2008

184

Relacions inteRnacionals

1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08
Alumnat 
enviat 506 553 793 810 879 953 940 1.027 1.106 1.046 1.132
Alumnat 
rebut 320 367 494 693 861 1.089 1.303 1.410 1.665 1.685 1.740

506
553

793
810

879

953

940
1.027

1.106 1.046
1.132

320 367

494

693

861

1.089

1.303
1.410

1.665 1.685
1.740

1998-98 1997-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08

ALUMNAT ENVIAT ALUMNAT REBUT

centRe enviat Rebut
EPSA 43 164
EPSG 125 190
ETSA 121 209
ETSGE 40 24
ETSEA 73 162
ETSIAP 32 45
ETSECCP 71 106
ETSED 150 146
ETSEGCT 26 24
ETSEI 133 258

centRe enviat Rebut
ETSET 93 61
ETSMRE 35 43
FADE 47 114
FBA 87 111
FI 47 80
Màsters oficials 2 3
FLORIDA 3 0
PAX 4 0
Total 1.132 1.740
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alumnat eRasmus enviat i Rebut peR la upv peR països - cuRs 2007-2008

DistRibució alumnat eRasmus enviat peR la upv peR sexe - cuRs 2007-2008

alumnat eRasmus enviat peR DuRaDa De l’estaDa - cuRs 2007-2008

nRe. D’institucions euRopees que han Rebut alumnat eRasmus De la upv

país enviat Rebut
ALEMANYA 163 321
ÀUSTRIA 35 48
BÈLGICA 52 82
DINAMARCA 58 4
ESLOVÀQUIA 1 10
ESLOVÈNIA 1 18
ESTÒNIA 3 6
FINLÀNDIA 48 41
FRANÇA 110 309
GRÈCIA 7 28
HONGRIA 10 31
IRLANDA 56 7
ITÀLIA 176 300
LETÒNIA 9 2

país enviat Rebut
LITUÀNIA 7 25
NORUEGA 27 16
PAÏSOS BAIXOS 52 40
POLÒNIA 64 130
PORTUGAL 11 40
REGNE UNIT 62 15
ROMANIA 5 21
SUÈCIA 64 27
SUÏSSA (*) 17
TURQUIA 4 137
TXÈQUIA 107 65
Total 1.132 1.740

sexe alumnat enviat
Dones 493
Homes 639
Total 1.132

3-6 MESOS
24,91%

7-9 MESOS
65,64%

MÉS DE 9 MESOS
9,45%

cuRs 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08
Nre. 
d’institucions 166 187 215 248 267 287 277 284 306 301 296
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7.2.1.2 Mobilitat de docents curs 2007-2008

En el curs 2007-2008 es van realitzar 128 accions TS (missions docents de curta durada) i es van rebre 109 professors 
en aquest programa.

nRe. D’accions ts RealitzaDes peR país

nRe. D’accions ts RealitzaDes peR centRe

129

166

187

215

248
267

287
277

284

306 301 296

1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08

país enviat ts Rebut ts
ALEMANYA 16 12
ÀUSTRIA 3 2
BÈLGICA 5 1
DINAMARCA 2
ESLOVÀQUIA 1 1
ESLOVÈNIA 1
ESTÒNIA 3
FINLÀNDIA 3 6
FRANÇA 21 12
GRÈCIA 2
HONGRIA 6 2
IRLANDA 1 2
ITÀLIA 27 17

país enviat ts Rebut ts
LETÒNIA 1
LITUÀNIA 1 12
NORUEGA 4 4
PAÏSOS BAIXOS 1
POLÒNIA 8 7
PORTUGAL 5 2
REGNE UNIT 2 5
ROMANIA 4 3
SUÈCIA 3 4
TURQUIA 11 5
TXÈQUIA 2 7
Total 128 109

centRe enviat ts Rebut ts
EPSA 1 8
EPSG 12 3
ETSA 20 17
ETSGE 9 0
ETSEA 28 17
ETSIAP 1 3
ETSECCP 9 3
ETSED 4 0

centRe enviat ts Rebut ts
ETSEGCT 2 7
ETSEI 20 10
ETSET 0 0
ETSMRE 11 16
FADE 1 1
FBA 6 21
FI 4 3
Total 128 109
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7.2.2. Programa PROMOE curs 2007-2008
Programa propi de la UPV amb l’objecte de complementar la mobilitat i possibilitats oferides pels programes de la UE. 
Aquest programa s’inicia el curs 19997-98.

alumnat enviat peR la upv peR centRe - cuRs 2007-2008

alumnat enviat peR la UPV peR països - cuRs 2007-2008

centRe alumnat enviat
EPSA 6
EPSG 13
ETSA 13
ETSGE 2
ETSEA 15
ETSIAP 5
ETSECCP 8
ETSED 11

centRe alumnat enviat
ETSEGCT 7
ETSEI 23
ETSET 15
ETSMRE 6
FADE 11
FBA 22
FI 7
Total 164

país enviats
ALEMANYA 6
ARGENTINA 29
AUSTRÀLIA 7
ÀUSTRIA 1
BENÍN 2
BRASIL 7
CANADÀ 5
COREA DEL SUD 2
COSTA RICA 5
CUBA 1
DINAMARCA 1
EQUADOR 2
ESTATS UNITS 23
FRANÇA 16

país enviats
GUATEMALA 2
GUINEA EQUATORIAL 2
ITÀLIA 3
JAPÓ 5
MÈXIC 22
PANAMÀ 1
PERÚ 1
REGNE UNIT 1
SINGAPUR 1
URUGUAI 1
TXAD 1
XILE 10
XINA 7
Total 164
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7.2.3. Altres programes

alumnat estRangeR D’inteRcanvi* no eRasmus Rebut peR països a la upv 2007-2008

(*): Acords específics d’intercanvi, Atlantis, Altres programes

alumnat estRangeR D’inteRcanvi* no eRasmus Rebut peR centRes a la upv 2007-2008

(*): Acords específics d’intercanvi, Atlantis, Altres programes

7.2.3.1. Programa EU-Austràlia Sharing our Heritages

La UPV participa en un projecte de la Comissió Europea del programa EU-Austràlia anomenat Sharing our Heritages: 
Master classes in cultural and natural heritage management. El programa consisteix bàsicament que estudiants europeus, 
incloent-hi alumnes de la UPV, cursen un màster a Austràlia finançat amb fons europeus. S’han realitzat diverses edicions 
del màster. Al final de cadascuna s’ofereix una master class a la seu de la UNESCO a París o al parc Kakadu, patrimoni 
de la humanitat, al Territori del Nord, a Austràlia, alternativament.

Durant el curs 2007-2008, tres estudiants de l’ETS d’Arquitectura s’han beneficiat d’aquest projecte.

país
Rebut no 
eRasmus

ALEMANYA 9
ARGENTINA 19
AUSTRÀLIA 16
BOLÍVIA 1
BRASIL 48
CANADÀ 8
COLÒMBIA 76
ESPANYA 123
ESTATS UNITS 51
FRANÇA 2
GUATEMALA 1
ISRAEL 4

país
Rebut no 
eRasmus

ITÀLIA 6
JAPÓ 4
JORDÀNIA 4
MÈXIC 116
PERÚ 1
SINGAPUR 4
TAIWAN 1
URUGUAI 3
VENEÇUELA 1
XILE 38
XINA 2
Total 538

centRe
nRe. D’alumnes 

Rebuts

EPSA 13
EPSG 17
ETSA 83
ETSGE 11
ETSEA 34
ETSIAP 10
ETSECCP 29
ETSED 84

centRe
nRe. D’alumnes 

Rebuts

ETSEGCT 3
ETSEI 68
ETSET 32
ETSMRE 16
FADE 57
FBA 47
FI 34
Total 538
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7.2.3.2. Estudiants UPV mobilitzats fora de programes oficials utilitzant acords bilaterals

No totes les estades acadèmiques es poden emmarcar dins d’un programa, bé per la mateixa naturalesa de l’intercanvi, bé perquè l’estudiant ja ha gaudit anteriorment d’ajudes que només es 
poden gaudir una vegada. A continuació es relacionen les estadístiques d’aquests estudiants:
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país   epsg   etsa   etsge   etsea   etsiap   etseccp   etsegct  etsei   etset   faDe   fba   fi màsteR total
ALEMANYA 1 0   0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
BÈLGICA 1 0   0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
DINAMARCA 0 0   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FINLÀNDIA 0 0   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FRANÇA 0 0   0 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 6
ITÀLIA 1 0   0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
POLÒNIA 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
REGNE UNIT 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
SUÏSSA 0 2 1 0 0 2 0 2 2 2 0 0 1 12
Total 3 2 1 2 6 2 2 2 3 3 1 3 1 31
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7.2.4. Programa Leonardo da Vinci
Programa de la Unió Europea perquè els estudiants i els acabats de graduar realitzen pràctiques en empreses de la UE. 
A més, permet la cooperació universitat-empresa a l’hora de desenvolupar projectes pilot. 

Evolució de l’alumnat enviat a empreses europees en els últims cursos.

becaRis leonaRDo De la upv 2007-2008 peR centRes

becaRis leonaRDo De la upv 2007-2008 peR països

cuRs nRe. D’alumnes
1996-97 55
1997-98 68
1998-99 82
1999-00 65
2000-01 86
2001-02 98
2002-03 68
2003-04 67
2004-05 124
2005-06 126
2006-07 141
2007-08 60

55

68

82

65

86
98

68 67

124 126

141

60

1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08

centRe nRe. D’alumnes
EPSG 4
ETSA 10
ETSEA 7
ETSECCP 2
ETSED 5
ETSEI 12

centRe nRe. D’alumnes
ETSET 12
FADE 2
FBA 3
FI 3
Total 60

país nRe. D’alumnes
ALEMANYA 20
ÀUSTRIA 1
BÈLGICA 2
DINAMARCA 2
FINLÀNDIA 1
FRANÇA 12
ITÀLIA 9

país nRe. D’alumnes
LITUÀNIA 1
NORUEGA 1
PAÏSOS BAIXOS 1
PORTUGAL 1
REGNE UNIT 8
TXÈQUIA 1
Total 60
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7.2.5. Programa APICID
Programa amb finançament propi que promou les relacions de la UPV amb països de fora de la Unió Europea i la integració de les titulacions i el personal docent de la UPV en l’espai europeu de 
l’educació superior, a través de la participació en programes internacionals de cooperació, estades de professors en centres d’educació superior de prestigi i estades de professors de prestigi a 
la UPV.

ajuDes apiciD 2007-08 assignaDes peR centRe

ajuDes apiciD 2007-08 peR país De Destinació/oRigen Del beneficiaRi

tipus/ centRe epsa epsg etsa etsea etseccp etseD etsegct etsei etset etsmRe faDe fba fi    upv
Projectes 2 1 1 1 1 1 1 8
Estades PDI 1 2 4 1 2 5 15
Estades a la UPV 1 3 2 2 1 1 1 5 16
Altres projectes 1 2 1 2 1 2 3 4 3 19
Estades RI 1 1 2
Total 1 6 5 4 2 9 2 6 2 5 4 13 1 60

centRe nRe D’ajuDes
ALEMANYA 1
ARGENTINA 5
ÀUSTRIA 1
BRASIL 4
COLÒMBIA 2
COREA 1
CUBA 3
ESPANYA 15

centRe nRe D’ajuDes
ESTATS UNITS 7
ÍNDIA 2
ITÀLIA 2
JAPÓ 1
JORDÀNIA 1
MÈXIC 1
NICARAGUA 1
PERÚ 2

centRe nRe D’ajuDes
RÚSSIA 1
SINGAPUR 1
TUNÍSIA 1
VENEÇUELA 1
VIETNAM 2
XINA 5
Total 60
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7.2.6. Programa d’intercanvi SICUE/Sèneca
Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols SICUE. Intercanvis d’estudiants entre universitats espanyoles. 
El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport convoca el programa de beques Sèneca per als estudiants participants en SICUE 
que complisquen uns requisits acadèmics mínims.

estuDiants sicue/sèneca peR centRe. cuRs 2007-08

* Entre parèntesis els estudiants que participant en SICUE no van rebre ajuda econòmica Sèneca

7.2.7. Tramitació d’expedients d’estrangeria
L’OPII ajuda els membres estrangers de la comunitat universitària que així ho requerisquen a tramitar la documentació 
que els permeta residir a Espanya de manera legal durant el període de la seua estada. El nombre d’expedients tramitats 
durant el curs 2007-2008 ha sigut el següent:

* La primera sol·licitud d’una estada per estudis implica també la sol·licitud d’un NIE.

centRe enviats* Rebuts*
EPSA 0 4(2)
EPSG 9(3) 4(4)
ETSA 11(7) 10(8)
ETSGE 1 6(2)
ETSEA 7(3) 13(8)
ETSIAP 0 3(0)
ETSECCP 5(1) 3(2)
ETSED 3(2) 26(12)
ETSEGCT 0 3(2)
ETSEI 1 13(11)
ETSET 1(1) 5(3)
ETSMRE 1 4(2)
FADE 2(1) 1(1)
FBA 10(8) 19(15)
FI 3(1) 9(5)
TOTAL 54(27) 123(77)

Document
nRe. De Documents 

gestionats

NIE únicament* 92
Sol·licitud inicial estada per estudis 813
Sol·licitud de renovació estada per estudis 521
Total 1.426
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7.2.8. Participació en associacions
Grup Santander ●

EUA ●

CESAER ●

SEFI ●

EAIE ●

7.2.9. Publicacions
Guia de l’alumne estranger (espanyol-anglès) en suport paper i CD. ●

Servidor WWW < ● http://www.opii.upv.es/> 

Paquet informatiu per a alumnes estrangers ●

7.2.10. Altres accions
Febrer 2008. Reconeixement EFQM: Qualitat Europea, Compromís cap a l’Excel·lència per a les RI a la UPV ●

Abril 2007. Organització d’una fira gastronòmica de menjar internacional.  ●

Juny 2007. Organització  ● Simposi Internacional sobre les Experiències de Cooperació en l’Educació Superior (SI-
CEHE). 



7.3. Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
7.3.1. Introducció
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.

7.3.1.1. 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 ge-
neracions 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 portar a cap intercanvis d’estudiants i professorat i compartir programes o activitats (publicacions, investiga- ●
cions, 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 de patrimoni.

Per a fomentar la creació de programes universitaris i/o càtedres UNITWIN de la UNESCO a les àrees del patrimoni  ●
cultural o natural i de la seua conservació.

7.3.1.2. Objectius de la xarxa
Mobilitzar les universitats amb àrees de formació i investigació en el camp del patrimoni cultural o natural o discipli- ●
nes 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 estudiants 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.).
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7.3.1.3. Història de la xarxa

Creada per la UNESCO el 1995, la xarxa està gestionada per la UNESCO (Centre del Patrimoni Mundial) i per la Univer-
sitat Politècnica de València (Espanya). 

Fins avui s’han organitzat onze 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); Newcastle, Regne Unit (2005), i 
Florència, Itàlia (2006).

El pròxim seminari, amb el títol “Paisatges urbans històrics: Un nou concepte?, una categoria de llocs de patrimoni mun-
dial?”, se celebrarà a Hanoi, Vietnam, del 5 al 10 d’abril de 2009.

S’han editat nombroses publicacions i s’han realitzat desenes de projectes de protecció, universitats d’estiu i tallers re-
gionals o nacionals.

7.3.1.4. Funcionament de la xarxa

Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni és una xarxa informal en què cada institució realitza activitats que es comuni-
quen a la resta de membres per si volen participar-hi. 

Anualment es realitza un seminari internacional, que alterna les universitats on es realitza i les diferents regions del món. 
En cada seminari es tracta un tema concret i es desenvolupen distints aspectes sobre el patrimoni, elegit per acord entre 
la UNESCO, la universitat amfitriona i la Universitat Politècnica de València.

Els seminaris internacionals disposen del suport d’un comitè científic específic integrat per professorat de la universitat 
organitzadora o per investigadors especialitzats en el tema seleccionat. La UNESCO i la Universitat Politècnica de Valèn-
cia també hi estan representades.

7.3.1.5. Estructura temàtica 

La xarxa s’estructura en subxarxes temàtiques formades per equips acadèmics internacionals en les àrees següents: 

Patrimoni arqueològic ●

Patrimoni construït ●

Arquitectura de terra ●

Ciutats i centres històrics. Paisatges urbans històrics ●

Patrimoni marítim i militar/defensiu ●

Patrimoni científic, astronòmic, tecnològic i industrial ●

Patrimoni vernacle ●

Patrimoni modern i contemporani ●

Paisatges culturals ●
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Patrimoni subaquàtic. Arqueologia subaquàtica ●

Patrimoni moble. Museus i museologia ●

Patrimoni documental, audiovisual i digital. Arxius ●

Patrimoni oral i intangible ●

Llengües i toponímia ●

Genealogia i heràldica ●

Rutes i itineraris culturals (rutes, canals, vies fèrries, rius, etc.) ●

Investigació sobre física i química de materials ●

Educació, formació, joventut i voluntariat ●

Turisme cultural i ecoturisme ●

Legislació (nacional i internacional), convencions, cartes i declaracions ●

Patrimoni natural i medi ambient ●

Patrimoni geològic ●

Boscos ●

Deserts ●

Biodiversitat ●

Patrimoni marí i costes ●

Patrimoni de muntanya ●

Impacte del canvi climàtic sobre el patrimoni ●

Pintura rupestre ●

7.3.2. Cooperació i desenvolupament cultural
L’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) ha concedit una ajuda econòmica 
al projecte “Un Sistema de Información Web para Fórum UNESCO – Universidad y Patrimonio, Fase I” (BOE núm. 299, 
de 14 de desembre 2007), presentat per la UPV a través del Programa Fòrum UNESCO, que manifesta que els nostres 
objectius contribueixen a la cooperació i el desenvolupament cultural.

Aquest sistema d’informació en el web de Fòrum UNESCO contribueix al desenvolupament en els aspectes següents:

Valoritza els coneixements locals o autòctons, i permet al professorat, investigadors i estudiants dels països en  ●
desenvolupament produir continguts i participar activament en la generació de coneixement en la Xarxa FUUP.

Promou la diversitat cultural, ja que el patrimoni, tant cultural com immaterial, reflecteix la identitat dels diferents  ●
pobles i cultures.

Considera la diversitat lingüística, i tradueix el butlletí electrònic de FUUP i certes dades descriptives de la base de  ●
dades de la Xarxa FUUP a l’anglès, el francès i l’espanyol.

Fomenta la comunicació i la llibertat d’expressió individual, entre els membres de la Xarxa FUUP. ●
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Ofereix accés universal a la informació sobre les universitats, tesis, activitats i projectes, notícies i publicacions de  ●
la Xarxa FUUP.

Afavoreix la cooperació institucional i l’activitat investigadora, en publicar el directori de les universitats i centres  ●
d’educació superior de la Xarxa FUUP, així com les tesis, activitats i projectes i publicacions dels membres de la 
Xarxa FUUP.

7.3.3. Contactes Xarxa FUUP
Actualment, Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni (FUUP) disposa de més de 3.400 contactes de 127 països entre 
participants de les activitats realitzades i membres d’aquesta xarxa.

Les activitats organitzades, junt amb el butlletí electrònic i el lloc web de FUUP, han despertat l’interès dels nous especia-
listes a divulgar, compartir i promoure l’intercanvi de coneixements en el marc d’aquesta xarxa.

L’últim any acadèmic, s’hi han adherit més de 300  especialistes de 65 països, entre professorat i investigadors, estudiants 
de postgrau (màster, doctorat, etc.) i professionals que treballen en disciplines relacionades amb el patrimoni cultural i 
natural, cosa que representa un creixement del 277 % aproximadament respecte del curs 2006-2007.

membRes DistRibuïts peR moDalitat D’aDhesió

Basat en un esperit de participació i solidaritat en consonància amb els ideals de la constitució d’UNESCO, Fòrum 
UNESCO – Universitat i Patrimoni tracta de promoure la cooperació entre països de regions menys desenvolupades. Per 
exemple, enguany, s’hi han incorporat especialistes d’Aràbia Saudita i República Àrab Síria (Estats Àrabs); Federació 
de Rússia (Àsia i Pacífic), i Benín, Zàmbia i Zimbabwe (Àfrica), que compartiran experiències amb uns altres membres i 
aportaran diversitat cultural a la xarxa.

Professorat i 
investigadors

57,19%

Estudiants
16,72%

Profesionals
26,09%



Relacions inteRnacionals
Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni

198

membRes DistRibuïts peR Regions (aDhesions l’últim cuRs acaDèmic)

*La distribució es basa en la classificació d’UNESCO, composta per 5 regions: ‘Europa i Amèrica del Nord’, 

‘Amèrica del Sud i el Carib’, ‘Àsia i Pacífic’, ‘Àfrica’ i ‘Estats Àrabs’. En aquesta classificació hi ha països in-

closos en diverses regions simultàniament, com ara Algèria, Egipte, Marroc i Tunísia, que es classifiquen en 

els epígrafs ‘Àfrica’ i ‘Estats Àrabs’; i Federació de Rússia i Turquia, classificats en ‘Europa i Amèrica del Nord’ 

i ‘Àsia i Pacífic’. Per aquest motiu, hi ha en les dades del gràfic un marge d’error de 28 adhesions, les quals 

s’han comptabilitzat per partida doble en les regions en què es classifica el país.

El caràcter internacional de la Xarxa queda també reflectit en la correspondència. Des de setembre de 2007 fins a juliol 
de 2008 s’han registrat  5.300 documents d’entrada i eixida de contactes i institucions de 72 països.

7.3.4. Lloc web <universidadypatrimonio.net>

7.3.4.1. Introducció

Les estadístiques d’accés o visita al lloc web <universidadypatrimonio.net>, des de l’1 de gener fins al 15 de juliol de 2008, 
s’han analitzat els punts següents:

Visitants. Un visitant és un usuari que des d’un ordinador accedeix als continguts que ofereix el lloc web <universi- ●
dadypatrimonio.net> durant un interval de temps.

Continguts. Els continguts que ofereix el lloc web <universidadypatrimonio.net> es classifiquen en pàgines o sec- ●
cions i documents o arxius que poden descarregar-se en el seu ordinador.

Punts d’accés. Un punt d’accés es representa per una adreça IP que correspon amb un ordinador d’Internet. En  ●
funció de l’adreça IP, és possible deduir (la majoria de vegades) la situació geogràfica en què està ubicat el sistema 
informàtic.

7.3.4.2. Visitants
Total de visitants:   141.955 (increment del 177%)  ●

Mitjana de visitants per dia:  720 (increment del 155%) ●

Mitjana de temps per visita:  5 m 46 s (increment del 140%) ●

Europa i Amèrica 
del Nord (26 països)

48,92%

Amèrica del Sud i 
Carib (11 països)

21,54%

Àsia i Pacífic (9 
països)
9,54%

Estats àrabs (8 
països)
9,54%

Àfrica (14 països)
10,46%
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NOTA: Una Visita és una petició al servidor del lloc web. Una pàgina web pot contenir diverses visites: la mateixa pàgina, les imatges, etc

7.3.4.3. Continguts

El lloc web <universidadypatrimonio.net> es publica en tres idiomes: 

Espanyol (universidadypatrimonio.net)  32,4 % audiència ●

Anglès (universityandheritage.net)  36,4 % audiència ●

Francès (universiteetpatrimoine.net)  31,2 % audiència ●

Les seccions més visitades del lloc web <universidadypatrimonio.net> són les següents:

Activitats i notícies ●

Membres – adhesió individual ●

Resolucions o declaracions de seminaris internacionals ●

Les dades estadístiques més rellevants es resumeixen a continuació:

Activitats i notícies. Disposa de més de 63.000 visitants i 1.600 descàrregues de documents.●●

Butlletí electrònic FUUP. Disposa d’una mitjana de lectures o visites de 3.284, 3.190 i 2.279 per a les edicions en espa-●●
nyol, anglès i francès, respectivament.

Formulari d’adhesió individual. A més de la seua divulgació per mitjà del correu electrònic, el formulari d’adhesió indivi-●●
dual ha tingut 509, 444 i 452 descàrregues en les versions espanyol, anglès i francès, respectivament.

Resolucions i declaracions. Disposa de més de 7.000 visitants i 5.700 descàrregues de documents.●●

Tesis. El juny de 2008, es va afegir la secció “INVESTIGAR” dedicada a publicar una relació de tesis o treballs d’in-●●
vestigació de membres de la Xarxa Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni que destaquen per la seua aplicació a la 
protecció i/o salvaguarda del patrimoni cultural i natural. L’interès d’aquesta nova secció es reflecteix en les 3.618 visites 
i 1.823 descàrregues d’arxius, respectivament, durant mes i mig des de la publicació.

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol

132.504

156.062
147.751

154.597

171.223
185.395

91.585

17.687 15.759
25.187

30.801 25.884

17.389
9.248

VISITES VISITANTS
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7.3.4.4. Punts d’accés
Al lloc web de FUUP s’ha accedit des de 31.863 adreces IP diferents (increment del 191,66%).

7.3.4.5. Visibilitat de la Universitat Politècnica de València

Des del lloc web <universidadypatrimonio.net> s’han produït més de 700 accessos a la pàgina web de la Universitat 
Politècnica de València.

Això, junt amb la divulgació per correu electrònic, promocionen la visibilitat de la pàgina web de la UPV, i de la mateixa 
universitat, en un àmbit internacional.

7.3.5. Butlletí electrònic FUUP

7.3.5.1. Introducció

El Butlletí Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni és una publicació electrònica periòdica (quinzenal) registrada per 
l’Editorial de la Universitat Politècnica de València que s’edita en tres idiomes: anglès (ISSN 1887-1672), espanyol (ISSN 
1887-1658) i francès (ISSN 1887-1666).

El seu objectiu és informar i reflectir l’activitat de la Xarxa Fòrum UNESCO així com de la UNESCO mitjançant la divulgació 
dels treballs o projectes realitzats pels membres d’aquesta xarxa i de les notícies o esdeveniments de la mateixa UNESCO.

A continuació, es presenta l’estructura, el contingut, la divulgació i les estadístiques del butlletí Fòrum UNESCO – Univer-
sitat i Patrimoni respecte a l’any 2008.

7.3.5.2. Estructura i contingut

Totes les notícies incloses en el Butlletí Fòrum UNESCO es publiquen en les tres edicions: espanyol, anglès i francès; 
per la qual cosa habitualment es requereix professorat de la UPV per a la traducció. De manera anàloga ocorre amb les 
activitats del Butlletí Fòrum UNESCO, tot i que només es tradueix el titular.

Les activitats, projectes i notícies del butlletí Fòrum UNESCO es classifiquen en les àrees temàtiques següents: 

1. Notícies sobre Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni (FUUP)

2. Notícies sobre la Convenció del Patrimoni Mundial

3. Notícies sobre unes altres convencions de la UNESCO relatives a la cultura

4. Notícies sobre museus

5. Notícies sobre patrimoni cultural

6. Notícies sobre unes altres convencions relatives al patrimoni natural

7. Notícies sobre patrimoni natural

8. Activitats del director general de la UNESCO sobre patrimoni natural i cultural

9. Premis, beques, concursos i llocs de treball

10. Diversos
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7.3.5.3. Divulgació

El Butlletí Fòrum UNESCO, en les tres edicions, es publica en format PDF al lloc web de Fòrum UNESCO – Universitat i 
Patrimoni però a diferència d’uns altres anys, s’elabora un arxiu distint per a cada àrea temàtica, i reduir considerablement 
la grandària d’arxiu i facilitar-ne així la descàrrega, sobretot en països menys desenvolupats.

Cada vegada que se n’edita un número es realitza un comunicat mitjançant correu electrònic a tots els membres i contac-
tes de la Xarxa Fòrum UNESCO (700 persones aproximadament), junt amb el personal interessat de la UPV.

El número 1 del Butlletí de Fòrum UNESCO es va realitzar pel gener de 2006 i al final d’aquest curs 2007-2008 seran 31 
els números divulgats. 

7.3.5.4. Estadístiques

Les estadístiques s’han realitzat sobre les descàrregues del lloc web de Fòrum UNESCO, el nombre d’activitats i el nom-
bre de notícies per edició.

Lloc web Fòrum UNESCO <universidadypatrimonio.net>.

El Butlletí de Fòrum UNESCO disposa de la mitjana següent de descàrregues del lloc web de Fòrum UNESCO:

Boletín Forum UNESCO  3.284 descàrregues●●

Forum UNESCO Newsletter  3.190 descàrregues●●

Bulletin Forum UNESCO  2.279 descàrregues●●

7.3.5.5. Activitats i notícies 

La relació de nombre d’activitats i notícies dels butlletins de Fòrum UNESCO es mostra en la figura i taula següents:

eDició butlletí fuup nRe. D'activitats nRe. De notícies
Núm. 19, 8 octubre 2007 37 83
Núm. 20, 14 novembre 2007 79 136
Núm. 21, 5 desembre 2007 48 87
Núm. 22, 16 gener 2008 41 78
Núm. 23, 15 febrer 2008 17 74
Núm. 24, 3 març 2008 60 81
Núm. 25, 14 març 2008 19 27
Núm. 26, 18 abril 2008 44 81
Núm. 27, 16 maig 2008 42 50
Núm. 28, 3 juny 2008 20 22
Núm. 29, 19 juny 2008 16 38
Núm. 30, 7 juliol 2008 24 57
TOTAL 447 814
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7.3.6. Activitats

7.3.6.1. Treballs d’investigació: tesis i projectes

Defensa De tesi “La Lonja De VaLencia Patrimonio De La HumaniDaD: estuDio Histórico-técnico y con-• 
serVatiVo DeL aLfarje De La saLa DoraDa”

Gener 2008

Doctoranda: María Montserrat Martínez Valenzuela

Directors: Dra. María Victoria Vivancos Ramón; Dep. Conservació 
i Restauració de Béns Culturals; Dr. Manuel Jesús Ramírez Blanco. 
Dep. Construccions Arquitectòniques.

Aquesta tesi va ser defesa el 30 de gener de 2008 i qualificada cum laude per unanimitat. A més, el tribunal va proposar 
a la doctoranda publicar-ne la investigació i executar el procés d’intervenció a l’enteixinat.

Defensa De La tesi “Los moDeLos DigitaLes en La arquitectura, DesarroLLo DeL Proyecto e  inVesti-• 
gación PatrimoniaL. PaLacio reaL De VaLencia: anáLisis y reconstrucción VirtuaL sobre La PLanta De 
Vicente gascó De 1761”

Juny 2007

Doctorand: Juan Carlos Piquer Cases

Directora: Dra. Concepción de Soto Arándiga. Dep. Expressió Gràfica Arquitectònica

En aquesta tesi doctoral es va realitzar una doble labor investigadora; d’una banda, establir un ús metodològic dels 
models digitals per a l’arquitectura i, de l’altra, mostrar una aplicació per a la recuperació virtual d’un conjunt patrimonial 
desaparegut. S’hi va pretendre obrir una via d’investigació gràfica inèdita sobre el Palau Reial de València, però, a més, 
en estudiar un edifici desaparegut que va ser referent en la història d’un poble, s’ajusta a la filosofia de la UNESCO que 
reclama la necessitat de construir el futur sobre les bases d’un coneixement ampli i crític del passat.

El tribunal va qualificar la tesi cum laude per unanimitat i la proposà per a Premi Extraordinari de la UPV, i va animar el 
doctorand a continuar-hi la investigació.

Projecte  “Vigías DeL Patrimonio: aPaDrinar un bien De interés cuLturaL (bic)”• 

Prof. Dra. Concha de Soto Arándiga

Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni pretén desenvolupar el concepte de vigies del patrimoni que consisteix en la 
tutela de béns patrimonials en l’àmbit de l’ensenyament mitjà i universitari, i conscienciar del valor del patrimoni cultural 
els estudiants joves.
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Amb aquest projecte pretenem educar, motivar, involucrar i sensibilitzar els nostres joves amb la figura de vigies del patri-
moni, creades des dels col·legis i universitats, amb la col·laboració del professorat, pedagogs, especialistes en patrimoni 
i associacions interessades a fomentar la salvaguarda del patrimoni. 

L’institut d’educació secundària Professor Broch i Llop, de Vila-real (Castelló), és el primer centre de la Comunitat Va-
lenciana on es programa, per al pròxim curs, un treball interdisciplinari i complet, que es portarà a cap per alumnes i 
professorat, que proposa, per a aquesta primera experiència, les restes de la muralla que delimita la ciutat fundacional de 
Vila-real, de què el seu element més destacat és la preexistència de l’anomenada Torre Motxa.

Projecte PaLacio reaL De VaLencia, La Historia De un reencuentro: ProPuesta De DiVuLgación De La • 
inVestigación

Prof. Dra. Concha de Soto Arándiga 

L’any 2010 es commemoren els 200 anys de la destrucció del 
Palau Reial de València durant la Guerra del Francès. Aquesta 
nefasta fita va esborrar de la memòria l’únic referent físic de la 
identitat pròpia del poble valencià, perduda políticament un segle 
abans. 

Amb motiu del bicentenari de la destrucció del Palau Reial de Va-
lència, Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni, proposa unir-se 
a les possibles celebracions i emprèn aquesta iniciativa presen-
tant, de manera institucional, un projecte d’investigació i divulga-
ció audiovisual, amb vocació universal, basat en les últimes inves-
tigacions realitzades sobre aquest conjunt edilici desaparegut.

Projecte La bLanca. guatemaLa • 

Dates: Novembre – Desembre 2007

Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni col·labora amb aquest camp de treball en les diferents edicions. El camp de 
treball es desenvolupa al Petén guatemalenc. 

L’objectiu principal d’aquest treball és realitzar un estudi arqueològic. A partir dels vestigis constructius i materials trobats a 
La Blanca es reflexiona sobre quines van poder ser les causes de les successives transformacions que s’han documentat 
al lloc després de la minuciosa excavació dels nivells de solsida i del mantell vegetal que el va mantenir ocult durant tants 
anys.

D’altra banda, es procura restaurar i conservar els revestiments interiors dels diversos espais excavats a l’Acròpoli –als murs 
de la qual es troba un gran nombre de grafits prehispànics de gran qualitat– a més de realitzar alçaments arquitectònics.
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Finalment, l’estudi del material ceràmic, del material lític i l’estudi preliminar de restes òssies ha sigut determinant per a 
poder confirmar el principal període d’ocupació del lloc i establir connexions regionalment, un dels objectius principals de 
la investigació.

cité internationaLe uniVersitaire De Paris: fonDation emiLe et Louise DeutscH De La meurtHe• 

Dates: 10 al 28 de setembre de 2007

Lloc: Cité Internationale de París

Organitza: Juan José Martínez Boquera. Dep. Construccions Arquitectòni-
ques. UPV

Col·labora: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni

Aquest projecte va consistir en un camp de treball per a realitzar un estudi 
tècnic, alçament de plànols i preses de dades de l’edifici Fondation Emile et 
Louise Deutch de la Meurthe, de la ciutat universitària de París, realitzat per 
set alumnes de l’Escola Tècnica Superior de Gestió en l’Edificació de la UPV.

7.3.6.2. Informes tècnics

“estuDio DeL conteniDo De HumeDaD De Vigas De maDera De Distintas esPecies Por meDio De La técnica • 
no DestructiVa DeL georraDar “

IV Congreso Nacional i I Congreso Ibérico de AGROINGENIERÍA 2007, realitzat a Albacete, Espanya entre el 4 – 6 se-
tembre 2007.

Autors: Rodríguez-Abad I. (Departament de Construccions Arquitectòniques. UPV), Martínez-Sala R. (Departament de 
Física Aplicada. UPV), García-García F. (Departament de Geodèsia i Cartografia. UPV), Díez R. (Institut Nacional d’In-
vestigacions Agràries), Capuz R. (Departament de Construccions Arquitectòniques. UPV ), Tort I. (Departament de Física 
Aplicada. UPV).

Resum: El contingut d’aigua de la fusta és un dels factors que influeix en gran mesura en la majoria dels processos de 
transformació i en la seua utilització. La forma habitual de mesurar la humitat de la fusta és l’ús d’un higròmetre, especi-
alment en una estructura. Aquest treball analitza l’aplicació del georadar, per a determinar la humitat en bigues de fusta 
in situ. Aquesta tècnica s’aplica i amb bons resultats en camps d’investigació molt diversos, per la rapidesa, senzillesa i 
respecte amb el material. En aquest cas, s’ha emprat el georadar per a l’anàlisi de la presència d’humitat elevada en una 
peça estructural, ja que està comprovat que en aquest cas la humitat pot ser indici o causa de l’aparició de danys produïts 
per xilòfags, de manera que amb aquesta tècnica disposarem d’un mitjà eficaç per a l’anàlisi d’estructures que són objecte 
de rehabilitació d’una manera no destructiva.
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Projecte: “integración De técnicas aVanzaDas no DestructiVas De eVaLuación De maDera estructu-• 
raL en La reHabiLitación y conserVación De eDificios PatrimoniaLes”

Desenvolupament del projecte interdisciplinari del programa de suport a la investigació i desenvolupament de la UPV 
(PAID-05-07) després de la dotació econòmica.

Investigador principal: Javier Benlloch Marco, Departament de Construccions Arquitectòniques de la UPV.

Resum: Durant el període de desenvolupament d’aquest projecte s’analitzen les diferents manifestacions patològiques 
dels materials constructius d’edificis històrics, i ens centrem principalment en la fusta. Aquestes anàlisis, d’una banda, 
es portaran a cap mitjançant la utilització de tècniques conegudes (resistògraf i ultrasons) i, de l’altra, amb tècniques 
innovadores geofísiques (georadar) amb l’objectiu de millorar els resultats que es dedueixen dels mètodes clàssics. Les 
investigacions es realitzaran en una primera fase al laboratori, per a més tard aplicar els resultats i intervenir en casos 
reals, per mitjà de procediments nous dins dels camps de la restauració en construccions arquitectòniques (cobertes, for-
jats, cassetonats i teginats). Tot això amb l’objectiu fonamental de desenvolupar una metodologia científica no destructiva 
que siga aplicable a la nostra experiència i a qualsevol altre monument o edifici patrimonial amb elements constructius de 
fusta estructural susceptible de ser rehabilitat o intervingut i d’aquesta manera millorar el protocol de classificació de fusta 
estructural segons la normativa europea.

títoL DeL trebaLL: “estuDio De La Variación DeL conteniDo De HumeDaD en Vigas De Pino gaLLego Por • 
meDio De La técnica no DestructiVa DeL georraDar”

II Jornades d’Investigació en Construcció, fet a Madrid entre el 22-24 de maig de 2008.

Autors: Rodríguez-Abad I. (Departament de Construccions Arquitectòniques. UPV) (P), Martínez-Sala R. (Departament de 
Física Aplicada. UPV), Capuz R. (Departament de Construccions Arquitectòniques. UPV), García-García F. (Departament 
de Geodèsia i Cartografia. UPV), Díez R. (Institut Nacional d’Investigacions Agràries).

Resum: La variació de la quantitat d’aigua en una mateixa peça de fusta fa que se’n modifiquen considerablement les 
propietats físiques i mecàniques. L’objectiu d’aquest treball és estudiar la influència de la variació del contingut d’humitat 
en les velocitats de propagació de les ones electromagnètiques en 22 bigues de pi gallec (Pinus pinaster ait), ja que 
aquesta fusta s’usa comunament en l’edificació a Espanya. Per a això, s’aplicà una tècnica geofísica no destructiva ba-
sada en l’anàlisi de la reflexió d’ones electromagnètiques, georadar, i es va emprar una unitat SIR10H amb una antena 
d’1.5 GHz. Les bigues, que inicialment presentaven un contingut d’humitat del 100 % del seu pes anhidre, se sotmeteren 
a un procés d’assecatge que s’interrompia en distints moments per a realitzar mesuraments amb georadar i pesatges. 
D’aquesta manera s’obtingueren registres per a distints graus d’humitat en un rang d’humitats comprès entre el 100 % i 
aproximadament el 10 %. Els resultats obtinguts en aquest treball fan palès que el georadar pot ser considerat com un 
instrument útil per a l’estudi de l’evolució del contingut d’humitat de bigues de fusta, ja que és possible detectar la variació 
d’humitat que experimenten per mitjà de l’estudi de la variació de la velocitat de les ones electromagnètiques. Això és 
crucial en el cas d’estudiar bigues de fusta col·locades en edificis històrics per tractar-se d’una tècnica no invasiva.
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títoL DeL trebaLL: “LocaLización DeL foso De La muraLLa cristiana De VaLencia meDiante La técnica no • 
DestructiVa DeL georraDar en eL entorno Próximo DeL PortaL De quart”

IX Congrés Internacional de Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic i Edificació, fet al juliol de 2008 a Sevilla.

Autors: Ramírez M. (Departament de Construccions Arquitectòniques. UPV); Benlloch J. (Departament de Construccions 
Arquitectòniques. UPV), García-García F. (Departament de Geodèsia i Cartografia. UPV), Martínez-Sala R. (Departament 
de Física Aplicada. UPV), Rodríguez-Abad I. (Departament de Construccions Arquitectòniques. UPV).

Resum: En el present treball es mostra el resultat de l’estudi geofísic realitzat amb l’objecte de localitzar les possibles res-
tes del fossat de la muralla cristiana de València a l’entorn pròxim de les torres de Quart (s xv) i determinar la geometria del 
talús de la cimentació de les torres. Aquestes torres eren un antic portal de la muralla i és avui en dia un dels monuments 
més singulars i representatius de la ciutat de València (Espanya). En aquest estudi geofísic s’emprà l’equip de georadar 
GSSI model SIR-3000, amb antenes de freqüència de 100 MHz i 200 MHz. Els resultats de l’estudi van mostrar que no 
es podia extraure cap conclusió quant a la geometria del talús de la cimentació de les torres, ja que no se’n va apreciar 
cap evidència de l’existència en els radargrames, però sí es va poder conèixer que al sòl d’aquestes no hi havia cap buit 
ni elements soterrats. Així mateix, es va detectar i localitzar amb gran claredat les restes del fossat de l’antiga muralla 
cristiana a l’entorn pròxim de les torres i es va apreciar fins i tot l’existència d’una canalització que hi discorre pel fons.

7.3.6.3. Col·laboració en congressos, seminaris, jornades i exposicions

Presentació DeL ix congrés internacionaL De reHabiLitació DeL Patrimoni arquitectònic i eDificació• 

Data: 18 octubre 2007

Lloc: Palau de Carles V, Alhambra de Granada, Espanya

Organitza: Centre Internacional per a la Conservació del Patrimoni; Institut Andalús de Patrimoni Històric; Fòrum UNES-
CO – Universitat i Patrimoni (UPV); Col·legi Oficial d’Arquitectes de Granada; Universitat de Granada; Patronat de La 
Alhambra i Generalife

xxViii reunió D’associacions i entitats Per a La Defensa DeL Patrimoni cuLturaL i eL seu entorn. • 
situació i futur DeL Patrimoni ruraL a esPanya

Data: 9 a 11 de novembre 2007

Lloc: Vigo, Espanya

Organitza: Hispania Nostra; Asociación Amigos de los Pazos 

Col·laboren: Excma. Diputació de Pontevedra; Excm. Ajuntament de Vigo; Turisme Rías Baixas; Cambra de Vigo; Fòrum 
UNESCO – Universitat i Patrimoni
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En aquesta reunió es va reiterar l’exigència d’assegurar el compliment de la finalitat protectora de la legislació vigent sobre 
el patrimoni cultural, que sempre ha de prevaler sobre la normativa i el planejament urbanístics, els quals han de seguir 
les directrius imposades per aquella. Amb aquesta finalitat, es va proposar atribuir a l’administració cultural la competència 
d’informar amb caràcter preceptiu i vinculant sobre qualsevol decisió, de caràcter general, parcial o singular, d’aprovació 
definitiva del planejament urbanístic en els conjunts històrics, zones arqueològiques i llocs històrics definits conforme a la 
Llei del Patrimoni Històric Espanyol vigent, així com dels seus equivalents en les respectives legislacions autonòmiques. 
En aquest àmbit no ha d’acceptar-se cap resolució de les administracions urbanístiques competents (autonòmiques i 
locals) que no vinga expressament avalada per l’administració cultural. El patrimoni cultural, pels seus valors específics, 
igual que el natural, no pot subordinar-se ni resultar alterat per decisions administratives preses per qui no té la compe-
tència tècnica necessària per a valorar adequadament l’afecció a aquests valors. 

reunió anuaL cicoP esPaÑa 2008• 

Data: 8 de juliol de 2008

Lloc: Real Alcázar de Sevilla

Organitza: CICOP ESPAÑA

reunió anuaL De La feDeració internacionaL De centres cicoP• 

Data: 10 de juliol de 2008

Lloc: Real Alcázar de Sevilla

Organitza: Federació Internacional de Centres CICOP

ix congrés internacionaL De reHabiLitació DeL Patrimoni arquitectònic i eDificació• 

Dates: 9 - 12 juliol 2008

Lloc: Sevilla, Espanya

Organitza: El Centre Internacional per a la Conservació del Patrimoni, l’Institut Andalús del Patrimoni Històric, el Patronat 
del Real Alcázar de Sevilla i el Fòrum UNESCO -Universitat i Patrimoni (UPV).

El Centre Internacional per a la Conservació del Patrimoni (CICOP) va reunir a Sevilla un miler d’experts de tot el món 
després de les edicions realitzades des de 1992 (2 a Espanya, 2 a l’Argentina, Cuba, Paraguai i Itàlia).

La multidisciplina, la investigació i la tecnologia han decantat tot el debat teòric de l’última dècada i han produït un avenç 
espectacular en les distintes metodologies i experiències concretes, que han produït una evolució sense precedents amb 
resultats autènticament eficaços entorn de la conservació del patrimoni cultural.
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No obstant això, l’avenç en els últims anys ha plantejat la necessitat de programar el manteniment després de la inter-
venció, i establir rutines de control i seguiment del patrimoni cultural intervingut, a partir de les quals s’han establit plans 
preventius que han generat polítiques de sostenibilitat basades en una gran rendibilitat social i econòmica.

En aquest congrés es va plantejar, per a debat i perfeccionament, un nou paradigma patrimonial basat en la gestió 
del coneixement acumulat.

jornaDes: eL Vi Patrimoni De La Humanitat 2008• 

Dates: 30 de juny, 1 i 2 de juliol de 2008

Lloc: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni (UPV)

Impartides per María Dolores Climent Morató

Les primeres Jornades El Vi Patrimoni de la Humanitat, tractaren diversos 
temes, com ara tecnologia aplicada a l’enologia; la criança en barrica; ela-
boracions especials; el conreu de la vinya; varietats autòctones i foranes; la 
percepció dels sentits, color, aroma i gust; la botella i el tap; alguns defectes 
freqüents; la fitxa de tast, tipus de valoració; vins d’alta gamma famosos; 
elaboració de vins escumosos: el cava.

Durant el desenvolupament d’aquestes jornades es va practicar el tast de vins varietals i el maridatge de vins i aliments.

reunió PreParatòria DeL màster internacionaL De gestió integraDa De ciutats i Patrimoni munDiaL• 

Dates: 26 i 27 de juny de 2007

Lloc: Universitat Politècnica de València

Organitza: Manuel Jesús Ramírez Blanco

Col·labora: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni

En aquestes jornades preparatòries del màster van participar el Centre de Patrimoni Mundial de la UNESCO, la Comissió 
Nacional Espanyola de Cooperació amb la UNESCO, l’Ajuntament de Baeza, l’Ajuntament de Còrdova, l’Ajuntament de 
La Laguna, l’Ajuntament de Guanajuato, el Ministeri de Cultura d’Espanya, la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència, 
ICOMOS-Espanya, ICCROM-Roma, la Universitat Politècnica de València, la Universitat Politècnica de Madrid, la Univer-
sitat d’Oviedo, la Universitat de Salamanca, la Universitat de Washington, la Direcció dels Edificis i Monuments Nacionals 
(Portugal), la Universitat Lusíada (Lisboa, Portugal), la Universitat de Guanajuato (Mèxic), el Govern de Veracruz (Mèxic), 
la Universitat de Xalapa (Mèxic), la Universitat de Buenos Aires (Argentina), la Universitat de San Carlos de Guatemala, 
la Universitat de Mèxic (UNAM) i la Universitat Central de l’Equador.
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Aquest màster internacional es pretén impartir en zones geograficoculturals afins; i es planteja en el marc de la regió 
espanyola i iberoamericana, per tal d’afavorir la participació i compartir projectes conjunts. L’alumnat que haja conclòs els 
ensenyaments teòrics del màster realitzarà pràctiques l’últim curs en una ciutat Patrimoni de la Humanitat, tutelades pel 
professorat del màster.

simPosi internacionaL: comPartint eL nostre Patrimoni: nous rePtes Per a La conserVació i Protec-• 
ció DeLs LLocs i gestió DeL turisme

Dates: 7 - 10 febrer 2008

Lloc: València, Espanya

Organitza: la UNESCO i la Universitat Politècnica de València

Col·labora: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni

Aquest simposi internacional forma part del programa d’intercanvis universitaris Compartir el Nostre Patrimoni (SOH - 
Sharing Our Heritage) (2005-2008) finançat per la Unió Europea i el Govern australià. 

Les intervencions van cobrir qüestions com ara el patrimoni mundial en l’època de la globalització, les associacions publi-
co-privat per la conservació, visions oposades entre els donants i els conservadors, com es pot reconciliar els interessos 
divergents de les estratègies dels convenis internacionals i de les polítiques de les comunitats locals?, com la durabilitat 
pot correspondre a les estratègies de comercialització dels llocs inscrits en la llista de patrimoni mundial?, la conservació 
preventiva com a estratègia innovadora per a la durabilitat, i la interpretació del patrimoni i els seus límits.

Hi van participar vuit universitats pertanyents al programa SOH: la Universitat de Charles Darwin (CDU); la Curtin Uni-
versity of Technology (CUT); la Universitat de Deakin i la Universitat de Western Sydney (UWS) a Austràlia; el Centre 
Internacional Raymond Lemaire per a la Conservació (RLICC); la Universitat Catòlica de Lovaina (KUL) (Bèlgica); la Uni-
versitat Tècnica de Brandenburg (BTU), Cottbus, Alemanya; la University College Dublin (UCD), Irlanda, i la Universitat 
Politècnica de València (UPV), Espanya, així com estudiants, professionals del patrimoni i les persones que estudien o 
treballen en temes relacionats amb la gestió de patrimoni natural i cultural.

concurs escoLar De Dibuixos De Drets Humans De La comunitat VaLenciana 2008• 

Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni va ser invitat per la Fundació de Drets Humans de la Comunitat Valenciana 
per a participar en el jurat que va resoldre els premis del Concurs Escolar de Dibuixos de Drets Humans de la Comunitat 
Valenciana 2008 en què participaren 10.000 escolars i se seleccionaren 10 finalistes. 

iii congrés internacionaL De Patrimoni cuLturaL i cooPeració aL DesenVoLuPament. museu nacionaL • 
D’antroPoLogia. ciutat De mèxic

Dates: 5, 6 i 7 de març de 2008

Lloc: Museu Nacional d’Antropologia. Ciutat de Mèxic
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Organitza: Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament; Fòrum UNESCO – Universitat i 
Patrimoni (UPV); Institut Universitari de Restauració del Patrimoni (UPV); Departament d’Història de l’Art (UV); Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura (UPM); Fundació La Llum de les Imatges (Conselleria de Cultura. Generalitat Valencia-
na); Institut Andalús del Patrimoni Històric (Conselleria de Cultura. Junta d’Andalusia); Institut Nacional d’Antropologia i 
Història de Mèxic.

En aquest congrés es van tractar els aspectes següents relacionats amb la gestió del patrimoni cultural i el desenvolupa-
ment local:

Models i experiències de desenvolupament local a partir de la gestió sostenible del patrimoni cultural. ●

Problemàtica dels indicadors de plans de desenvolupament local basats en l’aprofitament dels recursos culturals. ●

Enfortiment institucional i governabilitat, a escala local, i gestió sostenible del patrimoni cultural. ●

La participació va tenir un ampli ressò en països de l’àmbit llatinoamericà i es va concretar en trenta-sis comunicacions.

exPosició  internacionaL  sobre  Patrimoni  arquitectònic:  “eL  PortaL  i  Les  torres  De  quart  De • 
VaLència”

Dates: gener de 2007

Lloc: Universitat Lusíada, Lisboa, Portugal

Direcció: Nuno Rui da Fonseca Santos Pinheiro, Javier Benlloch Marco, Manuel Jesús Ramírez Blanco

Col·labora: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni

L’exposició, realitzada per investigadors i alumnes de la UPV, estructurada en nou capítols, mostrà des de la gènesi de la 
ciutat de València fins al moment en què es construeix la muralla del segle xiv i el Portal de Quart; el procés constructiu, 
els usos i transformacions, i, finalment, la descripció de la intervenció realitzada en els anys 2006-2007.

Aquesta exposició va acostar aquest monument de vital importància en la història de la ciutat a un públic general.

tercera mostra PLàstica D’estuDiants De niVeLL mitjà De córDoba. “ser como soy. ser corDobés. • 
efectos secunDarios”

Dates: 5 al 26 d’octubre de 2007

Lloc: Centre Cultural General Paz, Córdoba, Argentina

Organitza: Secretaria d’Extensió i Recursos Humans Universitat Blas Pascal

Col·labora: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni (UPV)

Patrocinen: Fons Nacional de les Arts, Govern de la Província de Córdoba, Cultura Córdoba Ciutat, Ajuntament de Cór-
doba i Radio Pascal
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En aquesta exposició, dirigida per Jorge Cuello, es van mostrar imatges entorn de la idiosincràsia dels habitants de Cór-
doba i va incloure una actuació del grup de teatre La Peluquería.

cicLe De teLeViDeoconferències: fòrum De cuLtures a amèrica LLatina• 

Dates: setembre a novembre de 2007

Lloc: seu del campus de la Universitat Blas Pascal, Córdoba, Argentina

Organitza: Universitat Blas Pascal, Córdoba, Argentina

Col·labora: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni (UPV)

En aquest cicle es van tractar els temes següents: 

Amèrica Llatina i la interdependència global, la contribució llatinoamericana per a la pau, referència a les metes del  ●
mil·lenni per a totes les teleconferències; el rol de la dona per a la pau

Educació i ciència: El dret universal a l’educació. Alfabetització. Escoles rurals ●

Aigua: Dret humà a l’aigua, l’aigua per a les cultures ●

Desenvolupament basat en el coneixement ●

Dignitat humana. Dret a la salut. Qualitat de vida ●

Drets humans i justícia global. Els drets humans a través de l’art ●

Drets dels pobles indígenes, de les dones, dels infants, dels majors i dels immigrants ●

minga coraL 2007• 

Organitza: Universitat Blas Pascal, Córdoba, Argentina i ADICORA

Col·labora: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni (UPV) 

La minga és un costum mil·lenari, d’origen essencialment natiu i camperol, que consisteix en l’ajuda desinteressada que 
presten uns veïns a uns altres en labors de diferent naturalesa, com ara la sembra, la collita i la construcció de cases. És 
un ritual de fusió, de germandat i una de les màximes expressions de solidaritat social. Amb aquest esperit es concep la 
Minga Coral, una trobada que convoca membres de corals de diferents llocs a un ritus comú, agermanats en el cant coral 
i conjugant tots els valors i les tradicions de la minga.

cicLe De concerts 2007 munDo sonoro. numen cuarteto De cuerDas• 

Dates: setembre a novembre de 2007

Lloc: Córdoba, Argentina

Organitza: Universitat Blas Pascal, Córdoba, Argentina
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Col·labora: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni (UPV)

Numen Cuarteto de Cuerdas es va formar a l’agost de 2001 per músics de Córdoba per la necessitat artística d’abordar el 
repertori de la música de cambra. Des d’aleshores han interpretat obres de distintes èpoques i estils i s’han perfeccionat 
com a quartet. Des de l’any 2003 tenen el suport institucional de la Universitat Blas Pascal, a través de la seua Secretaria 
d’Extensió i Recursos Humans.

4t congrés euroPeu sobre inVestigació arquitectònica i urbana. eurau 08: Paisatge cuLturaL• 

Dates: 16, 17, 18 i 19 de gener 

Lloc: Escola Tècnica Superior d’Arquitectura a la ciutat universitària de Madrid, Real Sitio de Aranjuez i Círculo de Bellas 
Artes de Madrid 

Organitza: Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat Politècnica de Madrid ETSAM/UPM.

Col·laboren: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni (UPV), Escola Nacional Superior d’Arquitectura de Marsella ENSA, 
l’Escola Nacional Superior d’Arquitectura i Paisatge de Lilla i l’Associació d’Instituts Superiors d’Arquitectura de Brussel-
les, Lieja i Mons ISAI, amb el suport del Ministeri d’Educació i Ciència d’Espanya.

El programa EURAU expressa l’esforç d’un ampli grup de professors i investigadors universitaris, impulsat inicialment pel 
Ministeri de Cultura i Comunicació de França, per a promoure fòrums de trobada en l’àmbit europeu. L’acrònim EURAU 
descriu la confluència d’objectius, EU d’Europa, R de Recerca, A d’Arquitectura i U d’Urbanisme, que el motiven genèri-
cament. 

Aquestes noves jornades s’emmarcaren dins d’un criteri de continuïtat amb les edicions precedents de Marsella, maig de 
2004, de Lilla, novembre de 2005, i de Brussel·les, octubre de 2006.

Es van tractar les àrees temàtiques següents: Sobre l’acció: Paisatges de la modernitat; Sobre el coneixement: Paisatges 
del temps, i Sobre la formació: Paisatges interdisciplinaris.

i trobaDa  internacionaL De Professors De Projecte finaL De carrera en  L’àmbit  De  La  tituLació • 
D’arquitecte tècnic

Data: 23-25 d’abril de 2008

Lloc: ETS Gestió en l’Edificació, UPV

Organitza: ETS Gestió en l’Edificació, UPV

Col·labora: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni

Professors procedents de setze escoles d’universitats espanyoles públiques i pri-
vades i de cinc universitats estrangeres d’Alemanya, Dinamarca, Itàlia, Finlàndia 
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i Bèlgica. Fins a un total de setanta assistents participaren en les exposicions i debats que es van realitzar durant les 
sessions de la trobada.

L’objecte d’aquesta trobada se centra en la posada en comú de les metodologies docents que s’empren en els distints 
centres on s’imparteix la titulació d’Arquitecte Tècnic, l’anàlisi de les necessitats que demanda la societat, per tal d’adaptar 
els programes docents a una inserció laboral adequada dels nostres egressats i, l’elaboració de propostes que optimitzen 
els models actuals amb vista a la implantació dels nous plans d’estudi conduents a la titulació d’Enginyer d’Edificació.

7.3.6.4. Publicacions

Durant el curs acadèmic 2007-2008, Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni ha col·laborat en l’edició de les publicaci-
ons següents:

Benlloch Marco, J.; Ramírez Blanco, M.J.; Santos Pinherio, N. (dir.).  ● El Portal y las Torres de Quart de Valencia 

(s. xv): [exposició internacional sobre patrimoni arquitectònic]. València: Universitat Politècnica de València, 2007. 
157 p.  ISBN 978-84-8363-211-6.

Vidal Lorenzo, C.; Gaspar Muñoz, C. (ed.). ●  La Blanca y su entorno: cuadernos de arquitectura y arqueología 

maya. València: Editorial UPV.  201 p. ISBN 978-84-8363-210-9.

Congrés Internacional de Patrimoni Cultural i Cooperació al Desenvolupament (3r. 2008. Mèxic DF). [Actes del] III  ●
Congrés Internacional de Patrimoni Cultural i Cooperació al Desenvolupament: 5, 6 i 7 de març de 2008, Museu 
Nacional d’Antropologia. Ciutat de Mèxic. València: Editorial UPV, 2008. 309 p. ISBN 978-84-482-4898-7.

7.3.7. Biblioteca, hemeroteca i arxiu d’investigació
Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni (FUUP) disposa d’un fons de documents especialitzats en patrimoni, tant en 
format imprès com en format electrònic, que per les seues característiques i especialització són molt difícils d’obtenir en 
qualsevol altra biblioteca, hemeroteca o centre de documentació.

Aquest fons es classifica, segons l’origen i les característiques dels documents, en:

Fons de biblioteca, que inclou principalment monografies, manuals, catàlegs culturals i publicacions de congressos,  ●
seminaris i jornades realitzats tant nacionalment com internacionalment.

Respecte a aquest fons, cal fer un esment especial a la donació de publicacions sobre disciplines relacionades amb el 
patrimoni cultural realitzada per la professora de la Universitat Politècnica de València, María José Viñals Blasco, i que 
s’incorporaran pròximament al catàleg de la biblioteca.

Fons d’investigació, que inclou memòries i informes de projectes i treballs d’investigació, tesis doctorals i treballs de  ●
DEA relacionats amb el patrimoni cultural. 

Fons d’hemeroteca, que inclou publicacions periòdiques especialitzades en patrimoni mundial. ●
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EsDEVENiMENt Data assistÈNCia
EXPOSICIÓ H. R. Giger, a la sala d'exposicions   18.10.07 - 05.12.07 11.819
Signatura de catàlegs de H. R. Giger 19.10.07 250
CONCERT Otoño de Marisa Blanes, al Paranimf 16.10.07 93
AULA – Genealogia, Heràldica i Nobiliària, al CFP (diverses aules de la UPV) 16.10.07 - 27.05.08 11
AULA – Taller de Poesia II, al CFP 23.10.07 - 27.05.08 20
AULA – Taller de Poesia I, al CFP 24.10.07 - 28.05.08 10
AULA – Taller d'escenes dramàtiques en llengua anglesa, al CFP 24.10.07 14
AULA – Taller de Poesia en Valencià, al CFP 25.10.07 - 22.05.08 5
AULA – Taller d'iniciació a la interpretació, al CFP 25.10.07 13
EXPOSICIÓ – “Encreuament de mirades”, a la sala d'exposicions del Jadí 
Botànic de València 08.11.07 - 16.12.07 337
AULA – Taller d'iniciació al vídeo digital, al CFP 19.11.07 - 29.11.07 18

FEstiVal DE JaZZ
I Concurs Joves Músics, al Paranimf 19.11.07 120
Andrés Belmonte, al Paranimf 20.11.07 80
Jesús Santandreu (quartet), al Paranimf 20.11.07 80
Joaquim Kühm, al Paranimf 21.11.07 280
Aldo López Gavilán 22.11.07 180
Grupo Railes Blues Band 22.11.07 180
Pardo, Benavent i Di Geraldo, al Paranimf 23.11.07 510

CONFERÈNCIA - "Lost & Found", a càrrec de Piller i Keller, al Paranimf 26.11.07 118
CONCERT - DÚO PARAÍSO, al Paranimf 04.12.07 19
EXPOSICIÓ – "20 anys, 20 Erasmus", a la Sala d'Exposicions 13.12.07 - 28-01-08 578
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE Poliversos. Taller de poesia en valencià de 
la UPV, a Octubre Centre de Cultura Contemporània 17.12.07 8
CONCERT - Zambomba Al Son de Jerez, al Paranimf 18.12.07 42
CONCERT - Grup de Cambra, al Paranimf 19.12.07 77
CONCERT - Banda UPV – Música de cine IV edició, al Paranimf 20.12.07 116
CONCERT - Cor UPV, al Paranimf 21.12.07 116
RECITAL -  Poesia en castellà d'Eloy Sánchez Rosillo, a la Sala de Congressos I 15.01.008 59
EXPOSICIÓ - "Falles i art  40 anys transitant per la frontera", a la Sala 
d'Exposicions 07.02.08 - 15.03.08 596
CONCERT – Aires de América en la Música Española, de Marisa Blanes, 
al Paranimf 12.02.08 173
CONFERÈNCIA - Julio Llamazares, a la Sala d'Actes 20.02.08 38
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EsDEVENiMENt Data assistÈNCia
1r RECITAL – Cicle Grup de Cambra del Conservatori, al Paranimf 27.02.08 62
Crema de la Falla (Falles i art), al costat de l'edifici del Rectorat 12.03.08 120
EXPOSICIÓ - Dibuixos DKV, GRÀFIC, a la Sala d'Exposicions 10.04.08 -15.03.08 684
AULA – Iniciació a la realització de documentals 14.04.08 - 24.04.08 15
RECITAL de poesia d'Eduardo Milán, a la Sala d'Actes 15.04.08 64
CONCERT – Big Band del conservatori, al Paranimf 17.04.09 94
CONCERT de primavera de la Banda de Música de la UPV 24.04.08 96
CURS de danses modernes i hip hop 29.04.08
2n RECITAL – Cicle Grup de Cambra del Conservatori 30.04.08 37

poliNiZa 2008 05.05.08 - 09.05.08 21.000
Roda de premsa a la Sala d'Actes i presentació de Rodant pels carrers, 
d'Ana Veintimilla 05.05.08
Conferència MAMBO 06.05.08 26
Exposició- "Proyectos y fotografías –Colombia", Sala Josep Renau 06.05.08 - 15.05.08 322
Exhibició de skate amb ambientació musical a càrrec de Funk you!, davant de 
l'edifici Nexus (6G) 06.05.08 400
Ponència de Gabi Berti Hipzoma, a la Sala d'Actes de Belles Arts 07.05.08 16
Exhibició de skate 07.05.08 450
Pel·lícules de Gabi Berti Hipzoma, a la Sala d'Actes de Belles Arts 08.05.08 8
Parkour al Trinquet 08.05.08 96
Cine Next, a la Sala d'Actes de Belles Arts 09.05.08 22
Exhibició de break, al Trinquet 09.08.08 83
Concert a la Sala Matisse de Speech Defect 09.08.08 270

CONCERT – Marisa Blanes- Mario Hossen de Verano, al Paranimf del 
Rectorat 06.05.08 130
PERFORMANCE EMPEDOCLE (Demosthenes Agrafiotis-Grecia) + Philovox 
(Massimo Mori), a la Sala d'Actes de Rectorat 12.05.08 37
Diàleg amb els artistes a l'aula C05, Facultat de Belles Arts 12.05.08 22
3r RECITAL – Cicle Grup de Cambra del Conservatori, al Paranimf 14.05.08 28
CONCERT – Final de curs del Grup de Cambra, al Paranimf 15.05.08 167
ÒPERA L´elisir d’amore, al Paranimf del Rectorat 28.05.08 160
CONFERÈNCIA – Genealogia i Heràldica 30.05.08 25
RECITAL de poesia en castellà Cuadernos de Música, del poeta Darío 
Jaramillo 03.06.08 28
EXPOSICIÓ – OTOIMATGE, a la Sala d'Exposicions 05.06.08 - 24.07.08 229
EXPOSICIÓ 40 ANYS – Centre del Carme 18.06.08 6.238
Flamenc, al Paranimf 18.06.08 134
RECITAL de poesia en valencià a la Sala d'Actes de l'edifici de Rectorat, a 
càrrec de Teresa Pascual 19.06.08 18
EXPOSICIÓ – "Clàssics esportius", a les Drassanes 10.07.08 - 14.09.08 14.128
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8.1.2. EPS Gandia

EsDEVENiMENt Data assistÈNCia
EXPOSICIÓ – "Germinal", a la Casa de la Marquesa 01.10.07 - 31.10.07

CoNFErÈNCiEs
“TELECOM 1+D: el desafío de la sociedad del conocimiento”, a la sala de 
conferències de l'EPSG, a càrrec de Carlos Alberto Hernández 11.10.07 20
“Els reptes de l’Institut Espanyol d’Oceanografia”, a l’Aula Magna, a càrrec del 
Dr. Enrique Tortosa Martorell 18.10.07 120
“Por fin he terminado Teleco. ¿Y ahora qué?”, a la sala de conferències de 
l’EPSG, a càrrec de Daniel Vicente 25.10.07 45
“Las escuelas cinematográficas: del expresionismo alemán a Dogma 95”, a 
l’Aula Magna, a càrrec de Román Gubern 25.10.07
“Miguel Hernández y el cine”, a càrrec de Diego Figueroa i Enrique Ballesta 08.11.07 92
“En el fuego cruzado”, a càrrec de Charles Mugiraneza 15.11.07 18
Presentació del llibre Els barrancs de la Safor, una mostra de la diversitat 
de la natura, presentat per Lluís Nieto, a la sala de conferències 20.11.07 -
“El jazz vist a través del cinema cubà” 20.11.07 52
 “Los felices sesenta: avatares del cine español”, a l’Aula Magna, a càrrec de 
Santos Zunzunegui 22.11.07 88
“Habilidades y recursos de un profesional del guión”, a l’aula 35, a càrrec de 
Juan Antonio Porto 29.11.07 133
“El canvi climàtic i la costa”, a càrrec del Dr. Agustín Sánchez-Arcilla 29.11.07
“Canvi climàtic, mite o realitat”, a càrrec de Manuel Toharia 20.12.07 91
“Cardando el pelo de la dehesa”, a càrrec de Castro de Paz 69
”The Climate Project Spain”, a càrrec d’Enrique Cabrera Rochera 21.02.08 103
“La gestió ambiental a l’Administració pública”, a la sala de conferències de 
l’EPSG, a càrrec de Joan Francesc Peris 26
 Conferència “Ecologia i canvi climàtic”, a càrrec de Maria Josep Picó 17.04.08 96
“Line arrays: cómo funcionan”, a càrrec de Joan de la Roda, a la sala de 
conferències 15..05.08 34

tErtÚliEs
“La manipulació del temps: el concepte de temps al cinema”, a càrrec dels 
professors Paco Camarena i José Pavía
“Neutrins: un fragment diminut de realitat”, a càrrec de Paco Camarena i Juan 
José Gómez Cadenas
“Cap on camina la matemàtica actual”, a càrrec de Paco Camarena i Valentín 
Gregori
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EsDEVENiMENt Data assistÈNCia
rEprEsENtaCioNs tEatrals i aCtuaCioNs a l’EpsG

Los monólogos de Rafa Forner; Un ‘búho’ del temps, per favor, a càrrec 
del Grup de Teatre de l’Escola
70 grams, de la Companyia Comuna Gàbia de Gandia el Dia de la Dona
Kauen, de la companyia Lalomita Teatre
Sense penes ni glòries, de Les Tres Queixones
Búho Musical, a càrrec del grup de l’Escola Monminet

CoNCErts a l’EpsG
Nadal de la Big Band
Cicle de Cantautors en Valencià
Concert protagonitzat per Naia
Concert protagonitzat per Pau Alabajos
Concert protagonitzat per Pep Gimeno
Concert protagonitzat per Òscar Briz

EXposiCioNs a l’EpsG
“Qualsevol càlcul humà ací dalt perd la seua raó de ser”, de Paloma Pájaro
La mostra pictòrica: “Retrat simple d’un apartament d’estiu (retrospectiva)”, de 
Paloma Pájaro
Exposició de fotografia “Gents”, de Manuel López Puerma, a la sala 
d’exposicions Coll Alas de Gandia

altrEs aCtiVitats a l’EpsG
La Setmana de la Ciència va acollir diverses activitats programades 12.11.07 - 16.11.07

Presentació de la revista Nexe, a càrrec de l’associació de la UPV Tirant lo 
Blanc
Presentació del llibre Or i vellut, d’Isabel Canet, coincidint amb el Dia 
Internacional de la Dona
Projecció de la pel·lícula Picnic, que va ser acompanyada d’un debat amb el 
director, Eloi Enciso
Jornada gastronòmica amb el lema “Els nostres menjars”
Diverses activitats que formen part de la Setmana per la Llengua i el Dia del 
Llibre amb la col·laboració de la Biblioteca del campus
Celebració de l’Any Internacional de les Llengües, el Dia de la Dona i el Dia 
del Medi Ambient
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8.1.3. EPS Alcoi

EsDEVENiMENt Data assistÈNCia
EXposiCioNs

Exposició de dissenys de producte, edifici Carbonell, sala d'exposicions. Ex-
posició de 56 treballs d'estudiants de la carrera d'Enginyer Tècnic en Disseny 
Industrial 11.09.07 - 28.09.07
“Gent”, exposició homenatge al ciutadà anònim per Manuel López Puerna. Edi-
fici Carbonell, sala d'exposicions 09.09.07 - 30.11. 09
"Un temps, una escola, uns mestres". Exposició homenatge de quadres 
d'alumnes de Ramón Castañar i Rafael Aracil Ruescas. Edifici Carbonell, sala 
d'exposicions 22.02.08 -. 05.04.08 93
"Sendes i carenes", d'Enric Valor. Edifici Carbonell, sala d'exposicions 05.05.08 - 16.05.08
"Cámaras clásicas y fotos antiguas de Alcoy". Tívoli. Edifici Carbonell, sala 
d'exposicions 21.05.08 - 31.05.08 121
Exposició fotogràfica 50 aniversari de l'Escuadrón de Vigilancia Aéreo nº 5. 
Edificio Carbonell sala d’exposicions 16.07.08 - 21.07.08 253

CoNCErts
All Tall en concert a Alcoi. Teatre Salesians 12.01.08
Agrupació Musical EPSA. Edifici Viaducte, sala d'actes 21.12.08
Agrupació musical EPSA. Festes de l'Escola, acompanyament en diversos ac-
tes. Pàrquing EPSA 13.03.08
Agrupació Musical EPSA. Concert del Col·legi de Perits Enginyers Tècnics  7.05.08
Agrupació Musical EPSA. Concert d'inauguració d'una estàtua. Plaça de 
Ferrándiz i Carbonell 12.06.08
Agrupació Musical EPSA. Concert de clausura de la Universitat Sènior  13.06.08
Feliu Ventura. Casa de Cultura d'Alcoi 08.05.08

CoNFErÈNCiEs i aCtuaCioNs
Conferència UNESCO, "Los componentes de la expedición al Nevado. Alcoy 
en los Andes", realitzaran una projecció a les instal·lacions d'UNESCO a Alcoi 06.11.07
Juja Teatre. Cafeteria Edifici de Carbonell 19.12.07
Conferència i lliçó inaugural sobre Vicente Miró Laporta, a càrrec del professor 
Sr. Lluís Garrigós. Obertura del curs. Sala Garcia Payà 09.11.07
Publicació del llibre, monografies i assaigs Vicente Miró Laporta (1870-1936) 
Médico, docente y activista católico, Ed. Marfil. UPV
Conferència "Mecánica celeste y cambios climáticos", a càrrec del catedràtic Sr. 
Antonio Elipe (Universitat de Saragossa), Sala de Graus de l'edifici Viaducte 04.10.07
Conferència “Pautas y procesos en la evolución humana: estado de la cues-
tión”, a càrrec d'Antonio Rosas González, Sala de Graus de l'edifici Carbonell 08.11.07
Conferència “Año popular internacional”, a càrrec de Margarita Yela, Sala de 
Graus de l'edifici Carbonell 12.11.07

ENtraDEs
Ballet Español de Múrcia. Teatre Calderón. 30.04.08
Penélope, ballet flamenc. COMPAÑÍA CARMEN Y MATILDE RUBIO
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EsDEVENiMENt Data assistÈNCia
Teatre Meridional, Salesians XII Mostra de Teatre
Circ Gran Fele, Teatre Calderón XII Mostra de Teatre
Xarop Teatre, Teatre Principal XII Mostra de Teatre
The Process, Centre Cultural XII Mostra de Teatre
Arden, Teatre Salesians XII Mostra de Teatre
La Fornal – Lookatme, Teatre Principal XII Mostra de Teatre
Teatres de la Generalitat, Teatre Calderón XII Mostra de Teatre
Pimpinelles, Centre Cultural XII Mostra de Teatre
L'Horta Teatre, Teatre Principal XII Mostra de Teatre
Zircó, Teatre Salesians XII Mostra de Teatre
L'Om imprebis/Yllana, Teatre Calderón XII Mostra de Teatre
Germinal, Centre Cultural XII Mostra de Teatre
Saineters-Yorick, Teatre Salesians XII Mostra de Teatre
Bambalina, Teatre Calderón XII Mostra de Teatre
Combinats, Teatre Principal XII Mostra de Teatre
Invitacions per a visitar la base aèria d’Aitana 21.06.08

altrEs aCtiVitats
Dia de la Dona Treballadora. Recital de poesia “El amor, la vida y la muerte en 
la poesía de las mujeres”, a càrrec d’Elena Escribano 10.03.08

sEtMaNa DEl llibrE i sEtMaNa pEr la llENGua; 40 aNys llEGiNt i parlaNt
Mostra de llibres. Vestíbul de Ferrándiz 07.05.08
Presentació d’El meu germà Pol, d’Isabel Clara Simó. Sala de Graus Roberto 
Garcia Payà. Edifici Carbonell 07.05.08
Concert Feliu Ventura i Màrius Asensi. Casa de Cultura d´Alcoi 08.05.08
Degustació de menjars i begudes típics (Marina Alta),  amenitzada pel grup de 
dolçainers La Degollà. Plaça Ferrándiz i Carbonell 09.05.08
Concert de rock; Arthur Caravan i Xitxarra Railway. Sala Casablanca 09.05.08
Recital de poesia a càrrec d'Elena Escribano, amb el lema “El amor, la vida 
y la muerte en la poesía de las mujeres”, acompanyat per dos músics (saxo i 
guitarra) 10.03.08
Concurs de disseny del logo del Clúster Aeronàutic i Aeroespacial de la CV 30.11.07

CiNEMa EN ValENCià
La soledat 10.04.08
El destí de Nunik 17.04.08
Stardust 18.04.08
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8.1.4. Publicacions del Vicerectorat de Cultura

8.1.4.1. Pròpies

LLibres• 

Loras Villalonga, Roberto.  ● El patriarca de la música valenciana. València: UPV, 2007. 252 p. ISBN 978-84-8363-
145-4

Poliversos: taller de poesia en valencià de la UPV ● . València: UPV, 2007. 100 p. ISBN 978-84-8363-179-9

Furió i Diego, Antoni.  ● El rei conqueridor. Jaume I: entre la història i la llegenda. València: Bromera, 2007. 127 
p. ISBN 978-84-9824-249-2

Veintimilla, Ana.  ● Rodant pels carrers de Valencia. València: UPV, Vicerectorat de Cultura, 2008. 192 p. ISBN 
978-84-8363-257-4

Llopis, Amando,  ● et al. Renta Limitada: Los grupos de viviendas baratas construidos en la Valencia de pos-

guerra (1939-1964). València: UPV, Vicerectorat de Cultura, 2008. 291 p. ISBN 978-84-8363-270-3

Entrega de medallas de la Facultat de Belles Arts de Sant Carles ● . / [textos: Elías M. Pérez Garcia, Carlos 
Plasencia Climent, Pepe Romero Gómez, José Saborit Viguer i Vicente Ponce Ferrer]. València: UPV, 2007. 33 p. 
ISBN: 978-84-690-3903-8

Historia de la ciudad: V. Tradición y progreso ● . València: ICARO-CTAV-COAV, 2008. 327 p. ISBN 978-84-86828-
80-6    

CatàLegs• 

Clàssics Esportius: Cinc dècades d’evolució, tècnica i Disseny en l’automòbil europeu ● . [catàleg d’exposi-
ció] / [textos: Jesús Benajes Calvo, Felipe V. Garín Llombart i Enrique Barberà Pastor]. València: UPV, 2008. 199 p. 
ISBN 97884-482-4962-5

Germinal ● . [catàleg d’exposició] / [textos: Joan B. Peiró, José Luis Albelda, Marina Pastor, Inmaculada Abarca, Ma-
ría Teresa Santamaría i Miguel del Rey]. València: UPV, 2007. 118 p. ISBN  84-9705-955-7

Estiu art intervencions 2007 ● . [catàleg d’exposició] / [textos: Joan B. Peiró, Grup de Reüll, Álvaro de los Ángeles, 
Víctor Claudí Fornés y Alberola, Pau Reig i Pérez, Francesca Gil Puigcerver, M. Josefa Rostoll Zaragozí i Fernando 
Borrás]. València: UPV, 2007. 260 p. ISBN: 978-84-83-63-146-1

Silvestre, Manuel.  ● Cuadernos de Arte.  [catàleg d’exposició] / [textos: Joan B. Peiró]. València: Ajuntament d’Al-
mansa, UPV, 2008. 75 p. ISBN 978-84-930804-6-4

20 Anys, 20 Erasmus ● . [catàleg d’exposició] / [textos: Joan B. Peiró, Elías Pérez García, José Luis Cueto Lominchar, 
Miquel Guillem Romeu, Álvaro de los Ángeles]. València: UPV, 2007. 96 p. ISBN 978-84-8363-206-2

Efímer_2007 ● . [catàleg d’exposició] / [textos: Celeste García, et al.]. València: Ajuntament d’Alginet, 2007. 144 p. 
DL: V-4816-2007 

H. R. Giger: escultura, gràfica i disseny ● . [catàleg d’exposició] / [textos: Joan B. Peiró, et al.]. València: UPV, 
Vicerectorat de Cultura, 2007. 177 p. ISBN: 978-84-8363-161-4
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Falles i art: 40 anys transitant per la frontera ● . [catàleg d’exposició] / [textos: Joan B. Peiró, Antonio Herrero, 
Gil Manuel Hernández, Pedro García, Javier Mozas, Joan Castelló i Jesús Peris]. València: UPV, Vicerectorat de 
Cultura, 2008. 199 p. ISBN 978-84-8363-236-9

4 x 10 = UPV. 40 anys d’excel·lència acadèmica ● . [catàleg d’exposició]. València: UPV, Vicerectorat de Cultura, 
2008. 112 p. ISBN 978-84-8363-278-9 

UPV 40 anys d’excel·lència acadèmica ● . [catàleg d’exposició]. València: UPV, Vicerectorat de Cultura, 2008. 209 
p. ISBN 978-84-8363-279-6

Calduch: campos simbólicos ● . [catàleg d’exposició] / [textos: Coral Falagán]. València: UPV, Vicerectorat de Cul-
tura, Fundació Cuixart, 2008. 71 p. DL: V-456-2008

Gràfic ● . [catàleg d’exposició] / [textos: Josep Santacreu i Alicia Ventura]. València: UPV, Vicerectorat de Cultura, 
2008. 78 p. ISBN: 978-84-8363-241-3

Del analógico al digital. Videoarte en Valencia ● , 1978-2007. [catàleg d’exposició]. València: Fundació Chirive-
lla Soriano, UPV, Vicerectorat de Cultura, 2008. 77 p. ISBN 978-84-612-18889-9

Charpa. Una historia ● . [catàleg d’exposició]. València: UPV, Vicerectorat de Cultura, 2008. 221 p. ISBN 978-84-
370-7152-7

¡De cara a la paret! ●  [catàleg d’exposició] / [textos: Joan Canales i José Luis Cueto]. València: UPV, Vicerectorat de 
Cultura, 2007. 179 p. ISBN 978-84-8363-109-6

Otoimatge. MusicVideoArt ● . [Catàleg d’exposició] / [textos: Joan B. Peiró, et al.]. València: UPV, Vicerectorat de 
Cultura, 2008. 111 p. ISBN 978-84-8363-274-1

Campus 1 ● . [catàleg d’exposició] / [textos: Juan Juliá Igual i Enric Mira Pastor]. València: UPV, Vicerectorat de Cul-
tura, 2008. 203 p. ISBN 978-84-8363-299-4

Ocho Visiones: Distrito C ● . [catàleg d’exposició] / [textos: Juan Juliá Igual, et al.]. València: UPV, Vicerectorat de 
Cultura, 2008. 132 p. ISBN 978-84-8363-319-9.

Experiencias 36: arquitectura, diseño, paisajismo ● . [catàleg d’exposició] / [textos: Francesco Giancola, et al.]. 
València: UPV, Vicerectorat de Cultura, 2008. 191 p. ISBN 978-84-8363-347-2

Poliniza 2007: Festival d’art urbà ● . [catàleg d’exposició] / [textos: Joan B. Peiró, Juan Canales i Fernando Figue-
roa]. València: UPV, Vicerectorat de Cultura, 2007. 173 p. ISBN 978-84-8363-148-5

Poliniza 2008: Festival d’art urbà ● . [catàleg d’exposició] / [textos: Joan B. Peiró, Juan Canales i José Luis Cueto 
Lominchar]. València: UPV, Vicerectorat de Cultura, 2008. 174 p. ISBN 978-84-8363-362-5

8.1.4.2. Col·laboracions
Ciència recreativa + Ciència recreativa comentada ● . Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2007. ISBN 978-84-
9850-051-6

Estalella, José. ○  Ciència recreativa. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2007. 515 p. ISBN 978-84-9850-
051-3

Miró, Joan,  ○ et al. Ciència recreativa comentada. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2007. 477 p. ISBN 
978-84-9850-051-0 
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Vicente Herrero, M. Teófila; Lita Sáez, Francisca; Montes Payá, María.  ● La Migraña: Ciencia, Arte y Literatura. 
València: Lettera, 2008. 247 p. ISBN 978-84-936410-0-9

Sguardi Sulla Città + Miradas sobre la Ciudad ● . [catàleg d’exposició] / [textos: Joan B. Peiró, et al.]. València: 
UPV, 2007. 76 p. ISBN 978-84-8363-154-6 

Cruce de miradas. México_Taiwan_España ● . [catàleg d’exposició] / [textos: Joan B. Peiró, Rafael Gil, Lola Pas-
cual, Chi-chang Hsieh, Luis Landeros Cano, Chen, Hwai-En, Chen i Miquel Guillem Romeu]. València: UPV, 2007. 
94 p. ISBN: 978-84-8363-189-8

Rodríguez García, Santiago.  ● La investigación y la tesis doctoral en Bellas Artes. València: UPV, 2008. 149 p. 
ISBN 978-84-8363-245-1

Fiart. Feria Internacional de Arte Moderno y Contemporáneo 2008 ● . València: Fira València, 2008. 119 p. 

Llop Bayo, Juan Luis; Signes Martínez, Francisco.  ● Locomotoras, vapor e ingeniería industrial. València: UPV, 
2008. 164 p. ISBN 978-84-8363-249-9

Mas, Josep À.  ● El morfema ideològic: Una anàlisi crítica dels models de llengua valencians. Benicarló: Ona-
da Edicions, 2008. 228 p. ISBN 978-84-96623-28-6

Pedrós Estebán, Armand-Thierry.  ● Glossari escultòric: Termes relacionats amb el treball de la ceràmica, el 

ferro i la pedra. Mallorca: Edicions Documenta Balear, 2008. 443 p. ISBN 978-84-8363-321-2.

Santamaria Siurana, M. Pilar; Garcia Breijo, Francisco; Sempere Ferre, Francisca.  ● Glossari de Botànica. València: 
UPV, 2008. Col·lecció Renaixença i Futur. 150 p. ISBN 978-84-8363-208-6

Saborit Viguer, José.  ● Noches de vino y cine: ciclo de cine. València: MUVIM, 2008. 123 p. ISBN 978-84-7795-493-4

Arenas, Carlos.  ● Cautivos de las sombras: el cine fantástico europeo. MUVIM, 2007. 141 p. ISBN 978-84-7795-448-4

Aymerich, Guillermo.  ● Un método para pensar el lugar. València: UPV, 2007. 108 p. Cuadernos de imagen y 
reflexión; 4. ISBN: 978-84-8363-196-6

Bueno, Francisco J.  ● Los salazones en la Comunidad Valenciana. València: Fundación Valenciana de Estudios 
Avanzados, 2007. 176 p. DL: V-1310-2007

Pérez, David.  ● La voz en la mirada: 2º Seminario de diálogos con el arte. 3. Memoria y fragilidad [DVD]. 
València: UPV, 2007. ISBN 978-84-8363-200-0

Pérez, David. ●  La voz en la mirada: 2º Seminario de diálogos con el arte. 4. El arte como ejercicio [DVD]. 
València: UPV, 2007. ISBN 978-84-83636-201-7

Pérez, David.  ● La voz en la mirada: 2º Seminario de diálogos con el arte. 5. Querer hacer, querer compren-

der [DVD]. València: UPV, 2007. ISBN 978-84-8363-202-4

8.1.4.3. Coedicions
Andrés Ruiz, Enrique.  ● Santa Lucía y los bueyes. València: Pre-textos, UPV, 2007. Col. Correspondencias, 291 p. 
ISBN: 978-84-8181-849-6

Aragó, Lucila; Azkárraga, José María; Salazar, Juan.  ● Valencia 1931-1939. Guía urbana: la ciudad en la 2ª 

República. València: UPV, 2007. 311 p. ISBN 978-84-370-6964-7
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8.1.5. Col·laboracions del Vicerectorat de Cultura

8.1.6. Dades estadístiques

8.1.6.1. Campus de Vera/València

EsDEVENiMENt Data
EXPOSICIÓ – Projectes d’Arquitectura del Segle XXI. Escola 
d'Arquitectura d'Alfafar 03.09.07 - 31.10.07
CONGRÉS INDAGA DE CIÈNCIA I CUINA 03.12.07
CONGRÉS NOVA CULTURA URBANA 24.01.08 i 25.01.08
EXPOSICIÓ- "Del analógico al digital. Vídeo arte en Valencia 1978-2007. 
Fundació Chirivella Soriano 01.02.08 - 06.04.08
RODA DE PREMSA – Elsa Pataky amb l'Associació Espanyola Contra 
el Càncer 04.02.08
CONFERÈNCIA – “De Chirico contemporáneo", en Belles Arts. 
Paranimf 05.02.08
CONFERÈNCIA en Arquitectura Paranimf CHIRICO 06.02.08
Jornades UPV-IVAM. CHIRICO 07.02.08
SETMANES INTERCULTURALS 12.02.08 - 22.02.08
Nits de cicle i cine: cicle de cine al MUVIM 22.02.08
CURS - Alimentació i agricultura mediterrània Slow food 22.02.08
TALLER D'ARTISTA – Michael Snow, a l'IVAM 25.02.08 - 28.02.08
CONGRÉS – Història de la Ciutat, al Col·legi d'Arquitectes 25.02.08 - 29.02.08
Nits de cicle i cine: cicle de cine al MUVIM 25.03.08
Programa de ràdio ANDA YA 16.05.08
CONCERT – Concert del Cor Requiem Do m, de Luigi Cherubini 17.05.08
CONGRÉS – VII Conferència Internacional ISAMA 2008, a càrrec 
d'Alfred Peris 17.06.08 - 20.06.08

NrE. 
EspECtaDors

NrE. 
EsDEVENiMENts

MitJaNa Esp. X 
EsDEV .

AULES 121 9 13,44
EXPOSICIONS 34.931 9 3.881,22
MÚSICA 1.828 14 130,57
POESIA 177 5 35,4
CONFERÈNCIES 181 4 45,25
ÒPERA 160 1 160
FESTIVAL JAZZ 07 1.430 7 204,86
FEST. POLINIZA 08 21.000 11 1.909,10
ALTRES 291 3 97
TOTAL 60.119 63 954,27
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8.1.6.2. Total Vicerectorat de Cultura (excepte dades del Fòrum UNESCO)

8.1.7. Convenis del Vicerectorat de Cultura

8.1.7.1. Convenis signats durant el curs 2007-2008
TEATRE MICALET-UPV, CONVENI MARC: 25.10.2007 ●

 Professorat, PAS, alumnat. Descompte general 30%, qualsevol dia acreditant carnet en taquilla i ofertes puntuals que 
es comunicaran al llarg de l’any i invitacions preestrenes, en un nombre limitat per a PAS, alumnat i professorat.

 Espectacles pactats amb entrada gratuïta presentant el carnet en taquilla.

 A disposició de la UPV, instal·lacions Micalet si no hi ha espectacle, després de la sol·licitud prèvia per escrit al-
menys un mes abans.

 Vigència: 1 any, renovació tàcita.

TEATRE EL MUSICAL: 30.11.2007 ●

 Conveni marc de col·laboració entre UPV-TEATRE EL MUSICAL

 Descompte general 30% per a tots els espectacles, qualsevol dia i qualsevol representació. Ofertes puntuals amb 
grans descomptes o preu únic baix, que es pactaran amb la UPV (entre 1 i 4 dies).

 Vigència: el conveni no l’esmenta. Suspensió per incompliment d’alguna de les parts.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UPV I LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC) PER  ●
A REALITZAR EL PROJECTE QUE PORTA PER TÍTOL: ACTIVITATS DE DIFUSIÓ A LA UPV DEL PROJECTE 
D’INVESTIGACIÓ DE LA UPC: “CIÈNCIA-FICCIÓ O TECNOLOGIES DEL FUTUR”: 27.02.2007

 Vigència: des de la signatura fins a juliol de 2007, amb possible ampliació per causes de força major, o per acord 
mutu entre les parts.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL NACIONAL PER A LA CULTURA I LES ARTS DE MÈXIC I  ●
LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA: 24.09.2007

 Col·laboració i intercanvi d’accions de caràcter acadèmic, cultural i artístic, d’interès per al Consell i els seus orga-
nismes coordinats, així com per a la comunitat universitària.

 Vigència: 4 anys renovables per períodes iguals per acord tàcit.

NrE. 
EspECtaDors

NrE. 
EsDEVENiMENts

MitJaNa Esp. X 
EsDEV .

CAMPUS DE VERA 60.119 63 954,27
EPS GANDIA ---- 43 ----
EPS ALCOI ---- 23 ----
APNL ---- 87 ----
CINEMA EN VALENCIÀ 3.150 28 112,5
TOTAL 63.269 244 259,3
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ CULTURAL ENTRE LA UPV I SEPES, ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL DE  ●
SÒL PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA CONFERÈNCIA INTERNACIONAL “NOVA CULTURA URBANA”: 
27.12.2007

 Col·laboració entre la UPV i SEPES, per al desenvolupament de la Primera Conferència Internacional Nova Cultura 
Urbana, organitzada per SEPES i el Ministeri de l’Habitatge, que es realitza a València els dies 24 i 25 de gener de 
2008.

 Vigència: des de la signatura fins a la finalització de la conferència.

ACORD DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFIC ENTRE LA MOLT IL·LUSTRE ACADÈMIA VALENCIANA DE LA MÚ- ●
SICA I LA UPV PER AL DESENVOLUPAMENT D’UNA ACTIVITAT CULTURAL CONSISTENT EN L’EDICIÓ D’UN 
LLIBRE QUE CONTÉ LA BIOGRAFIA DEL COMPOSITOR VALENCIÀ, PARE DE LA MÚSICA VALENCIANA, SAL-
VADOR GINER VIDAL, AMB EL TÍTOL “EL PATRIARCA DE LA MÚSICA VALENCIANA” EN COMMEMORACIÓ 
DEL 175 ANIVERSARI DEL SEU NAIXEMENT: 08.01.2008

 Vigència: fins a la finalització de l’edició del llibre.

ACORD DE COL·LABORACIÓ EN ACTIVITATS D’INTERÈS GENERAL ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA  ●
DE VALÈNCIA I PRESÈNCIA SUÏSSA/CONSOLAT GENERAL DE SUÏSSA A BARCELONA: 10.01.2008

 Col·laborar en la realització de l’exposició que s’inaugurarà el pròxim dia 18 d’octubre denominada “Giger” amb obra 
del dit artista.

FEDERACIÓ D’ESPAIS TEATRALS INDEPENDENTS (FETI): 14.01.2008 ●

 Preu entrades 2 euros tots els espectacles.

 Vigència: renovable cada any automàticament.

ACORD DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFIC ENTRE L’ASSOCIACIÓ FÒRUM DE DIÀLEG I LA UPV, PER A DESEN- ●
VOLUPAR UNA ACTIVITAT CULTURAL EN L’ENTORN DE GANDIA CONSISTENT A ORGANITZAR TERTÚLIES 
SOBRE TEMES D’ACTUALITAT: 31.01.2008

 L’objecte d’aquest acord és la col·laboració entre la UPV i el Fòrum de Diàleg durant l’any 2008 per a promoure 
conjuntament en l’entorn de Gandia tertúlies sobre temes d’actualitat. Aquestes tertúlies es fan a la ciutat de Gandia 
o al campus de Gandia de la UPV i les amenitzen personalitats rellevants amb el tema a tractar.

 Vigència: 31.12.2008

ACORD DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFIC ENTRE L’INSTITUT VALENCIÀ DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ  ●
DE BÉNS CULTURALS (IVACOR) I LA UPV PER A RESTAURAR EL PANELL CERÀMIC SITUAT AL VESTÍBUL DE 
L’ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR DEL MEDI RURAL I ENOLOGIA: 09.04.2008

 Vigència: fins que acabe la restauració.
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’ALCOI I LA UPV PER A PROMOCIONAR EL PRO- ●
JECTE “ALCOI CIUTAT UNIVERSITÀRIA” I PER A DIFONDRE ACTIVITATS CULTURALS ENTRE L’ALUMNAT I EL 
PERSONAL DOCENT I NO DOCENT DEL CAMPUS D’ALCOI DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA:  
09.05.2008

 Vigència: si no hi ha acord de pròrroga finalitza el 09.07.2009.

 Addenda signada el 30.10.2008, amb l’objecte de col·laborar l’Ajuntament d’Alcoi, la UPV i l’UTE del Teatre Calde-
rón, per a celebrar el concert de Bebo Valdés, el 15 de novembre de 2008 al Teatre Calderón d’Alcoi.

 Vigència: des del dia de la signatura fins al 30.11.2008.

ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB L’IVAM (INSTITUT VALENCIÀ D’ART MODERN)-UPV: 11.05.2008 ●

 Després de la concertació prèvia amb la UPV, l’IVAM facilitarà l’accés gratuït a l’alumnat a les instal·lacions del 
museu i per a realitzar activitats que es porten a cap fruit del present acord (activitats artístiques i culturals d’àmbit 
nacional i internacional, cicles de conferències, seminaris, tallers d’artistes, congressos…).

 Vigència: 5 anys renovables per acord exprés entre les parts.

8.1.7.2. Convenis vigents
CONVENI SUBSCRIT ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA I L’EXCM. AJUNTAMENT  ●
D’AQUESTA CAPITAL DE COL·LABORACIÓ I ASSISTÈNCIA EN L’ÀMBIT CULTURAL D’AMBDUES INSTITUCI-
ONS: 11.07.1980

 Realització conjunta d’activitats, utilització recíproca de locals i instal·lacions municipals i universitàries, accés a fons 
bibliogràfics, contractes d’investigació, dictàmens tècnics de departaments universitaris a petició de l’Ajuntament…

 Vigència: indefinida.

CONVENI ENTRE LA UPV I L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL JOGUET DE VALÈNCIA PER A UTILITZAR EL PATRI- ●
MONI DE L’ASSOCIACIÓ AMB FINS DE CREACIÓ D’UN MUSEU DEL JOGUET ANTIC DINS DE L’ÀMBIT DE LA 
UPV: 12.05.1990

 Vigència: denúncia per qualssevol de les parts i notificar-la amb dos mesos d’antelació.

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER A ACTIVITATS ARTÍSTIQUES UPV-CONSELL NACIONAL DE LES  ●
ARTS PLÀSTIQUES: 07.05.1999

 Activitats d’intercanvi cultural i artístic, assessorament mutu en qüestions relacionades amb ambdues entitats, coo-
peració en programes de col·laboració artística, intercanvi de personal per temps limitat, estades d’estudiants de la 
UPV en centres mitjançant programes de cooperació educativa, totes les altres que es consideren d’interès mutu.

 Vigència: 4 anys ampliable per acord tàcit.

CONVENI COL·LABORACIÓ SGAE (SOCIETAT GENERAL D’AUTORS I EDITORS) UPV: 28.02.2003 ●

 Col·laboració en activitats de formació, investigació científica i desenvolupament tecnològic, intercanvi d’experts…

 Vigència: 4 anys renovables per períodes iguals. 
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ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UPV I EL CERCLE DE BELLES ARTS DE VALÈNCIA: 10.03.2005 ●

 El Cercle de Belles Arts de València i la UPV es comprometen a fomentar l’intercanvi d’experiències en el camp de 
la cultura en general, dins de les àrees en què ambdues tinguen interès palès.

 Vigència: 3 anys, amb les ampliacions futures i renovables d’acord comú. 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UPV I L’AJUNTAMENT DE CULLERA: 03.05.2005 ●

 Ús habitual per la UPV de la Casa de Palomes, per a realitzar programes culturals i d’extensió i informació universi-
tària en general.

 Vigència: indefinit, tret de denúncia o modificació per les parts d’acord mutu.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ LUIS GIMÉNEZ LORENTE I LA UPV: 12.07.2005 ●

 Col·laboració UPV i la Fundació en activitats la finalitat de les quals siga l’estudi, la investigació i la difusió de la 
ciència cartobibliogràfica en general, i en particular, els fons aportats a la UPV pel Sr. Luis Giménez Lorente, i fomen-
tar així la formació de personal, la investigació científica i el desenvolupament tecnològic, l’intercanvi d’experts i la 
utilització i comercialització a tercers de tecnologia desenvolupada conjuntament per la UPV i la Fundació, a través 
dels seus departaments i instituts.

 Vigència: 2 anys renovables per períodes iguales per acord tàcit.

AUDITORI DE TORRENT: 20.09.2005 ●

 Entrades gratuïtes a espectacles determinats.

 Vigència: 4 anys renovables per períodes iguals, acord tàcit.

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UPV-FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A LA  ●
INVESTIGACIÓ DE L’AUDIOVISUAL: 18.01.2006

 Formació de professionals de l’audiovisual, foment de la investigació i difusió de la cultura audiovisual.

 Vigència: 4 anys prorrogable automàticament.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ UPV-CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES: 15.02.2006 ●

 Vigència: 2 anys, prorrogable per acord exprés.

CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ UPV-CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES, PER A L’APROFITA- ●
MENT MUTU DELS RESPECTIUS RECURSOS DE QUÈ DISPOSEN AMBDUES PARTS: 28.03.2006

 Descompte 15% entrada adult. Durant els mesos de gener, febrer, març, descompte tarifa reduïda entrades a l’He-
misfèric, Museu de Ciències Príncipe Felipe i Oceanogràfic.

 Vigència: 2 anys prorrogable per temps similar per acord exprés de les parts.
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CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’IIFV (INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALEN- ●
CIANA) I LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA: 10.10.2006

 Activitats orientades a la divulgació acadèmica, extensió social, programes conjunts científics de durada indefinida, 
intercanvi d’informació i assessorament.

 Signen el conveni la Universitat Politècnica de València, la Universitat de València, la Universitat d’Alacant i la Uni-
versitat Jaume I de Castelló.

 Vigència: 4 anys, pròrroga automàtica.

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA MOLT IL·LUSTRE ACADÈMIA DE LA MÚSICA VALENCIANA I  ●
LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA: 11.12.2006

 Col·laboració i assistència tècnica entre la UPV i l’Acadèmia de la Música Valenciana.

 Investigació, publicacions, llibres, impresos, fullets, conferències, col·loquis, concursos…, tota classe d’actes artis-
ticoculturals, socials, d’oci…

 

 Estades d’estudiants de la UPV a la Molt Il·lustre Acadèmia de la Música Valenciana, programes de cooperació 
educativa…

 Vigència: 4 anys renovables per períodes iguals per acord tàcit.



8.2. Esport
El Vicerectorat d’Esports és l’encarregat de promocionar i facilitar la pràctica esportiva a tots els nivells, a través d’una 
oferta àmplia d’instal·lacions esportives, activitats, escoles, formació, competicions i serveis específics als esportistes 
d’alt nivell, amb l’objecte de transmetre valors educatius a través de l’esport i millorar el benestar integral de la comunitat 
universitària.

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 
esdevé un any més 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 2007-08 hem consolidat la nostra oferta esportiva i millorat el nostre servei amb la creació de la carta de 
serveis dins del Pla Estratègic de la Universitat, l’ampliació i la millora de les instal·lacions esportives i l’extensió del servei 
d’inscripció en línia.  

Més de 18.000 usuaris han participat de la gamma d’activitats físiques saludables durant el curs 2007-08; 7.891 alumnes 
participaren en la Lliga Interna de la UPV; 1.495 alumnes participaren en el XVIII Trofeu Universitat; vint-i-quatre escoles 
esportives serveixen de base a una pràctica esportiva més seriosa i regular en què participen 1.867 alumnes; 1.293 par-
ticipants en el Programa de Formació Esportiva consoliden la nostra formació específica en el camp de l’esport i més de 
1.200 esportistes s’han federat amb els colors de la Universitat en les 31 secciones del Club Esportiu de la UPV. A més, 
s’han atorgat més de 1.000 crèdits de lliure elecció.

Quant a resultats esportius, cal destacar les 25 medalles aconseguides en els Campionats d’Espanya Universitaris, la 
medalla d’or i rècord d’Espanya júnior en el Campionat d’Espanya d’Atletisme en Pista Coberta en proves combinades de 
Bárbara Hernando Fuster i la participació en el Campionat del Món Universitari de Judo 2008 de Laura Gómez, Darwin 
Vidal, Javier Furió, Pablo Sánchez, África Gutiérrez i Sugoi Uriarte, el qual es va proclamar campió del món, el jugador 
de bàsquet Víctor Claver Arocas, guanyador del concurs de esmaixades ACB i preseleccionat per als Jocs Olímpics de 
Pequín.

L’ampli volum de participació durant tot l’any es distribueix fonamentalment en diverses línies d’acció que es descriuen al 
llarg dels vuit apartats d’aquesta memòria.

D’una banda, la promoció de la salut, l’oci i la recreació a través de les activitats dirigides, les escoles esportives i el 
Programa Aula Salut i Plus 50. De l’altra, l’esport reglat i de competició, a través de les lligues internes, els campionats in-
teruniversitaris, els campionats d’Espanya universitaris i uns altres esdeveniments i competicions organitzats pel Vicerec-
torat d’Esports. L’esport federat, a través del Club Esportiu de la UPV. El Programa de Formació Esportiva i el Programa 
d’Ajuda i Suport a l’Esportista d’Alt Nivell.
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Es descriuen també les instal·lacions esportives del campus de Vera, estructurades 
en tres nuclis, el lloc on es desenvolupen les diferents activitats. Les col·laboracions 
i els convenis que s’estableixen amb diferents col·lectius i institucions i l’impacte 
en els mitjans de comunicació que resulta de l’activitat esportiva de la Universitat 
Politècnica de València.

El principal usuari de les diferents propostes esportives del Vicerectorat d’Esports 
és la comunitat universitària que engloba el personal docent i d’investigació, el per-
sonal d’administració i serveis, alumnat de primer, segon o tercer cicles, alumnes de 
màsters oficials de més de dos anys i antics alumnes que pertanyen a l’Associació 
d’Antics Alumnes.

A més, anualment el Vicerectorat d’Esports tramita el carnet d’accés esportiu a uns 
altres usuaris especials i col·lectius a què es possibilita l’accés esportiu, com ara el 
Col·legi Major Galileo Galilei i el Conservatori de Música Joaquín Rodrigo, a través 
de l’Oficina d’Acreditacions de la UPV. Durant l’any 2007-08 s’han tramitat prop de 
mil carnets.

8.2.1. Una oferta esportiva plural, diversa i gratuïta: la promoció de la salut, l’oci i la recreació
L’oferta esportiva a la nostra universitat es pot classificar en diversos programes, com són activitats dirigides, escoles 
esportives, Aula Salut i Plus 50. Una oferta esportiva àmplia i variada composta per un gran nombre d’activitats, la ma-
joria d’aquestes totalment gratuïtes, que obri la possibilitat de la pràctica esportiva a tota la comunitat universitària. La 
inscripció a la carta junt amb un ampli horari fa que la pràctica esportiva encaminada cap a la promoció de l’oci, la salut i 
la recreació siga fàcil i compaginable amb la vida acadèmica.

La professionalitat dels monitors, varietat i innovació d’activitats i la qualitat de les instal·lacions, provoca que 18.788 
esportistes hagen elegit la pràctica esportiva encaminada a la salut i l’oci com a forma alternativa a la competició.

8.2.1.1. Les activitats dirigides

La Universitat Politècnica de València posa a disposició de la seua comunitat universitària una àmplia oferta d’activitats 
dirigides, tradicionals a la universitat, que es distribueixen als tres campus (Vera, Alcoi i Gandia). 

Al campus de Vera, les activitats dirigides es desenvoluparen bàsicament entorn de quatre instal·lacions: la sala de 
musculació, que en 420 m2 es troba equipada amb tot tipus de maquinària específica per a aquesta comesa. Dues sales 
de parquet flotant de 225 m2, dos tatamis, un de tou i un altre de dur, aquesta última instal·lació amb un paviment de 
biosuro.

Les activitats dirigides oferides durant el curs 2007-2008 al campus de Vera han sigut les següents: aeròbic, aerobox, 
aerogim, bars training, condicionament físic, fitness, step, GAP, musculació, ritmes, tonificació muscular i les activitats de 
tatami, arts marcials, aikido, judo, karate i taekwondo.
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Durant el curs 2007-08 la franja horària d’activitats dirigides i de musculació ha sigut des de les 7.30 fins a les 22.30 hores. 
L’activitat de musculació també ha tingut 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 ajustar-se a la re-
alitat 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  2007-08 està composta per musculació, ritmes moderns, 
ritmes llatins, step, aeròbic, gap+stretching, aerogim, aerobox i fitness, a més de les activitats pròpies com són l’entrena-
ment en circuit i preparació física. La participació en activitats dirigides a l’EPSG ha sigut de 1.569 persones. 

Al campus d’Alcoi, la participació en activitats diri-
gides ha sigut de 849 persones. S’han portat a cap 
les activitats dirigides següents: musculació, aerò-
bic, tonificació, step, GAP, ritmes, spinning, judo, 
karate, taekwondo i aikido.

En resum, la participació en les activitats dirigides 
durant el curs 2007-08 ha sigut de 14.239 persones 
en el conjunt dels tres campus distribuïdes de la 
manera següent.

NrE. DE partiCipaNts EN aCtiVitats DiriGiDEs

aCtiVitats DiriGiDEs
NrE. DE 

partiCipaNts

Musculació 4.333
Aeròbic 1.404
Tonificació 782
Condicionament físic 499
Fitness 923
Step 1.348
Bars training 581
Aerogim 319
Aerobox 859
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8.2.1.2. Les escoles esportives

Les escoles esportives es constitueixen com una alternativa més, dins de l’àmplia oferta esportiva de la Universitat Po-
litècnica de València, per a tots els membres de la comunitat universitària 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 di-
ferents 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 té 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 
acostar-nos a la majoria de xiques d’aquesta universitat, s’ha continuat amb un progra-
ma específic d’escoles femenines, per a buscar consolidar esports ja amb una certa 
trajectòria a la nostra universitat i proposar uns altres per a millorar els nostres equips 
universitaris, però amb el propòsit en definitiva que l’esport s’integre de manera habi-
tual en al dia a dia.

L’oferta d’especialitats en el present curs 2007-08 al campus de Vera ha abraçat especialitats esportives tan diverses 
com són: atletisme, bàdminton, ciclisme, escacs, escalada, esgrima, iniciació i tecnificació en bàsquet, futbol sala, rugbi i 
voleibol femení, natació, patinatge, pesca esportiva, pilota valenciana, rem en banc fix (falutx), tenis, tenis de taula, pàdel, 
tir amb arc, vòlei platja i waterpolo. 

aCtiVitats DiriGiDEs
NrE. DE 

partiCipaNts

GAP 1.451
Ritmes 521
Spinning 142
Entrenament en circuit 71
Preparació física 48
Judo 139
Karate 168
Taekwondo 281
Aikido 370
Participació total 14.239
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Al campus de Gandia s’han portat a cap les escoles esportives de rem, escalada, 
tenis de taula i vela, amb un total de 42 alumnes matriculats en aquestes. Per al 
desenvolupament d’aquestes escoles es disposa de les instal·lacions del Club 
Nàutic de Gandia, en el cas de rem, i del Club de Tenis Gandia, en el cas de 
l’Escola de Tenis.

Al campus d’Alcoi s’han dut a terme les escoles esportives d’atletisme, tir amb arc i tenis de 
taula, amb 50 alumnes matriculats en aquestes.

En resum, la participació en les escoles esportives per al curs 2007-08 als tres campus (Vera, 
Alcoi i Gandia) ha sigut de 1.867 esportistes repartits de la manera següent:

NrE. DE partiCipaNts EN EsColEs EsportiVEs

EsColEs EsportiVEs
NrE. DE 

partiCipaNts

Vòlei platja 37
Rem 36
Atletisme 100
Escacs 49
Natació 343
Waterpolo 63
Esgrima 73
Patinatge 51
Tenis 155
Pàdel 90
Bàdminton 38
Tir amb arc 133
Pilota valenciana 17
Pesca esportiva 146
Esp. d'equip femení 165
Escalada 278
Vela 4
Tenis de taula 74
Ciclisme 15
Participació total 1.809
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8.2.1.3. 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. Les noves pràctiques físiques sorgeixen per les noves demandes. Els practicants actuals busquen 
alguna cosa més que treball i l’esforç intens en les activitats esportives busquen una treva a les seues activitats quotidia-
nes: un nou concepte d’activitat esportiva. Per això, durant el curs 2007-08 s’ha consolidat definitivament el programa Aula 
Salut, que fa quatre anys d’existència, en què s’han agrupat les pràctiques físiques del camp de les gimnàstiques suaus, 
la dansa i l’expressió corporal. Part de les activitats englobades en aquest programa han canviat aquest curs d’ubicació, 
i s’han portat a cap en una aula nova dotada dels mitjans necessaris a l’edifici principal.

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 sen-
tits i a tots els segments de població, incloent-hi activitats adreçades a 
persones majors de 50 anys amb el programa Plus 50 o persones amb 
algun tipus de minusvalidesa en el cas de 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 de jazz dance, swing, dansa contemporània, ball llatí, dansa del ventre, 
balls de saló, mètode Pilates, ioga, dansateràpia, shiatsu, risoteràpia, capoeira, tai-txi, txi-kung adaptat i funky. Les activi-
tats del programa Plus 50 han sigut les de ball llatí, balls de saló, gimnàstica passiva i txi-kung. En total, la participació als 
tres campus, en els dos programes, ha sigut de 2.280 persones. Al campus de Vera, 2.740 persones. 

El programa Plus 50 s’ha desenvolupat de manera especial per als 
membres de la comunitat universitària majors de 50 anys amb l’objectiu 
d’augmentar l’equilibri personal, millorar l’estat d’ànim i salut, potenciar 
els reflexos i proporcionar més agilitat. Enguany s’ha oferit txi-kung, gim-
nàstica passiva, balls de saló i balls llatins.

Al campus de Gandia s’ha oferit les activitats de dansa del ventre, mèto-
de Pilates, txi-kung i ioga, amb un total de 289 participants. I englobat en 
el programa Plus 35, s’han oferit les activitats de zen-txi i personal training amb 38 participants.

Al campus d’Alcoi s’ha oferit tai-txi, dansa africana, ioga, capoeira i mètode Pilates, amb 209 participants, i 65 participants 
en el programa Plus 50 en balls de saló i mètode Pilates.

A continuació es mostra una taula amb la participació detallada en cadascuna de les activitats realitzades en Aula Salut 
en el conjunt dels tres campus.
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NrE. DE partiCipaNts EN aula salut i plus 50

nota: * ball esportiu a l’EPSG

          ** Plus 35 a l’EPSG

8.2.2. Un esport reglat i de competició: les lligues internes, els campionats interuniversitaris i els Cam-
pionats d’Espanya Universitaris

La competició esportiva és sovint la fi mateixa de l’esport. En l’oferta esportiva de competició, a la Universitat Politècnica 
es pot trobar una àmplia gamma de nivells esportius, des de les lligues internes dins de l’àmbit de la mateixa universitat 
fins a l’esport d’alt nivell, amb la participació 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. A més, es descriu en aquest capítol uns altres esdeveniments 
organitzats pel Vicerectorat d’Esports. Passem a detallar cadascuna de les línies d’acció quant a competició fa.

8.2.2.1. Les competicions internes

En aquest epígraf volem recollir totes les 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 comu-
nitat universitària, sense distinció d’edat ni sexe.

aCtiVitat
NrE. DE 

partiCipaNts

Swing 52
Dansa contemporània 71
Ball llatí 137
Dansa del ventre 348
Balls de saló* 99
Mètode Pilates 461
Ioga 716
Dansa africana 11
Txi-kung 48
Jazz Dance 62
Shiatsu 48
Risoteràpia 103
Tai-txi 150
Funky 76
Capoeira 145
Dansateràpia 62
Plus 50** 151
Participació total 2.740
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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 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.

LLIGUES INTERESCOLES• 

Són les lligues que tenen lloc al llarg del curs acadèmic en cadascun dels tres campus de la Universitat entre equips de 
les escoles que conformen cada campus.

L’inici de les lligues interescoles comença a mitjan mes d’octubre, després d’un període 
d’inscripcions ampli, i acaben 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.

Durant el curs 2007-08 en les lligues interescoles participaren 9.700 alumnes, repartits en-
tre els esports d’equip, els esports individuals i els esports de raqueta.

Al campus de Vera es va disputar competició en els esports d’atletisme, bàdminton, bàs-
quet, camps a través, escacs, escalada, esquaix, frontenis, futbol, futbol sala, futbol 7, judo, marató, natació, orientació, 
pilota valenciana, pàdel, rem, tenis, tenis de taula, tir amb arc, voleibol, vòlei platja i vela.

A campus de Gandia durant el curs 2007-08 s’han portat a cap les lligues de futbol sala, bàsquet 3 x 3, vòlei 3 x 3, tenis, 
tenis de taula i frontenis, amb 422 participants.

I, al campus d’Alcoi, s’han dut a terme les lligues internes de futbol, futbol 7, futbol sala, bàs-
quet 3 x 3, vòlei 4 x 4, tenis i tenis de taula i tir amb arc, amb 296 participants. A Alcoi també 
es van celebrar els trofeus de Nadal i festes d’Alcoi en les mateixes modalitats esportives i 
283 participants.

En els esports d’equip la participació total ha sigut de 686 equips i 7.464 esportistes distribuïts 
per divisions i esports. En els esports de raqueta la participació ha sigut de 507 esportistes. 
En esports individuals participaren 469 esportistes.

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 competiti-
ves es desenvolupen per sistema de lliga amb 147 participants. 
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XVIII TROFEU UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA• 

Com cada any des de fa setze edicions, el segon dijous de cada mes de maig celebrem el Trofeu Universitat Politècnica. 
Enguany es va fer el 15 de maig. Aquest campionat es realitza en una sola jornada de 12 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 portaren a cap dues vies de participació esportiva amb 
1.495 participants. 

La primera via de participació, les competicions esportives, en què van participar 1.347 alumnes, 
distribuïts en els esports següents: bàsquet, frontó, 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 la competició es va desenvolupar pel 
sistema d’eliminatòria directa.

I la segona via de participació, les activitats esportives, en què participaren els alumnes de les escoles 
i seccions esportives de la Universitat, així com també els usuaris habituals de les activitats esportives 
anuals. Hi va haver una participació total de 148 alumnes en activitats, en els esports següents: atle-
tisme, orientació, aeròbic, rem, escalada, ciclisme i esgrima. També es realitzaren exhibicions de pati-

natge i trialsín, aquesta última a càrrec de l’actual medallista de bronze en el Campionat del Món d’aquesta especialitat. 

El dia del Trofeu Universitat es va desenvolupar en una sola jornada, des de les 9.00 del matí fins a les 21.00 hores de la 
nit, amb l’estreta col·laboració de tots els voluntaris de la Universitat que han fet possible aquest esdeveniment.

L’acte va culminar amb el lliurament de trofeus al mateix Pavelló Poliesportiu tot seguit de les finals i un aperitiu al mateix 
lloc, a què es quedaren la majoria d’esportistes participants en el Trofeu. Aquesta vegada, l’escola guanyadora del Trofeu 
va ser l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials.

V TORNEIG INTERCAMPUS UPV• 

El 6 de març de 2008 es va celebrar a Gandia el V Torneig Intercampus UPV com a trobada entre els campus d’Alcoi, 
Gandia i València amb l’objectiu 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, a més d’integrar aquests 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 celebrada 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 les equips en cada esport.

Hi han participat un total de 145 esportistes, dels quals 73 han sigut xics i 72 xiques.
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El guanyador del V Trofeu Intercampus ha sigut el campus de Vera.

En finalitzar la jornada competitiva es va celebrar a l’Escola de Gandia el lliurament de trofeus al campus campió i als 
equips classificats en primera posició de cadascun dels esports, tant en homes com en dones. Una vegada finalitzat el 
lliurament de trofeus es va fer un dinar de germanor organitzat pel campus de Gandia.

8.2.2.2. Les competicions interuniversitàries

Són les competicions que ens enfronten a la resta d’universitats que pertanyen al Comitè Espanyol d’Esport Universitari 
(CEDU). En aquests campionats cada universitat presenta una selecció en els distints esports segons la normativa espe-
cífica 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.

En les modalitats esportives d’equip la competició es distribueix en tres fases.

1. Campionat Autonòmic d’Esport Universitari, Lliga CADU

2. Campionat Interzonal, amb la participació dels subcampions autonòmics de la Comunitat Valenciana, en funció de la 
inscripció total que hi ha en cada modalitat esportiva. Es juga un quadre de vuit equips per eliminatòria directa.

3. Campionat d’Espanya, CEU, fase final, en què participen vuit equips: els equips campions de les cinc comunitats amb 
més equips (Andalusia, Catalunya, Castella i Lleó, Madrid i la Comunitat Valenciana), més els dos equips campions 
de les fases interzonals i l’equip de la universitat organitzadora.

En les modalitats esportives individuals, la competició es desenvolupa únicament en una fase final, en què cada uni-
versitat només pot inscriure els esportistes que tenen marca mínima o el nombre d’esportistes que estableix el Consell 
Superior d’Esports en els reglaments tècnics de cada modalitat esportiva.

La nostra universitat, a més de participar en aquestes competicions, ho fa també en el Campionat Interuniversitari del 
Grup Levante, CIGL, junt amb les universitats de Castella-la Manxa, Múrcia i la Comunitat Valenciana. En el CIGL només 
es competeix en esports individuals, els que no necessiten classificació prèvia per al Campionat d’Espanya i altres mo-
dalitats esportives que no estan recollides en el calendari oficial de campionats d’Espanya, com és el cas de piragüisme, 
pilota valenciana, frontenis, esquaix o futbol platja.
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CAMPIONAT AUTONÒMIC D’ESPORT UNIVERSITARI • 

El Campionat Autonòmic d’Esport Universitari, Lliga CADU, es desenvolupa durant els mesos d’octubre a març, i es 
constitueix com la primera fase del Campionat d’Espanya Universitari dels esports d’equip. En funció de la classificació 
en aquest campionat se selecciona els equips que representaran la Comunitat Valenciana en la fase final i interzonal del 
Campionat d’Espanya Universitari. 

El Campionat Autonòmic d’Esport Universitari es porta a cap amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana. Hi partici-
pen les set universitats de la nostra comunitat autònoma: U. Catòlica de València, U. de València, U. Jaume I, U. Miguel 
Hernández, U. d’Alacant, U. Cardenal Herrera i U. Politècnica de València. La classificació s’obté mitjançant una lliga a 
una volta amb desempat (play-off) entre els quatre primers equips.

Els esports que es disputen són: bàsquet, handbol, futbol sala, rugbi i vo-
leibol tots en modalitat femenina i masculina, futbol en modalitat masculina 
i el futbol 7 en modalitat femenina. Entre totes aquestes modalitats durant 
aquest curs han participat 253 esportistes que pertanyen a la UPV, 142 
xics i 111 xiques.

Els resultats obtinguts per la UPV en el Campionat Autonòmic de l’Esport 
Universitari en el curs 2007-08  són cinc primers llocs, cinc segons llocs i 
dos tercers en les modalitats esportives següents.

poDi lliGa CaDu

Obtenint en cinc d’aquests la classificació directa per a la fase final i en quatre la classificació per a disputar la fase inter-
zonal dels campionats d’Espanya que es realitza per sorteig amb universitats d’altres comunitats autònomes. 

CAMPIONATS INTERUNIVERSITARIS DEL GRUP LEVANTE, CIGL• 

Aquests campionats es desenvoluparen durant el curs 2007-08 en els esports individuals que no cal classificació prèvia 
per als campionats d’Espanya universitaris i en els altres esports que a judici de les universitats participants seria conve-
nient promocionar o que les distintes universitats desenvolupen i no estan previstos entre els esports que es fan en els 
campionats d’Espanya universitaris.

Futbol sala masculí
Handbol masculí Rugbi masculí
Handbol femení Rugbi 7 femení
Futbol 7 femení Voleibol masculí
Futbol masculí Voleibol femení

Bàsquet masculí

1

Bàsquet femení

2
Futbol sala femení

3
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Hi participaren onze universitats que pertanyen a tres comunitats autònomes: U. de València, U. Jaume I, U. Miguel 
Hernández, U. d’Alacant, U. Cardenal Herrera, U. de Múrcia, U. Catòlica de Múrcia, U. Politècnica de Cartagena, U. de 
Castella-la Manxa, U. Catòlica de València i U. Politècnica de València.

La competició es desenvolupa pel sistema de concentració, amb els esports següents: atletisme, bàdminton, cros, escacs, 
esgrima, frontenis, futbol platja, golf, judo, karate, orientació, pàdel, pilota valenciana, piragüisme, esquaix, taekwondo, 
tenis, tenis de taula, tir amb arc i vòlei platja.

Hi participaren 956 persones, de les quals 142 han sigut de la Universitat Politècnica de València.

 La UPV ha pujat al podi en els Campionats Interuniversitaris del Grup Levante en les modalitats esportives següents, 
amb un total de 60 medallistes.

poDi CiGl

Com veiem, del total de 17 modalitats esportives en què ha participat la UPV en els CIGL ha aconseguit trofeus en totes, 
excepte en vòlei platja.

ATLETISME: 1500 m l fem., 5000 m 
l masc., 4 x 400 m l masc. i  400 m 

tanc. masc.
CROS: indiv. masc.

ESGRIMA: espasa individual fem.
JUDO: fem. -63 kg

ORIENTACIÓ: equips
TAEKWONDO: absolut/super llleuger 
masc., ploma fem., gall fem. i equips. 
V-A/ lleuger masc. A-N/ pesat masc. i 

promesa equips i absolut
TIR AMB ARC: corb masc., compost 

masc. i fem.

ESCACS: individual 
ATLETISME: martell fem., 400 m l 

fem.
ESGRIMA: espasa indiv. masc. i 

equips floret fem.
FUTBOL PLATJA: equip fem.

GOLF: individual masc. i equips
JUDO: masc. -73 i -81 kg - fem.  -52 

kg
KARATE: kumite masc. -65 kg

ORIENTACIÓ: individual. masc.
TAEKWONDO: super llleuger masc. 

absolut
TIR AMB ARC: corb i compost masc.

TENIS DE TAULA: individual fem.
TRIATLÓ: individual fem. i equips

ESCACS: equips
ATLETISME: pes fem., 800 m l 

masc., 10000 m l masc. i longitud 
masc.

BÀDMINTON: dobles mixt
CROS: individual masc. i equips 

masc.
ESGRIMA: floret indiv. masc. i fem., 
espasa indiv. fem. i equips espasa 

masc.
FUTBOL PLATJA: equip masc.

GOLF: individual. fem.
JUDO: masc.  -73 y -90 kg

KARATE: kumite masc. +80 kg
TAEKWONDO: mitjà masc. i ploma 

fem.
TENIS DE TAULA: equip masc.

TIR AMB ARC: compost masc. i fem.
1

2 3
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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. 

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. En els esports d’equip enguany 
el campió de la fase autonòmica de les comunitats d’Andalusia, Catalunya, Castella i 
Lleó, Madrid i la Comunitat Valenciana es classifica directament per a la fase final, per 
ser on més equips participen en els distints esports, i són la resta de campions uni-
versitaris de la resta de comunitats autònomes i alguns dels subcampions de les cinc 
comunitats relacionades anteriorment, en funció del nombre d’equips de cada esport 
que participa en la fase autonòmica, els quals es disputen les dues places que queden 
per a la fase final del Campionat d’Espanya Universitari en una fase interzonal. 

Les fases interzonal i final dels CEU 2008 s’han desenvolupat de la manera següent.

FASE INTERZONAL • 

La fase interzonal dels Campionats d’Espanya es va realitzar durant el mes d’abril,  per a obtenir els equips que es clas-
sifiquen per a la fase final dels Campionats d’Espanya, un total de 62 esportistes/entrenadors de la UPV participaren en 
aquesta fase en els esports de bàsquet masculí, handbol masculí i femení i futbol 7 femení.

La fase interzonal es juga en cada modalitat esportiva en dues universitats de diferents comunitats autònomes que han 
obtingut classificació en les lligues corresponents entre universitats de la mateixa comunitat. Els encreuaments entre les 
diferents comunitats autònomes es realitzen per sorteig.

Mostrem a continuació els esports en què va participar la Universitat Politècnica de València, les universitats contra les 
quals es va enfrontar, la universitat seu i els resultats obtinguts.

rEsuM FasE iNtErZoNal CEu

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.

Esports uNiVErsitats partiCipaNts orGaNitZaDor lloC
Bàsquet masculí UCM, UPV, UPM, US, PVA, UC, ULR, UG U. Catòlica de Múrcia 2n
Handbol masculí UV, UC, UZ, UPN, USAL, PVA, ULP, UO U. de Vigo 1r
Handbol femení UPV, US, UO, UZ, PVA, UC, UB, UVALL U. Politècnica de Madrid 3r
Futbol 7 femení UVALL, USAN, UCLM, UN, UPV, PVA, UC, UCM U. de Valladolid 2n
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FASE FINAL DELS CAMPIONATS D’ESPANYA• 

Durant els mesos d’abril i maig de 2008 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 226 esportistes/entre-
nadors.

Els resultats més destacats en els Campionats d’Espanya Universitaris, dels esportistes representants de la Universitat 
Politècnica de València, durant el curs 2007-08 són 11 primers llocs, 7 segons llocs i 7 tercers llocs.

Taula 7: Medaller dels Campionats d’Espanya Universitaris

8.2.2.3 Altres esdeveniments i competicions del Vicerectorat d’Esports

Per a la promoció i el foment d’especialitats esportives d’especial interès dins de la nostra comunitat universitària, la 
Universitat Politècnica de València va organitzar enguany un seguit d’esdeveniments i campionats en què han participat 
prop de 2.816 esportistes.

Esports MEDallEr / EsportistEs

Atletisme
1r  10000 m l / Javier Carriqueo Inostrosa
1r  100 m tanc. / Bárbara Hernando Fuster

Escalada 2n per equips
Futbol sala masculí 3r per equips

Judo

1r  per equips
1r  -66 kg / Sugoi Uriarte Marcos
1r  -60 kg / Javier Furió
1a  -63 kg / África Gutiérrez García
1a  -52 kg / Laura Gómez Ropiñón
2n  +100 kg / Luis Casanova Haro
3r  -73 kg / Pablo Sánchez García-Monco

Karate 2n  -60 kg / Sergio Martínez

Natació

1r 100 m papallona / Francisco Pajarón Boix
1r  50 m braça / Guillermo Solís Herraiz
1r  50 m papallona / Guillermo Solís Herraiz
1r  4 x 50 m l /  Solís, Chapa, Chiralt, Pajarón
2n  4 x 50 m e. / Solís, Chapa, Chiralt, Pajarón
2n 100 m l / Javier Chapa Sánchez
3r  50 m papallona / Francisco Pajarón Boix
3r  50 m l / Javier Chapa Sánchez

Orientació 2n  individual masc. esprint / Emili Sellés i Seguí
Rugbi 7 femení 3r  per equips
Tir amb arc 2n  Fernando Agustín Gómez
Voleibol femení 3r per equips
Voleibol masculí 3r per equips



Cultura i Esport
Esport

246

FESTA DE BENVINGUDA• 

Amb motiu de fer conèixer el Vicerectorat d’Esports i el seu programa esportiu a tota la comunitat universitària i sobretot a 
l’alumnat de nou ingrés, es va celebrar la Festa de Benvinguda el dijous 27 de setembre amb una programació variada i 
la presència de Javier Gómez Noya, campió d’Europa, campió de la Copa del Món i actual campió del Món de triatló.

Com a acte de participació estrella es va realitzar la III Volta a Peu al Campus, a 
més s’instal·là a l’Àgora una carpa d’informació del Vicerectorat d’Esports i es mun-
taren tatamis on van tenir lloc les exhibicions de judo i aikido. Al llarg de tot el matí 
hi va haver un mercadet de segona mà de material de muntanya i de BTT.

Englobat en la Festa de Benvinguda es van realitzar les accions següents: 

PRESENTACIÓ DE L’ESPORTISTA D’HONOR

Acte en què el Vicerectorat d’Esports nomena Esportista d’Honor de la Universitat 
un esportista d’elit elegit per la seua trajectòria humana i esportiva. Aquest acte 
queda segellat amb la signatura del Llibre d’Honor tant per l’Esportista d’Honor 
com pels esportistes universitaris que han aconseguit èxits en l’esport nacional i 

internacional.

En aquesta edició vam poder tenir la presència com a Esportista d’Honor del campió d’Europa, campió de la Copa del 
Món i actual campió del món de triatló, Javier Gómez Noya, el quall el dia anterior havia oferit una sessió d’entrenament 
de caràcter popular a les nostres pistes d’atletisme, com també una xarrada en què vam poder reviure la seua experiència 
esportiva i recordar els seus èxits. 

També s’organitzà una roda de premsa amb els mitjans de comunicació.

III VOLTA A PEU

La Volta a Peu al Campus UPV és una carrera de caràcter popular que 
té per objectiu aconseguir la màxima participació sota la premissa de 
fer esport per a tots. L’eixida i arribada tenen lloc a l’Àgora i recorre 
l’interior del campus de Vera, amb una distància de 4,5 km i un total 
de 269 participants. Hi va participar Javier Gómez Noya i es facilità un 
espai a la meta on la gent poguera fotografiar-s’hi i signar autògrafs. Es 
van donar samarretes a tots els participants i hi va haver un sorteig de 
material esportiu.

SIGNATURA DEL LLIBRE D’HONOR

Acte en què, d’una banda, es reflecteix el pas pel Vicerectorat d’Esports d’esportistes d’alt nivell i, de l’altra, reconeixem 
els èxits dels nostres universitaris. Aquest fet es recull en el llibre d’honor, mitjançant la signatura de l’esportista d’elit elegit 
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que és qui apadrina tots els nostres esportistes universitaris que han aconseguit medalla en els Campionats d’Espanya 
Universitaris.

LLIURAMENT DE TROFEUS DE LES LLIGUES 2006-2007

Premiació de les lligues internes del curs anterior, així com a l’escola amb més participació i s’elegeix el millor esportista 
universitari per les seues accions dins i fora de la Universitat, que enguany ha sigut l’Escola Tècnica Superior de Topo-
grafia, Cartografia i Geodèsia.

A més d’aquests actes, el Vicerectorat d’Esports va col·laborar en la presentació del Gran Premi de València del WTCC 
(Campionat del Món de Turismes). En col·laboració amb el Circuit Ricard Tormo i amb el Departament de Motors de la 
UPV, es va poder viure un matí dedicat de ple al món del motor, amb els cotxes que correrien aquell cap de setmana al 
Circuit de la Comunitat i amb una roda de premsa amb els pilots espanyols que estan disputant el mundial de WTCC.

També es va jugar un partit de futbol amistós entre l’equip de la UPV i un equip de 1a preferent.

VOLTA A PEU NOCTURNA• 

Amb motiu del 40 aniversari de la Universitat Politècnica de València, el 12 de març de 2008, el Vicerectorat d’Esports 
organitzà la I Volta a Peu Nocturna de caràcter popular amb un circuit de 4,5 km.

La carrera es va fer per l’interior del campus de Vera, amb eixida des de l’Àgora i una participació de 165 esportistes.

XI TROFEU UPV VELA DE CREUER• 

El Vicerectorat d’Esports de la UPV va organitzar el XI Trofeu UPV de Vela de 
Creuer durant els dies 17 i 18  de maig al Reial Club Nàutic de València, el qual va 
col·laborar estretament, amb l’única finalitat de fomentar la vela entre la comuni-
tat universitària. Hi participaren 295 persones distribuïdes en 43 embarcacions.

La competició es va fer en la modalitat de vela de creuer en tres categories se-
gons la classe d’embarcació: classe 1, classe 2 i classe 3. Es va realitzar  una 
inscripció de tripulants per a formar una borsa de tripulants que després es va 
distribuir per sorteig entre les distintes embarcacions participants.

El medaller d’enguany es configura de la manera següent.
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ClassiFiCaCió DEl Xi troFEu upV DE VEla

IV CAMPIONAT INTERUNIVERSITARI DE MARATÓ• 

El 17 de febrer de 2008 es va fer el IV Campionat Interuniversitari de Marató organitzat per la Universitat Politècnica en 
col·laboració amb la SD Correcaminos i englobat dins de la 28 edició de la Marató Popular de València.

Hi participaren 14 universitats i 100 esportistes en un recorregut urbà amb eixida al centre Carrefour Campanar i final a 
les pistes d’atletisme del riu, tram III. Tot i que en aquesta edició no es va aconseguir superar les millors marques univer-
sitàries, sí que es va aconseguir un bon nivell de marques i un alt nombre de participants que finalitzaren la prova.

Les universitats participants foren: Universitat d’Alacant, Universitat Autòno-
ma de Barcelona, Universitat Cardenal Herrera, Universitat de Castella-la 
Manxa, Universitat de Girona, Universitat de Granada, Universitat Jaume I, 
Universitat Miguel Hernández d’Elx, Universitat de Múrcia, Universitat Naci-
onal d’Educació a Distància, Universitat Politècnica de Madrid, Universitat 
Politècnica de València, Universitat Rovira i Virgili i Universitat de València-
Estudi General.

ClassiFiCaCió DEl iV CaMpioNat iNtEruNiVErsitari DE Marató

ClassE 1
1r classificat Iot: San Telmo II Armador: Promociones Urbanas, SL

ClassE 2
1r classificat Iot: Carmen 6 Armador: Ricardo Schuller

ClassE 3-5
1r classificat Iot: Iberolimp Alhambra Armador: José Vicente Alhambra

ClassiFiCaCió GENEral
1r classificat  Iot: San Telmo II Armador: Promociones Urbanas, SL

lloC CoGNoMs NoM uNiVErsitat tEMps MitJà tEMps rEal tEMps oFiCial
iNDiViDual MasCulÍ

1 LINARES CARRETE FRANCESC UAB 1:17:47 2:36:35 2:36:39
2 DE ANDRES SÁNCHEZ JORGE URV 1:19:24 2:39:15 2:39:19
3 TOMAS MIGUEL JOSÉ MANUEL UVEG 1:20:14 2:41:28 2:41:29
4 MARTÍNEZ VIGARA MIGUEL ÁNGEL UA 1:19:25 2:44:17 2:44:26
5 GIMÉNEZ ALCALDE FERNANDO UPV 1:22:36 2:47:35 2:47:59

iNDiViDual FEMENÍ
1 BACHERO ALGUACIL NOEMI UJI 1:27:44 2:56:28 2:56:40
2 BALAGUER PLANELLES Mª ESTHER UPV 1:28:49 3:04:55 3:05:09
3 FERRER TORRENT VICENTA UPV 1:36:09 3:21:12 3:21:16
4 SERRANO JAREÑO Mª ANTONIA UPV 1:40:44 3:20:54 3:21:18
5 RODRÍGUEZ DE JUAN INÉS UNED 1:40:47 3:28:32 3:29:06
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CAMPIONATS INTERESCOLES• 

Durant el curs 2007-08 s’han fet distints campionats universitaris interescoles en l’àmbit espanyol. Les escoles i facultats 
de la UPV hi han participat amb 492 esportistes. 

Enguany, s’ha fet Interinformàtiques, Intercamins, Intereuti, Interarquitectura Tècnica, Interarquitectura i Interindustrials.

8.2.3. L’esport federat. El club esportiu de la Universitat Politècnica de València
El Club Esportiu de la Universitat Politècnica de València dóna la possibilitat de practicar esport al més alt nivell als espor-
tistes que així ho vulguen a  través de les 31 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 1.127 esportistes federats en: activitats subaquà-
tiques, aeromodelisme, aikido, atletisme, bàsquet, beisbol, BTT, ciclisme, esgri-
ma, 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. Aquestes funcionen amb una planifi-
cació anual d’activitats, esdeveniments i competicions que porten a cap amb el 
suport del Vicerectorat d’Esports.

Presentem a continuació un resum de participació del Club Esportiu en el 2007-
08.

NrE. DE partiCipaNts DEl Club Esportiu

sECCió
NrE. DE 

partiCipaNts

Muntanya 258
Waterpolo 43
Handbol 32
Ciclisme 69
Trial 1
BTT 28
Vela 51
Orientació 24
Natació 69
Beisbol 15

sECCió
NrE. DE 

partiCipaNts

Softbol 13
Futbol sala 28
Taekwondo 16
Karate 39
Subaquàtiques 69
Atletisme 26
Triatló 49
Tir amb arc 44
Rem 54
Aikido 22

sECCió
NrE. DE 

partiCipaNts

Rugbi 28
Esgrima 6
Judo 19
Frontenis 34
Vòlei 27
Bàsquet 46
Pàdel 17
TOTAL 1.127
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8.2.4. 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 amb cursos, 
tallers, jornades i congressos junt amb el cicle anual de conferències, exposicions i sessions tècniques sobre temes es-
pecífics en matèria esportiva. A més, enguany s’ha posat en marxa el segon Màster Universitari en Organització, Gestió 
i Administració d’Entitats i Organitzacions Esportives. D’altra banda, cal destacar la convocatòria per novena 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 1.293 persones. 

8.2.4.1. La formació esportiva

La necessitat d’adquirir nous coneixements que propicien una activitat física saludable ha sigut una demanda constant de 
practicants i usuaris i la base per al desenvolupament d’aquest Programa de Formació Esportiva.

Durant el curs 2007-08 i dins del XIII Programa de Formació Es-
portiva s’han impartit  12 cursos i 7 tallers distribuïts en tres quadri-
mestres als campus de Vera, Alcoi i Gandia, tots aquests oberts a la 
comunitat universitària i a la societat en general.  

Les temàtiques desenvolupades en els cursos i tallers han sigut va-
riades, com per exemple sobre cartografia i orientació amb GPS, 
bases teoricopràctiques d’entrenament en escalada o aquatraining 
(tonificació muscular aquàtica). Altres temes relacionats amb acti-
vitats concretes com a la mecànica de la bicicleta tot terreny en 
general o el coneixement del cos. També s’han impartit cursos que doten de titulacions oficials com són el de socorrista 
aquàtic o el de patró d’embarcacions d’esbarjo, així com altres que permeten formar part de borses de treball internes, 
com ara el curs d’àrbitres de futbol, futbol 7 i futbol sala.

Perquè això fóra possible, el Programa de Formació ha tingut la col·laboració de 75 professors titulars altament qualificats 
en la docència dels cursos i els tallers, entre els quals figuren catedràtics, llicenciats, doctors, diplomats i tècnics especi-
alistes en diferents matèries.

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 pel setembre de 2003 el Consell de Govern aprovà 
l’augment de 8 fins a un màxim de 16 crèdits, els possibles a obtenir com a crèdits de lliure configuració per esport, que 
entraren en vigor a partir del curs 2003-04.
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Així, amb l’objecte de respondre a les distintes inquietuds i necessitats de la comunitat universitària hi ha establides tres 
vies d’obtenció de crèdits de lliure elecció:

1. ÀREA FORMATIVA:

Composta per cursos, seminaris i conferències sobre aspectes rellevants de l’activitat física i de l’esport, organitzats pel 
Vicerectorat d’Esports de la Universitat Politècnica de València. L’equivalència en crèdits és d’un crèdit cada 20 hores. 

Durant el curs 2007-08 s’han atorgat 599.5 crèdits de lliure elecció per la participació en cursos organitzats pel Vicerec-
torat d’Esports.

2. ÀREA PRÀCTICA:

Com a reconeixement al treball d’alguns dels nostres alumnes, que compaginen l’alt rendiment esportiu amb els seus 
estudis. L’equivalència en crèdits és d’un mínim d’un crèdit i un màxim de dos crèdits en lliga zonal o campionat autonòmic 
i un màxim de quatre en Campionats d’Espanya Universitaris, a atorgar en ordre invers a la classificació de l’esportista. 
S’atorgaran quatre crèdits directament per ser seleccionats pel Consell Superior d’Esports per a participar en competici-
ons de caràcter nacional o internacional. El Vicerectorat d’Esports estableix l’equivalència per la participació d’esportistes 
amb necessitats especials en competicions oficials. 

Durant el curs 2007-08 s’han atorgat 437 crèdits de lliure elecció per la participació en diferents campionats universitaris; 
lligues zonals, Campionats d’Espanya o esportistes seleccionats pel CSD per a competicions nacionals o internacionals 
(tenint en consideració que durant aquest curs encara no s’han sol·licitat crèdits per aquest tipus de via). 

Els esports en què més crèdits s’han sol·licitat han sigut: atletisme (52 crèdits), bàsquet (35 crèdits), futbol platja (31 
crèdits), handbol (43 crèdits) i rugbi (31 crèdits).

3. ÀREA FORMADORA:

Per tal de reconèixer i aprofitar els coneixements i les experiències d’alguns dels nostres alumnes en el món de l’esport, 
ja siga per la seua formació específica en institucions alienes a la Universitat o per la brillant trajectòria esportiva, a fi que 
aquests coneixements es traslladen a la resta de la comunitat universitària, es reconeix la col·laboració en els cursos 
específics al seu esport programats pel Vicerectorat d’Esports i la participació en línies d’investigació relacionades amb 
l’activitat física que es troben vinculades a qualsevol departament o servei de la Universitat Politècnica de València. 

L’equivalència de crèdits a atorgar per col·laborar-hi és d’un mínim de 
dos i un màxim de vuit, amb relació a la línia d’investigació o el curs en 
què col·labora, (i s’estableix com a pauta concedir directament el doble 
dels crèdits que conformen el curs), i dos crèdits més, si l’alumne partici-
pa en l’organització i la preparació del dit curs. Igualment, per participar 
en línies d’investigació relacionades amb l’activitat física es pot obtenir 
un mínim de dos i un màxim de vuit crèdits per curs acadèmic.  
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MÀSTER UNIVERSITARI• 

El II Màster Universitari en Organització, Gestió i Administració d’Entitats i Organitzacions Esportives suposa un nou repte 
dins del desenvolupament esportiu de la Universitat Politècnica de València. 

Des del Vicerectorat d’Esports es pretén formar futurs professionals de la gestió esportiva que siguen capaços d’afrontar 
els nous reptes esportius tant en l’àmbit universitari, municipal o autonòmic com en el de clubs i entitats esportives.

Aquest màster, en la segona edició, va començar a l’octubre de 2007, i finalitzarà al novembre de 2008, amb 19 persones 
inscrites.

El màster s’ha estructurat en cinc mòduls: Legislació Esportiva, Màrqueting i Comunicació Esportiva; Gestió Esportiva i 
Qualitat; Organització i Projectes d’Empreses i Institucions Esportives i Administració i Gestió Econòmica a les Empreses 
i Entitats Esportives, que disposava de professorat de la Universitat Politècnica de València amb àmplia experiència en 
temes relacionats amb la gestió esportiva i professionals contrastats de l’àmbit de la gestió esportiva.  

8.2.4.2. Conferències, exposicions i sessions tècniques

Durant el curs acadèmic 2007-08, com en anys anteriors, s’han fet conferències sobre temàtiques relacionades amb l’es-
port, d’interès especial per als membres de la comunitat universitària, així com diverses exposicions. A més, s’han tornat a 
organitzar els anomenats clinics, sessions col·lectives amb gran component pràctic adreçades a la prevenció de lesions i 
millora de les capacitats físiques, els quals van tenir una durada de dues hores cadascun i una periodicitat mensual.

En total, s’han  portat a cap 22 activitats entre conferències, exposicions i sessions tècniques que han versat sobre as-
pectes tècnics relacionats amb l’esport. 

A través de les conferències s’han abordat temes relacionats majoritàriament amb els esports de muntanya.

També s’han oferit al llarg del curs 2007-08 un total de 10 sessions tècniques, destinades a donar més informació als 
esportistes de com poden prevenir lesions i millorar-ne les capacitats físiques:

8.2.4.3. Convocatòries de certàmens de pintura, escultura i projectes final de carrera relacionats amb l’esport

Enguany, en la IX edició, s’han 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. 
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Amb això, la universitat brinda el seu suport científic i tècnic a l’esport i intenta acostar el món de l’art a l’esport. Enguany, 
s’han presentat a concurs 5 projectes final de carrera, 11 escultures i 22 pintures.

GuaNyaDors DEl iX CErtàMENs DE piNtura, EsCultura i proJECtEs

8.2.4.4. Programa de Cooperació Esportiva

El Vicerectorat d’Esports, sensible al compromís social que necessita la nostra so-
cietat, 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 parar esment especial 
a l’impuls de projectes de cooperació per al desenvolupament relacionats amb 
l’activitat física i l’esport tant en el 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’As-
sociació de Voluntaris Esportius va ser reconegut (el passat 16 de març de 2006) 
pel diari ABC, el qual a través dels seus premis ABC Universitario, ABC Solidario 
va decidir premiar en la modalitat Entidad Solidaria l’Associació de Voluntaris 
Esportius de la UPV.  

ACCIONS EN L’ÀMBIT INTERNACIONAL• 

Enguany, s’ha continuat amb el projecte de cooperació internacional entre la Universitat de Pinar del Río (Cuba) i la Uni-
versitat Politècnica de València. També s’ha continuat un altre any més amb el conveni de col·laboració amb la Universitat 
Nacional de Guinea Equatorial. A més, durant aquest curs s’han mantingut les accions en l’àmbit internacional en altres 
centres, com ara la CUJAE de Cuba, gràcies a la col·laboració del Vicerectorat d’Esports amb el Centre de Cooperació 
al Desenvolupament.

Primer premi “Secuencia 03” de Miguel Pelluch Lavella
Segon premi  “Un instante en movimiento” de Fernando Vila-Belda Montalt
Tercer premi  “Corre Forrest, corre” de Cristina Gamón Lázaro

GuaNyaDors DEl iX CErtaMEN D’EsCultura
Primer premi “Apnea” de José Tomás Mira Antón

GuaNyaDors DEl iX CErtaMEN DE proJECtEs FiNal DE CarrEra

Primer premi
“SIG sobre rutes de senderisme en el terme municipal de Benagéber aplicat a PDA i a la seua 
difusió per internet” de Xavier Calafat Ramírez

Segon premi
“Análisis y comercialización de un nuevo producto en el mercado: sistema automático de recogida 
de bolas en campos de golf” de Pablo Delgado Moll
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Durant tot l’any s’ha recollit material esportiu, sanitari i d’oficina per a portar a la Universitat de Pinar del Río i a la Uni-
versitat Nacional de Guinea Equatorial, per a la qual cosa s’han noliejat quatre contenidors amb aquest material amb 
destinació a les dites universitats, així com un altre més a la CUJAE de Cuba. 

COL·LABORACIÓ EN ESDEVENIMENTS ESPORTIUS• 

A més de desenvolupar projectes de cooperació al desenvolupament relacionats amb l’activitat física i l’esport, els mem-
bres de l’associació de voluntaris esportius de la UPV també han col·laborat en l’organització i el desenvolupament dels 
diferents campionats que ha organitzat el Vicerectorat d’Esports durant el curs 2007-08, com ara el Campionat Universitari 
de Marató, el XVIII Trofeu Universitat Politècnica i el Dia de l’Esport a la Ciutat de les Arts i les Ciències. Al seu torn, els 
membres de l’associació que pertanyen al campus de Gandia han col·laborat en el V Torneig Intercampus i en las XII 
Hores Esportives.

8.2.5. Els programes de suport a l’esportista d’alt nivell
La Universitat Politècnica de València, conscient de les necessitats de suport als espor-
tistes universitaris i reconeixent d’aquesta manera el gran esforç que suposa compaginar 
estudis i 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 té com a objectiu el suport a la pràctica esportiva d’alt nivell i 
inclou la figura del professor-tutor, el Programa de Beques i Ajudes que busquen la im-
plicació de l’alumnat en la gestió esportiva i donen suport a l’esport d’alt rendiment tant 
en l’àmbit federat com en l’universitari, 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.

8.2.5.1. 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 estudi-
ants universitaris competeixen en campionats nacionals i internacionals representant la seua universitat. 

Des de llavors, cada any acadèmic, aquest programa ha acollit un gran nombre d’esportistes i involucrat professionals 
de diferents escoles i facultats i creat un marc interdisciplinari necessari per a integrar 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 
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d’equipament esportiu o l’emissió de certificats per a ajornaments d’exàmens i pràctiques per competicions nacionals, 
demostren que es realitza un gran esforç per a reconèixer la labor i dedicació dels esportistes d’elit. 

L’aprovació per la Junta de Govern d’aquesta universitat el 24 de juny de 1999 del Programa EsportEstudi va permetre 
reunir tots els aspectes anteriors en aquest programa de màxima rellevància per als esportistes d’alt nivell. 

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 té el suport econòmic del Consell Superior d’Esports.

El programa EsportEstudi proporciona a l’esportista d’alt nivell: 

Professor-tutor en la figura del subdirector o vicedegà de cada escola o facultat, que fa de nexe entre el professorat i 
l’alumne, i li facilita:

Ajornament de pràctiques i exàmens (coincidents amb campionats d’àmbit nacional o internacional) ●

Prioritat en l’elecció d’horaris docents   ●

Possibilitat de rebre bibliografia, apunts o informació puntual docent ●

Facilitats en els programes d’intercanvi d’estudiants ●

Beques d’excel·lència esportiva ●

Beques d’esportista d’elit A i B ●

Crèdits de lliure elecció esportius ●

Beques de residència ●

Atenció especialitzada al Centre de Suport a l’Esportista (CSD) ●

Servei de fisioteràpia ○

Servei de preparació física ○

En el Programa EsportEstudi hem tingut durant el curs 2007-08 un nombre total de 176 esportistes que pertanyen a un o 
diversos dels apartats següents.

tipoloGia DEls EsportistEs D’Elit

9 esportistes d'alt nivell de l'any actual o de l'anterior, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 146/1997, de 
19 de setembre, sobre esportistes d'alt nivell.
57 esportistes proposats per la Universitat Politècnica de València per trobar-se entre els tres primers classificats en els 
Campionats d'Espanya Universitaris, en el curs acadèmic 2006-2007.
20 esportistes convocats a seleccions nacionals i seleccions universitàries enguany o l'any anterior.
125 esportistes d'elit becats, i considerats esportistes d'elit per la Universitat Politècnica de València.
5 esportistes amb beca de residència.
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A continuació presentem una llista en què apareixen els 71 alumnes esportistes de la Universitat Politècnica de València 
que formen part del projecte d’alt nivell, que especifica en cada cas els diferents apartats a què pertany cadascun. 

EsportistEs D’alt NiVEll DE la upV
CoGNoMs NoM Esport DaN sEl aDo CEu
Acedo Mayordomo Carlos Voleibol SÍ
Agustín Gómez Fernando Tir amb arc SÍ
Albert Martí Roberto Futbol sala SÍ
Allueva Fortes Adrián Pilota SÍ
Aparicio Navarro José Tir amb arc SÍ
Arandia Sabater Pablo Vela SÍ
Arnal Mengod Alberto Judo SÍ SÍ
Arocas Corchero Luis Futbol sala SÍ
Bermejo San Buenaventura Ana Pilota SÍ
Bosch Ramos Carlos Futbol sala SÍ
Calvo Ruiz Ana Belén Orientació SÍ
Cantalapiedra Moreno Manuel Rugbi SÍ
Carbonell Alcaina Carlos Voleibol SÍ
Cardona O´Dwyer Felipe Vela SÍ
Carriqueo Inostrosa Javier Atletisme SÍ SÍ
Casanova Haro Luis Judo SÍ
Castro Guirao Fernando Tir amb arc SÍ
Chapa Sánchez Javier Natació SÍ
Chiralt Hernández Mario Natació SÍ
Claver Arocas Victor Bàsquet SÍ SÍ
Danvila Subiza Santiago Futbol sala SÍ
De La Peña Catalán Juan Daniel Ciclisme SÍ SÍ
Díaz Ausías Daniel Voleibol SÍ
Dominguez Romo Pablo Voleibol SÍ
Figueroa Mayordomo Clara Judo SÍ
Frances Miralles Mauro Judo SÍ
Furió Vizcaíno Javier Judo SÍ
Gandia Sanchis Francesc Futbol sala SÍ
García Bullon Gonzalo Futbol sala SÍ
García Campo María Jesús Orientació SÍ
García Domene María Orientació SÍ
García Márquez Marcos Judo SÍ
Gil Munera Mª Isabel Tir amb arc SÍ
Gómez Ropiñón Laura Judo SÍ SÍ SÍ
González Cabot David Judo SÍ
González Huerta Javier Tir amb arc SÍ
González Parra Gilberto Triatló SÍ SÍ
Goñi Ruiz Ana Bàsquet SÍ
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A més d’arribar a aquests alumnes, el Programa EsportEstudi arriba a uns altres 105 alumnes de la Universitat Politècnica 
de València, considerats esportistes d’elit UPV,  que s’engloben en la línia de beques i ajudes que es descriu tot seguit.

CoGNoMs NoM Esport DaN sEl aDo CEu
Gutiérrez García África Olivia Judo SÍ SÍ SÍ
Hernando Fuster Bárbara Atletisme SÍ SÍ
Ionut Rosoui Alexandru Voleibol SÍ
Lázaro Serrano Lara Judo SÍ
Llovell Ruvira José Luis Futbol sala SÍ
López Salom Carlos Futbol sala SÍ
Luján Soria Raúl Tir amb arc SÍ
Marini Stephan Voleibol SÍ
Martínez Hueso Lucas Taekwondo SÍ
Martínez Mena Raúl Karate SÍ SÍ
Melo Miñana David Atletisme SÍ
Molina Almansa Vicente Judo SÍ
Nebot Molmeneu Héctor Orientació SÍ
Onrubia Juan Ramón Tir amb arc SÍ
Ortiz Giménez Antonio Voleibol SÍ
Pajarón Boix Francisco Natació SÍ
Palomar Arnal Vicente Tir amb arc SÍ
Poveda Lee Ángel Tir amb arc SÍ
Ródenas Cabañas Raúl Voleibol SÍ
Sáez Perales Álvaro Salvament SÍ SÍ
Sánchez García-Monco Pablo Judo SÍ SÍ
Sánchez Moreno Miguel Ángel Voleibol SÍ
Sellés I Seguí Emili Orientació SÍ
Sillman Jari Orientació SÍ
Solís Herraiz Guillermo Natació SÍ
Soriano Lázaro Jorge Futbol sala SÍ
Surab Martín Voleibol SÍ
Susín Luque Juan José Voleibol SÍ
Tamarit Cobo Pablo Futbol sala SÍ
Uriarte Marcos Sugoi Judo SÍ SÍ SÍ
Vallés Pastor Juan E. Atletisme SÍ
Velázquez Caballer Sergio Futbol sala SÍ
Vilanova Lázaro Héctor Vela SÍ
TOTAL ESPORTISTES PER APARTAT 20 0 57
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8.2.5.2. La línia de beques i ajudes

La Universitat Politècnica de València des de 1993 potencia, com a via de suport als esportistes de la Universitat, un 
programa de beques per al foment de l’esport. Aquest programa és un complement perfecte a l’anterior.

Els seus objectius són, d’una banda, donar suport als estudiants de la Universitat Politècnica de València perquè puguen 
compaginar la competició esportiva amb els seus estudis i, de l’altra, reconèixer i premiar la labor dels millors classificats 
en competicions importants, així com la tasca de coordinació i col·laboració esportiva que exerceixen molts dels nostres 
estudiants.

En el dit programa es preveuen quatre tipus d’ajudes per als estudiants.

1. BEqUES D’EXCEL·LÈNCIA ESPORTIVA, DEPORTISTES D’ELIT A I ESPORTISTES D’ELIT B• 

Aquestes beques sorgeixen amb l’objectiu d’impulsar i premiar la participació dels nostres esportistes universitaris en 
diferents campionats i tenen el suport econòmic i institucional del Consell Superior d’Esports.

5 beques d’excel·lència esportiva amb una dotació econòmica de 2.000 euros cadascuna, adreçades a impulsar i premiar 
els esportistes de nivell internacional que han competit en Olimpíades, Paralimpíades, Campionats del Món, Universia-
des, Campionats del Món Universitari, Campionats d’Europa o uns altres continents.

70 beques d’esportistes d’elit A amb una dotació econòmica de 660 euros reconeixen i premien la labor dels millor classifi-
cats en competicions nacionals. Així doncs, s’adrecen a estudiants que tenen un alt nivell en la seua especialitat esportiva 
i representen Espanya i la Universitat Politècnica en esdeveniments destacats. 

50 beques d’esportistes d’elit B amb una dotació econòmica de 330 euros van orientades a l’alumnat que sense fites 
esportives sensacionals tenen un alt bagatge esportiu per a transmetre a la resta dels seus companys i per als que prac-
tiquen especialitats que no consten en els programes del Consell Superior d’Esports. 

2. BEqUES D’AjUDA A L’ESTUDI PER A LA PROMOCIÓ ESPORTIVA EN L’ÀMBIT DE LA UPV• 

Aquestes ajudes aconsegueixen que determinats alumnes participen en la gestió per al foment de l’esport durant tot l’any 
acadèmic, i porten a la realitat de les seues escoles o facultats al Vicerectorat d’Esports. Aquestes ajudes aconsegueixen 
que els nostres alumnes participen de les decisions que es prenen en aquest àmbit alhora que enriqueixen la gestió amb 
les seues impressions i experiències. D’aquesta manera, la gestió de l’esport universitari gaudeix d’un gran dinamisme, 
una posada al dia permanent i nivell de participació de l’alumne molt important en la mateixa gestió esportiva. Es convo-
quen dotze ajudes a l’estudi dotades econòmicament de 3.240 euros anuals.

3. BEqUES DE COORDINADORS ESPORTIUS D’ESCOLES O FACULTATS• 

Aquest Pla de Beques i Ajudes per a fomentar l’esport es completa amb les ajudes a estudiants que exerceixen una labor 
de coordinació i potenciació de la pràctica fisicoesportiva en les escoles i facultats respectives. Són un vincle essencial 
entre la presa de decisions que implica la gestió i l’aplicació d’aquestes sobre el terreny, ja que són satèl·lits del Vice-
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rectorat d’Esports en cadascun dels centres i facultats. Els coordinadors compleixen, entre altres, dues funcions clares: 
difonen la informació que es genera als seus centres i transmeten al Vicerectorat d’Esports les inquietuds i necessitats 
que capten entre els seus companys d’estudi. Amb això, aconseguim una implicació directa dels diferents centres que 
s’encarreguen de dotar de la infraestructura necessària la figura del coordinador per a poder exercir la seua tasca, i una 
implicació directa del coordinador amb les necessitats dels seus companys. Es convoquen tretze beques de coordinadors 
dotades econòmicament de 1.240 euros anuals.

4. BEqUES DE RESIDÈNCIA PER A ESPORTISTES D’ALT NIVELL I ELIT DE LA UPV• 

La Universitat Politècnica de València convoca 5 beques de residència per als esportistes d’alt nivell desplaçats de la seua 
llar habitual de residència amb l’objecte d’impulsar i premiar la participació d’aquests esportistes universitaris d’alt nivell 
en les distintes competicions universitàries de caràcter internacional i en competicions oficials en què els convoquen se-
leccions nacionals. Durant el curs 2007-08 els esportistes becats han sigut 5, amb un import total que ascendeix a 30.000 
euros (6.000 euros anuals per esportista).

8.2.5.3 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 uns altres centres o departaments de la mateix universitat

PARTICIPACIÓ EN PROjECTES D’INVESTIGACIÓ• 

A continuació detallem l’últim projecte en què hem participat, en col·laboració amb altres departaments de la Universitat 
Politècnica de València, el qual ha finalitzat el desembre de 2007.

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, Vodafone Spain Foundation.

El projecte ha tingut per objectiu el suport personalitzat al ciutadà durant la pràctica d’activitat física mitjançant una apli-
cació informàtica que proporciona 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-ne en compte el perfil personal, 
pot controlar-ne el rendiment i el progrés durant un període de temps i estar controlat mèdicament mentre realitza exercici, 
per la qual cosa la seua seguretat durant la pràctica de l’exercici es veu millorada.

EL CENTRE DE SUPORT A L’ESPORTISTA D’ALT NIVELL• 

El Vicerectorat d’Esports conscient de les necessitats dels esportistes d’alt nivell vol dotar l’esportista de tots els mitjans 
tècnics, biomèdics i humans necessaris per a la millora esportiva i acadèmica. La posada en marxa del Centre de Suport 
a l’Esportista d’Alt Nivell proporciona una atenció especialitzada a tota la comunitat universitària i en especial a l’esportista 
d’alt nivell, a través de la prestació de serveis suplementaris a l’activitat acadèmica i esportiva.
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Durant aquest curs s’han portat a cap diversos clinics específics en què els esportistes d’alt nivell han pogut aprendre 
com poden revenir les lesions esportives, arran del gran nombre d’ells que anaven al Servei de Fisioteràpia. 

Els esportistes han tingut accés al Servei de Fisioteràpia, ubicat a la 1a planta del pavelló poliesportiu, en horari de dimarts 
i dijous de 18.00 a 21.00 h. Aquest servei l’atén una diplomada en fisioteràpia i dos alumnes en pràctiques. 87 esportistes 
d’alt nivell de la UPV se n’han beneficiat, dels quals 58 eren homes i 29 dones. S’han realitzat 611 tractaments. Les lesi-
ons més freqüents han sigut esquinços, tendinitis, lumbàlgies, cervicàlgies i sobrecàrregues. La majoria dels esportistes 
vénen del vòlei, handbol i judo.

Els esportistes també han tingut accés al Servei de Preparació Física, ubicat a la consulta 1 de la 1a planta del pavelló 
en horari de dilluns, dimecres i divendres de 18.00 a 21.00 h. En aquest servei s’han atès 171 esportistes (118 homes i 
53 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 de què procedeixen són variats, com ara ciclisme, 
orientació, rem, futbol, etc.  

8.2.6. Instal·lacions esportives de la UPV
La Universitat Politècnica de València disposa en l’actualitat d’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, fruit d’una gran inversió en la re-
modelació dels espais esportius i creació de noves instal·lacions climatitzades, informatitzades i perfectament equipades 
segons la modalitat que s’ha de practicar.

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 més nou, el Trinquet Politècnic El Genovés. 

Les instal·lacions del campus de Vera es distribueixen de la manera següent:

8.2.6.1. 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 per a 560 persones, que acull 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. ●
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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:

Tres pistes de tenis exteriors de formigó porós. ●

Tres pistes de pàdel exteriors amb pis de gespa artificial i parets envidrades amb grades per al públic. ●

Una piscina coberta de 50 m de llarg i 18 m d’ample amb sis carrers, totalment climatitzada i amb 500 places de  ●
grades per al públic.

8.2.6.2. Nucli 2. Edifici principal

Ubicat estratègicament al centre del campus, entre els dos espais a l’aire lliure més grans. L’edifici principal disposa a 
l’interior dels espais esportius següents:

Una sala de musculació de 450 m climatitzada, sonoritzada i informatitzada. ●

Una sala d’aeròbic de parquet flotant i equipada per a la pràctica  ●
d’activitats dirigides.

Una sala d’Aula Salut de parquet flotant i equipada per a la pràctica  ●
de les noves tendències en gimnàstiques suaus.

Dos tatamis, un dur de biosuro i un altre tou de doble matalàs per a  ●
practicar arts marcials i activitats dirigides.

Aules de formació esportiva amb capacitat per a 55 persones equi- ●
pades amb moderns mitjans audiovisuals i informàtics per a impartir cursos teòrics.

A l’exterior d’aquest edifici podem trobar aquests espais:

Estadi amb pista d’atletisme i camp d’herba natural per a futbol/rugbi: instal·lació emblemàtica a la Universitat amb  ●
una anella de tartan de 8 carrers i 400 m de corda envoltat d’un 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 fosses 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 grades àmplies per al públic. ●

Un camp de vòlei platja d’arena de platja, adossat a la pista d’atletisme. ●

8.2.6.3. Nucli 3. Trinquet Politècnic El Genovés

L’edifici Trinquet Politècnic El Genovés, la instal·lació més recent, on es donen cabuda elements, mides i materials que el 
converteixen en referent per a les futures construccions de trinquets, una zona de grades dins d’un mur de vidre laminat, 
climatitzades i sonoritzades, amb capacitat per a 100 persones assegudes, el  trinquet de 57 m de llarg per 6,5 m d’ample 
a la zona de joc i entre parets de 9,5 m d’ample.
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Aquest edifici acull els espais esportius següents:

Una sala d’esgrima per a la pràctica i competició. ●

La seu del Club Esportiu condicionada per a activitats i reunions. ●

Una aula de biosuro per a practicar 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. ●

Vora aquest edifici es troben les instal·lacions a l’aire lliure següents:

Un velòdrom i pistes exteriors de futbol sala. Pista de rodolament o velòdrom de quatre carrers peraltats. La  ●
instal·lació disposa de dues pistes poliesportives al centre per a futbol sala de gespa artificial.

En aquesta línia de dotar totes les especialitats esportives de tot el que calga per a les pràctiques més demanades, la 
Universitat Politècnica disposa a més de les construccions fixes, embarcacions per a practicar 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 
practicar rem i un falutx prototip per a la competició d’embarcacions del Mediterrani. 

Això sense oblidar els projectes portats a cap pels campus d’Alcoi i de Gandía, projectes en què es comença a equiparar 
l’oferta esportiva d’aquests campus amb el del campus de Vera: pistes poliesportives, piscina olímpica coberta, gimnàs, 
sales d’usos múltiples, configuren un gran parc esportiu universitari.

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, adap-
tades 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. 

8.2.7. Col·laboracions i convenis del Vicerectorat d’Esports
La Universitat Politècnica de València atenent les necessitats de l’entorn porta a cap diferents col·laboracions i convenis 
amb altres entitats externes per a aconseguir la millor adequació entre les demandes socials i les de la mateixa universitat, 
i fomentar esports autòctons, com ara la pilota valenciana, que realitzen una tasca de suport a col·lectius amb caracterís-
tiques especials o fins i tot acostant l’esport i les instal·lacions esportives a futurs esportistes en edat escolar.

Detallem tot seguit les col·laboracions més significatives dutes a terme en el curs 2007-08.

El Trinquet  Politècnic el Genovés, sens dubte referent a la Comunitat Valenciana, ha acollit els esdeveniments i entrena-
ments següents per a les diverses modalitats de pilota valenciana, entre els quals destaquen.

Per al foment de l’esport autòcton de pilota valenciana, la Federació de Pilota de la Comunitat Valenciana i la Univer- ●
sitat Politècnica van signar un conveni de col·laboració gràcies al qual l’Escola de Tecnificació de Pilota Valenciana 
es troba al Trinquet Politècnic El Genovés. 



Cultura i Esport
Esport

263

La Universitat de València va disposar de les instal·lacions del Trinquet Politècnic El Genovés per a l’entrenament i  ●
el desenvolupament de partides de la lliga de galotxa de la Comunitat Valenciana.

També s’hi ha portat a cap, dins de la línia de cooperació de l’esport autòcton, partides de la Lliga Caixa Popular, en  ●
què participa la Universitat Politècnica de València.

L’Associació de Pilota Valenciana ha realitzat els entrenaments al Trinquet UPV. ●

La realització de campionats, com ara la I Copa d’Escala i Corda, Copa President de la Diputació de València, el II  ●
Circuit Jove Oxford.

La col·laboració del Vicerectorat d’Esports amb diferents federacions de la Comunitat Valenciana per a fomentar la pràc-
tica esportiva en les diferents modalitats.

Federació de Pilota Valenciana per a realitzar activitats de promoció i tecnificació. ●

Federació de Bàsquet en el Curs de Tecnificació. ●

Escola Nacional d’Entrenadors de Futbol per a realitzar a les nostres instal·lacions del curs de monitor de futbol. ●

Un altre referent a la Comunitat Valenciana és el rocòdrom de la UPV, instal·lació que ha sigut la base de diverses 
col·laboracions durant el curs, en què destaquem els entrenaments d’esportistes de diferents col·lectius, com ara l’IES 
Districte Marítim, la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, la Universitat Cardenal Herrera, el grup COES 
d’operacions especials de la Policia, el Club Arista Sur, el Club de Muntanya Maladeta, el Club Excursionista Madteam, el 
Club Momos, l’Espeleo Club La Caberna. A més, al rocòdrom s’ha filmat una pel·lícula a càrrec de la Productora In Vitro 
i l’empresa Action Park ha realitzat unes jornades d’empresa i, finalment, l’empresa Femeval, que ha realitzat cursos de 
treball en altura.

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

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 estades a València, així com amb uns altres col·lectius, com són la Universitat de 
l’Estat de la Florida i el Col·legi Major Galileo Galilei. 

Dins del marc del conveni de col·laboració entre Bancaixa i la Universitat Politècnica es va celebrar el sopar de  ●
lliurament de Premis Bancaixa, que per cinquè any es realitza al pavelló poliesportiu de la Universitat Politècnica 
de València.

La Universitat Politècnica va cedir el pavelló poliesportiu per tercer any consecutiu per a realitzar el 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 l’ha dotat  ●
d’infraestructura i material esportiu. 

L’associació COPAVA va organitzar una trobada d’atletisme per a persones amb discapacitat intel·lectual a les ma- ●
teixes pistes d’atletisme i als camps de gespa artificial de la UPV.

Quant a cessió d’instal·lacions, destaquem també el campionat de futbol sala de l’Associació d’Antics Alumnes i la  ●
utilització de les pistes de pàdel per l’Ajuntament de València. 
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L’Institut de Biomecànica de València ha portat a cap diversos assajos per a investigacions sobre materials esportius  ●
i l’anàlisi de diverses manifestacions de força explosiva mitjançant protocols biomecànics.

Quant a docència, destaquen les col·laboracions següents.

El Vicerectorat d’Esports ha acollit alumnes en pràctiques de diferents entitats, com ara FCAFD i l’IES Jorge Juan,  ●
del Port de Sagunt, l’IES Manuel Sanchis Guarner i el Màster de Gestió Esportiva de la UPV. L’alumnat en pràctiques 
han elaborat treballs relacionats amb les diferents àrees esportives de la Universitat Politècnica.

La Universitat Politècnica de València ha signat convenis de col·laboració amb diferents entitats.

Per al foment i la participació esportiva de l’equip del Màster de Natació, s’ha signat un conveni amb les empreses  ●
Caldererías Calabuig i Construcciones Villegas.

Amb la Sociedad Deportiva Correcaminos per a l’intercanvi de serveis esportius i culturals, promoció i foment de  ●
l’esport centrat especialment en l’atletisme.

Per al foment de la vela i els esports nàutics, amb Explotaciones Marítimas de Levante,  empresa concessionària del  ●
port esportiu de la Pobla de Farnals, amb el Reial Club Nàutic de Calp i el Reial Club Nàutic de València.

Al si de la mateixa universitat, se signa un conveni de col·laboració amb la Universitat Sènior per a la investigació  ●
científica relativa a l’entrenament i la salut de les persones majors de 55 anys.

Les instal·lacions de la Universitat foren el lloc de realització de les proves d’accés d’estibadors del Port de Valèn- ●
cia.

El Llevant UD femení va realitzar alguns dels seus entrenaments a les instal·lacions de la Universitat. ●

La Policia Local de Tavernes Blanques ha vingut regularment al tatami de la UPV per als seus entrenaments. ●

La Universitat Politècnica porta a cap col·laboracions amb universitats de Cuba i Guinea i en facilita material esportiu per 
a les universitats. Enguany, s’ha portat a cap el lliurament de diversos contenidors de material.

En l’àmbit de la cooperació, el Vicerectorat d’Esports ha facilitat la pràctica esportiva a l’Associació d’Iniciatives Solidàries 
i als equips universitaris d’Uruguai amb la celebració de trobades amistoses amb les seleccions de la UPV.

8.2.8. 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 2007-08. D’una 
banda, s’informa a la comunitat universitària, com a usuaris potencials, de tota l’oferta que des del Vicerectorat d’Esports 
es programa i, de l’altra, es dóna a conèixer a la societat tots els esdeveniments i fites aconseguides pels esportistes i 
els equips de la Universitat. Ambdues facetes de la informació es duen a terme 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. 
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8.2.8.1. Recursos informatius

Per a informar la comunitat universitària sobre els diferents programes esportius es posa en marxa tots els mecanismes 
necessaris per a transmetre la informació, com són:

1. Anualment es publica un llibre general del Vicerectorat d’Esports amb tota la informació esportiva més rellevant amb 
prop de vuit mil exemplars difosos en tres idiomes, valencià, castellà i anglès, que es publica en el web del Vicerectorat 
d’Esports en anglès, alemany, francès i italià. A més, s’editen sobre els diferents programes que s’ofereixen, el programa 
de formació, els programes d’activitats i escoles i el programa Aula Salut. De manera puntual s’editen, a més, uns altres 
tríptics per a esdeveniments concrets, com ara el Trofeu Universitat o els certàmens de pintura, escultura i projectes final 
de carrera. 

2. La pàgina web del Vicerectorat d’Esports en l’adreça <www.upv.es/vdep> n’és el principal canal de comunicació, amb 
actualització diària. A través de la pàgina web es pot consultar tota la programació de manera detallada i estructurada en 
àrees. Disposa també d’altres utilitats i informació, com ara els calendaris de joc i els resultats de les lligues, els horaris 
d’activitats disponibles per a matriculació i les pistes que estan en situació de ser reservades. S’hi pot descarregar el llibre 
general d’esports en format digital en diversos idiomes, concretament en francès, italià o alemany, a més de valencià, 
castellà i anglès. 

S’hi troba la carta de serveis de creació recent, els diagrames dels processos bàsics i accés a la bústia de queixes, sug-
geriments i reclamacions.

A més, s’hi poden trobar enllaços a les pàgines de totes les seccions del Club Esportiu UPV, a pàgines oficials en matè-
ria esportiva, com ara federacions de les diferents modalitats o el Consell Superior d’Esports, o altres pàgines d’interès 
esportiu.

3. El tauler d’anuncis electrònic a través del servidor <upvnews.upv.es>, freqüentment consultada pel PAS i PDI de la 
Universitat, on s’insereixen diàriament anuncis d’actualitat imminent i serveix per a realitzar comunicats d’última hora.

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

5. Els taulers d’anuncis de les escoles que s’actualitzen a través dels coordinadors d’esports. Són 13 alumnes becats per 
la Universitat Politècnica que exerceixen labors de difusió i promoció en cadascuna de les escoles o facultats. Les seues 
funcions bàsiques són la promoció esportiva, la canalització de la informació com a nexe d’unió entre el Vicerectorat d’Es-
ports i les escoles i col·laboració en l’organització d’esdeveniments esportius, com ara el Trofeu Universitat Politècnica.

6. També es canalitza la informació directament des de l’Oficina d’Informació del 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.

7. Finalment, enguany s’ha consolidat l’edició del butlletí informatiu del Vicerectorat d’Esports, amb una difusió mensual 
fins a maig.
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8.2.8.2. Campanyes especials

Com a projectes informatius hem tingut durant el curs 2007-08 un seguit de campanyes, com són:

La campanya matricula, adreçada principalment a l’alumnat de nou ingrés a la universitat  per a aconseguir, d’una banda, 
informar-los sobre 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 portaren 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 alumnes de nou ingrés, mitjançant xarrades en totes les escoles de la UPV. 

VII Jornades d’Orientació, organitzades per l’Àrea d’Informació de la UPV. El Vicerectorat d’Esports va atendre el públic en 
la visita a la Universitat per a donar-los a conèixer totes les instal·lacions esportives i una aproximació a l’oferta esportiva 
de la UPV.

Jornades de portes obertes per a pares d’alumnes d’instituts en què es col·laborà amb l’Àrea d’Informació de la UPV, i 
es va realitzar una visita guiada per les instal·lacions esportives cada dimarts i dijous de gener a març. Les instal·lacions 
esportives i els programes d’esports són un gran atractiu per a tots els possibles futurs alumnes de la universitat.

8.2.8.3. Els mitjans de comunicació

Pel que fa als mèdia, s’ha donat a conèixer les activitats, esdeveniments i resultats obtinguts pels nostres esportistes.

Un total de 179 articles s’han publicat durant el curs 2007-08, des de juny de 2007 fins a maig de 2008.

Les seccions que més han destacat enguany, quant 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; l’èxit obtingut amb el nostre programa d’alt nivell, valorat pel 
CSD com la millor universitat, a més de la informació corresponent als Campionats d’Espanya Universitaris i la visita de 
Javier Gómez Noya, en la Festa de Benvinguda de la UPV.

A més de la premsa escrita, cal destacar la presència en televisió, amb nombroses entrevistes i programes especials, 
com ara els dedicats als Campionats d’Espanya Universitaris de judo, el XIII Trofeu UPV, emès per Punt 2, o la gravació 
de diversos programes dedicats a la vida dels universitaris esportistes.

Un altre front important en els mèdia és la Ràdio del Poli i Universitat Politècnica Televisió, en què el món esportiu univer-
sitari té un paper destacat.

A la Universitat Politècnica Televisió, 70 intervencions hi han donat a conèixer el món esportiu de la universitat. El Vicerec-
torat d’Esports elabora una biblioteca audiovisual de totes les intervencions aparegudes en televisió.

8.2.9. Resum de la memòria del Vicerectorat d’Esports 2007-2008
Com a resum, podem dir que ens sentim orgullosos que més de la meitat de la nostra comunitat universitària fa esport 
amb nosaltres:
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35.709 esportistes practica alguna de les nostres especialitats esportives, dels quals 14.069 són dones. ●

744 equips participen en les competicions internes que organitzem. ●

Oferim fins a 58 especialitats esportives diferents, que abracen tot l’espectre esportiu, oci, salut, diversió, formació,  ●
competició, etc.

Des del punt de vista competitiu ens situem per damunt de la resta de clubs de la Comunitat Valenciana, amb 27  ●
seccions esportives diferents.

Destaquem Sugoi Uriarte, campió de la Copa del Món de Judo, i Víctor Claver, guanyador del concurs d’esmaixades  ●
ACB i preseleccionat per als Jocs Olímpics de Pequín.

En els Campionats d’Espanya Universitaris s’obtingueren 25 medalles, de les quals 11 d’or, en les especialitats  ●
d’atletisme, judo i natació, 7 de plata i 7 de bronze.

África Gutiérrez va competir a la Universiada de Bangkok de Judo i en el Circuit Europeu de Classificació Olímpi- ●
ca.

L’impacte social en els diferents mitjans de comunicació oscil·la anualment entre 300 articles i notes de premsa, 30  ●
entrevistes en ràdio i unes 90 eixides en televisió, en què la notícia més seguida enguany ha sigut l’equip de futbol 
sala OHL Politécnica Maristas en divisió de plata.

I, sobretot, la consolidació del nostre objectiu de promoció esportiva, que junt amb la pràctica dels nostres esportistes és 
el nostre reconeixement més gran.



8.3. Escola d’Estiu
L’Escola d’Estiu realitza una oferta d’accions al llarg del curs orientada cap a les cinc àrees següents:

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 en animació ●

8.3.1. L’Escola d’Estiu a l’estiu
Com cada any, l’Escola d’Estiu de la UPV obri les portes durant el mes de juliol a tots els infants i joves valencians que han 
estat interessats.Enguany, s’ha arribat a les 2100 sol·licituds als tres campus en què estem presents.

En la present edició, hem superat la previsió de participants, i hem realitzat les activitats al campus de Vera, al campus 
d’Alcoi i al de Gandia. Per a atendre tots els infants i joves, s’ha disposat de 260 monitors en diferents labors i responsa-
bilitats per a fer d’aquesta una gran edició de l’Escola d’Estiu.

Aquests números ens mostren la gran acceptació que té l’Escola d’Estiu tant per als membres de la Universitat com 
per a la resta de les famílies valencianes, que ha participat en un 62% des de la mateixa universitat (familiars directes 
d’alumnes, PAS i PDI). També hi ha hagut un 23% de sol·licituds de membres de l’Associació d’Antics Alumnes i un 15% 
d’infants aliens a la Universitat.

8.3.1.1. L’Escola del Planeta Terra

En aquesta edició, l’ambientació comuna de l’Escola ha sigut sobre el tema del Planeta Terra, aprofitant que era l’Any 
Internacional de la Terra. El centre d’interès d’aquesta edició ha sigut conèixer el Planeta Terra i tenir-ne cura, així com les 
diferents formes que tenim de fer-ho en el dia a dia, tant dins de l’Escola d’Estiu com a les seues cases i entorn habitual.

268

Cultura i Esport

GE
NE

r

FE
br

Er

Ma
rç

ab
ril

Ma
iG

Ju
Ny

Ju
lio

l

aG
os

t

sE
tE

Mb
rE

oC
tu

br
E

No
VE

Mb
rE

DE
sE
Mb

rE

Desenvoluapment
Gestió

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 en animació



Cultura i Esport
Escola d’Estiu

269

Amb això, ‘Les sorpreses de natalicis’; ‘La festa final d’Escola’ i una edició pròpia d’un concert de la coral Malagasy Gos-
pel de Madagascar i activitats amb la fundació Tierra de Hombres completen les accions d’ambientació i sensibilització 
comuna al llarg de l’Escola d’Estiu.

Amb motiu de la celebració del 40 aniversari de la creació de la Universitat Politècnica, des de l’Escola d’Estiu hem dedicat 
un dia de les nostres activitats a celebrar-lo amb tots els infants, i hem realitzat un cercavila i animació especial i es va 
culminar la jornada amb la realització del logotip del 40 aniversari, que consistia en una gran fletxa amb els més de 1200 
infants que participaven en l’Escola d’Estiu en aquell moment.

8.3.1.2. L’Escola d’Estiu a Alcoi

En aquesta edició s’ha arribat a les 215 sol·licituds per a participar en aquest campus d’edats compreses entre els 4 i els 
14 anys, 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 situació i instal·lacions esportives, ens donen 
suport per la necessitat de les dites instal·lacions. 

8.3.1.3. L’Escola d’Estiu a Gandia

Enguany, mantenint l’oferta al campus de Gandia, l’Escola d’Estiu ha rebut més de 150 sol·licituds per a participar-hi, en 
edats compreses entre els 4 i els 14 anys, 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. L’Escola d’Estiu i el Campus de Futbol Sala

Després de la resposta de l’any passat a la setmana del Campus de Futbol Sala, hem mantingut l’oferta en què han par-
ticipat 50 xavals durant l’última setmana del mes de juny.

8.3.1.5. Activitats per a joves

Seguint els passos iniciats l’any passat, hem plantejat per als més grans (15 a 17 anys) una oferta concreta de tallers que 
permetien confeccionar-se la pròpia Escola a la Carta, i, com calia esperar, ens ha desbordat l’acceptació, que supera 
la previsió en diversos tallers, que hem hagut d’ampliar quant a la capacitat d’aquests per a donar cabuda al nombre 
superior de participants. L’oferta inicial era de 150 places en dues activitats i en la inscripció ens superaven amb més de 
185 sol·licituds.

Al final, l’oferta es va acostar prou a la demanda final, tal com mostra el quadre de participació següent d’aquestes acti-
vitats.
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Camí de Sant Jaume: des del Ferrol fins a Santiago de Compostel·la, seguint la ruta del camí anglès, descobrint els  ●
paratges que aquesta senda del pelegrí obri fins a les portes de Santiago de Compostel·la. Es va completar la ruta 
amb el camí fins a Finisterre.

Campament multiaventura: a Àvila, múltiples activitats que van fer gaudir de l’entorn d’una manera diferent i atracti- ●
va. No hi hagué temps per a avorrir-se.

8.3.2. L’Escola d’Estiu a l’hivern
Durant els dimecres i divendres de vesprada i els dissabtes de 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. 
També es va participar en les competicions organitzades per la Federació Espanyola de Rugbi en les categories infantils 
i juvenils.

8.3.3. L’Escola d’Estiu a la neu
En les vacances de Nadal hem oferit l’Escola a la neu, com a activitat per a iniciar-se i millorar el nivell d’esquí a 150, 
dels 205 sol·licitants, infants i joves entre 9 i 17 anys. Enguany, hem gaudit de les instal·lacions de les pistes d’esquí de 
Panticosa i de l’alberg Pirenarium de Sabiñánigo.

Una vegada acomodats a l’alberg, de matí s’anava a les pistes d’esquí i, amb els monitors d’esquí, s’impartien les classes. 
La resta del temps a les pistes s’esquiava amb els monitors de l’Escola d’Estiu i, de vesprada, es realitzaven activitats 
d’animació a l’alberg i al voltants.

8.3.4. L’Escola d’Estiu en Pasqua (PasquAcampada)
Durant els dies de les vacances de Pasqua, continuem realitzant l’activitat al campament Torre d’Alboraig, en què parti-
cipen 70 infants de 9 a 14 anys. Es va haver 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 infants durant els períodes de vacances dels 
xiquets.

Es va realitzar aquesta acampada durant cinc dies i se la va denominar PasquAcampada 2008, en què participaren 11 
monitors i un coordinador del campament.

aCtiVitat oFErit sol·liCitat oCupat

Camí de Sant Jaume 50 78 48
Campament multiaventura 100 110 97
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8.3.5. La formació en animació
Atès el gran nombre de monitors que cal 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 infants dins de l’animació: el títol 
oficial de monitor de temps lliure infantil i juvenil. S’hi ha impartit, amb la col·laboració de formadors molt experimentats 
en els distints aspectes dels continguts, la part teòrica de 125 hores des d’octubre fins a maig a 77 alumnes (a València i 
Alcoi), que tenen l’opció de obtenir el títol oficial en superar la fase pràctica. Aquest curs té el reconeixement de sis crèdits 
de lliure opció en la nostra universitat.

A més, s’han realitzat set 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 seu treball en l’animació socio-
cultural.

8.3.6. 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.
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Darrere 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. Tot i que no volem excloure ningú, ja que són molts els centres, departaments i serveis d’aquesta universitat que 
han manifestat el seu interès a col·laborar i s’han fet eco de les nostres peticions, sí que volem ressaltar la gran ajuda 
prestada per serveis com ara 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 ara la d’ETS de Camins, Cartografia, Geodèsia i Topografia; ETS d’Enginyeria 
del Disseny, d’Agrònoms, Facultat d’ADE; EPSA i EPSG, sense la col·laboració de les quals no seria possible portar a 
cap aquest servei. De tota manera, com ja hem dit, són moltes les persones i centres que col·laboren i seria impossible 
anomenar-los tots.

8.3.7. Nombre i tipus de beques i contractes

8.3.7.1. Pressupost que la UPV destina a beques

Les persones encarregades de donar suport al funcionament de l’Escola d’Estiu durant el mes de juliol han sigut 110, 
provinents dels cursos d’animació sociocultural i de les pràctiques que han de realitzar com a part de la seua formació.

Els monitors encarregats dels infants a l’Escola d’Estiu s’han contractat per a desenvolupar aquesta labor durant el mes 
de juliol, en què hi ha hagut un nombre pròxim als 250 als tres campus, i s’ha diferenciat el període del contracte segons 
el lloc i la responsabilitat del monitor. El requisit indispensable que s’ha exigit en quasi totes les places ha sigut la titulació 
en Animació Sociocultural, i es valorava el currículum i l’experiència en el camp de l’animació.

8.3.7.2. Inscripció dels infants

L’Escola d’Estiu continua creixent en la seua oferta any rere any i això es palesa en la quantitat d’inscripcions que van 
superant la previsió constantment, i aquesta és la tònica general durant els més de 22 anys de funcionament de l’Escola 
d’Estiu.

Les sol·licituds rebudes en aquesta edició han sigut:

Escola d’Estiu a València:    1515 ●

Escola d’Estiu a Alcoi:    215 ●

Escola d’Estiu a Gandia:    150 ●

Activitats per a joves:             188 ●

8.3.7.3. Etapes i grups

Els infants es divideixen en etapes, cadascuna d’aquestes al seu torn s’ha dividit en diversos cursos i cada curs en dife-
rents grups, aquesta és la manera que hem estipulat per a poder funcionar amb aquest nombre de participants. Aquesta 
vegada la distribució s’ha realitzat així:
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8.3.8. Dinàmica de l’Escola d’Estiu
La dinàmica de cada dia de l’Escola pren dues maneres 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 esdeveni-
ments especials delimitats en el temps i introduïts com a punts de l’ambientació.

8.3.8.1. Dinàmica general de les activitats

Un dia normal de l’Escola té l’horari que podem veure tot seguit:

8.3.8.2. Activitats per etapes

En cadascun dels temps d’activitat del matí, els infants realitzen diferents activitats en funció de les etapes a què perta-
nyen, i per tant adequades a les seues edats, i canvia cada 2 anys.

CaMpus Etapa Grups

Vera

Preescolar 16
Primera 10
Segona 10
Tercera 9
Quarta 8

Alcoi

Preescolar 2
Primera 2
Segona i Tercera 2
Quarta 2

Gandia

Preescolar 2
Primera 1
Segona 1
Tercera 1
Quarta 1

08.30 – 09.00 Recollida dels participants als campus
09.00 – 10.30 Primera activitat del matí
10.30 – 11.00 Esmorzar
11.00 – 12.30 Segona activitat del matí
12.30 – 14.00 Tercera activitat del matí
14.00 – 14.30 Retorn dels participants a casa
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8.3.8.3. Dinàmica no reglada

Dins de la dinàmica no reglada es troben unes activitats no reflectides en els horaris, de manera que causen un efecte de 
sorpresa superior entre els xiquets. Entre aquestes es troben els “Dies ‘D’”, activitats sorpresa, els concursos de l’etapa i 
les activitats generals de l’Escola.

8.3.8.4. Informació als pares

Enguany, per a mantenir informats els pares, de manera més ràpida, sobre les excursions, horaris d’arribada i incidències 
d’aquestes activitats externes, hem actualitzat la pàgina web 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). D’aquesta manera, els pares 
accedeixen a la informació de manera immediata i sense necessitat d’emprar el telèfon; la dita pàgina web és <http://
www.escoladestiu.com>. Amb aquesta, 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.

8.3.8.5. Activitats externes

Els participants en l’Escola d’Estiu gaudeixen d’un seguit 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 la 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 infants van gaudir d’una diversa oferta 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 escola Mas del Capellà, situada al terme mu-
nicipal d’Olocau (València). En aquesta granja, de reconegut prestigi, van poder participar en les activitats típiques 
d’aquests llocs: tallers de granja, horta, herboristeria, cistelleria, compostatge, a més de les vetlades, jocs i gaudiren 
de la piscina.

Campament Alta-Lai (Talayuelas-Conca) (3r a 8è) ●

 Els infants amb edats entre 8 i 12 anys participaren en el campament d’Alta-Lai, en les proximitats de Sinarques.

 En el cas de 7è i 8è (13 i 14 anys), la durada va ser de cinc dies, de dilluns a divendres, al campament. Els de 3r 
passaren una sola nit al campament, per a anar habituant-se a dormir en campaments. L’allotjament es va realitzar 
en cabanes de fusta, majoritàriament, situades a la zona de campament i els majors van dormir en tendes de cam-
panya al llarg del campament volant programat durant els seus cinc dies de campament.



8.4. Universitat Sènior
Per novè any consecutiu, sisè al campus d’Alcoi, la Universitat Politècnica de València ha acollit a les seues aules l’alum-
nat de la Universitat Sènior. La Universitat Sènior, integrada ara en el Vicerectorat d’Assumptes Socials i Cooperació 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 per 
tal d’introduir les noves matèries, i buscar una estructura més dinàmica i intentar que aquests canvis redunden en una 
millora de la Universitat Sènior i una satisfacció més gran del nostre alumnat. 

Durant el curs 2007-2008, s’ha impulsat la posada en marxa de tallers i cursos monogràfics en col·laboració amb l’associ-
ació d’alumnes i exalumnes de la Universitat Sènior (ASUP). Aquesta associació, constituïda fa set anys, col·labora amb 
la mateixa Universitat Sènior en el marc del conveni subscrit al seu dia amb la mateixa Universitat, adreçat 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, ja que signifiquen, en la pràctica, la possibilitat real d’una continuïtat indefinida 
en la Universitat Sènior i mantenir la vinculació amb la nostra Universitat.

8.4.1. Alumnat matriculat
CAMPUS DE VALÈNCIA ●

PRIMER CURS:   167 alumnes ○

SEGON CURS:   171 alumnes ○

CAMPUS D’ALCOI ●

PRIMER CURS:     88 alumnes ○

SEGON CURS:     87 alumnes ○

8.4.2. Activitats realitzades

8.4.2.1. Cursos reglats Universitat Sènior

CAMPUS DE VALÈNCIA• 

Primer curs

Bloc A: Ciències ●

Ecologia i medi ambient (13 hores) ○

Arquitectura de la Ciutat de València (14 hores) ○

Jardineria I (7 hores) ○

Química i energia (6 hores) ○
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Bloc B: Música i Cine ●

Gèneres musicals I (21 hores) ○

El Cine I (21 hores) ○

Bloc C: Humanitats ●

Història de la Comunitat Valenciana (21 hores) ○

Economia en la Unió Europea (7 hores) ○

La citricultura valenciana (6 hores) ○

Conferències AINIA  (6 hores) ○

 Hores lectives primer curs     122 hores x 2 grups = 244 hores

Segon curs

Bloc A: Ciències ●

Envelliment actiu i satisfactori (10 hores) ○

Nutrició (6 hores) ○

Jardineria (10 hores) ○

Dret i consum (10 hores) ○

Coneixement del vi (10 hores) ○

Bloc B: Música i Cine ●

Gèneres musicals II (21 hores) ○

El Cine II (21 hores) ○

Bloc C: Humanitats ●

Història de l’Art (10 hores) ○

Cultura i Tradicions Valencianes (10 hores) ○

Cinefòrum Musical (10 hores) ○

Art i Cultura de l’Europa de l’Est (10 hores) ○

 Hores lectives segon curs  128 hores x 2 grups = 256 hores

CAMPUS D’ALCOI• 

Primer curs:

Bloc 1: CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ I JURÍDIQUES  ●

Dret A (12 hores) ○

Història del Cine Espanyol (6 hores) ○

Mitjans de Comunicació i Societat Actual. Com Funcionen i Manipulen (Nivell II) (6 hores) ○

Relacions Humanes II. La Gestió de Conflictes (6 hores) ○
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Bloc 2: CIÈNCIES DE LA SALUT, APLICADES I AMBIENTALS ●

Teràpies Naturals per a Millorar la Salut en la 3a Edat (10 hores) ○

Alimentació i Nutrició II (6 hores) ○

Parcs Naturals Alcoians: La Font Roja (6 hores) ○

Física de la Cuina i altres Herbes (12 hores) ○

Bloc 3: HUMANITATS ●

Com poder conèixer la ciutat? (12 hores) ○

Tres Figures de l’Art Noveau (8 hores) ○

Arts Plàstiques a Alcoi  (6 hores) ○

Una Mirada a les Avantguardes Pictòriques (6 hores) ○

La Vila i la Societat a Alcoi a l’Època Medieval (6 hores) ○

La Segona República Espanyola (6 hores) ○

Aproximació Històrica al Món Musulmà (6 hores) ○

Aproximació a Federico García Lorca (6 hores) ○

 Total d’hores lectives de primer curs: 120

Segon curs

Bloc 1: MEDI AMBIENT I SOCIETAT                                         ●

Curs d’Ecologia Domèstica (10 hores) ○

La Globalització i altres Moviments Socials (6 hores) ○

Dret (12 hores) ○

Actualitzacions de les Prestacions de la Seguretat Social (6 hores) ○

Bloc 2: CIÈNCIES APLICADES ●

El Codi no tan Secret de les Matemàtiques (6 hores) ○

Física Quàntica (6 hores) ○

Bloc 3: HUMANITATS ●

Aprenent del Paisatge (12 hores) ○

Els Nostres Personatges literaris (8 hores) ○

Enigmes de la Història: El Sant Grial (6 hores) ○

La Transició: De la Dictadura a la Democràcia (6 hores) ○

Bloc 4: CIÈNCIES DE LA SALUT  ●

Curs d’Autoestima (6 hores) ○

Teràpies Naturals per a Millorar la Salut en la 3a Edat (10 hores) ○

 Total d’hores lectives de primer curs: 120
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8.4.2.2. Tallers

CAMPUS DE VALÈNCIA• 

Informàtica iniciació. Es va desenvolupar en dos grups, amb una durada de 12 hores per grup i 24 alumnes matriculats.  ●

Informàtica avançat. Es va desenvolupar en dos grups, amb una durada de 12 hores per grup i 24 alumnes matriculats. ●

Informàtica Word bàsic. Es va desenvolupar en un grup, amb una durada de 12 hores per grup i 24 alumnes  ●
matriculats.

Informàtica Excel avançat. Es va desenvolupar en un grup, amb una durada de 12 hores per grup i 24 alumnes  ●
matriculats.

8.4.2.3. Visites culturals 

CAMPUS DE VALÈNCIA• 

ACTIVITATS CULTURALS DE LA UNIVERSITAT SÈNIOR ●

Viatge a les Coves de Sant Josep (la Vall d’Uixó) 21.11.07 ○

Viatge a les Salines de San Pedro de Pinatar 01.12.07 ○

Viatge a l’ecoparc de Torrent, el Rebollar i Marjal del Moro ○

ACTIVITATS ASSOCIACIÓ SÈNIOR ●

VIATGES CULTURALS  ○

Requena 08.12.07• 

Morella-Peníscola 03.11.07• 

El Puig-Sagunt 09.11.07• 

Múrcia  06.12.07 - 08.12.07• 

Gandia 30.12.07 - 01.01.08• 

Bocairent 02.02.08• 

Ademús 23.02.08-24.02.08• 

L’Olleria 18.04.08• 

Tabarca 17.05.08 - 23.05.08• 

Tirol-Salzburg  29.04.08 - 05.06.08• 

Jardins d’Albarda-Pedreguer 14.06.08 i 26.07.08• 

Fi de curs: ○

Viatge de fi de curs Baviera• 

Museus ○

Museu Històric de València 17.11.07• 

Museu Generalitat 20.11.07• 

Museu de l’Arròs 12.01.08• 
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Museu de l’Artista Faller 26.01.08• 

Museu Lladró 28.02.08• 

Museu de la Ceràmica 08.03.08• 

Museu Sant Pius V 24.04.08• 

Ajuntament de València 03.03.08• 

Senderisme (cada 15 dies)• 

GRUP CORAL POLIFÒNICA SÈNIOR 10.06.08 i 25.06.08 ○

EXPOSICIONS DE PINTURA DEL CURS MONOGRÀFIC ○

Exposició a Xàtiva 09.05.08 -30.05.08• 

Exposició a la Casa de l’Alumne de la Politècnica 19.05.08 - 23.05.08• 

 CAMPUS D’ALCOI• 

Primer semestre:

La Llum de les Imatges- Xàtiva 11.11.07 ●

Segon semestre:

Exposició Bancaixa, Sorolla, València 12.02.08 ●

Moixent – Casa de Blasco Ibáñez 14.03.08 ●

Toledo – Madrid, casa de Sorolla 11.04.08 - 13.04.08 ●

Museu Arqueològic d’Alacant  ●

Museu de Pintura Gravina, Taller mira una obra d’art 07.05.08 ●

Fi de curs:

Múrcia – Alacant  05.06.07 ●

8.4.2.4. Cursos monogràfics del campus de València
Cinefòrum 40 hores ●

Taller dels Sentits 24 hores ●

El Mite d’Orfeu en la Història de la Música 21 hores ●

Aires Espanyols en la Música Europea 21 hores ●

L’Envelliment Satisfactori 46 hores ●

Història de l’Art I 30 hores ●

Realitat Social i Cultural Valenciana II 30 hores ●

Patrons i Mecenes en l’Art Europeu 13 hores ●

Arquitectura de la Ciutat de València 13 hores ●
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Un Poc de Dret…Més Justícia  15 hores ●

Antiguitats i Paisatges del Regne de València 15 hores ●

Unesco i el Mediterrani 13 hores ●

Crítica Literària: Una Proposta de Lectures 13 hores ●

Geografia-Medis Naturals del Globus i el Canvi Ambiental 16 hores ●

Història d’Espanya Documental 30 hores ●

Aplicacions del Dret abans de les Noves Tecnologies 10 hores ●

Tertúlies Literàries 16 hores ●

L’Ecosistema i les Bones Pràctiques 12 hores ●

Arts Plàstiques I ●

Dibuix 50 hores ○

Fonament de les Arts Plàstiques 50 hores ○

Pintura 50 hores ○

Arts Plàstiques II ●

Pintura II 50 hores ○

Dibuix II 50 hores ○

Pintura  II 50 hores ○

ANGLÈS. Nivell 1 40 hores ●

ANGLÈS. Nivell 2 40 hores ●

INFORMÀTICA N-2 (Windows – Inic. Word) 15 hores ●

INFORMÀTICA N-3 (Word – Inc. Excel) 20 hores ●

INFORMÀTICA ●

Introducció al Retoc Fotogràfic 20 hores ○

Grup de Teatre ●

Massa Coral ●

ESPORT ●

Txi-kung Sènior ○

Ioga Sènior ○

Balls de Saló ○

Balls Llatins ○

 Alumnat matriculat en cursos monogràfics 620

 Matrícules realitzades en els cursos monogràfics 1.440   
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8.4.3. Cloenda del curs acadèmic
Una vegada finalitzat el curs, es va celebrar la cloenda del curs 2007-2008 

10 de juny de 2008 - Campus de Vera

1a part: acte acadèmic

Discursos de la Presidència

Cant del “Gaudeamus Igitur” pel Cor d’ASUP

Actuació del Cor d’ASUP

Descans

2a part

Actuació del Grup de Teatre de la Universitat Sènior

Actuació del Cor de la Sènior

12 de juny de 2008 - Campus d’Alcoi

Acte acadèmic

Discurs de la Presidència

Concert a càrrec de l’Agrupació Musical EPSA

Actuació del Cor ASEPSA (Associació Sènior de l’EPSA)

Lliurament de diplomes

Vi d’honor



8.5. Fons d’Art
8.5.1. Catalogació d’obra artística

NoMbrE D’obrEs pEr CatEGoria

282

Cultura i Esport

obrEs aNy 2006-2007 aNy 2007-2008
iNCrEMENt 
D'obrEs

DIBUIX 33 41 8
ESCULTURA 173 187 14
FOTOGRAFIA 102 169 67
OBRA GRÀFICA 758 1.036 278
PINTURA 557 587 30
RELLEU 30 30 0
INTERDISCIPLINARI 77 80 3
TOTAL 1.730 2.130 400

DIBUIX ESCULTURA FOTOGRAFIA OBRA GRÀFICA PINTURA RELLEU INTERDISCIPLINARI

33

173

102

758

557

30
7741

187 169

1.036

587

30
80

ANY 2006-2007 ANY 2007-2008
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iNCrEMENt D’obrEs

total obrEs DEl patriMoNi artÍstiC

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 majoritàriament una col·lecció d’art contemporani, de les més importants entre les universitats 
espanyoles.

En ser diversos els organismes que adquireixen obres, el Fons de Patrimoni Artístic és l’encarregat de coordinar-les 
totes.

DIBUIX

ESCULTURA

FOTOGRAFIA

OBRA GRÀFICA

PINTURA

RELLEU

INTERDISCIPLINARI

8

14

67

278

30

3

1.730

2.130

ANY 2006-2007 ANY 2007-2008
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Enguany, el Fons de Patrimoni Artístic ha adquirit

ARTUR HERAS ●

 Epitafi - Acrílic sobre tela

RAFAEL ARMENGOL ●

 Xoriço d´alta qualitat - Oli sobre llenç

AMADEO GABINO ●

 S/T 43/75 - Gravat

JUAN GENOVES ●

 S/T 70/100 - Gravat

CARMEN CALVO ●

 S/T IV/XX - Serigrafia

RICARDO ZAMORANO ●

 Homenaje Holbein - Serigrafia

JOSÉ ORTEGA ●

 S/T- Serigrafia

AURORA VALERO ●

 Gea en Acción - Mixta sobre llenç

ANZO ●

 Composición - Acrílic sobre tela

 Estampa Popular - Serigrafia

EUSEBIO SEMPERE ●

Primavera - Serigrafia

Verano - Serigrafia

Otoño - Serigrafia

Invierno - Serigrafia

ÁNGELES MARCO ●

S/T 1 de 14/75 - Serigrafia

S/T 2 de 14/75 - Serigrafia

S/T 3  de 14/75 - Serigrafia

S/T 4 de 14/75 - Serigrafia

EQUIPO RELIDAD ●

Paisaje, Vista de los altos hornos de Bilbao en 1937- Oli sobre llenç
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EQUIP CRÒNICA ●

Guernica - Serigrafia

Felipe y la pincelada - Serigrafia

MANUEL GIL ●

S/T - Càustica sobre taula

AMPARO CARBONELL ●

Mil hojas y treinta imágenes - Collage

AMPARO SANTAMARINA ●

Paisaje XX - Acrílic

JOAQUÍN REAL GARCÍA ●

Monologo Esquizofrénico nº 1,2 ó 3 - Làtex i pigments

DOMINGO FORNER ARNAU ●

S/T - Mixta sobre tela

DANIEL GALVÁN ●

La Fuente - Oli i pa d’or

JESÚS RIVERA QUIRANTE ●

S/T - (Serie Blue Ruins) - Oli sobre llenç

SERGIO DAVÓ GONZÁLEZ ●

S/T - Acrílic/taula

VIRGINIA KELLE CARDONA ●

Caos en la Cuidad - Mixta sobre alumini

FERNANDO VILA-BELDA MONTALT ●

S/T (Serie Dinámicas Urbanas)

ÓSCAR MARTÍNEZ CARMONA ●

En ramas crecen - Tinta xinesa i grafit sobre paper

SAMUEL FERRER GARCÍA ●

Ella y su mascota - Llapis composta sobre paper

ALEJANDRO MARCO MONTALVO ●

S/T Gravat

JAVIER GÓMEZ MARTÍNEZ ●

S/T Gravat

ANDRÉS GIL WITTKE ●

S/T Gravat



Cultura i Esport
Fons d’Art

286

8.5.3. Operacions de préstec dins de la UPV

8.5.3.1. Movimient d’obres

Una altra de les comeses que té el fons és portar 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.

A continuació es recullen els moviments realitzats durant aquest any i on s’han ubicat.

GabiNEt MÈDiC
Pau-Tsung Zheng S’orinta després de meditar
Jerónimo Guevara Vera Cromotopio
Blanca Rosa Pastor Cubillo ¿Qué, dónde?
Carlo Ferroni Edera e Sassi
Emiliano Luciani S/T
Eurice Vella S/T
Teresa Peiró López La tierra arrinconada
Chi I. Feng Walter Whirl Into
Mª Ángeles López S/T
Cinzia Laurelli S/T
Raul Villillas S/T
Vicenzo Todazo Bajo Valencia-Parada de Benimaclet
Clara Santos GoPass

iu tElECoMuNiCaCioNs i apliCaCioNs MultiMÈDia
Tola Clérigues S/T
Antonio Tomás Sanmartín S/T
Susi Marti Vázquez Dinámica del espacio I

EtsE iNDustrials
Hwai-En Chen T Dreamed ingre last
M. Luisa Pérez S/T

EtsE GEoDÈsiCa, CartoGràFiCa i topoGràFiCa
Ingrid Barth S/T 2001
Lejla Besic Las cerezas del Duque de Urbino 2004
Mauro Cappelletti S/T 2004
Roberto Gianinetti S/T 2005
Danielle Grosbusch S/T 2005
Guido Pecci La promenade 2005

DEpartaMENt DE tErMoDiNàMiCa apliCaDa
Hany al-Ashkar S/T 2001
Elena Babic S/T 2001
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Ciutat politÈCNiCa DE la iNNoVaCió
Ana Sobol Wejmann Aceite y vino 2003
Giovenni Peiccini Decadencia 2003
Maja Horvanovich Metamorfosis 2002
Elena Amoriíllo S/T 2001

iNstitut DE l’ENGiNyEria DE l’aiGua i MEDi aMbiENt
Anna Lewicka S/T 2005
Marta Simeón Mico S/T 2003
Isabelle Lutz S/T 2005
Alicja Habisiak Matczak Luces y Sombras de Urbino  2004

EtsE DE CaMiNs, CaNals i ports
Emma Shin Origen 9
Emma Shin Origen 10

EtsE aGrÒNoMs
Nelo Vinuesa Agujero de Gusano

FaCultat DE bEllEs arts
DEGaNat

Víctor Moya Calvo Retrato Clásico
Michavila La plomada y la medida 1991

José Antonio Mira Bernabeu
Homenaje a las Bellas Artes. Conocimiento 
esfuerzo e imaginación

DEpartaMENt  DibuiX

Sylvie Bussiéres Geo-libro
Sylvie Bussiéres Geo-zapato H
Sylvie Bussiéres Geo-zapato M
Juan Genotes Candel Desnudo
Desconegut Retrato con gafas

rECtorat
GErÈNCia

Manuel Gamonal Clearing
Eva Llerin Jordá Voluptuoso mar de amor
Claudia Canavesi lugar y luz 2005
Cinzia Fiorese S/T 2006
sECrEtaria GErÈNCia

Yolanda Gutiérrez Fibonacci
Yolanda Gutiérrez Aura
sErVEi D’aluMNat
Alejandro Leverato Ciudad Nocturna
ViCEGErÈNCia
Gaspar González Valenciala Transiciones
Margarita Torres S/T
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sala DEl CoNsEll soCial
Equip Crónica Interior de las Meninas
Equip Crónica Felipe y la Pincelada
Equip Crònica Guernica
Equip Crònica El  constructor
Equip Crònica El  Banquero

Ets DE GEstió EN l’EDiFiCaCió
Eduardo Camacho  Cabrera Motivaciones  35 / 46
Paco Munyoç S/ T
Victoria Cano Díptico conductor
Ginovart 90/70
Ginovart 90/100
Eduardo Camacho Motivaciones 31/46
Eduardo Camacho Motivaciones 04/46
Eduardo Camacho Motivaciones 29/46
Isabel Oliver El Estudió 1991
Carolina Ferrer De la serie “Sombras de otro retiro”
Miró Maravillas en el jardín de Miró
Silvestre de Edeta 70/300
Silvestre de Edeta 75/300
Carmen Grau Siglo XX, cambalache
Luís Esteve del Camp S/T 2006
Eva Mengual Juncos S/T 2007
Yasser Nada S/T 2001
Bárbara Martini S/T 2001
Mª  Soledad Gómez S/T 2002
Alessandra Stefanini S/T 2004
Yvo  Yanakiev Bosque  2003
Cristina Grau La ciudad de los signos  2
José Urgulo Santos Amantes-2
Carmen Méndez Una buena cabeza
Regina de Miguel Terrán Vague 15
Alejandro Pérez Cruz Obra negra negra   12 peces
Alejandro Pérez Cruz Obra negra negra   10 peces
Eusebio Bañuelos En la mirada están…
Ginestet 4 estatuillas de bronce
Rubén Maya Silalmahuatl
Álvaro Ruiz S/T  1 al 22 – 2003   22 peces
José Galindo Gálvez Loriga quien lo diga

DirECCió DElEGaDa D’aCCió iNtErNaCioNal
J. B.  Peiró López S/T 1992
Alejandro Maro Pintura II
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EsCola politÈCNiCa supErior D’alCoi
Ernesto Ballesteros Arco iris
Josep Mª Escuin Ruiz Blue Velvet
Sara Álvarez Suministros de Ciudad
Colectivo Fluor El Demócrata
Andrea Racciotti El Día después
Andrea Racciotti -2
Cristina Schiavi Espacios Subjetivos
Ruth Gurvich Horizonte
Nuria Rodríguez Imágenes que la mujer no existe
Nuria Rodríguez -2
Leonel Luna La clase
Cueto Lominchac Lucrecia
Cristina Ghetti Malas noticias
Elías M. Pérez García P i P 57
Marta Cali Star  2000
Silvia Molinero Domingo Usted Podría Estar Aquí

EDiFiCi bibliotECa CENtral
Javier Garcerá S// de la sèrie “El Rey de la Casa” Tríptic

DisCa
José Luis Albelda Raga Sección de montaña con túnel
Francesca Bellussi En Avant

Disa (EtsEi)
Ana Tomaás Miralles Barcos en empopada

EDiFiCi 8D
Laia Martí Orengo S/T
Giuliano Giagheddu S/T
Sancho Cassola LA-QUI-LA
Loida García Nieto Paseo de peatones
Álvaro Blancarte De la sèrie chamanes. Fiesta
Sara Álvarez S/T

Ets D’arQuitECtura
Antonio Debón Visor de ritmo
Lola Pascual Autoretrat
Carlo Nannicola S/T

EtsE iNDustrials
Manolo Silvestre Paisaje de la Albufera
Felicidad Puerta 1+ 1 = España

DEpartaMENt D’EstaDÍstiCa
Luis Landero Cano Triangulación II
Eva Menguan Ciudad y lluvia
Enrique Ferrer Ferri Dicen
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DEpartaMENt DE QuiMiC
R.Torres Mujer de raíz
J. Peiro A/Z 1993
Geli González Hojas endémicas
Chi-Chang Hsieh S/T
Francisca Lita Sáez Paraguas y naranja
Miguel Ángel Ríos Enreixats
Amparo Carbonell Ferrer En perill d’extinció
Isabel Serra Crespí Castillos en el aire I

FaCultat D’iNForMàtiCa
Marina Aznar Gregori S/T
Alexandra Barbosa Dualidad
María Olmeda Vázquez Contenedores y contenidos
Graciano Censoni Carta topográfica del Aquila
Serena Micantonio S/T
Miquel Guillen Enfrentados al problema III

sErVipoli EDiFiCi NEuXs 6G
Desconegut S/T
Desconegut S/T
Susana García Rans En el puerto
Carlos Martínez Barragón La maternidad de Ixchel I
Lee Kun Hiding Face

DEGaNat DE la FaCultat D’aDE
Fernando Evangelio La imagen de lo evidente I
María Montes Rostro
Alejandro Mójica Juegos en el horizonte I
Waldo González Sociedad y territorio
Manolo silvestre S/T
Antonio Tomás El hombre: la soledad y la angustia

ViCErECtorat D’Esports. EDiFiCi aulari. GaNDia
Juan Genovés Candel S/ T- 220/300
Artur Heras Sanz S/T – 100/300

FoNs D’art
Inmaculado Abarca Brote

ViCErECtorat DE rElaCioNs iNstituCioNals i assuMptEs soCials
Yolanda Gutiérrez Acos Efímeras

ViCErECtorat DE Cultura

Pamen Pereira
Vista isométrica del continente antártico desde  el 
mar de weddel

Esports
Bleda y Rosa Accidente Topográfica
Bleda y Rosa Campos de fútbol. Grao de Castellón
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8.5.4. Préstecs d’obres per a exposicions
Per tal de promocionar el patrimoni artístic de la Universitat Politècnica de València, es dóna a conèixer per mitjà 
d’exposicions itinerants o intercanvis temporals amb altres universitats o fundacions artístiques. 

S’han cedit temporalment per a l’exposició.

Exposició  CARMEN CALVO

Organtiza IVAM Institut Valencià d’Art Modern

Autora: Carmen Calvo

  Pobres diablos siempre con hambre – Pintura mixta collage, fotografia

Exposició GERMINAL

Organitza  Vicerectorat de Cultura de la UPV

Autora: Inmaculada Abarca Martínez

  Brote – Escultura-Bronze

8.5.5. Donacions
A més de les compres, i concursos, la Universitat Politècnica de València augmenta el seu patrimoni artístic gràcies a les 
donacions realitzades. 

Obres adquirides per donació directa de l’autor:

Autor- Joaquín Michavila Asensi

La plomada y la medida – Pintura-Collage-1991

Autor-Josep Renal

Autorretrato del Capital – Obra Gràfica

EsCola politÈCNiCa supErior DE GaNDia
Paloma Hernández Preludié  Flor Meditación Nº 1
Paloma Hernández Preludié Flor Meditación Nº 2
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8.5.6. VI Certamen d’Obres per al Fons
RESOLUCIÓ PER A L’ADQUISICIÓ D’OBRES DEL VI CERTAMEN D’OBRES PER AL FONS ORGANITZAT PEL FONS 
DE PATRIMONI ARTÍSTIC DE LA UPV

El dia 17 d’abril de 2008 s’ha reunit el jurat qualificador del VI Certamen d’Obres per al Fons a la Universitat Politècnica 
de València, compost per:

Sr. Juan Juliá Igual, Excm. i Mgfc. Rector de la Universitat Politècnica de València

Sr. Juan Bautista Peiró, vicerector de Cultura de la UPV

Sra. Pilar Santamarina Siurana, vicerectora de Relacions Institucionals i Assumptes Socials de la UPV

Sr. Román de la Calle, director del Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat

Sra. María Teresa Berguiristain, vicepresidenta de l’Associació Valenciana de Crítics d’Art

Sr. Felipe Garín Llombart, catedràtic del Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l’Art de la 
UPV. Assessor científic del Consorci de Museus de la CV

Sr. Miguel Ángel Guillem Romeu, 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 de la UPV

Sra. Ángela García Codoñer, directora del Fons de Patrimoni Artístic de la UPV

I d’acord amb les bases del Certamen, el jurat, després d’una deliberació prolongada, resol que les obres seleccionades 
per a ser adquirides per la Universitat Politècnica de València siguen les següents:

CATEGORIA DIBUIX: ●

FERNANDO VILA BELDA MONTALT –  ○ S/T (SÈRIE DINÀMIQUES URBANES)

ÓSCAR MARTÍNEZ CARMONA –  ○ EN RAMAS CRECES

SAMUEL FERRER GARCÍA –  ○ ELLA Y SU MASCOTA

CATEGORIA GRAVAT: ●

ALEJANDRO MARCO MOLTALVO –  ○ S/T

ANDRÉS GIL WITTKE –  ○ S/T

JAVIER GÓMEZ MARTÍNEZ –  ○ S/T

CATEGORÍA PINTURA: ●

DANIEL GALVÁN –  ○ LA FUENTE

DOMINGO FORNER ARNAU –  ○ S/T

JESÚS RIVERA QUIRANTE –  ○ S/T (SERIE BLUERUINS)
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JOAQUÍN REAL GARCÍA –  ○ MONOLOGO ESQUIZOFRENICO Nº 1-2-Ó 3

SERGIO DAVÓ GONZÁLEZ –  ○ S/T

VIRGINIA KELLE CARDONA –  ○ CAOS EN LA CUIDAD

RESOLUCIÓ DE LA SELECCIÓ D’OBRES PER A L’EXPOSICIO DEL VI CERTAMEN D’OBRES PER A EL FONS 
ORGANITZAT PEL FONS DE PATRIMONI ARTÍSTIC DE LA UPV

CATEGORIA GRAVAT: ●

Ana Estevez Llorens –  ○ S/T

Francesco Geronazzo –  ○ Pensamientos I

Patricia Gómez Villaescusa i M. Jesús González Fernández –  ○ S/T. Serie la casa desplegada

Altea Grau Vidal –  ○ Composició de quadrat màgic

CATEGORIA DIBUIX: ●

Cecilia Catalina Quesada –  ○ S/T. Serie mis casas

Guillem Juan Sancho –  ○ Visión de una guerra

Rubén Martínez i Riera –  ○ S/T

CATEGORIA PINTURA: ●

M. José Aliaga Leiva –  ○ S/T

Rocío Álvarez Valera –  ○ de la Serie La Ciudad, en el Metro

Paula Bonet Herrero –  ○ La Boira

Lola Calzada Camacho –  ○ Tienes gracia

Cecilia Catalina Quesada –  ○ S/T. Serie simulacros

José Luis Cremades Milla –  ○ Estructura nº 8

Olmo Cuña Carralelas –  ○ Puerto de la Cruz, Tenerife

Azucena González Ruiz –  ○ Flavors on winter

Sergio Luna Lozano –  ○ La vista atrás

Ramón Mascarós Bertomeu –  ○ Río de Vivier Agosto 1990

Carolina Maestro Grau –  ○ Bienvenidos a la casa de muñecas

M. José Mocholí Bayona –  ○ MNG

Marta Navarro Camallonca –  ○ S/T

Fernando Romero Aparicio –  ○ Cierzo

Juan Serra Lluch –  ○ Loft

Juan Antonio Soria Rodríguez –  ○ Self portrait

Jose Miguel Vera Sánchez –  ○ Recorridos de encuentros

Manuel Antonio –  ○ Tres Retratos
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EXPOSICIÓ DEL VI CERTAMEN D’OBRA PER AL FONS

Des de fa sis anys el Fons de Patrimoni Artístic de la Universitat Politècnica de València organitza un certamen d’adquisició 
d’obra en què entren les categories de pintura, gravat i dibuix.

Després de la resolució del jurat, les obres seleccionades i les adquirides s’exposen a la sala d’exposicions de la Univer-
sitat. 

Enguany, l’exposició del VI Certamen d’Obra per al Fons s’ha mostrat en dues galeries d’art de la nostra cuitat, a causa de 
l’alta participació, així com la qualitat de les obres del dit certamen, ha portat a la selecció i l’adquisició d’un gran nombre 
d’obres; per això, l’exposició es va fer a la galeria d’art Rosalía Sender, situada al carrer del Mar, i a la Galeria Muro, al 
carrer de la Corretgeria, 5, en ple centre de València des del 5 fins al 28 de juny de 2008.

Aquestes exposicions ha tingut una gran acollida entre públic i artistes ja que la creació dels joves valors ha tingut una 
difusió més gran, fins i tot a través dels mitjans de comunicació, incloent-hi ressenyes i fotografies en color en la premsa 
escrita (El País).

8.5.7. Dia Internacional del Museu
Seguint amb la trajectòria en les seues activitats i a causa de l’enorme acollida que està tenint, ens serveix de gran moti-
vació per al Fons de Patrimoni Artístic celebrar el Dia Internacional del Museu.

Aquest esdeveniment té lloc cada 18 de maig des de 1977. Es tracta d’una iniciativa del Consell Internacional de Museus 
(ICOM) realitzada amb la intenció de sensibilitzar el públic de l’important valor que tenen els museus en l’intercanvi i 
enriquiment culturals.

Enguany, el lema elegit ha sigut “Els museus, agents del canvi social i el desenvolupament” amb l’objectiu d’aconseguir 
que tot el món adquirisca consciència del paper que exerceixen els museus en la labor d’ensenyar-nos la responsabilitat 
individual i col·lectiva que tenim respecte al patrimoni mundial.

El Fons de Patrimoni Artístic de la Universitat Politècnica de València com a organisme encarregat de la gestió, conserva-
ció i difusió del patrimoni que posseeix la UPV ha volgut sumar-s’hi i organitzar una sèrie d’activitats per a aquest dia. 
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D’aquesta manera, el divendres 16 de maig s’instal·là una carpa a l’Àgora durant tot el matí a què la totalitat de la comu-
nitat universitària va poder acostar-se per a participar en aquest esdeveniment.

Com a suport informatiu per a donar a conèixer la missió, les funcions i el conjunt de les obres que componen el Fons 
d’Art, es van poder consultar els exemplars publicats pel Fons de Patrimoni, el llibre Fons d’art, així com el catàleg de les 
escultures del campus, el llibre acabat d’editar d’obra gràfica, les memòries en què es reflecteix les activitats del Fons.

A mode de promoció, es repartiren fullets explicatius, marcadors, imants amb una selecció de les obres escultòriques i 
pictòriques més representatives, així com unes bosses de tela en què hem plasmat la Col·lecció de Pintura Valenciana 
de la Dècada dels 70.

Es van realitzar visites guiades especials per a tot el que estiguera interessat a conèixer el campus escultòric. Les visites 
tenien dos itineraris diferents:

Entre Àgora i Rectorat: visitant escultures d’artistes reconeguts com són Juan Ripollés, Francisco Badía, Amparo  ●
Carbonell, Mompó, etc.

Entre Àgora i Casa de l’Alumne: itinerari que destaca per contenir obres de Miquel Navarro, Mariscal, Uiso Alemany  ●
o Salvador Soria.

Podem afirmar que, atès l’èxit d’aquest tercer any de celebració del Dia del Museu, aquest esdeveniment s’anirà consoli-
dant com a activitat important dins del programa d’accions i propòsits del Fons de Patrimoni Artístic.  

En aquest sentit, creiem fermament que la nostra iniciativa ha aconseguit amb escreix els dos objectius marcats: d’una 
banda, participar del que considerem un esdeveniment cultural molt important, com és el Dia Internacional del Museu, 
que potencia i difon les pràctiques museístiques, i, de l’altra, donar a conèixer a la comunitat universitària els serveis i 
projectes que el Fons de Patrimoni Artístic porta a cap dins i fora de la Universitat Politècnica de València.

A continuació es presenten les dades estadístiques referents al Dia Internacional del Museu:
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•	 Gràfic	amb	el	nombre	d’obsequis	repartits

•	 nombre	de	visites	d’accés	al	web	del	fons	de	patrimoni

8.5.8. Visites guiades a escolars
De nou un any més es desenvolupa la labor divulgativa del Patrimoni Artístic de la Universitat, i ens centrem en les visites 
guiades pel campus escultòric.

Aquesta activitat té una gran acceptació en l’àmbit escolar, on diàriament demostren el gran interès per assistir-hi.

En ser una activitat que cada vegada 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.

Bosses dècada 70 Marcapàgines Fullets explicatius Imants Llapis

1.000

600

700

600

500

213

260

460

268

16 de maig 17 de maig 18 de maig   Dia del Museu 19 de maig
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Resum de visites per anys

2002-2003-55 visites amb 2.337 nombre de visitants ●

2003-2004-63 visites amb 2.950 nombre de visitants ●

2004-2005-81 visites amb 3.279 nombre de visitants ●

2005-2006-83 visites amb 3.480 nombre de visitants ●

2006-2007-88 visites amb 3.960 nombre de visitants ●

2007-2008- 110 visites amb 5.500 nombre de visitants ●

NoMbrE DE VisitEs GuiaDEs a EsColars i tErCEra EDat DuraNt El Curs 2007-2008

2.337

2.950
3.279

3.480

3.960

5.740

2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

55
63

81 83
88

116

2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
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8.5.9. Visites guiades a la tercera edat
Un dels objectius assolits amb èxit ha sigut les visites guiades a la tercera edat, compartir la nostra important col·lecció 
d’escultura contemporània que es mostra al campus de la Universitat Politècnica de València i endinsar-los en l’art del 
segle xx.

Mostrant l’evolució de l’art a través del temps i reflectint els canvis amb tota la varietat de tendències obtingudes amb el  
pas del temps arribant així fins a l’ art modern dels nostres dies, tot això es dóna a conèixer mitjançant una passada de 
diapositives a la sala de congressos de Rectorat que junt amb el quadernet explicatiu fa que l’exposició siga més com-
prensible i amena.

S’han realitzat durant aquest curs 2007-2008 sis visites de centres de persones adultes, amb un total de 240 visitants

8.5.10. IV Certamen de Dibuix: Un passeig pel campus

Conforme al nostre propòsit educatiu, es convoca el quart concurs Un passeig pel campus.

Els participants (col·legials entre 7 i 17 anys) que realitzaren al seu dia una 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 van assistir.

Es premia els participants per categories segons edats i es realitza una àmplia exposició dels 
dibuixos presentats. Així, es fomenta l’interès i la participació dels xics, alhora que se’ls aproxi-
ma a aquest món universitari futur i se’ls introdueix en el sistema de concursos artístics.

En aquest certamen han participat 15 col·legis, amb un total de 400 obres. Els premis quedaren 
repartits de la manera següent:

1r, 2n i 3r premis de la categoria A més un total de 2 accèssits ●

 1r, 2n i 3r premis de la categoria B més un total de 9 accèssits ●

 1r, 2n i 3r premis de la categoria C més un total de 5 accèssits ●

 Un únic premi al cartell  ●

Els premis consistiren en diversos materials artístics segons les edats dels premiats, amb un diploma signat pel rector, la 
vicerectora de Relacions Institucionals i Assumptes Socials i la directora del Fons de Patrimoni Artístic.

El lliurament de premis es va fer el 10 de juny de 2008 a la sala d’actes de l’edifici 6G. Els dibuixos van quedar exposats 
a la sala Vip de l’edifici 6G.
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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 per part nostra de difondre les nostres col·leccions.

Per això, en aquest tercer any ens hem tornat a involucrar en aquestes tasques i hem realitzat visites guiades a l’alumnat 
de primària de l’Escola d’Estiu, i els hem programat un recorregut curt per les escultures del campus, per a aconseguir 
que els infants hi prenguen un contacte directe.

Posteriorment, es realitzen diversos tallers de dibuixos, collage i modelat a les aules preparades per al dit treball, i 
s’aconsegueixen escultures gracioses en miniatura en què es reflecteixen clarament el seu poder d’absorció dels concep-
tes i idees que els ofereix les escultures.

En el nostre tercer any s’han realitzat 10 visites guiades, que han acollit en cada recorregut els grups de:

 5è A, 5è B i 5è C ●

6è A, 6èB i 6è C ●

4a  ●

8.5.12. Manteniment del patrimoni artístic de la UPV
Durant el curs acadèmic 2007-2008 es va realitzar una revisió i restauració importants 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. 

Sent aquest un dels nostres objectius generals, mantenir en perfecte estat totes les peces artístiques que componen el 
Fons d’Art de la UPV.

El nostre mètode de treball consisteix a revisar cadascuna de les obres periòdicament, i controlar-ne la ubicació i l’estat 
de conservació.

Descripció de les obres restaurades i accions realitzades:

Autor: BOIX 

(L’espera, 1992)

 Fase d’estudi i anàlisi dels materials que componen l’obra. (Macrofotografia, anàlisi mitjançant llum rasant, ultravio- ●
lada…).

 Neteja suau superficial de l’obra. ●

 Protecció i consolidació puntual de l’estrat pictòric exclusivament de la zona danyada. ●

 Neteja del revers i tractament puntual de devolució de la plenitud del dany. ●

 Sanejament del suport: realització d’una intervenció mínima parcial que sanege la zona de l’esquinçament. ●

 Desprotecció i estucat de la llacuna (en el cas de ser necessari). ●
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 Reintegració cromàtica de la zona estucada. ●

 Envernissada de protecció final de l’obra. ●

Autora: CARMEN GRAU 

( Segle xx, Cambalache, 1990)

 Neteja de les superfícies pictòriques. Anvers i revers. ●

 Consolidació dels estrats pictòrics i elements afegits. ●

 Actuació sobre el pla de l’obra. ●

 Reforç del suport. ●

 Estudi del sistema d’ancoratge al mur. ●

Estudi de les condicions idònies d’exposició. ●

8.5.13. Pàgina web del Fons d’Art

8.5.13.1. <www.fondoarte.upv.es> 

Mitjançant la creació d’aquesta pàgina web <www.fondoarte.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 amb la url: <www.fondoarte.upv.es>.

Aquest web està disponible per a tot el món, ja siga de l’interior o de l’exterior de la Universitat Politècnica de València, 
per tal de donar a conèixer-lo al nombre més gran  de públic possible.

8.5.13.2. 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.

Mitjançant un menú navegable 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 sobre 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.



Cultura i Esport
Fons d’Art

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny
Visitants distints 697 503 563 809 686 674 3.426 5.130 4.661 5.720 5.933 7.119

Nombre de visites 807 562 758 1.165 1.007 832 3.887 5.793 5.261 7.155 6.630 8.057

Pàgines 3.598 1.904 4.228 4.981 5.695 4.042 14.690 22.119 24.720 59.440 23.950 41.919

Sol·licituds 7.914 4.724 8.671 9.577 10.642 8.571 34.038 51.579 52.911 101.722 52.644 69.761

Trànsit 112,71 MB 51,44 MB 112,32 MB 102,69 MB 129,70 MB 96,34 MB 400,11 MB 568,56 MB 788,69 MB 2.344,96 MB 1.187,84 MB 2.140,16 MB
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9.1. Àrea d’Informació
9.1.1. Informació
L’objectiu principal de l’Àrea d’Informació és donar resposta a les preguntes i els dubtes que formule qualsevol usuari in-
tern 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. 

9.1.1.1. Telefonades a la Universitat Politècnica de València

La Universitat Politècnica de València disposa d’una operadora automàtica i d’un equip d’operadors de telefonia, adscrits 
a l’Àrea d’Informació, que atenen les telefonades a la Universitat des dels números d’informació general (telèfons 96 387 
70 07 i 96 387 70 00). Els operadors de telefonia s’encarreguen de saber les necessitats d’informació de les persones que 
marquen el telèfon de la Universitat i trameten després la telefonada a les extensions sol·licitades. 

* A partir del curs 2003-2004, totes les telefonades a la UPV al número 96 387 70 00 passen per l’operadora automàtica.

evolució de leS telefonadeS ateSeS per l’operadora de la upv
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2003-2004* 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
Nre. de telefonades a l'operadora manual 105.268 50.841 49.856 45.849 41.288
Nre. de telefonades a l'operadora automàtica 180.417 264.761 283.064 285.935 260.230

2003-2004* 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

105.268

50.841 49.856 45.849 41.288

180.417

264.761

283.064 285.935

260.230

NRE. DE TELEFONADES A L'OPERADORA MANUAL NRE. DE TELEFONADES A L'OPERADORA AUTOMÀTICA
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9.1.1.2. Telefonades a l’Àrea d’Informació

Algunes de les telefonades que es realitzen a l’Àrea d’Informació, al número de la UPV 96 387 90 00, les atén el mateix 
personal de l’Àrea, que s’encarrega de resoldre’n les preguntes i consultes sobre els estudis i la vida universitària. 

Respecte al curs 2006, s’han exclòs d’aquest càlcul les telefonades d’usuaris que únicament sol·licitaven contactar amb 
una extensió. D’ací el descens tan acusat que es produeix en aquest apartat.

evolució de leS telefonadeS ateSeS pel perSonal de l’Àrea d’informació

9.1.1.3. Respostes als correus electrònic i postal

El nombre de consultes que arriben al correu de l’Àrea d’Informació augmenta cada any, tal com s’aprecia en la taula 
següent. Principalment, es tracta de missatges de correu electrònic, tot i que en aquest apartat també s’inclouen les cartes 
que es reben per correu postal.

No tots els correus rebuts a la bústia de l’Àrea d’Informació requereixen una resposta. Molts dels missatges contenen 
simplement informació que pot ser rellevant per a la comunitat universitària (beques, ofertes, tot tipus d’activitats o cursos 
destinats a alumnes universitaris…). D’ací la diferència entre els missatges rebuts i els enviats.

telefonadeS a l’Àrea d’informació: telèfon general 96 387 90 00 - 79000
2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Nre. de telefonades 19.445 22.604 19.582 11.832
Durada (hores) 416,6 583,0 560,9 231,7
Mitjana mensual (min/telefonada) 1,3 1,5 1,7 1,2

19.445

22.604

19.582

11.832

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

reSpoSteS al correu electrònic i poStal
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Missatges rebuts 2.605 4.487 4.810 7.162 8.132
Missatges enviats 2.378 3.883 4.798 6.801 6.451
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evolució delS correuS electrònicS rebutS i enviatS per l’Àrea d’informació

9.1.1.4. Fax

Per primera vegada, es computen els faxos enviats i rebuts en el número 96 387 90 09 (extensió 79009), que figura com 
a fax principal de la Universitat Politècnica de València (i així apareix imprès en tots els documents institucionals).

9.1.2. Difusió d’informació
L’Àrea d’Informació s’encarrega de difondre qüestions d’interès per a la comunitat universitària i la societat en general, 
que li fa arribar l’equip rectoral, els distints vicerectorats, les àrees i serveis de la UPV. Segons els casos, s’empren dis-
tints canals per a fer arribar la informació al públic: llibres, fullets, materials en suport paper o digital, la pàgina web de la 
Universitat, etc. 

És fonamental que la informació es difonga complint els estàndards de qualitat i imatge corporativa de la UPV. Un altre 
requisit imprescindible és que arribe als destinataris amb el format, les característiques, l’idioma i el suport adequat, i en 
els terminis acordats.

9.1.2.1. Material en suport paper o digital

L’Àrea d’Informació desenvolupa els seus materials i col·labora en la mesura que se li requereix en l’elaboració dels tre-
balls que porten a cap unes altres entitats. Pot tractar-se d’assessorament en qüestions d’imatge, de comunicació i d’iden-
titat corporativa, o més directament de desenvolupament dels dissenys corporatius, de textos o d’uns altres continguts.

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

2.605

4.487
4.810

7.162

8.132

2.378

3.883

4.798

6.801
6.451

MISSATGES REBUTS MISSATGES ENVIATS

faxoS (telèfon 96 387 90 00 i extenSió 79000)
curS acadèmic 2007-2008
Faxos rebuts 1.688
Faxos enviats 794
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evolució del nombre de materialS elaboratS per l’Àrea d’informació

9.1.2.2. Informació publicada en el web UPV 

Notícies publicades eN la portada• 

En el curs 2007-2008 s’han publicat 417 notícies en la pàgina principal de la Universitat Politècnica de València. Aquest 
és un servei prou utilitzat per la comunitat universitària per a publicitar les seues activitats, les iniciatives empreses i les 
fites aconseguides. 

El nombre d’accessos a les notícies de la portada s’ha situat en 771.967, que significa un increment respecte a l’any an-
terior i demostra l’interès creixent dels membres de la comunitat universitària per les notícies del web. Al maig de 2006, es 
va fer públic el nou web de la Universitat Politècnica de València. Des de llavors, el mètode de càlcul d’accessos és distint 
i, per aquest motiu, no apareixen les dades dels anys anteriors, ja que no ofereixen una comparació real. 

* Es compta cada clic que fa l’usuari en descarregar una notícia. 

material en Suport paper o digital
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Materials digitals 48 51 56 65 80
Materials en paper 187 204 227 236 241
TOTAL 235 255 283 301 321

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

48 51 56
65

80

187

204

227
236

241

MATERIALS DIGITALS MATERIALS EN PAPER

notícieS publicadeS en la portada del web upv
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Notícies publicades 354 389 464 458 417
Accessos a les notícies del web* 676.647 771.967
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evolució del nombre de notícieS publicadeS en la pÀgina web de la upv

cercador de beques• 

Es tracta d’una aplicació informàtica en què es donen d’alta les convocatòries de beques i ajudes pròpies de la UPV. 
D’aquesta manera, les persones interessades a trobar una beca poden fer la consulta a través de <www.upv.es>. Com en 
el cas de les notícies publicades en la portada web de la UPV, en aquest apartat no s’inclouen tampoc les dades d’acces-
sos dels cursos anteriors al maig de 2006, ja que no ofereixen una comparació real. 

La caiguda d’accessos s’explica pel canvi que, al gener de 2008, es va realitzar en el cercador de beques. Fins aleshores, 
aquesta base de dades reunia tot tipus de convocatòries (pròpies i alienes a la UPV) i els usuaris consultaven l’aplicació 
per a trobar beques de la Conselleria, de fundacions privades, d’intercanvi acadèmic, etc. Des del gener, només es donen 
d’alta convocatòries llançades per la UPV i es readreça els usuaris que busquen unes altres ajudes a les pàgines oficials 
del ministeri competent.

evolució del nombre de convocatòrieS de bequeS publicadeS en el web de la upv

354

389

464 458

417

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

convocatòrieS de bequeS publicadeS en el web de la upv
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Beques introduïdes 435 1.111 1.219 1.121 1.128
Accessos al cercador 313.608 191.386

435

1.111

1.219
1.121 1.128

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
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cercador d’allotjameNts• 

L’Àrea recopila també tota la informació sobre ofertes d’allotjaments per a estudiants universitaris i elabora una base de 
dades que es pot consultar a <www.upv.es>. En el mes de juny de 2008 es va publicar una versió nova del cercador de 
pisos més completa, versàtil, amigable i usable.

En el curs 2007-2008 s’han introduït 1.639 ofertes de pisos per a llogar i per a compartir amb estudiants o amb famílies. 

evolució del nombre d’oferteS d’allotjamentS publicatS en el web de la upv

ageNda de la upV • 

L’Àrea d’Informació, el Vicerectorat d’Esports, el Vicerectorat de Cultura i el Centre de Suport a la Innovació, la Investiga-
ció i la Transferència de Tecnologia (CTT) hi publiquen les activitats culturals, cientificotècniques, esportives i els premis 
i certàmens que organitza la UPV. 

Com en el cas de les notícies publicades en la portada del web de la UPV i les beques introduïdes en la base de dades, 
en aquest apartat no s’inclouen tampoc les dades d’accessos dels cursos anteriors al maig de 2006, ja que no ofereixen 
una comparació real. 

oferteS d’allotjamentS publicadeS en el web de la upv
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Ofertes introduïdes 624 997 1.394 1.368 1.639

624

997

1.394 1.368

1.639

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

agenda de la upv
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Fets publicats 515 310 359 419 618
Accessos al web 143.425 215.704



ServeiS
Àrea d’Informació

311

evolució del nombre d’activitatS publicadeS en l’agenda de la upv

publireportatges i aNuNcis eN premsa• 

Al llarg del curs, la UPV contracta diferents insercions en la premsa general i especialitzada del sector de l’educació. 

En el curs 2007-2008 l’Àrea d’Informació ha elaborat 27 treballs diferents entre anuncis, publireportatges i qüestionaris 
que es publiquen en forma de manuals d’universitats, suplements dominicals o especials en pàgines web.

evolució del nombre d’anunciS i publireportatgeS elaboratS per l’Àrea d’informació

iNformació publicada eN el web d’uNiVersia• 

Universia és el portal que agrupa 985 universitats espanyoles i llatinoamericanes i s’adreça a una població potencial pròxi-
ma a 1.600.000 universitaris a Espanya i 10.000.000 a Llatinoamèrica. Des del curs 2003-2004, la Universitat Politècnica 
de València col·labora amb Universia i publica en la seua agenda cultural la ressenya de les principals activitats que es 
porten a cap. 

515

310

359

419

618

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

publireportatgeS i anunciS en premSa
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Nombre d'anuncis, publireportatges i qüestionaris 9 13 26 30 27

9

13

26

30

27

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
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evolució del nombre d’activitatS organitzadeS per la upv i publicadeS en l’agenda d’univerSia

9.1.3. Accions per a futurs alumnes
Dins d’aquest apartat, s’engloben totes les accions adreçades a secundària. Es tracta de les activitats que s’organitzen 
per a donar a conèixer la UPV entre el seu públic natural (l’alumnat de secundària) i el seu entorn més pròxim (orientadors, 
tutors i directors de centres i famílies dels estudiants).

9.1.3.1. Jornades de Portes Obertes

L’Àrea d’Informació posa en marxa cada any visites guiades als diferents campus de la Universitat Politècnica de València, 
perquè l’alumnat de secundària conega les titulacions que s’imparteixen i recórreguen les escoles i les facultats. 

En el curs 2007-2008 s’han organitzat:

18 jornades al campus de Vera (València) ●

14 jornades al campus d’Alcoi ●

12 jornades al campus de Gandia ●

Quant a resultats globals de participació, es pot dir que hi ha hagut un descens significatiu en alumnes i una caiguda 
lleugera en centres. Pel que fa al nombre de pares que ens visiten, es detecta un increment important. 

* Només al campus de Vera

activitatS introduïdeS en l’agenda d’univerSia

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
Activitats introduïdes 97 189 222 187 274

97

189

222

187

274

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

jornadeS de porteS oberteS

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
Alumnes 8.301 8.560 8.492 8.930 7.580
Centres 230 236 248 260 251
Pares* 713 368 251 245 359
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evolució del nombre d’alumneS de SecundÀria que han viSitat la upv en leS jornadeS de porteS oberteS

evolució del nombre de centreS de SecundÀria que han viSitat la upv en leS jornadeS de porteS oberteS

Aquests resultats s’expliquen principalment pels motius següents:

La corba d’alumnes en edat de cursar estudis universitaris està pràcticament estabilitzada. De fet, en els últims tres  ●
cursos baixa a raó de 0,2% anual el nombre d’alumnes matriculats en batxillerat, però des de 2001 ha descendit un 
22,4% els estudiants que trien el batxillerat tecnològic, que és la principal via d’accés als estudis de la UPV. 

Alguns instituts tenen tan pocs alumnes matriculats en el batxillerat tecnològic que opten per visitar la UPV un any  ●
sí i un altre no (amb els grups de 1r i 2n de batxillerat).

Quant als pares, s’han fet esforços importants per a aconseguir que més famílies visiten la UPV. S’ha fet una cam- ●
panya de difusió més completa:

Pòster per a enviar a biblioteques, centres d’informació juvenil, ajuntaments i associacions de mestresses de  ○
casa

Notícia en la portada del web de la UPV durant més temps ○

Invitació en paper perquè els orientadors la lliuren als pares interessats ○

Invitació en paper perquè els xavals la lliuren als seus pares ○

8.301

8.560
8.492

8.930

7.580

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
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260
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2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
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9.1.3.2. Jornades d’Orientació i Congrés CIES 2007

L’Àrea d’Informació organitza les Jornades d’Orientació, amb l’objectiu de proporcionar als orientadors, al professorat i 
als directors de centres d’ensenyament secundari i de cicles formatius de grau superior, informació rellevant i actualitzada 
sobre el panorama actual universitari. Com en anys anteriors, les sessions, que es desenvolupen al campus de Vera 
(València), es poden seguir per videoconferència des dels campus d’Alcoi i Gandia. 

D’altra banda, la segona edició del Congrés d’Innovació en Orientació per a la Universitat (CIES 2007) ha tingut la parti-
cipació activa dels orientadors, que han tingut l’oportunitat de posar en comú experiències i projectes pilots, treballs i re-
flexions, que presenten idees innovadores en l’àmbit de l’orientació i la docència. Presenten les ponències exclusivament 
professorat d’ensenyament no universitari.

Les VII Jornades d’Orientació i el II Congrés d’Innovació en Orientació per a la Universitat es van fer el dimecres 28 de 
novembre de 2007 i van suposar un rècord de participació, en arribar a les 715 persones inscrites. Les Jornades d’Orien-
tació i el CIES disposen d’una inscripció única i gratuïta. 

* Dades extretes de la fitxa d’inscripció

evolució del nombre d’inScripcionS a leS jornadeS d’orientació en elS últimS curSoS

9.1.3.3. Cursets d’orientació

L’Àrea d’Informació coordina el professorat de la Universitat Politècnica de València que participa en els cursets d’Orien-
tació als Estudis Universitaris, que en aquesta 37a edició s’han desenvolupat del 28 de gener al 2 de febrer de 2008.

L’activitat consisteix en 44 xarrades d’una hora de durada, sobre una titulació universitària en concret. En la presentació 
intervenen un professor (que pertany a qualssevol dels centres valencians que imparteixen el títol), un alumne de la carrera i 
un professional de l’especialitat. Les xarrades es fan en horari de vesprada, perquè l’alumnat interessat puga assistir-hi. 

En aquesta edició, han participat 3.600 alumnes entre 14 i 17 anys, un 70% més que l’any anterior. El dissabte 2 de febrer, 
va tenir lloc una jornada per a pares i orientadors, que va tenir una presència de 79 persones.

jornadeS d’orientació

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
Persones inscrites 484 578 535 617 715

484

578

535

617

715

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
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De les 44 xarrades que s’oferiren en aquesta edició, 18 tractaven d’estudis que poden cursar-se a la UPV i 13 les impar-
tiren professorat de la casa. Aquestes presentacions tingueren una assistència de 1.517 alumnes. 

L’activitat es presenta com un reforç a les labors d’orientació que porten a cap els centres de secundària i serveix per a 
canalitzar les vocacions. Les xarrades s’han fet al Centre Cultural de la Petxina, al col·legi Inmaculado Corazón de María 
i a Escolàpies. 

L’organització d’aquests cursets és a càrrec de: ESIC, CEU Universitat Cardenal Herrera, Universitat Catòlica de València, 
Estema, Florida Universitaria i Universitat Politècnica de València, i té la col·laboració de la Universitat de València. 

9.1.3.4. Assistència a fires del sector de l’educació

Anualment, l’Àrea d’Informació, en representació de la Universitat Politècnica de València, va a distintes fires relaciona-
des amb l’educació superior, l’ocupació i els sectors afins. Durant el curs 2007-2008 la UPV ha assistit a quatre fires: 
València, Alacant, Saragossa i Llorca (Múrcia). En totes ha participat amb un estand propi i amb personal i materials de 
la Universitat. 

formaemple@. ValèNcia. del 9 al 12 d’abril de 2008 • 

El Saló de la Formació i l’Ocupació va rebre en la novena edició més de 51.000 visitants. Prop de 220 expositors es 
congregaren a Fira València durant quatre dies per a presentar la seua oferta formativa i d’ocupació en una superfície de 
16.000 m2. 

Respecte a la fira de València, cal destacar que el nombre de visitants ha sigut semblant al d’anys anteriors. No obstant això, 
s’ha apreciat un descens lleu en l’alumnat de batxillerat, motivat per la proximitat dels exàmens finals i la selectivitat. 

L’estand de la UPV en Fomaemple@, compost per dues zones o illes, ocupava un total de 128 m2 i va estar atès pel 
personal de l’Àrea d’Informació i del Servei Integrat d’Ocupació (SIO). Les dues zones estaven unides per una estructura 
aèria lleugera, que feia de connector. Aquest element simbolitza la successió acadèmica, la relació de continuïtat que 
es dóna entre la formació i el treball, perquè per a la UPV la primera ocupació dels seus titulats forma part de la seua 
responsabilitat i del seu compromís com a universitat.

educ@emplea. alacaNt. del 26 al 28 de febrer de 2008 • 

A aquesta setena cita anaren més de 15.000 persones, entre joves i professionals. Enguany han participat 80 expositors, 
que han ocupat els prop de 15.000 m2 destinats a aquest certamen. 

L’estand de la UPV en el certamen d’Alacant ocupava un espai obert, de 5 x 4 m2, on es va exposar el material informatiu. 
S’hi trobava el personal de la Universitat per a respondre totes les preguntes dels visitants. En una de les parets es va 
col·locar un panell de grans dimensions com a identificador de l’estand. 
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salóN de educacióN, formacióN y empleo (eye). saragossa. del 29 de maig a l’1 de juNy de 2008• 

EyE 2008 va obrir les portes de la quarta edició amb 232 expositors, que presentaren les seues ofertes educatives, for-
matives i laborals, distribuïts en 29.000 m2. L’estand de la Universitat Politècnica de València va consistir en un espai de 
8 x 4 m2, obert per al lliure accés del públic fins a l’interior. 

La fira de Saragossa ha patit un descens de visitants, a causa de les dates tan tardanes en què es va realitzar (del 29 de 
maig a l’1 de juny). 

salóN del estudiaNte. llorca (múrcia). del 20 al 22 de febrer de 2008 • 

La fira de Llorca va rebre prop de 47.000 persones en la novena edició. Enguany, es reuniren 145 expositors en una 
superfície de 20.000 m2. L’assistència a la fira de Llorca permet difondre la informació de la Universitat Politècnica de 
València a les províncies pròximes a la Regió de Múrcia, com són Albacete, Jaén, Granada i Almeria. L’estand de la UPV 
per a la fira de Llorca consistia en una zona de 6 x 3 m2 que, com en la resta de fires, deixava un espai obert perquè el 
públic poguera entrar a prendre informació o preguntar al personal. 

Era la primera vegada que la UPV anava al saló de Llorca. Es tracta de la fira de Múrcia i de la zona d’Almeria, una cita im-
portant per a la UPV, perquè hi ha un col·lectiu susceptible de venir a estudiar ací. L’objectiu era contactar amb els estudiants 
i, especialment, amb els orientadors dels centres de Múrcia i Almeria (s’han obtingut les dades de més de 100 orientadors). 

9.1.3.5. “¿Qué vas a hacer?”, programa de UPV Ràdio

¿Qué vas a hacer? és un programa de ràdio adreçat als futurs universitaris amb l’objectiu d’ajudar-los a elegir una 
carrera. El 2007-2008 se n’han emès 51 (la majoria de mitja hora de durada) en què s’han explicat les diferents titulacions 
de primer cicle, i de primer i segon cicles que es poden cursar a la UPV. 

No és possible comptabilitzar l’audiència que tenen aquests espais en emetre’s per la ràdio i la televisió de la UPV. Però 
sí es pot conèixer el nombre de descàrregues dels programes des de la nostra pàgina web.  

9.1.3.6. Setmana de la Ciència

La Setmana de la Ciència és una celebració d’àmbit europeu promoguda a Espanya fins ara pel Ministeri d’Educació i 
Ciència, coordinada per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia i desenvolupada a la Comunitat Valenciana 
per la Fundació de la Ciutat de les Arts i les Ciències. 

L’Àrea d’Informació s’encarrega de coordinar les activitats que es realitzen al campus de Vera de la Universitat. El 2007, 
la UPV va ser una de les entitats que més activitats va organitzar (amb 94 actes programats entre la Setmana i l’Any de 
la Ciència). 

programa de rÀdio “¿qué vaS a hacer?”
2006-2007 2007-2008

Accessos al web 10.497 13.161
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Majoritàriament, es va tractar de xarrades, conferències, taules redones, visites guiades, projecció de pel·lícules i docu-
mentals, tallers, simulacions, demostracions i exposicions, que es desenvoluparen per igual als campus de Vera, Alcoi i 
Gandia.

Al campus de Vera, s’organitzà una jornada per a alumnes de secundària, que es va repetir del dilluns 12 al divendres 16 
de novembre. Hi anaren 785 alumnes de 4t de l’ESO i de 1r i 2n de batxillerat, que pertanyien a un total de 19 col·legis i 
instituts de la Comunitat Valenciana. 

Els xavals assistiren al lliurament de premis del concurs Polifoto i, a continuació, van participar en un cinefòrum. L’objectiu 
final de l’activitat és aconseguir que l’alumnat visite la Universitat i vincule la ciència i la tecnologia al nom de la UPV.

9.1.3.7. Polifoto

En el curs 2007-2008 s’ha tancat la I edició del Polifoto, el Concurs de Fotografia Digital de Ciència i Tecnologia Jove, 
dirigit a alumnes de 4t d’ESO, 1r de batxillerat i cicles formatius de grau superior, i s’ha posat en marxa la segona edició. 

Al novembre, coincidint amb la celebració de la Setmana de la Ciència, es va portar a cap el lliurament de premis a gua-
nyadors i finalistes, i es va inaugurar l’exposició virtual a la Biblioteca General del campus de Vera. Al desembre, la mostra 
va viatjar al campus d’Alcoi i al febrer de 2008 va arribar al campus de Gandia.

D’un any a l’altre baixa el nombre d’alumnes inscrits en el concurs i, lògicament, descendeix el nombre de fotos presen-
tades. Aquestes dades es poden explicar perquè la difusió del concurs es va limitar considerablement: el 2007, es va 
publicitar la iniciativa durant quatre mesos; en l’edició actual, la campanya durà només un mes.

Tot i així, podem dir que la popularitat del concurs va en augment, tal com ho demostren algunes xifres:

Les notícies publicades en el web de la UPV relacionades amb el concurs han sumat més de 5.510 accessos. ●

Els usuaris que han participat en la votació en línia s’han doblat en només un any. ●

Setmana de la ciència a la upv
edició 2004 2005 2006 2007
Assistents 1.500 1.400 829 785

polifoto

 polifoto 2007 polifoto 2008
Usuaris registrats 102 40
Fotos presentades 113 63
Vots en línia 1.646 3.425
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nombre d’inScripcionS i fotoS preSentadeS al concurS polifoto

nombre de votacionS en línia efectuadeS en el concurS polifoto

9.1.3.8. Projecte Valentina

En el curs 2007-2008 la Universitat Politècnica de València ha posat en marxa el Projecte Valentina. L’objectiu d’aquesta 
iniciativa és millorar la percepció que té l’alumnat d’ESO i de batxillerat sobre els estudis de caràcter tecnològic, pel que 
fa a la igualtat de sexe i, alhora, aconseguir un canvi positiu en la tendència de la presència de dones en aquestes car-
reres. 

Per a això, s’ha previst un programa d’intervenció en instituts d’ensenyament secundari de la Comunitat Valenciana que 
es desenvoluparà entre els mesos de març i juny de 2008. En total, hi han participat 325 estudiants de 1r de batxillerat: 
155 xics i 170 xiques, tal com pot observar-se en la taula següent. 

Polifoto 2007 Polifoto 2008

102

40

113

63

USUARIS REGISTRATS FOTOS PRESENTADES

1.646

3.425

Polifoto 2007 Polifoto 2008
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Les activitats consisteixen en la passada d’un qüestionari anònim, en què es pregunta als joves sobre les assignatures 
elegides i la seua opinió sobre les carreres universitàries: si hi ha o no carreres masculines i femenines. 

Passats uns dies, es realitza un taller en què es divideix l’alumnat de la classe en dos grups (mixtos) que han de defendre 
una postura sobre una situació conflictiva. I a continuació es genera un debat. El taller es tanca amb la passada del mateix 
qüestionari anònim. D’aquesta manera, queda palès fins a quin punt es pot combatre eficaçment els estereotips que tenen 
els estudiants. 

9.1.4. Acreditacions
L’Àrea d’Informació s’encarrega de gestionar l’alta i el manteniment dels diferents tipus d’acreditacions de la UPV, tant per 
al PAS i el PDI com per al personal resident o membres d’institucions externes amb convenis de col·laboració establits 
(col·legis majors, col·legis professionals...). 

A més, l’Àrea s’encarrega de la coordinació general de les oficines gestores d’acreditacions per a l’alumnat.

L’Àrea té com a objectiu complir els terminis establits en la seua carta de serveis (en el cas dels carnets temporals, lliura-
ment en 48 h, i no més de 30 dies en el cas dels carnets UPV) i oferir una atenció personalitzada i un procés senzill, àgil 
i còmode.

Però l’Àrea no solament té encomanada la gestió dels carnets UPV, sinó també la tramitació dels carnets internacionals 
(d’estudiant, professor i de viatge), els carnets d’alberguista i les renovacions del DNI que es porten a cap al campus de 
Vera.

9.1.4.1. Carnet UPV

És tasca de l’Àrea d’Informació gestionar l’alta i el manteniment dels diferents tipus d’acreditacions de la UPV tant per al 
PAS i PDI com per al personal resident o membres d’institucions externes amb convenis de col·laboració establits (col-
legis majors, col·legis professionals, etc.).  

En la taula següent es pot observar l’evolució del nombre de carnets UPV (amb una vigència superior a un any) tramitats 
per l’Àrea d’Informació. El gran increment que es registra (prop del 35%) es deu principalment a dos motius: 

projecte valentina: nombre de participantS
centre xicS xiqueS total 
IES Almussafes 16 24 40
IES Balears 25 23 48
IES El Cabanyal  28 24 52
IES Sant Vicent Ferrer 27 22 49
IES Tavernes Blanques 33 47 80
Col·legi Sant Josep de Calassanç  26 30 56
Total 155 170 325
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D’una banda, es realitzen nombrosos carnets per a un col·lectiu que experimenta un cert creixement: es tracta dels  ●
empleats de les empreses vinculades a la Ciutat Politècnica de la Innovació, que estan ubicades dins del mateix 
parc tecnològic.

De l’altra, els carnets temporals que, en els últims dos anys, es feien per a l’alumnat de la Universitat Sènior passen a  ●
ser carnets definitius (amb la qual cosa engrosseixen aquest capítol i es resten del còmput de carnets temporals).

evolució del nombre de carnetS upv tramitatS per l’Àrea d’informació

Al febrer de 2008 l’Àrea d’Informació va publicar un tríptic que recull la Normativa d’Acreditació de la Universitat Politècni-
ca de València, aprovada pel Consell de Govern el 8 de novembre de 2007. 

9.1.4.2. Carnet temporal 

L’Àrea d’Informació gestiona també els carnets temporals, que s’emeten per als col·lectius que estan vinculats a la UPV 
per un període molt curt de temps (menys d’un any), com és el cas del professorat visitant. 

En aquesta categoria també s’inclouen els carnets UPV d’esports, que serveixen per a accedir exclusivament a les pres-
tacions que ofereix el Vicerectorat d’Esports.

Tal com s’ha comentat adés, el descens del nombre de carnets temporals que s’han estampat l’últim any es deu perquè el 
col·lectiu d’alumnes de la Universitat Sènior han rebut en formalitzar la matrícula un carnet UPV en lloc del carnet temporal 
que se’ls lliurava en els últims dos anys.

acreditacionS
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Carnets UPV 2.951 4.737 6.010 7.333 9.891

2.951

4.737

6.010

7.333

9.891

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

acreditacionS
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Carnets temporals 1.005 815 1.788 1.419 812
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evolució del nombre de carnetS upv temporalS tramitatS per l’Àrea d’informació (inclòS el carnet d’eSportS)

9.1.4.3. Renovació del DNI

A  les instal·lacions de l’Àrea, els membres de la comunitat universitària poden tramitar, amb cita prèvia a través de la 
intranet, la renovació del DNI tradicional sense necessitat de desplaçar-se a una comissaria de policia. Durant el curs, es 
produeix un ple total en la reserva de dies i hores.

Malgrat la gran demanda de sol·licituds, en el curs 2007-2008 s’aprecia un descens en el nombre de renovacions del DNI. 
Això es deu perquè la policia va reduir el nombre de dies en què oferia aquest servei.

evolució del nombre de renovacionS del dni tramitadeS al campuS de vera

9.1.4.4. Carnets internacionals

Des del maig de 2004 les persones interessades poden tramitar des de la Universitat Politècnica de València els carnets 
internacionals d’estudiant (ISIC), els carnets internacionals de professor (ITIC) i el carnet jove internacional de viatge 
(IYTC).

1.005

815

1.788

1.419

812

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

acreditacionS
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Renovacions del DNI 1.589 1.368 1.356 1.357 1.083

1.589

1.368
1.356 1.357

1.083

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
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* Data de posada en marxa del servei: maig de 2004

En el curs 2004-2005 es produeix un boom a causa de l’inici del servei i en els anys següents s’observa una consolidació 
amb variacions mínimes.

evolució del nombre de carnetS internacionalS tramitatS per l’Àrea d’informació

* Data de posada en marxa del servei: maig de 2004

9.1.4.5. Carnet d’alberguista

Des del febrer de 2005 és possible tramitar a l’Àrea d’Informació el carnet d’alberguista, amb què el titular pot allotjar-se 
en albergs de tot el món. D’aquesta acreditació, n’hi ha cinc modalitats (juvenil, adult, grup juvenil, familiar i estrangers 
visitants).

acreditacionS
tipuS d'acreditació 2003-2004* 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
Carnets internacionals 19 539 340 317 351

Carnets internacionals de professor* 2 10 3 22 13
Carnets internacionals d'estudiant* 17 529 331 293 332
Carnets joves internacionals de viatge* 6 2 6

2003-2004* 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

2 10 3
22 1317

529

331

293

332

6 2 6

CARNETS INTERNACIONALS DE PROFESSOR* CARNETS INTERNACIONALS D'ESTUDIANT* CARNETS JOVES INTERNACIONALS DE VIATGE*

acreditacionS
2005-2006 2006-2007 2007-2008

Carnets d'alberguista* 58 192 355
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evolució del nombre de carnetS d’alberguiSta tramitatS per l’Àrea d’informació

9.1.4.6. Signatura digital

Al juny de 2007 es va posar en marxa la signatura digital a l’Àrea d’Informació, gràcies a un conveni entre la Universitat 
Politècnica de València i la Generalitat Valenciana. El certificat s’obté després de sol·licitar una cita prèvia a través de la 
intranet. 

En el curs 2007-2008 s’han tramitat 267 signatures digitals.

9.1.5. Altres activitats

9.1.5.1. 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. Passat aquest temps, els objectes que no es recullen es donen a organit-
zacions no governamentals de cooperació al desenvolupament. 

En el curs 2007-2008 ens han arribat quasi un 40% més d’objectes trobats que en el curs anterior. I, al seu torn, en aquest 
mateix període, s’han retornat als seus propietaris un 56% més d’objectes. 

58

192

355

2005-2006 2006-2007 2007-2008

objecteS trobatS
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Objectes trobats 475 517 516 711 990
Objectes lliurats 101 106 98 161 252
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evolució del nombre d’objecteS trobatS i lliuratS al campuS de vera, geStionatS per l’Àrea d’informació

9.1.5.2. Bones Idees

Una altra de les activitats que desenvolupa l’Àrea és el certamen de Bones Idees, que es convoca tres vegades l’any. L’ob-
jectiu d’aquest concurs és incentivar els membres de la comunitat universitària perquè presenten solucions que milloren 
els serveis i qualitat de vida de la Universitat. 

evolució del nombre d’iniciativeS preSentadeS al certamen de boneS ideeS

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

475
517 516

711

990

101 106 98
161

252

OBJECTES TROBATS OBJECTES LLIURATS

154

275

511

315

360

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

boneS ideeS
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Iniciatives presentades 154 275 511 315 360



9.2. Àrea de Biblioteca i Documentació Científica 
9.2.1. Introducció
La Biblioteca General és l’encarregada de proveir i gestionar la documentació i informació bibliogràfica necessària per al 
suport a l’estudi, la docència i la investigació de la comunitat universitària.

Així mateix, és competència de l’Àrea la formació dels usuaris en el maneig dels recursos d’informació, i la conservació, 
l’increment i la difusió dels fons bibliogràfics, documentals i audiovisuals de la Universitat. I tot això amb l’objecte de:

Ser un centre de recursos per a l’aprenentatge i la investigació. ●

Aconseguir una col·lecció documental que satisfaça les necessitats docents i investigadores de la comunitat uni- ●
versitària.

Aconseguir que els usuaris siguen autònoms en el maneig de la informació. ●

Prestar uns serveis presencials i en línia permanentment ajustats a la demanda. ●

Col·laborar en la gestió de la producció científica i docent pròpia de la institució. ●

9.2.1.1. Pla de Reestructuració de la Biblioteca General

Amb la posada en marxa del Pla de Reestructuració de la Biblioteca, en el mes de setembre s’iniciaren els canvis per a 
portar a cap la nova organització de funcions, persones i espais físics i les convocatòries de promocions internes i concur-
sos estan en marxa, que compleix el calendari d’aplicació previst.

9.2.1.2. Participació de la Biblioteca General en projectes transversals UPV

El passat mes de març es van fer a la nostra Universitat les primeres jornades conjuntes de les comissions sectorials de 
CRUE: REBIUN i TIC, en la gestió de les quals vam col·laborar estretament amb l’ASIC. Era la primera vegada que ens 
reuníem conjuntament ambdues sectorials i les conclusions foren molt interessants per a tots.

Igualment, treballant conjuntament amb l’ASIC, en el mes de maig, amb motiu de la celebració del Dia d’Internet, es va fer 
la presentació oficial de RiuNet, el repositori institucional de la UPV.

El novembre de 2007, i en el marc de la celebració del vintè aniversari del Programa Erasmus, el Vicerectorat d’Alumnat 
i Intercanvi va sol·licitar la participació de la Biblioteca, que es materialitzà en la iniciativa Una ciutat, un llibre, acollida 
dins del bloc d’animació a la lectura. S’hi pretenia fomentar la relació entre alumnes UPV de distints països i compartir 
escenaris geogràfics a través de la lectura.

Celebració del Dia del Llibre i de la Setmana per la Llengua. Enguany, les nostres habituals celebracions s’han vist 
emmarcades en les activitats més àmplies del 40 Aniversari de la UPV i hem treballat conjuntament amb el Vicerectorat de 
Cultura i l’Àrea de Promoció i Normalització Lingüística. Ho hem celebrat als campus de Vera, Gandia i Alcoi i les accions 
han sigut les següents:  

325
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En totes les biblioteques es repartiren obsequis, com ara samarretes i bosses de tela reutilitzables i el termini de préstec 
dels llibres de literatura es va ampliar a un mes. Als tres campus (València, Gandia i Alcoi) es va invitar a participar a llibre-
ries i editorials i s’habilitaren carpes per a l’exposició i venda de llibres, també es portaren a cap presentacions de llibres. 
La Biblioteca junt amb la Casa de l’Alumne dedicaren un apartat especial al còmic, del qual es va fer una exposició a la 
Casa de l’Alumne. A Gandia s’habilità un estand de la Biblioteca, on es van exposar les novetats, llibres de literatura i una 
àmplia selecció de llibres sobre l’Any Internacional de les Llengües. A més, la Biblioteca va exposar, en una carpa situada 
a l’Àgora, una selecció de llibres sobre temes valencians: vins, gastronomia, festes i celebracions. Es van organitzar tres 
tallers creatius, un a València i dos a Gandia:

 Noves formes d’escriptura i de lectura en el web: taller de blocs i sindicació de continguts, dirigit a alumnes de la  ●
UPV al campus de València.

Confecció de carpetes i elaboració de paper pintat, destinats a tot el personal del campus de Gandia. ●

La nostra participació en les activitats commemoratives del 40 Aniversari de la UPV es va concretar en les actuacions 
següents: redacció d’un capítol amb els nostres records i anècdotes per al llibre commemoratiu; muntatge de l’exposició 
“Història de la Biblioteca de la UPV”, al vestíbul de la Biblioteca Central; aportació d’objectes propietat de la biblioteca per 
a l’exposició general, i participació en el vídeo commemoratiu.

Per la nostra provada dedicació i atenció als temes d’accessibilitat i grups d’usuaris amb discapacitat, hem sigut seleccio-
nats per la Direcció Delegada de Relacions Institucionals i Assumptes Socials per a concórrer a l’obtenció del certificat 

d’AENOR d’accessibilitat de l’edifici de la Biblioteca Central. Per a això, s’han realitzat accions concretes, sota la su-
pervisió del CEDAT i la Direcció Delegada de Relacions Institucionals i Assumptes Socials, per a assegurar el procés de 
certificació de l’accessibilitat global per AENOR i en aquests moments ens estan auditant.

Formem part de la Xarxa Universitats Lectores, l’objectiu de la qual és el foment de la lectura entre els universitaris; 
treballem en col·laboració amb el PDI del Departament de Lingüística Aplicada i el Vicerectorat de Cultura. El primer pro-
jecte veurà la llum al setembre i es denomina “Espereu llegint”.

Pla Estratègic UPV. La nostra carta de serveis serà avaluada, junt amb les d’altres unitats, per a obtenir, si és proce-
dent, el certificat d’AENOR.

En els resultats de l’estudi de l’enquesta de satisfacció sobre la qualitat dels serveis que es va passar recentment a distints 
grups d’usuaris, l’Àrea de Biblioteca i Documentació Científica ha obtingut un 94.6% de satisfacció dels usuaris i els cinc 
serveis enquestats han obtingut excel·lents percentatges, entre 96.3 a 93.0 de satisfacció.

Hem aportat al Centre de Cooperació al Desenvolupament i a algunes de les ONG de la UPV lots de material bibliogràfic, 
ja descatalogat, per a l’enviament a biblioteques de Malabo, Bolívia, Perú, etc., i hem cedit el vestíbul de la Biblioteca Cen-
tral per a algunes exposicions, com ara “Una mirada humanitària” i l’exposició d’imatges finalistes del concurs Polifoto.

9.2.1.3. Millores en locals i instal·lacions

Continuen les obres en les futures biblioteques d’ADE/Topografia i Gandia, que són les més immediates quant a la data 
de finalització.
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A la Biblioteca Central, i després de la realització pel Servei Integrat de Prevenció en Riscos Laborals d’un informe sobre 
l’avaluació de riscos ergonòmics, s’ha portat a cap una remodelació de la ubicació dels llibres als prestatges, cosa que ha 
significat moviment i compactació de més de 35.000 llibres, amb l’objectiu d’abordar algunes de les mesures preventives 
que se’ns recomanaven.

9.2.1.4. Millores en els serveis

submiNistrameNt d’articles de reVistes eN paper de la upV• 

Des de novembre de 2007, la Biblioteca ofereix un nou servei que consisteix a subministrar per correu electrònic als nos-
tres usuaris autoritzats els articles de les revistes en paper que es troben a la Biblioteca i de què no es disposa de versió 
electrònica. 

accés a les Normes uNe• 

A través de la base de dades Norweb subscrita per la Biblioteca s’ha pretès facilitar a l’usuari l’accés a les normes UNE 
publicades per AENOR tan importants per a la nostra comunitat universitària, i s’ha passat d’uns ordinadors destinats 
exclusivament a això a l’accés al text complet via Internet i des de qualsevol ordinador de la Universitat.

Horaris d’obertura de la biblioteca• 

S’ha elaborat i publicat en el web un compromís de calendari d’obertura anual de la Biblioteca Central per tal de mante-
nir informats els usuaris tant dels horaris com de les modificacions que es poden produir en els serveis. S’ha ampliat el 
període d’obertura extra per exàmens i, durant aquests períodes i després de l’estudi previ de l’afluència d’usuaris, per a 
contribuir a l’estalvi d’energia, s’han tancat algunes sales. 

Continuem estant entre les deu primeres biblioteques universitàries d’Espanya per dies d’obertura anual i hores d’obertura 
setmanals.

9.2.2. Millores sobre l’accés a la informació

9.2.2.1. Sobre el catàleg

A principi de 2008 s’implantà la nova versió del catàleg adaptat a l’actual imatge corporativa de la UPV, i es van incloure 
alguns canvis i millores per a fer-lo més amigable a l’usuari. Entre aquestes destaquen: 

la reorganització dels tipus de cerca incloent-hi el filtre de “novetats”;   ●

la inclusió de la imatge de les cobertes dels llibres amb informació addicional sobre índexs i resums i, ●

la possibilitat d’exportar a un fitxer text o MARC la llista de resultats d’una cerca. ●

A més, s’estan incloent en el catàleg de la Biblioteca els projectes final de carrera llegits a la UPV per a facilitar-ne la 
localització.
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9.2.2.2. Sobre la Biblioteca Digital

Durant aquest curs, la Biblioteca Digital ha continuat oferint el seu servei a través de PoliBuscador, més endavant s’ofe-
reixen les xifres més significatives. A més de les periòdiques actualitzacions de continguts, enguany cal destacar tres fites 
importants.

riuNet• 

Fruit del treball de diversos anys, el 16 de maig, en la celebració del Dia d’Internet, va tenir lloc el llançament de RiuNet, 
el repositori institucional de la UPV. RiuNet es presenta amb els objectius de donar difusió internacional a la producció 
intel·lectual de la Universitat i de preservar aquests continguts. El repositori ix a la llum amb una voluntat de col·laboració 
entre unitats i serveis de la institució.

Cal assenyalar la labor de configuracions realitzada per a aconseguir la plena integració de RiuNet en PoliBuscador i 
PoliformaT.

caNVi de Versió de polibuscador• 

També en la celebració del Dia d’Internet ha passat a producció la nova versió de MetaLib, programari que sustenta 
PoliBuscador. La nova interfície segueix plenament l’estàndard institucional, però a més d’aquesta personalització d’in-
terfícies s’ha aprofitat el canvi per a implementar noves funcionalitats en l’estil de cerca, incorporar ajudes que milloren la 
usabilitat del portal i per a incloure la caixa de cerca de PoliBuscador en el web principal de la Biblioteca. Totes aquestes 
mesures milloren l’amigabilitat del sistema i afavoreixen el rendiment de la col·lecció electrònica.

accessibilitat de polibuscador des de poliformat• 

Durant els últims mesos s’ha col·laborat amb l’ASIC en la millora de l’accés a PoliBuscador des de la plataforma virtual 
d’aprenentatge. Com a resultat d’això, la comunitat universitària té ara més fàcil la consulta des de PoliformaT a la biblio-
teca digital, inclòs RiuNet, així com diverses funcionalitats bibliogràfiques.

9.2.3. Visibilitat en àmbits professionals
La Biblioteca de la Universitat Politècnica de València ha mantingut la presència en l’àmbit bibliotecari amb aportacions 
com ara: la participació dels seus membres en comitès científics, en taules redones, en associacions professionals i pu-
blicacions acadèmiques o en visites on compartir bones pràctiques. Tot seguit, se n’enumeren algunes:

9.2.3.1. Biblioteca Nacional: Participació en la presentació del portal de Biblioteca Digital

Al febrer de 2008 va tenir lloc a la Biblioteca Nacional la presentació d’El Buscón, el seu portal de Biblioteca Digital. Per 
a l’acte de presentació es va invitar la Biblioteca UPV, entre altres institucions, per a exposar-ne l’experiència en la gestió 
del seu propi portal, en aquest cas denominat PoliBuscador.
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9.2.3.2. Participació en el comitè científic de l’Anuari de Biblioteques Espanyoles 2008

La Fundació Alonso Quijano va invitar la Biblioteca UPV a participar en el comitè científic de l’Anuari de Biblioteques 
Espanyoles 2008, que va veure la llum l’abril de 2008 en un acte realitzat a la Biblioteca Nacional.

9.2.3.3. Participació en la Junta de Govern d’Expania 

Com en anys anteriors, la Biblioteca UPV ha continuat participant en el grup gestor d’Expania, associació d’usuaris de 
productes ex libris. Durant aquest any s’ha buscat la fórmula de participació de la UPV en el grup i s’han impulsat les 
negociacions, en aquest moment ja molt avançades, per a la constitució legal del grup.

9.2.3.4. Participació en el comitè organitzador de les assemblees anuals d’Expania i Igelu 

En qualitat de membre de la Junta de Govern d’Expania, enguany es va assignar a la Biblioteca UPV la tasca d’organitza-
ció de l’Assemblea Anual d’Expania, en col·laboració amb el comitè local de la Universitat Pompeu Fabra.

En aquest mateix àmbit temàtic, la Biblioteca UPV participa enguany en l’organització de l’Assemblea Anual de l’Associ-
ació Internacional Igelu.

9.2.3.5. Visites d’altres institucions

Al llarg del curs acadèmic s’han rebut visites de col·legues d’altres institucions per a compartir experiències relatives a la 
gestió de la biblioteca digital i el repositori institucional. Cal assenyalar les realitzades per bibliotecaris de la Universitat de 
Cadis, La Laguna i el Consorci d’Hospitals de la Conselleria de Sanitat d’Andalusia.

9.2.3.6. Club de compres

Continua la nostra participació en el club de compres per a l’adquisició consorciada de recursos electrònics i la cooperació 
amb el CBUC en aquest mateix àmbit.

9.2.3.7. Rebiun

A més de la celebració de les jornades conjuntes ja esmentades, continuem la nostra participació en els grups de treball, 
en l’assemblea anual i aportant dades per a la redacció de l’anuari de Rebiun.

9.2.3.8. Participació en publicacions professionals
Integració de RiuNet (DSpace) en PoliBuscador (MetaLib) i en PoliformaT (Sakai). (2008) 5es Jornades Expania  ●
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 19 i 20 de juny de 2008.

Com fer DSpace target de SFX. Un avaluador genèric d’OpenURL 1.0 (2008) 5es Jornades Expania Universitat  ●
Pompeu Fabra, Barcelona, 19 i 20 de juny de 2008.

L’OPAC 2.0: les tecnologies del web 2.0 aplicades als catàlegs bibliogràfics. Informació digital: noves perspectives  ●
en la societat del coneixement: Calsi 2007. València: UPV, 2007. p 215-238 ISBN: 978-84-935298-2-6 (paper) i 978-
84-935298-3-3 (CD-Rom).
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Connecta’t a la lectura. El bloc de difusió de la Biblioteca de la Universitat Politècnica de València.  ● En Educació i 

Biblioteca núm. 165, p.117-121.

9.2.3.9. Participació en jornades i congressos
XIV Col·loqui Internacional de Bibliotecaris (Guadalajara, Mèxic). 26-28 de novembre de 2007. Participació en la  ●
taula redona “Biblioteca 2.0: Realidad o Quimera” amb la comunicació “Biblioteca 2.0: Realidad y Necesidad”.

III Fòrum d’Especialistes en Informació i Documentació d’Andalusia (Sevilla, Espanya). Organitzat per l’Associació  ●
Andalusa de Documentalistes el 30 de novembre i 1 de desembre. Participació amb la conferència “Conceptos de 
Web 2.0 y Biblioteca 2.0”.

9.2.4. Activitats formatives
Una de les principals competències de l’Àrea de Biblioteca i Documentació Científica és la formació dels usuaris en el 
maneig dels recursos d’informació. Per a poder complir aquest propòsit, la Biblioteca, en alguns casos, ha organitzat i 
impartit amb personal propi especialitzat cursos de formació rellevants per a la comunitat universitària i, en uns altres, ha 
participat junt amb altres institucions de prestigi elevat. 

9.2.4.1. Jornada WOK

En col·laboració amb la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) es va fer al campus de la UPV una 
acció formativa emmarcada dins de les V Jornades Presencials per a l’Ús de les Bases de Dades del Web of Knowledge 
amb caràcter obert i gratuït per a tots els membres del sistema espanyol de ciència i tecnologia. 

El seu objectiu és donar a conèixer les últimes modificacions que s’han introduït en el Web of Knowledge des d’un punt 
de vista pràctic. Enguany, com a novetat, es va incloure una part pràctica sobre els continguts teòrics que s’exposaren en 
la dita sessió. 

9.2.4.2. Programa de Suport a la Carrera del Professorat

S’ha continuat col·laborant amb el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica en el Programa de Suport a la Carrera del Profes-
sorat amb la impartició de dues sessions de formació presencials dirigides al personal docent i investigador de la UPV i 
relatives a la cerca i maneig de documentació científica.

9.2.4.3. Tallers ICE

Dins del pla de formació de l’Institut del Ciències de l’Educació dirigit tant a docents com a estudiants, la biblioteca ha 
participat amb la impartició de vuit sessions, quatre per a professors i quatre per a alumnes.

9.2.4.4. Cursos a la carta

Després de la petició prèvia del personal docent i investigador i com a suport a les labors docents de la UPV, s’han impartit 
catorze sessions sota demanda.
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9.2.4.5. Sessions de benvinguda

Totes les biblioteques de centre i de campus han participat en les tradicionals Jornades d’Acollida dirigides a l’alumnat de 
nou ingrés.

9.2.4.6. Cursos organitzats per la Biblioteca

Al campus de Gandia la Biblioteca ha posat en marxa la seua iniciativa d’organitzar sessions periòdiques de formació 
dedicades principalment al PDI i ha realitzat dues sessions durant aquest curs acadèmic.

9.2.5. Biblioteca en xifres 

reSum anual 2007

ServeiS col·lecció
Superfície total 10.666 en paper
Llocs de lectura 3.124 Nre. monografies total (RB) 463.595
Nombre de biblioteques i sales d'estudi 11 Nombre de monografies ingressades en 

l'any 26.655

Dies d'obertura anual de la Biblioteca 
Central 325 Donacions 6.575

Mitjana d'hores d'obertura setmanal 93 Nombre de revistes vives en paper 624
Entrades a les biblioteques 2.792.485 biblioteca digital

Préstecs domiciliaris 611.865 Nre. de llibres electrònics 79.839
Sol·licituds de préstecs interbibliotecaris 
requerides per la Biblioteca 5.064 Nombre de revistes electròniques 15.548

Sol·licituds de préstecs interbibliotecaris 
requerides a la Biblioteca 4.023 Increment de títols de revistes electròni-

ques 3.501

Nombre d'activitats de formació dirigides 
a usuaris 38 Nombre de bases de dades 81

Nombre d'assistents a activitats de for-
mació 2.093 Nombre de recursos electrònics gratuïts 341

Nre. de visites a la pàgina web 25.605.850
Consultes al catàleg 2.000.000
Cerques o consultes en recursos electrò-
nics subscrits 831.850

Nombre de consultes a PoliBuscador 997.807
Documents electrònics descarregats 407.364
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9.2.5.1. Estadístiques d’evolució del servei*

col·leccioNs• 

nombre total de volumS

publicacionS periòdiqueS

* Xifres a 31.12.07. Dades en temps real

2002 2003 2004 2005 2006 2007

173.928
191.282

206.781

247.624
272.518

348.756334.077

366.270

397.485
427.015

454.758
501.858

REGISTRES SIGNATURES

2002 2003 2004 2005 2006 2007

964 848 843 831 755 749
1.309

2.947

4.469

10.216

13.874

15.548

REVISTES IMPRESES REVISTES ELECTRÒNIQUES
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usuaris• 

coNsultes• 

nombre d’acceSSoS a baSeS de dadeS

nombre d’acceSSoS al catÀleg

B. Central
44,41%

ETSED
6,30%

ETSMRE
6,33%

Alcoi
4,35%

Gandia
4,31%

F. Informàtica
6,43%

ETSGE
6,42%

ETSET
3,37%

ETSEI
7,45%

ETSECCP
4,36%

ETSEA
6,27%

107.284 98.050 87.232

249.787

631.802

873.335

2002 2003 2004 2005 2006 2007

13.463.795 12.941.172
13.817.714

17.742.309

30.312.235

2003 2004 2005 2006 2007
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nombre d’acceSSoS al web

préstec per biblioteques• 

6.511.165

16.907.222

27.923.379

31.913.535

25.605.850

2003 2004 2005 2006 2007

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Biblioteca Central 229.451 231.647 293.577 326.864 316.552 330.410 351.001
Total biblioteques de centre 113.665 157.636 203.270 227.677 221.660 260.864

Medi Rural-Enologia 679 3.809 9.222 13.795 17.300 14.517 18.041
Alcoi 14.380 13.674 15.361 13.854 12.195 14.586 17.905
Gestió en l'Edificació 2.520 4.827 7.572 9.952 10.207 10.870 13.068
Belles Arts 19.551 22.798 27.138 35.220 41.048 32.420 36.827
Camins 4.102 6.251 9.228 10.137 10.962 10.983 11.687
Facultat d'Informàtica 8.045 10.869 14.443 11.030 10.962 0 0
Informàtica Aplicada 7.045 11.480 16.592 20.441 20.889 0 0
Biblioteca Informàtica 0 0 0 0 0 26.186 34.090
Enginyeria del Disseny 13.907 16.397 24.605 31.064 31.451 34.302 45.073
Gandia 21.705 23.560 33.475 45.729 52.331 53.944 52.632
Industrials 0 0 0 6.259 11.137 13.444 18.800
Agrònoms 0 0 0 5.789 9.195 10.408 12.741

Total 321.385 345.312 451.213 530.134 544.229 552.070 611.865



ServeiS
Àrea de Biblioteca i Documentació Científica

335

pressupost• 

FONS BIBLIOGR. NORMES REVISTES BASES DE DADES 

518

13

440
464

504

19

655

333

509

9

719

266

538

9

721

281

599

9

955

319

2003 2004 2005 2006 2007Dades en milers d'euros

fonS bibliogrÀficS normeS  reviSteS baSeS de dadeS 
2000  487.408,18 €  47.747,54 €  465.121,67 €  351.160,29 € 
2001  577.101,61 €  32.405,11 €  540.326,81 €  395.518,13 € 
2002  464.817,19 €  31.544,60 €  522.919,11 €  314.338,17 € 
2003  517.568,74 €  13.291,62 €  439.504,56 €  463.872,86 € 
2004 503.777,62 € 18.779,66 € 655.026,53 € 332.955,93 €
2005 509.168,95 € 9.069,56 € 718.511,63 € 265.525,59 €
2006 537.985,79 € 9.479,87 € 721.471,84 € 280.694,54 €
2007 598.797,49 € 9.312,48 € 955.061,00 € 318.794,16 €



9.3. Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicacions (ASIC)
És l’òrgan de la Universitat Politècnica de València encarregat de posar a l’abast de tota la comunitat universitària les 
noves tecnologies de la informació i de les telecomunicacions.

Dins de l’estructura funcional de la UPV, l’ASIC depèn del Vicerectorat de Tecnologies de la Informació i de les Comu-
nicacions. L’ASIC és, per tant, el responsable de l’organització general dels sistemes automatitzats d’informació, de la 
planificació i gestió de la xarxa universitària i del suport tècnic i material per al desenvolupament d’aplicacions. Entre les 
seues funcions es troben: 

Fer arribar a través de les diferents xarxes de dades, veu i vídeo tots els serveis de la Universitat a cada lloc de  ●
treball.

Donar suport tecnològic a l’activitat docent. ●

Proveir la comunitat científica i investigadora de capacitat de càlcul i instruments de gestió.  ●

Modernitzar la gestió universitària.  ●

Vetlar per la millora contínua en la utilització dels recursos posats a disposició dels usuaris.  ●

L’equip de l’ASIC s’estructura en les unitats funcionals següents: 

Servei de Sistemes i Xarxes de Comunicació: és responsable de la implantació i gestió de la xarxa de la universitat,  ●
els serveis d’Internet, el suport material i tècnic per al desenvolupament d’aplicacions científiques i d’investigació, i 
de tots els temes relatius a l’ús de la microinformàtica pels usuaris de la UPV. 

Servei d’Aplicacions: s’encarrega del desenvolupament i implantació de noves aplicacions per a facilitar els proces- ●
sos administratius i de gestió de la Universitat. 

A més, l’ASIC disposa d’una unitat de suport, encarregada de tota la gestió administrativa de l’Àrea.

9.3.1. Servei de Sistemes i Xarxes de Comunicació
Té com a missió organitzar i oferir a la comunitat universitària les plataformes de comunicació, terminals i servidors 
corporatius necessaris per a poder suportar tots els serveis que les noves tecnologies ens ofereixen, i que serveixen 
de base per al desenvolupament i implantació de modernes tècniques a la investigació, docència, administració i gestió 
universitàries.

Entre els seus serveis, podem destacar:

Fer arribar a tots els serveis al lloc de treball dels usuaris que han de fer-ne ús, d’una manera universal, transparent  ●
i fàcil d’utilitzar.

Administrar la xarxa informàtica de la UPV, l’accés remot a aquesta, la xarxa sense fils i els sistemes d’autenticació,  ●
de manera que es puga proveir el personal docent i investigador, el d’administració i serveis i tot l’alumnat d’accés 
als recursos informàtics propis, així com els de tota la Internet.
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Gestionar la capacitat dels sistemes centrals d’informació, i administrar els servidors i bases de dades que suporten  ●
les aplicacions corporatives.

Instal·lar i mantenir els diversos serveis d’emmagatzematge, correu, notícies, directoris, eines de treball col·laboratiu  ●
i de sistemes d’informació en general, així com la culminació d’aquests amb la resta de xarxes acadèmiques nacio-
nals i internacionals.

Administrar equips multiusuari d’altes prestacions, que donen suport a les aplicacions científiques i d’investigació. ●

Gestionar la instal·lació de llicències de programes antivirus, actualitzacions de programari i elements de protecció  ●
(tallafocs) de sistemes.

Coordinar els diferents serveis instal·lats a les aules informàtiques i als distints centres i unitats de la Universitat. ●

Gestionar còpies de seguretat i recuperació de dades. ●

Gestionar els serveis multimèdia avançats, com ara retransmissió d’esdeveniments per Internet, telefonia IP, televi- ●
sió IP, producció de continguts docents (Polimèdia, laboratoris virtuals, etc.).

Administrar el centre de visualització 3D i realitat virtual immersiva. ●

Prospectar els avenços tecnològics en els sistemes d’informació i en les comunicacions, i desenvolupar projectes  ●
d’implantació de nous serveis o funcionalitats.

Gestionar la integració i compatibilitat d’equips i aplicacions en els sistemes corporatius de la Universitat. ●

Organitzar del Servei Integrat d’Atenció als Usuaris de les aplicacions informàtiques de la Universitat, encarregat de  ●
la resolució de les incidències produïdes.

9.3.2. 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 adequa-
dament, dins el termini i en la forma escaient, les demandes dels usuaris.

D’altra banda, tracta de facilitar els processos administratius als usuaris, ja siguen alumnat, personal o proveïdors. Per a 
això, desenvolupa aplicacions que permeten realitzar a través d’Internet no solament consultes sinó també processos de 
gestió, i també de tot tipus de pagament.

Aquest suport es realitza principalment de les maneres següents:

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

Desenvolupant aplicacions pròpies. ●

Col·laborant amb proveïdors externs en la seua anàlisi i disseny i implantació. ●

Gestionant les incidències que es produeixen en l’ús de les aplicacions. ●



ServeiS
Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicacions

338

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

Els principals serveis que presta són:

SEGURETAT ●

Assistència per a la declaració de fitxers LOPD ○

 S’assisteix els responsables de fitxers amb dades de caràcter personal a legalitzar els dits fitxers, incloent-hi la 
publicació en el DOCV, la declaració a l’AEPD i la creació d’un model de document de seguretat.

Assistència en la gestió de la seguretat RMS ○

 Es proveeix els responsables de fitxer amb un model tipus de document de seguretat, se’ls assisteix per a adaptar 
el dit model a les particularitats de les seues unitats i se’ls aconsella sobre la implantació de les mesures tècni-
ques i organitzatives exigides pel reglament.

Formació LOPD ○

 S’imparteixen xarrades sobre protecció de dades a totes les unitats que tenen necessitats específiques de forma-
ció i s’atenen els dubtes concrets respecte de la protecció de dades tant dels responsables dels fitxers com dels 
usuaris d’aquests.

GESTIÓ ACADÈMICA ●

POLIFORMAT ○

 Plataforma d’aprenentatge virtual per a proporcionar suport a la docència presencial o per a la impartició de cur-
sos no presencials.

RIUS ○

 Portal d’accés que permet gestionar l’accés a les aplicacions de gestió acadèmica de la Universitat, així com la 
gestió d’usuaris de cadascuna d’aquestes aplicacions. Les aplicacions que formen part de Rius són les relacio-
nades més avall:

AUTOMATRÍCULA WEB: Primer i segon cicles,  tercer cicle i postgrau oficial ○

Les diferents aplicacions d’automatrícula, desenvolupades específicament per a les necessitats dels cicles en 
què es matricula l’alumnat, permeten que siga el mateix alumne el que realitze la matrícula des de qualsevol 
ordinador connectat a Internet, bé al seu domicili o a cibercafès, des de les aules de lliure accés de la Universitat 
o durant el període de cites a les aules informàtiques disposades a l’efecte, en el dia i l’hora que se li haja citat.

En Automatrícula web permet agilitar al màxim tot el procés de matrícula, per complex que siga, de l’alumne i 
acurtar els terminis i garantir a l’alumnat la gestió realitzada.

VINALOPÓ ○

Gestió d’alumnat de primer i segon cicles que permet el seguiment de l’expedient d’un alumne, des de la incorpo-
ració al centre i titulació fins a la finalització dels estudis. Inclou matrícula, gestió d’imports i rebuts, notes i actes, 
incompatibilitats i diligències, etc. 
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 SONELLA  ○

Gestió d’alumnat de postgrau oficial que permet el seguiment de l’expedient d’un alumne, des de la incorporació 
al centre i titulació fins a la finalització dels estudis. Inclou matrícula, gestió d’imports i rebuts, notes i actes, in-
compatibilitats i diligències, etc. 

PALÀNCIA ○

Gestió d’alumnat de tercer cicle que permet el seguiment d’expedient d’un alumne, des de la incorporació al 
centre i titulació fins a la finalització dels estudis. Inclou matrícula, gestió d’imports i rebuts, notes i actes, incom-
patibilitats i diligències, etc. 

SUC ○

Gestió d’alumnes de Matrícula Alumnes Intercanvi organitzat per l’Oficina de Programes d’Intercanvi Internacio-
nal que permet gestionar la matrícula dels alumnes d’intercanvi i els resultats obtinguts per aquests.

GORGOS ○

Aplicació per a la gestió de les proves de selectivitat.

Gestió del procés de matrícula de l’alumnat en les proves, impressió d’etiquetes per a realitzar els exàmens, 
gestió de notes, revisions, reclamacions i resultat final de les proves.

CLARIANO ○

Aplicació de gestió de la preinscripció.

Aplicació per a publicar les llistes del procés de selectivitat d’accés a les universitats valencianes, realitzat per la 
Generalitat Valenciana.

PREINSCRIPCIÓ EN ESTUDIS DE SEGON CICLE   ○

Aplicació que permet gestionar la preinscripció de l’alumnat en titulacions de 2n cicle i generar-ne els resultats. 
Part de l’aplicació està integrada en Vinalopó i part en la intranet de l’alumnat.

PREINSCRIPCIÓ EN ESTUDIS DE 3r CICLE   ○

Inscripció web en estudis de 3r cicle (Pla del 98).

Aplicació web per a l’autoinscripció de l’alumnat en programes de doctorat.

PREINSCRIPCIÓ POSTGRAU ○

Preinscripció d’alumnes per a estudis de postgrau.

Gestió de les sol·licituds d’accés a estudis de postgrau (màster i doctorats).

ADMISSIÓ POSTGRAU ○

Admissió d’alumnes per a estudis de postgrau.

MONTLLEÓ ○

PAU  majors de 25 anys.

Gestió de les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys. Gestió de matèries, notes, certificats, actes 
i tribunals, etc.
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LINARES ○

Permet gestionar les sol·licituds de beques, assignar les quanties o denegacions corresponents, notificar els 
resultats als sol·licitants i gestionar reclamacions posteriors.

També permet gestionar les sol·licituds de fons d’ajuda a la matrícula,  assignar les quanties o denegacions 
corresponents, notificar els resultats als sol·licitants i gestionar reclamacions posteriors.

MIJARES ○

Gestió de títols de 1r, 2n i 3r cicles.

Tramitació de les sol·licituds de títols, enviament dels expedients de l’alumnat al Ministeri d’Educació i Ciència, 
recepció d’aquests amb el número de registre nacional assignat i impressió posterior i lliurament dels títols.

REATILLO ○

Aplicació per a designar el professorat que conforma els tribunals de selectivitat.

Permet gestionar les sol·licituds de membres de tribunal, matrícula de l’alumnat en les proves d’accés a la selec-
tivitat i resultats obtinguts en aquests

PADRINO v2 ○

Programa d’ajuda a la gestió de notes pel professorat, permet l’obtenció de llistes, gestió de qualificacions, en la 
versió 2 de PADRINO, a més es permet la comunicació de notes parcials o finals a l’alumnat de manera individua-
litzada a través del correu electrònic o SMS. Es pot treballar en mode fora de línia i connectar a través d’Internet 
per a sincronitzar les dades locals amb les del sistema central de base de dades.

XALÓ ○

Gestió de notes des de la intranet. Permet obtenir llistes de les assignatures de cada professor i la gestió de les 
qualificacions i introduir notes finals a l’alumnat pel responsable de cada assignatura. Totalment compatible amb 
la gestió d’actes de PADRINO i fitxers Excel.

SELLA ○

Programa Accions Tutorials. Integra.

Permet gestionar el programa d’Accions Tutorials. L’objectiu principal és gestionar tota la informació concernent 
a les tuteles proporcionades a alumnes d’aquesta universitat.

MOLINELL ○

Gestiona la matrícula de l’alumnat per a capacitació, gestionada des de l’ICE.

FORCALL ○

Programa que permet elaborar i gestionar la guia docent, el mòdul client servidor permet la gestió inicial dels cen-
tres per a incorporar les competències per a les titulacions tant les de primer i segon cicles com les de postgrau, 
posteriorment permet gestionar la validació  de la guia docent de cada assignatura impartida pel professor.

GESTIÓ DE BIBLIOTECA ●

 Portal d’accés que permet gestionar l’accés a les aplicacions de gestió de la Biblioteca de la Universitat, així com la 
gestió d’usuaris de cadascuna d’aquestes aplicacions.
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GUADALEST ○

Catàleg del Fons Bibliogràfic de la UPV.

Catalogació dels documents i les autoritats dels fons bibliogràfics UPV. Importació / exportació de subcatàlegs. 
Servei z39.50. Registre de números en seriades. Estadístiques de catalogació. Catàleg web (OPAC).

CARRAIXET ○

Circulació de documents de la Biblioteca UPV.

Préstec de documents. Llistes d’espera. Circulació de documents entre les biblioteques UPV (rutes). Gestió 
d’usuaris de circulació. Gestió de sancions. Etiquetatge. Préstec fora de línia. Estadístiques de circulació. Web 
de renovació i llista d’espera.

VERA ○

Gestió de préstec interbibliotecari.

Gestió de sol·licituds i enviaments de documents a altres biblioteques universitàries espanyoles i del món i des 
d’aquestes. Facturació del préstec interbibliotecari. Sol·licituds via web.

SETA ○

Adquisició de material bibliogràfic.

Compra de productes bibliogràfics: monografies, revistes, documents electrònics, base de dades, subscripcions, 
etc. Gestió de comandes i reclamacions. Facturació. Pressupostos. Precatalogació. Campanyes d’avaluació de 
productes. Gestió de sol·licituds. Estadístiques de compres i sol·licituds. Sol·licituds de compra via web.

SOT ○

Gestió bibliogràfica per a departaments, centres i serveis.

Préstec i catalogació interna per a departaments, centres i serveis. Importació de fons des del catàleg central. 
Gestió de permisos per a préstec interbibliotecari.

RiuNet ○

Repositori de producció intel·lectual de la UPV, que permet la preservació dels continguts de les diferents 
col·leccions.

GESTIÓ DE LA INVESTIGACIÓ ●

SÉNIA ○

Aplicació que permet la gestió per a avaluar l’activitat investigadora del PDI. En mòdul de client de PDI permet 
que l’interessat gestione la informació específica de la seua activitat investigadora: congressos, publicacions, 
resultats d’investigació, etc.

Aquesta activitat pot validar-se, parametritzar-se i llistar els resultats a través del mòdul preparat per a l’òrgan 
gestor.

AGRES ○

Abraça els processos realitzats pel CTT referent a la liquidació i pagaments de factures com a resultat dels con-
venis d’investigació.
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GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS ●

e-INSTÀNCIA ○

Programa que permet que el procediment de presentació d’instàncies per a convocatòries de concurs-oposició 
siga de manera electrònica.

Es tracta d’un procediment d’autoservei: l’aspirant introdueix les seues dades, necessàries per a la convocatòria, 
a través d’un formulari disponible en la pàgina web del Servei de Recursos Humans, tenint la possibilitat de rea-
litzar el pagament de taxes per correu electrònic, a través del TPV-virtual.

BULLENT ○

Aplicació per a la declaració de mèrits i gestió de convocatòries de concurs de mèrits (PAS).

Introducció i seguiment de la documentació aportada pels interessats per als concursos de mèrits en convoca-
tòries de places del PAS i PDI.

HOMINIS ○

Aplicació integral de gestió de recursos humans i nòmina per a universitats i altres administracions públiques que 
cobreix les necessitats d’administració, gestió, control i informació en tots els col·lectius (funcionaris, laborals, 
eventuals, etc.) i garanteix la integritat i coherència de la informació. 

A més de les funcionalitats bàsiques de qualsevol sistema de recursos humans, aporta unes altres com ara for-
mació, acció social, selecció de personal i provisió de llocs, pressupostar plantilles, simulacions organitzatives, 
comptabilitat analítica, connexió amb tots els altres sistemes de gestió, eixides informatives i interaccions via 
web, etc. 

ACE ○

Ajuda complementària a l’ensenyament.

Recull la informació sobre indicadors per al càlcul de l’ajuda complementària a l’ensenyament, que té com a 
objectiu incentivar i reconèixer la qualitat docent del professorat.

GESTIÓ ECONÒMICA ●

MASTÍN ○

Aplicació dissenyada per al seguiment de la tramitació dels expedients de contractació tal com marca la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques. Manté un registre estructurat de la informació, que en permet 
l’explotació posterior pels responsables de contractació i la resta de gestors administratius.

SERPIS ○

Gestió econòmica.

Aplicació que cobreix tots els aspectes de la gestió econòmica d’un organisme públic espanyol seguint les direc-
trius comptables i de gestió marcades per la normativa. 

SALLENT ○

Elaboració i seguiments de dossiers per a justificar subvencions tant europees com nacionals per als projectes 
d’investigació.
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APLICACIONS GENERALS PER A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA ●

MEDITERRÀNIA ○

Sistema d’informació de la UPV.

Permet, des d’entorn web, obtenir informes per a la consulta i anàlisi en els distints entorns de la UPV: Alumnat, 
POD, espais, etc.

MICROWEBS ○

Els microwebs són una eina que permet la gestió de continguts. Són un servei que oferim al personal docent, 
centres, serveis i departaments per a afavorir la publicació de continguts web i l’intercanvi d’informació a través 
d’Internet, amb un disseny unificat per a tota la Universitat. Hi inclou la gestió de notícies pròpia de cada entitat.

GREGAL ○

Permet la gestió d’incidències dels usuaris que utilitzen els recursos informàtics a través del Centre d’Atenció a 
l’Usuari. 

LINARES ○

Permet gestionar les diferents convocatòries d’ajudes per a l’alumnat, revisió de sol·licituds d’ajudes, beques, 
assignar les quanties o denegacions corresponents, notificar els resultats als sol·licitants i gestionar reclamacions 
posteriors.

LLUCENA ○

Gestió del Vicerectorat d’Esports.

Gestió i reserva d’instal·lacions esportives. Gestió d’activitats dirigides: horaris, inscripcions, sancions, etc. Gestió 
de lligues i tornejos: calendari, resultats, inscripcions, etc. Gestió del club esportiu.

COVES ○

Aplicació que permet gestionar des de l’Oficina Tècnica per a la definició d’espais a la UPV.

BERGANTES ○

Traduccions de continguts en les bases de dades corporatives.

MASTÍN-REGISTRE ○

Mastín és un sistema integrat de registre d’entrada/eixida per a les administracions públiques. Conté tant el re-
gistre central com el departamental i la integració d’aquests.

TÚRIA ○

Aplicació que facilita la gestió de la Secretaria General per a la gestió de les convocatòries de les reunions dels 
òrgans de la UPV i la gestió d’actes que gestionen a la Secretaria General.

TIBI ○

Aplicació d’ús restringit que facilita la gestió de correus electrònics corporatius.

TUÉJAR ○

Aplicació per a la tramitació de les acreditacions, tant del personal de la Universitat, com del seu alumnat i resta 
de col·lectius, per a la renovació, altes, baixes i estampació d’aquestes.
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CORREU POSTAL ○

Permet gestionar el moviment de correspondència postal dins de la UPV (correu intern i extern).

ELECCIONS ○

Aplicació de gestió d’eleccions UPV.

9.3.3. Activitats més rellevants de l’ASIC en el curs acadèmic 2007-2008
Consolidació del Centre d’Atenció a l’Usuari ●

Implantació de l’eina per a la gestió d’incidències, GREGAL ●

Explotació del diploma suplement ●

Consolidació de la nova versió per a la gestió de notes de l’alumnat PADRINO v2 ●

Consolidació d’INTRANET V2 Personal, incloent-hi accés amb certificat digital (Carnet UPV, DNI electrònic) ●

Actualització INTRANET V2 Alumne, incloent-hi accés amb certificat digital (Carnet UPV, DNI electrònic) ●

Actualització i implantació microwebs d’ENTITAT ●

Centres ●

Departaments ●

Serveis  ●

Entitats NO OFICIALS ●

Eleccions. Presentació de candidatures, censos electorals ●

Web 40 Aniversari. Adaptació d’eines, adaptació de la imatge i generació de plantilles ●

Consolidació de la plataforma d’aprenentatge virtual de suport a la docència PoliformaT ●

Cita prèvia del Gabinet Mèdic ●

Sistema d’informació, MEDITERRÀNIA ●

Implantació de mesures correctores detectades per l’auditoria LOPD ●

Inventariat i actualització de contractes de tractament de tercers ●

Protocol de declaració de fitxers ●

Cobertura global de xarxa sense fils als campus de la UPV ●

Implantació del sistema d’autenticació d’usuaris itinerants EDUROAM ●

Posada en marxa del servei de producció de continguts multimèdia POLIMÈDIA ●

Consolidació del servei de suport al desenvolupament de laboratoris virtuals basats en MATLAB ●

Adaptació de les mesures de seguretat de tots els fitxers LOPD per a complir el nou Reglament de Desenvolupa- ●
ment de la LOPD

Creació de la normativa per als webs avançats, per a RIUS i per a Politube ●

Gestió d’altes/baixes del directori de personal del web ●

Adaptació de l’eina TIBI i adaptació normativa per a la cessió a les unitats sindicals i òrgans de representació ●
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Integració en els sistemes corporatius sistema de gestió per al Vicerectorat d’Acció Internacional ●

Implementació d’intercanvi de dades de titulacions interuniversitàries entre universitats mitjançant serveis web ●

Desenvolupament del nou sistema de valoració docent del professorat: IAD ●

Sol·licitud del SET per la intranet ●

Sol·licitud del màster des de Mijares i per la intranet ●

Certificats supletoris per a màsters ●

Redisseny del sistema d’informació de màsters: plans d’estudis i automatrícula basat en blocs, rutes i especialitats ●

Matrícula de Doctorat de postgrau: oferta d’assignatures, definició del pla d’estudis ●

9.3.4. Dades estadístiques més rellevants de l’ASIC el 2007

la xarxa upvnet el 2007
Nombre d’usuaris (Alumnat+PDI+PAS+Residents+Antics Alumnes) 56.368
Nombre d’equips connectats a la xarxa 25.340
Nombre de commutadors de xarxa en la Troncal Gigabit Ethernet 695
Nombre de commutadors en la Troncal FastEthernet 15
Nombre total de commutadors en la xarxa de la UPV 1.058
Línies d’accés remot (RAS) 140
Nombre mitjà de connexions al mes via RAS 3.196
Nombre mitjà al mes d’usuaris distints que entren via RAS 170
Nombre mitjà de connexions al mes per Xarxa Privada Virtual (VPN) 101.729
Nombre mitjà al mes d’usuaris distints que entren per VPN 5.837
Nombre mitjà de connexions al mes per la xarxa sense fil (WiFi) 226.540
Nombre mitjà al mes d’usuaris distints que entren via WiFi 3.733
Nombre d’esdeveniments interuniversitaris amb creació de comptes WiFi temporals 75
Nombre de comptes WiFi temporals creats per a esdeveniments interuniversitaris 2.158
Nombre d’usuaris de la UPV connectats des d’institucions Eduroam 24
Nombre d’usuaris Eduroam connectats a la UPV 217
Nombre d’institucions d’origen dels usuaris Eduroam connectats a la UPV 70
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elS SiStemeS centralS en 2007
Nombre de servidors de bases de dades 8
Nombre de CPU 32
Emmagatzematge en disc 2 TB
Bases de dades 24
Nombre de servidors de càlcul científic 4
Nombre de CPU 200
Emmagatzematge en disc 2 TB
Nombre de webs allotjats 402
Nombre d’usuaris dels sistemes de càlcul científic 195
Accessos totals al servidor web principal 1.409 milions
Consultes personalitzades alumnat 8,36 milions
Consultes personalitzades resta 1,06 milions
Webs allotjats al servidor principal de la UPV 456
Missatges de correu electrònic processats 39 milions
Missatges identificats com a correu brossa 10,42 milions
Missatges locals 12 milions



9.4. Institut de Ciències de l’Educació
9.4.1. Activitats de formació pedagògica, suport a la innovació i TIC aplicades a l’educació. Dades 

globals

evolució del nombre de tallerS

347

ServeiS

curS nombre de tallerS inScripcionS participació (pdi)
1996-97 24 1.199 575
1997-98 30 1.861 717
1998-99 37 2.369 1.087
1999-00 41 2.386 1.118
2000-01 57 3.056 1.455
2001-02 72 3.636 2.467
2002-03 56 4.429 1.182
2003-04 70 4.329 1.241
2004-05 65 4.436 1.496
2005-06 70 3.404 1.053
2006-07 121 4.122 2.213
2007-08 51 2.221 963
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evolució de leS inScripcionS: tallerS Sol·licitatS

evolució de la participació del profeSSorat
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9.4.2. Distribució de l’alumnat del CAP per estudis d’origen
titulació de procedència vera alcoi gandia totalS
Arquitecte 28 2 1 31
Arquitecte Tècnic 26 2 2 30
Arquitecte Tècnic en Execució d'Obres 18 2 20
Diploma de Tècnic d'Empreses i Activitats Turístiques 5 2 7
Diplomat en Biblioteconomia i Documentació 7 1 1 9
Diplomat en Ciències Empresarials 17 14 18 49
Diplomat en Educació Social 1 1 2
Diplomat en Estadística 1 1 2
Diplomat en Fisioteràpia 6 1 1 8
Diplomat en Gestió i Administració Pública 4 2 6
Diplomat en Infermeria 16 11 26 53
Diplomat en Informàtica 5 5
Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica 4 4 4 12
Diplomat en Òptica i Optometria 3 1 4
Diplomat en Podologia 2 1 3
Diplomat en Relacions Laborals 7 7 9 23
Diplomat en Treball Social 9 7 5 21
Diplomat en Turisme 35 5 11 51
Enginyer Agrònom 81 1 3 85
Enginyer de Camins, Canals i Ports 14 14
Enginyer de Forests 2 2
Enginyer de Telecomunicació 32 1 3 36
Enginyer d'Organització Industrial 10 1 2 13
Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial 3 1 4
Enginyer en Electrònica 2 2
Enginyer en Geodèsia i Cartografia 1 1
Enginyer en Informàtica 53 2 3 58
Enginyer Geòleg 1 1
Enginyer Industrial 69 5 2 76
Enginyer Químic 44 1 2 47
Enginyer Tècnic Agrícola 7 7
Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Explotacions Agropecuàries 23 2 25
Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Hortofructicultura i Jardineria 41 12 53
Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Indústries Agràries i Alim. 23 1 2 26
Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Mecanització i Construcció 6 6
Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitat en Sistemes de Tel. 5 9 14
Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitat en Sistemes Electr. 22 6 28
Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitat en So i Imatge 10 1 3 14
Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica 3 8 11
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques 2 2
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, especialitat en Construccions Civils 3 3
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titulació de procedència vera alcoi gandia totalS
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, especialitat en Hidrologia 5 5
Enginyer Tècnic en Disseny Industrial 70 16 3 89
Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió 89 6 5 100
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes 42 1 43
Enginyer Tècnic en Organització Industrial 3 3
Enginyer Tècnic en Telemàtica 2 2
Enginyer Tècnic en Topografia 32 2 34
Enginyer Tècnic Forestal, especialitat en Explotacions Forestals 20 1 14 35
Enginyer Tècnic Industrial 3 1 2 6
Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electricitat 19 3 1 23
Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electrònica Industrial 46 11 1 58
Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Mecànica 46 14 5 65
Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Química Industrial 33 11 3 47
Enginyer Tècnic Industrial, especialitat Tèxtil 16 16
Escola Superior de Ceràmica de Manises 1 1
Estudis de postgrau 1 1
Estudis empresarials 1 1 2
Estudis estrangers 3 3
Estudis militars 1 1
Estudis no homologats - Accés CAP 79 7 1 87
Graduat Social 3 3 6
Llic. Ciències de la Informació, Sec. C. de la Imatge Visual i Auditiva 1 1
Llicenciat de conservatoris superior o equivalent 5 3 8
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses 23 14 11 48
Llicenciat en Belles Arts 156 2 3 161
Llicenciat en Biologia 41 5 46
Llicenciat en Bioquímica 5 1 6
Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments 15 15
Llicenciat en Ciències Actuarials i Financeres 1 1
Llicenciat en Ciències Ambientals 12 2 14
Llicenciat en Ciències de la Informació 8 8
Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport 1 1
Llicenciat en Ciències del Mar 2 1 3
Llicenciat en Ciències del Treball 2 1 3
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials 7 8 15
Llicenciat en Ciències i Tècniques Estadístiques 1 1
Llicenciat en Ciències Químiques 1 1
Llicenciat en Comunicació Audiovisual 13 5 18
Llicenciat en Documentació 2 2
Llicenciat en Dret 21 2 8 31
Llicenciat en Economia 4 4 5 13
Llicenciat en Enologia 3 3
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evolució de leS matrículeS del cap

titulació de procedència vera alcoi gandia totalS
Llicenciat en Farmàcia 43 3 5 51
Llicenciat en Filologia 1 1
Llicenciat en Filologia Alemanya 1 1 2
Llicenciat en Filologia Catalana 3 3
Llicenciat en Filologia Hispànica 2 2
Llicenciat en Filosofia 1 1
Llicenciat en Física 10 1 11
Llicenciat en Geografia 1 1
Llicenciat en Geologia 1 1
Llicenciat en Història 1 2 1 4
Llicenciat en Història de l'Art 3 3 1 7
Llicenciat en Història i Ciències de la Música 1 1
Llicenciat en Informàtica 15 1 16
Llicenciat en Matemàtiques 1 1
Llicenciat en Medicina 8 3 1 12
Llicenciat en Odontologia 2 2
Llicenciat en Periodisme 11 3 2 16
Llicenciat en Psicologia 4 4 2 10
Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques 10 5 3 18
Llicenciat en Química 53 1 3 57
Llicenciat en Sociologia 2 2
Llicenciat en Traducció i Interpretació 2 1 3
Llicenciat en Veterinària 18 1 19
MEC (estudis homolgats) 11 4 1 16
TOTAL D'INSCRITS A LA UPV 1.658 233 256 2.147

538
649

717

940

1.232

1.648

2.011

2.283

2.154 2.147
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9.4.3. Programa d’Acollida Universitari
percentatge d’inScripcionS per departament

departament % 2001-02 % 2002-03 % 2003-04 % 2004-05 % 2005-06 % 2006-07 % 2007-08
BIOTECNOLOGIA 3,03 1,56 1,3 2,27 8,88
CIÈNCIA ANIMAL 2,27 1,45 2,22
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL, DOCUMENTACIÓ I HISTÒRIA DE L'ART 3,03
COMUNICACIONS 4,04 3,13 3,9 2,27 13,04 7,69
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS 1,01 4,69 2,6 11,36 8,7 5,13 2,22
CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES 3,03 3,13 7,79 1,45 13,33
DIBUIX 2,02 1,56 1,3 2,27 5,13 2,22
ECONOMIA I CIÈNCIES SOCIALS 4,04 3,13 3,9 1,45 2,56 8,88
ECOSISTEMES AGROFORESTALS 2,02 1,56 3,9 2,27 2,9 2,56
ENGINYERIA CARTOGRÀFICA., GEODÈSIA I FOTOGRAMETRIA 4,04 3,13 2,6 2,27
ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ I DE PROJECTES D'ENGINYERIA CIVIL 6,06 1,3 4,55 2,56 2,22
ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA 3,9 2,27 1,45 2,22
ENGINYERIA DEL TERRENY 2,02 2,6
ENGINYERIA ELÈCTRICA 1,56 9,09 4,55 4,35 5,13
ENGINYERIA ELECTRÒNICA 1,45 2,22
ENGINYERIA HIDRÀULICA I MEDI AMBIENT 4,04 3,13 3,9 2,27 1,45 2,22
ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTS 2,22
ENGINYERIA MECÀNICA I DE MATERIALS 10,1 4,69 7,79 2,27 1,45 2,22
ENGINYERIA QUÍMICA I NUCLEAR 8,08 4,69 5,2 2,27 10,26 2,22
ENGINYERIA RURAL I AGROALIMENTÀRIA 2,02 3,13 5,19 2,27
ESCULTURA 1,56 2,6 4,55 2,9 2,56
ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA 5,05 9,38 1,3 1,45



ServeiS
Institut de Ciències de l’Educació

353

departament % 2001-02 % 2002-03 % 2003-04 % 2004-05 % 2005-06 % 2006-07 % 2007-08
EXPRESSIÓ GRÀFICA ARQUITECTÒNICA 1,01 3,13 2,6 4,55 1,45 5,13 2,22
EXPRESSIÓ GRÀFICA EN L'ENGINYERIA 1,01 1,56 2,6 2,27 1,45 6,66
FÍSICA APLICADA 5,05 9,38 1,3 2,27
INFORMÀTICA DE SISTEMES I COMPUTADORS 2,02 3,13 3,9 9,09 4,35 2,56
LINGÜÍSTICA APLICADA 2,02 1,56 1,3 2,27 4,35 2,56 4,44
MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS 2,02 3,13 2,6
MATEMÀTICA APLICADA 1,01 4,69 2,6 2,27 2,9 15,38 6,66
MECÀNICA DEL MEDI CONTINU I TEORIA D'ESTRUCTURES 8,08 6,25 1,3 1,45 2,22
MECANITZACIÓ AGRÀRIA 1,01 1,56 1,3
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES. ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT 5,05 4,69 2,6 4,55 10,14 15,38 8,88
PINTURA 1,56 1,3 4,35 2,56 4,44
PRODUCCIÓ VEGETAL 2,27 2,56 2,22
PROJECTES ARQUITECTÒNICS 1,45 2,56
PROJECTES D'ENGINYERIA 1,45 2,22
QUÍMICA 2,27 4,35
SISTEMES INFORMÀTICS I COMPUTACIÓ 1,01 6,25 3,9 4,55 4,35 6,66
TECNOLOGIA D'ALIMENTS 5,05 1,56 2,6 13,64 13,04 2,22
TERMODINÀMICA APLICADA 3,03 1,3
URBANISME 1,01 1,56 1,3 1,45 5,13
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percentatge d’inScripcionS per centre
centre % 2001-02 % 2002-03 % 2003-04 % 2004-05 % 2005-06 % 2006-07 % 2007-08
FBA 3,28 7,58 5,19 18,6 16,42 15,38 8,88
EPSA 8,2 13,64 11,69 9,3 7,46 4,44
EPSG 1,64 10,61 15,58 4,65 17,91 10,26 8,88
ETSA 1,64 1,52 6,49 2,99 15,38 13,33
ETSEA 14,75 13,64 15,58 23,26 7,46 2,56 17,77
ETSECCP 6,56 6,06 3,9 6,98 1,49 2,56 6,66
ETSEGCT 6,56 1,52 1,3
ETSEI 9,84 10,61 11,69 16,28 13,43 17,95 11,11
ETSET 1,64 1,52 3,9 2,33 11,94 10,26 2,22
ETSGE 9,84 6,06 7,79 4,65 2,99 2,56 4,44
ETSIAP 3,28 6,06 2,6 4,65 2,99
ETSMRE 3,28 4,55 1,3 4,65
ETSED 16,39 9,09 5,19 8,96 15,38 8,88
FI 6,56 3,03 1,3 4,65 1,49 2,56 8,88
FADE 6,56 4,55 6,49 4,48 5,13 4,44
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9.4.4. Programa de Formació Pedagògica Inicial per al Professorat Universitari
percentatge d’inScripcionS per departamentS

departament % 2001-02 % 2002-03 % 2003-04 % 2004-05 % 2005-06 % 2006-07 % 2007-08
BIOLOGIA VEGETAL 2,41
BIOTECNOLOGIA 2,54 1,20 9,09
CIÈNCIA ANIMAL 1,20 4,00 4,55
COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL, DOCUMENTACIÓ I HISTÒRIA DE L'ART 0,85 1,20
COMUNICACIONS 3,39 1,20 8,00 18,52 18,18
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS 2,54 3,23 7,42
CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES 2,54 3,61 4,00 3,23
DIBUIX 1,69 3,45 4,00 6,45 18,18
ECONOMIA I CIÈNCIES SOCIALS 4,24 4,82 4,00 6,45 3,70
ECOSISTEMES AGROFORESTALS 3,45 3,61 8,00 4,55
ENGINYERIA CARTOGRÀFICA, GEODÈSIA I FOTOGRAMETRIA 4,24 3,45 4,82 6,45
ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ I DE PROJECTES D'ENGINYERIA CIVIL 3,39 3,45 1,20 6,45 3,70
ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA 0,85 4,82 4,55
ENGINYERIA DEL TERRENY 1,20 3,70
ENGINYERIA ELÈCTRICA
ENGINYERIA ELECTRÒNICA 3,70
ENGINYERIA HIDRÀULICA I MEDI AMBIENT 4,24 6,90 2,41 4,00 6,45
ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURA DELS TRANSPORTS
ENGINYERIA MECÀNICA I DE MATERIALS 9,32 3,45 6,02 3,23
ENGINYERIA QUÍMICA I NUCLEAR 10,17 3,45 3,61 8,00 6,45 3,70
ENGINYERIA RURAL I AGROALIMENTÀRIA 0,85 6,02 12,00 3,23 3,70 4,55
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departament % 2001-02 % 2002-03 % 2003-04 % 2004-05 % 2005-06 % 2006-07 % 2007-08
ESCULTURA 1,20 3,70 4,55
ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA 5,93 10,34 4,82
EXPRESSIÓ GRÀFICA ARQUITECTÒNICA 3,39 2,41 3,70 4,55
EXPRESSIÓ GRÀFICA EN L'ENGINYERIA 0,85 4,00
FÍSICA APLICADA 6,78 13,79 3,61 4,00 6,45
INFORMÀTICA DE SISTEMES I COMPUTADORS 2,54 6,90 4,82 4,00 16,13 3,70 4,55
LINGÜÍSTICA APLICADA 2,54 3,45 6,02 8,00 3,70 4,55
MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS 1,69
MATEMÀTICA APLICADA 4,24 6,90 8,43 7,42
MECÀNICA DELS MEDIS CONTINUS I TEORIA D'ESTRUCTURES 4,00
MECANITZACIÓ AGRÀRIA 0,85 3,45
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES, ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT 6,78 3,45 7,23 4,00 3,70 4,55
PINTURA 0,85 4,00
PROJECTES ARQUITECTÒNICS 3,70
PROJECTES D'ENGINYERIA, INNOVACIÓ, DESENVOLUPAMENT I DISSENY 
INDUSTRIAL I RURAL

3,45 3,61 4,00

QUÍMICA 7,42
SISTEMES INFORMÀTICS I COMPUTACIÓ 3,39 10,34 7,23 3,70 9,09
TECNOLOGIA D'ALIMENTS 5,08 6,90 4,00 16,13 11,12
TERMODINÀMICA APLICADA 2,54
URBANISME 1,69 3,45 1,20 4,00 6,45 4,55
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percentatge d’inScripcionS per centreS

9.4.5. Enquestes d’opinió de l’alumnat sobre l’actuació docent del professorat
evolució de leS enqueSteS en centreS propiS

centre % 2001-02 % 2002-03 % 2003-04 % 2004-05 % 2005-06 % 2006-07 % 2007-08
FBA 5,08 3,33 3,45 7,69 6,45 11,11 18,18
EPSA 1,61 10,00 6,90 3,85 13,64
EPSG 7,63 10,00 6,90 19,23 9,68 18,52 27,27
ETSA 2,54 2,22 3,85 3,70
ETSEA 5,08 12,22 17,24 26,92 12,90 11,11 13,64
ETSECCP 10,17 6,67 20,69 9,68 11,11 4,55
ETSEGCT 4,44 3,45 3,23
ETSEI 1,61 11,11 10,34 15,38 9,68 14,82
ETSET 2,54 1,11 3,45
ETSGE 5,08 5,56 3,85 6,45 3,70 4,55
ETSIAP 5,93 11,11 6,90 3,85 3,23 3,70
ETMRE 6,78 1,11 6,45 11,11
ETSED 11,02 14,44 3,45 7,69 3,23 4,55
FI 3,39 4,44 13,79 16,13 3,70 13,64
FADE 2,54 2,22 3,45 7,69 12,90 7,42

curS acadèmic 2002-03 2002-04 2002-05 2002-06 2006-07 2007-08
Nre. d'enquestes realitzades 129.108 121.971 121.630 122.062 125.720 131.808
Professorat enquestat 2.334 2.405 2.510 2.615 2.727 2.895
Assignatures implicades 2.891 2.723 2.791 2.894 3.226 3.758
Grups implicats 6.048 5.768 6.049 6.362 6.990 7.932

129.108

121.971
121.630

122.062

125.720

131.808
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9.4.5.1. Correcció de proves objectives, elaboració i processament d’enquestes d’opinió

correcció d’exÀmenS tipuS teSt

correcció d’opoSicionS upv

lectura d’enqueSteS d’opinió

9.4.6. Gabinet de Recursos Educatiu i Multimèdia

horeS

curS 2007-08 nre. de fullS
Nombre de fulls d'examen llegits 48.272
Nombre de proves llegides 490
Nombre de sessions (per professor) 355

curS 2007-08 nre. d'opoSicionS
13

curS 2007-08 nre. de fullS
Egressats 3.343
Enquesta de nou ingrés 1.358
Àrea d'Informació 1.105
Tallers alumnat 515
Tallers professorat 1.264
Projecte MEC 2.298

curS profeSSorat alumnat
horeS ServeiS horeS ServeiS

2002-03 1.039 185 976 71
2003-04 2.017,74 303 256,52 31
2004-05 1.802,86 285 266,63 40
2005-06 1.764,12 300 328,39 26
2006-07 2.075,05 346 216,83 22
2007-08 3.096,98 796 113,4 64

1.039

2.018

1.803 1.764

2.075

3.097

976

257 267
328

217
113

2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08

Professorat Alumnat
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ServeiS

nombre d’horeS                ServeiS preStatS

185

303
285

300
346

796

71
31 40 26 22

64

2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08

Professorat Alumnat

treballS 2008
profeSSorat alumnat

horeS ServeiS horeS ServeiS
Edició de vídeo 373,12 177 45,83 16
Conversió a DVD 206,5 112 0,83 2
Reproducció de cintes 9,9 21 9,67 12
Gravació amb càmera 113,23 53 0 0
Plató d'incrustació 27,5 9 7,5 4
Escanejats de fotos i diapositives 45,33 20 1 1
Servidor d'arxius 7,42 26 0,33 1
Conversió o tramatges de vídeo 537,48 147 14,83 5
Videoteca 0,33 1 0 0
Préstecs d'equips 1.554 17 0 0
Conversió sistemes PAL NTSC 2,85 3 0 0
Duplicats de discos CD i DVD 184,82 185 3,83 6
Suport tècnic 17,67 9 0 0
Formació 11,5 3 20 6
Retoc fotogràfic, grafisme 0,33 1 0 0
Fotografies digitals amb càmera 2 2 0 0
Gravació de veu en off 3 10 9,58 11

Professorat
3.096,98

Alumnat
113,40

Professorat
796

Alumnat
64
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9.4.7. Gabinet Psicopedagògic d’Ajuda a l’Estudiant 
atenció pSicopedagògica individualitzada

tallerS de deSenvolupament perSonal

evolució del nombre total de tallerS

campuS de vera campuS de gandia campuS d'alcoi
interval entreviSteS nre. d'alumneS 

ateSoS

entreviSteS nre. d'alumneS 
ateSoS

entreviSteS nre. d'alumneS 
ateSoS

2001-02 361 145
2002-03 380 104 49 30 31 6
2003-04 468 117 20 9 15 5
2004-05 634 150 26 13 23 7
2005-06 536 129 14 10 7 3
2006-07 562 142 26 15 0 0
2007-08 372 107 32 19 32 2

campuS de vera campuS de gandia campuS d'alcoi
interval tallerS nre. d'alumneS 

participantS

tallerS nre. d'alumneS 
participantS

tallerS nre. d'alumneS 
participantS

2001-02 42 817
2002-03 18 808 6 72 6 85
2003-04 20 730 6 47 3 37
2004-05 35 652 5 101 4 81
2005-06 38 478 7 95 7 49
2006-07 38 1024 5 161 5 80
2007-08 41 984 3 28 5 75

42

30 29

44

52

48 49

2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08
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evolució del nombre total d’alumneS

817

965

814 834

622

1.265

1.087

2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08



9.5. Àrea de Medi Ambient
9.5.1. Presentació de l’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 professionals que està formant.

La Universitat Politècnica de València és l’única universitat espanyola que posseeix, en l’actualitat, un Sistema de Gestió 
Ambiental (SGA) certificat. El Sistema, d’acord amb la Norma UNE-EN ISO 14001, s’ha certificat a l’Escola Tècnica Supe-
rior 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 SGA 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 SGA per a tota la Universitat i dirigir-nos 
directament a obtenir el certificat EMAS, més exigent que la Norma UNE-EN ISO 14001 i més apropiat en tot l’àmbit 
europeu.

9.5.2. Política ambiental de la UPV
La política ambiental és el pilar sobre el qual descansa el SGA. Representa el compromís de l’alta direcció de la UPV amb 
la millora contínua. La primera versió d’aquest document es va redactar i aprovar l’any 1999. L’any 2007 es va modificar 
per a adaptar-se al projecte d’implantació global del SGA.

El text complet de l’última revisió de la política ambiental es pot consultar en la pàgina web de l’Àrea de Medi Ambient o 
en el BOUPV número 6, disponible en la pàgina web de la Secretaria General.

9.5.3. Planificació

9.5.3.1. Aspectes ambientals

La informació recollida sobre els aspectes ambientals identificats en cada unitat (consum de recursos naturals i matèries 
primeres, generació de residus, generació d’abocaments, etc.) es mostra al personal de l’organització a través de la seua 
intranet des d’abril de 2008. L’epígraf es troba en la secció “Serveis”, en què hi ha un menú dedicat a l’Àrea de Medi Am-
bient. L’opció de menú és “Identificació i jerarquització d’aspectes”.

Des d’ací es pot obtenir informació sobre els aspectes ambientals identificats en la unitat o les unitats en què treballa 
la persona. També és possible consultar els aspectes generals dels campus d’Alcoi, Gandia i Vera o de la totalitat de la 
universitat.
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Després de la identificació dels aspectes ambientals cal crear una metodologia específica que permeta valorar quantita-
tivament aquests aspectes segons el grau d’afecció sobre el medi ambient, que es classifica en aspectes significatius i 
no significatius. En la llista d’aspectes detectats a la UPV s’inclou una columna addicional en què es reflecteix quins han 
resultat significatius en el procés de jerarquització de 2008.

9.5.3.2. Requisits legals i uns altres requisits

Des de l’Àrea de Medi Ambient s’ha realitzat una identificació de les disposicions i requisits legals de caràcter ambiental 
que s’han d’aplicar a la universitat.

Per a identificar la normativa ambiental d’aplicació s’han revisat 291 textos legals d’àmbit europeu, espanyol, valencià i 
local, i s’han trobat requisits ambientals d’aplicació a la UPV en 100 d’aquests textos legals. En el gràfic següent es mostra 
l’àmbit de les disposicions ambientals d’aplicació:

Àmbit de leS diSpoSicionS legalS ambientalS d’aplicació a la upv

La informació relativa als requisits ambientals d’aplicació s’ha introduït a una base de dades, que permet que el personal 
de la UPV conega els requisits que apliquen els aspectes ambientals identificats en la seua unitat, a través de la intranet 
de la UPV. També té accés als requisits ambientals aplicables a la universitat en general, sense que estiguen relacionats 
amb aspectes ambientals derivats del seu lloc de treball.

Semestralment, des de l’Àrea de Medi Ambient s’actualitzen la normativa ambiental d’aplicació, s’identifiquen nous requi-
sits d’aplicació, i se’n vetla d’aquesta manera pel compliment.

El servei permet, a més, que el personal puga accedir directament al document en format electrònic i consultar el text 
complet dels requisits que se li han d’aplicar.

Europea
3%

Nacional
52%

Valenciana
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9.5.3.3. Objectius, metes i programes

Per al curs 2007-2008 s’ha elaborat el Pla Ambiental i el Pla de Formació Ambiental 2008. A partir de la jerarquització 
d’aspectes ambientals identificats, s’han elaborat els programes de gestió ambiental previstos per a l’any 2008, incloent-
hi els objectius i les metes generals i els relacionats amb la formació ambiental i la investigació ambiental a la UPV. La 
Comissió Ambiental va revisar aquests plans en la sessió de 29.11.07, i el Consell de Govern els aprovà en la sessió de 
13.12.07 (BOUPV núm. 11). Es va realitzar un primer control i seguiment de l’estat de compliment dels plans en la reunió 
de la Comissió Ambiental de 10.04.08. 

La comunitat universitària pot conèixer l’estat dels objectius i les metes marcats en els plans a través de l’apartat de l’Àrea 
de Medi Ambient en la intranet. En accedir als continguts del Pla Ambiental és possible visualitzar els objectius i metes 
plantejats, així com l’estat de compliment d’aquests. Així mateix, es pot obtenir informació més detallada sobre cadascun 
dels objectius.

9.5.4. Implementació i operació

9.5.4.1. Recursos, funcions, responsabilitat i autoritat

A la UPV s’ha creat la Comissió Ambiental que, entre altres tasques, realitza el control i seguiment dels plans aprovats, 
serveix de fòrum per a la presa de decisions de rellevància ambiental, aprova els documents estructurals del SGA, confir-
ma la implantació de tots els requisits del SGA, revisa el grau d’eficàcia del SGA, identifica les accions de millora del SGA, 
revisa anualment la totalitat del SGA, etc.

Atès que el personal de la universitat ha de conèixer els òrgans i les persones en què recauen les responsabilitats am-
bientals, s’ha inclòs en la intranet un apartat anomenat “Responsabilitats ambientals”, en què es mostra informació sobre 
els diferents òrgans amb competències ambientals i les funcions d’aquests.

9.5.4.2. Competència, formació i presa de consciència del personal de la UPV

L’any 2008 s’han determinat les necessitats de formació del personal de la UPV i s’està preparant l’oferta d’accions forma-
tives per a començar a cobrir-les l’any 2009. Dins del disseny d’aquestes accions es consideren tres grans col·lectius:

Personal d’administració i serveis ●

Personal docent i investigador ●

Un altre personal sense relació contractual amb la UPV, però el lloc de treball del qual es troba a les dependències  ●
de la universitat.

Respecte a la formació impartida, el 2007 s’impartiren mòduls ambientals d’una hora de durada en 6 cursos oferits al PAS 
per la UFASU. L’any 2008 està previst que s’impartisquen mòduls d’aquest tipus en 7 cursos.
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9.5.4.3. Comunicació

La comunicació ambiental realitzada per l’Àrea de Medi Ambient s’ha materialitzat en les actuacions següents:

Elaboració d’un Pla de Difusió Ambiental 2008: ●

 El Pla de Difusió Ambiental per a l’any 2008 el va aprovar la Comissió Ambiental en la sessió del dia 10.04.08. S’hi 
descriuen les accions de difusió adreçades a la comunitat universitària i a les parts interessades externes a la UPV. 
La comunitat universitària pot conèixer l’estat dels objectius i les metes marcats en aquest pla a través de l’apartat 
de l’Àrea de Medi Ambient a la intranet.

Serveis documentals de suport a la docència i la investigació: ●

Servei de notícies ambientals. ○

Gestió del fons hemerogràfic i bibliogràfic (catalogació i indexació) imprès i en format electrònic (El fons està  ○
format per uns 1.000 documents).

Gestió del fons de la videoteca. ○

Control de préstecs realitzats, mitjançant la base de dades. ○

Resolució de consultes especialitzades en temes ambientals. ○

Servei d’informació web de l’Àrea de Medi Ambient <http://www.upv.es/medioambiente>. ●

Serveis de consulta de notícies i successos ambientals. ○

Servei de difusió d’activitats formatives. ○

Servei d’informació de la gestió de residus universitaris. ○

Difusió de les gràfiques d’evolució d’aspectes ambientals (residus, abocaments, soroll).  ○

Difusió de voluntariats organitzats. ○

Enllaços a unes altres oficines de medi ambient que pertanyen a unes altres universitats, a organismes de medi  ○
ambient, a enllaços relacionats amb la gestió ambiental, al desenvolupament sostenible, a parcs naturals, a 
associacions amb caràcter ambiental, etc.

Difusió de consells per a la cura del medi ambient, així com una guia de bones pràctiques. ○

Servei de biblioteca, hemeroteca i videoteca de l’Àrea de Medi Ambient. ○

Llançament de campanyes. ○

Programa de relacions institucionals: ●

Jornades de presentació del Sistema de Gestió Ambiental de la UPV (Universitat Europea de Madrid. Octubre  ○
2007).

Lideratge del grup de treball sobre Gestió Ambiental en Universitats, de la Comissió Sectorial de la Conferència de  ○
Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) per a la Qualitat Ambiental i el Desenvolupament Sostenible.
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9.5.4.4. Documentació

La documentació bàsica del sistema de la UPV està composta per:

Manual de Gestió Ambiental: descriu el SGA i la documentació que el compon, i serveix de guia per a tot el  ●
sistema.

Procediments estructurals: descriuen l’estructura bàsica del SGA. S’hi estableix el mètode utilitzat per a complir els  ●
requisits d’EMAS.

Procediments de control operacional: descriuen el control que el sistema realitza sobre tots els aspectes ambientals  ●
detectats en el funcionament de la universitat.

Des d’abril de 2008 tota la documentació elaborada per al control i funcionament correctes del SGA de la UPV està dispo-
nible a la intranet, en l’apartat “Documentació del sistema”. D’aquesta manera és possible obtenir llistes de documents en 
vigor i accedir al text complet dels documents, tant del Manual del Sistema de Gestió Ambiental com dels procediments i 
instruccions que el despleguen.

9.5.4.5. Control de documents

Tal com s’ha explicat en l’apartat anterior les versions que es troben en vigor de tots els documents estan disponibles a 
la intranet. Aquestes versions són les úniques que tenen validesa a efecte del sistema de gestió ambiental. D’aquesta 
manera, s’estableixen els mecanismes necessaris de control documental i es posa a disposició del personal tota la docu-
mentació pertinent.

9.5.4.6. Control operacional

L’Àrea de Medi Ambient realitza un control sobre tots els aspectes ambientals detectats en el funcionament de la univer-
sitat:

eNergia• 

Les dades relatives al consum d’energia elèctrica de la UPV es mostren en el gràfic següent:

conSum anual d’energia elèctrica (2006-2007) per campuS (kwh)

Alcoi Gandia Vera

1.660.717 2.354.670

48.230.289

2.577.795 2.183.166

49.108.980

2006 2007
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Emmarcat dins del Pla Ambiental 2008, la universitat està implantant un programa d’estalvi energètic (Programa DERD), 
que consisteix en el monitoratge del sistema elèctric dels diferents edificis, i la programació i administració d’una gestió 
energètica responsable. Està previst que per al desembre de 2008 es finalitze la instal·lació de tot el campus de Vera amb 
un total de 66 edificis.

aigua• 

Les dades relatives al consum d’aigua de la UPV es mostren en el gràfic següent:

conSum anual d’aigua a la upv (m3)

El 2007 la UPV disminueix un 2,11% el consum d’aigua respecte al 2006.

combustibles• 

L’Àrea de Medi Ambient, en col·laboració amb les unitats implicades, ha realitzat durant el curs 2007-2008 el control del 
consum dels distints combustibles utilitzats a la UPV (gas natural, gasoil, propà i gasolina), i la distribució percentual dels 
tipus de combustibles és la que es mostra a continuació:

diStribució del conSum de combuStibleS per tipologia. nivell upv any 2007

340.318,00

333.129,19

2006 2007

% GASOIL; 5,42%

% GASOLINA; 0,01%

% GAS NATURAL; 
92,20%

% PROPÀ; 2,37%
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El combustible majoritàriament utilitzat a la UPV l’any 2007 és el gas natural. Cal destacar la substitució de gasoil per gas 
natural per al servei de calefacció dels edificis de Carbonell i Ferrándiz del campus d’Alcoi, d’ací que l’any 2007 la resta 
de combustibles (gasolina, gasoil i propà) suposen menys d’un 10% del consum total. 

El consum de combustibles en termes globals ha experimentat un increment l’any 2007 respecte a l’any 2006. 

conSum de combuStibleS a la upv

coNsum de materials• 

S’ha desenvolupat una metodologia per al control del consum de materials de la UPV en col·laboració amb les unitats 
implicades basada en:

Selecció, identificació i classificació de proveïdors de subministrament de materials. ●

Control de les quantitats subministrades dels materials en què és possible establir criteris ambientals generals tant  ●
per a la selecció com per al control dels consums: paper, cartutxos d’impressió, productes químics i gasos tècnics.

En compliment amb els objectius plantejats en els plans ambientals de la UPV, l’Àrea de Medi Ambient ha elaborat i difós 
una guia de criteris ambientals en la selecció de paper. L’objectiu de la guia és informar de manera clara i precisa sobre 
els diferents tipus de paper i l’impacte ambiental de cadascun, i fomentar d’aquesta manera el consum responsable.

abocameNts• 

L’Àrea de Medi Ambient realitza anualment el control i seguiment de la qualitat dels abocaments generats als tres campus 
de la UPV, per a això:

Presa de mostres d’abocaments als tres campus de la UPV ●

Petició d’anàlisi, recopilació de resultats i realització d’informes de seguiment ●

Difusió dels informes als ajuntaments corresponents, vicerectorats i centres implicats ●

Proposta i aplicació de mesures correctores ●

12.639.407,65

14.983.231,61

2006 2007
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emissioNs atmosfèriques• 

Des de l’Àrea de Medi Ambient s’ha desenvolupat el procediment que permet el control de les emissions atmosfèriques 
procedents d’instal·lacions de combustió fixes, així com d’equips amb gasos refrigerants inclosos dins de l’abast del Sis-
tema de Gestió Ambiental.

Al llarg de l’any 2007 es realitzaren mesuraments en sis focus emissors de contaminants atmosfèrics del campus de Vera. 
Els resultats obtinguts estan d’acord amb la legislació vigent, tal com indiquen els informes d’inspecció reglamentària 
d’emissió a l’atmosfera emesos per una entitat col·laboradora de l’Administració en qualitat ambiental.

formació a l’alumNat• 

S’han oferit quatre cursos amb contingut ambiental a l’alumnat a través del Centre de Formació Permanent (CFP):

Gestió de Residus Perillosos i No Perillosos en Institucions Públiques i Privades. ●

Implantació i Certificació de SGA en Institucions Públiques i Privades. Normes ISO 14000:2004, Reglament 761/2001  ●
EMAS.

Voluntariat Ambiental: Campanyes de Sensibilització. ●

Curs de Conducció Eficient (en col·laboració amb l’Agència Valenciana de l’Energia). ●

A més, ha col·laborat en la impartició del curs:

Medi Ambient i Desenvolupament. Programa de Formació de Voluntariat Universitari ●

A banda dels cursos oferits, s’han realitzat diverses accions de sensibilització i conscienciació, com ara:

Participació en les jornades d’acollida de l’alumnat de les diferents titulacions i a l’alumnat estranger. ●

Organització dels actes commemoratius del Dia Mundial del Medi Ambient (juny 2007 i 2008). ●

Organització d’una repoblació forestal al municipi de Dosaigües en col·laboració amb l’administració competent en  ●
matèria de medi ambient (febrer i desembre de 2007).

Realització d’una campanya sobre la gestió dels residus d’envasos lleugers en col·laboració amb l’entitat sense  ●
ànim de lucre Ecoembalajes España.

Realització de cartells informatius sobre distints aspectes ambientals i col·locació als mupis de la UPV, en col·laboració  ●
amb l’Oficina de Senyalística de la UPV.

residus No perillosos• 

Paper i cartó ●

 Durant l’any 2007 es recolliren 263.420 kg de residus de paper i cartó únicament al campus de Vera. Fins al moment 
no es disposa de les dades dels campus de Gandia i Alcoi, ja que realitzen la recollida els ajuntaments de cada 
localitat dins dels itineraris de recollida de la resta de la ciutat. L’any 2008 s’està desenvolupant un projecte per a 
modificar la manera de recollida dels residus en aquests campus que permetrà conèixer les quantitats gestionades 
en cadascun.
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 El gràfic següent mostra les quantitats de residus de paper i cartó generades al campus de Vera des de l’any 
2000:

quantitatS de paper i cartó generadeS al campuS de vera (kg)

 L’any 2002 es va introduir una nova clàusula en els plecs de condicions per a contractar les empreses de neteja in-
terior de manera que actualment són aquestes empreses les encarregades del trasllat dels residus de les papereres 
fins als contenidors de gran capacitat. Aquest fet va provocar que les quantitats recollides selectivament augmenta-
ren significativament respecte als anys anteriors.

 L’any 2005 es va generar un altre increment de les quantitats retirades a causa de la confluència en el temps de di-
versos factors: s’adquiriren contenidors nous per a facilitar l’abocament dels residus a l’interior, es va contractar una 
empresa gestora nova que cobria les deficiències de l’anterior, es realitzaren xarrades formatives a tot el personal 
de neteja interior dels edificis, etc. A més, amb el pas dels anys hi ha hagut un increment de conscienciació i sensi-
bilització de la comunitat universitària que també repercuteix en l’increment de les quantitats de residus recollides.

Envasos lleugers ●

 El concepte residu d’envàs lleuger inclou diversos tipus de residus: envasos de plàstic (botelles, bosses, etc.), en-
vasos metàl·lics (llandes de refresc, llandes de conserva, etc.) i envasos tipus bric.

 Fins a l’any 2008 no s’han començat a obtenir les dades de quantitats gestionades perquè la recollida als tres cam-
pus era competència dels ajuntaments dels distints municipis que incloïen la UPV dins dels circuits de recollida de 
la resta de la ciutat. L’any 2008 s’han contractat empreses privades per a la recollida dels residus dels contenidors 
de gran capacitat, que permet obtenir aquestes dades i permetrà, a partir d’ara, realitzar un seguiment de les quan-
titats.

 Unes altres millores portades a cap respecte de la gestió dels envasos lleugers en el curs 2007-2008 són:

Compra de dos contenidors nous de gran capacitat per a facilitar la recollida al campus de Vera. ○

115.185
129.980

182.984

157.710 156.200

203.070

278.770
264.560

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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Signatura d’un conveni de col·laboració entre la UPV i l’entitat sense ànim de lucre Ecoembalajes España (ECO- ○
EMBES), per a millorar la recollida selectiva d’envasos lleugers als tres campus de la UPV. Com a conseqüència 
del qual tècnics especialitzats d’ECOEMBES realitzaren un estudi de caracterització dels residus d’envasos de 
la UPV, se cediren 42 contenidors de dues rodes a la UPV, etc.

S’han instal·lat noves zones d’aportació, de manera que els contenidors per a recollir envasos lleugers estan més  ○
accessibles a la comunitat universitària.

Cartutxos de tinta i tòner ●

 Durant l’any 2007 s’han recollit 4.993 unitats de cartutxos de tinta i tòner de la UPV. El gràfic següent mostra les 
quantitats de residus generades a la UPV des de l’any 2000:

quantitatS de cartutxoS de tinta i tòner generadeS a la upv (unitatS)

 A final de l’any 2005 s’instal·laren zones d’aportació en distints edificis de la UPV, això va fer que els contenidors 
estigueren més accessibles a la comunitat universitària i com a resultat la quantitat de residus de cartutxos de tinta i 
tòner va augmentar significativament. Fins al moment, les quantitats recollides continuen augmentant ja que s’estan 
instal·lant més zones d’aportació per tal d’aproximar els contenidors als productors.

Aparells elèctrics i electrònics ●

 Els residus d’aparells elèctrics i electrònics de la UPV són molt abundants, ja que dins d’aquest grup es troben els 
residus informàtics (monitors, CPU, teclats, etc.), equipament audiovisual, equipament de laboratoris, etc.

 Les quantitats retirades de residus l’any 2007 ascendeixen a 12.443 kg de residus de monitors informàtics i TV i a 
19.470 kg de la resta de residus d’aparells elèctrics i electrònics.

 El gràfic següent mostra les quantitats de residus de monitors generats a la UPV des de l’any 2005: 
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quantitatS de monitorS generatS a la upv (kg)

 El gràfic següent mostra les quantitats de la resta de residus d’aparells elèctrics i electrònics generats a la UPV des 
de l’any 2005: 

quantitatS de la reSta d’aparellS elèctricS i electrònicS generatS a la upv (kg)

Ferro i acer ●

 Diverses activitats desenvolupades a la UPV generen residus de ferro, acer i altres metalls. L’any 2007 es gestiona-
ren a la UPV 31.120 kg de residus d’aquest tipus. 

 El gràfic següent mostra les quantitats de residus generades a la UPV des de l’any 2003: 

10.010
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2.150
2.940
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quantitatS de ferro i acer generadeS a la upv (kg)

Mòbils i accessoris ●

 Durant l’any 2007 s’han recollit 143.8 kg de residus de mòbils i accessoris a la UPV. El gràfic següent mostra les 
quantitats de residus generades a la UPV des de l’any en què va començar a recollir-se el residu a la UPV:

quantitatS de mòbilS i acceSSoriS generatS a la upv (kg)

Residus ramaders ●

 S’ha desenvolupat una metodologia per a controlar la gestió dels residus ramaders (fems i animals morts) generat 
a les granges del campus de Vera de la UPV basat en:

Control dels punts de generació de residus. ○

Sol·licitud d’autoritzacions a empreses gestores de residus d’animals morts. ○

Control de les quantitats retirades de fems i residus d’animals morts. ○

7.600

16.600

13.000

15.650

31.120

2003 2004 2005 2006 2007

24,3

143,8
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Residus de vidre domèstic ●

 Es consideren residus de vidre domèstic els que s’hagen generat en activitats quotidianes (botelles de vi, cervesa, 
pots de conserva, etc.). Aquests residus es generen fonamentalment a les cafeteries de la UPV, encara que algunes 
unitats poden generar-los en quantitats minses. 

 L’any 2007 es recolliren 11.600 kg de residus de vidre al campus de Vera. Fins al moment, no es disposa de les 
dades dels campus de Gandia i Alcoi, ja que realitzen la recollida els ajuntaments de cada localitat dins dels itine-
raris de recollida de la resta de la ciutat. L’any 2008 s’està desenvolupant un projecte per a modificar la manera de 
recollida dels residus en aquests campus que permetrà conèixer les quantitats gestionades en cadascun.

 El gràfic següent mostra les quantitats de residus generades al campus de Vera:

quantitatS de reSiduS de vidre domèStic generadeS al campuS de vera (kg)

Residus vegetals ●

 S’ha desenvolupat una metodologia per a controlar la gestió dels residus vegetals derivats del manteniment de 
zones enjardinades, i de l’activitat docent i investigadora. Els punts clau per a controlar la generació d’aquest tipus 
de residus es basen en:

Control dels punts de generació de residus. ○

Sol·licitud d’autoritzacions a empreses gestores de residus. ○

Control de les quantitats retirades d’aquesta tipologia de residus. ○

 Actualment, no es disposen de dades d’any complet de la quantitat de residus vegetals gestionats per la UPV.

Residus voluminosos ●

 Pel que fa a la gestió de residus voluminosos als distints campus, l’Àrea de Medi Ambient realitza el control de les 
distintes quantitats gestionades. Aquestes quantitats ascendeixen a 2.279 m3 al llarg de l’any 2007, que es deu 
principalment a mobiliari obsolet i residus de construcció i demolició d’obres menors.

6.500

4.290

15.200

11.600
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residus perillosos• 

Els residus perillosos (RP) generats a la UPV són reactius de laboratori, piles botó i no botó, oli industrial, tubs fluorescents 
i medicaments caducats. La primera retirada de residus perillosos a la UPV es va realitzar l’any 1997 i al llarg del temps 
s’ha observat un increment considerable en les quantitats de RP retirades i s’ha arribat a recollir l’any 2007 un total de 45 
tones. 

quantitatS de reSiduS perilloSoS generatS a la upv

La gestió dels RP a la UPV suposa les activitats següents:

Organització i control de retirades per edificis o lots d’edificis amb una periodicitat aproximada de dos mesos. ●

Tramitació de documentació legal amb la conselleria amb competències en medi ambient (autoritzacions i docu- ●
ments de control i seguiment de residus) i resta d’organismes competents.

Realització, control i seguiment del Pla de Minimització de RP i tramesa d’aquest a la conselleria corresponent. ●

Repartiment i control d’envasos homologats per a segregar 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 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. ●

soroll ambieNtal• 

Entre les activitats relacionades amb el control del soroll ambiental que s’han desenvolupat al llarg del curs 2007-2008 
es troba:

12.241,87
14.630,55

31.347,65

26.028,48

29.041,20

33.394,00

45.224,00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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La selecció d’una empresa especialitzada en mesuraments de contaminació acústica per a elaborar els mapes  ●
acústics actualitzats dels distints campus de la UPV.

L’inici de la presa de mesuraments al campus de Vera per a elaborar el mapa acústic. ●

L’establiment d’actuacions per a atenuar el nivell sonor emès pels equips de climatització ubicats a la coberta de  ●
l’edifici Ferrándiz de l’EPSA.

mobilitat• 

S’ha desenvolupat una metodologia per a controlar la mobilitat de la UPV basat en:

Control de la comunicació de la UPV relativa als mitjans de transport motoritzat (vehicle privat i transport públic) i no  ●
motoritzat (a peu i bicicleta).

Disseny d’accions per a fomentar la mobilitat sostenible a la UPV. En aquest sentit, i en compliment amb els objec- ●
tius plantejats en els plans ambientals de la UPV, l’Àrea de Medi Ambient ha elaborat i difós els plànols de les zones 
d’aparcament de bicicletes (aparcabicis) i carril bici existents en cada campus. A més, ha elaborat una enquesta 
sobre els hàbits de mobilitat de la universitat.

Control de l’ocupació d’aparcaments de vehicle privat. ●

proVeïdors, coNtractistes i empreses exterNes• 

S’ha desenvolupat una metodologia per al control ambiental d’empreses externes que treballen per a la UPV en 
col·laboració amb les unitats implicades basada en:

Selecció, identificació i classificació de proveïdors, contractistes i empreses externes. ●

Comunicació de la política ambiental de la UPV i una altra informació relativa al SGA de la UPV a proveïdors, con- ●
tractistes i empreses externes.

Control dels compromisos ambientals subscrits per proveïdors, contractistes i empreses externes. ●

Revisió ambiental de proveïdors, contractistes i empreses externes amb ocupació d’espais a la UPV. ●

ZoNes Verdes• 

S’han realitzat diferents actuacions en l’enjardinament de la UPV, que inclouen:

Estudi previ de les zones enjardinades del campus de Vera. ●

Rocalla mediterrània com a microreserva, en col·laboració amb la Conselleria de Territori i Habitatge. ●

Ruta botànica. ●

Integració de resultats, elaboració de procediments de gestió sostenible dels jardins. ●



9.6. L’Institut IDEES per a la Creació i Desenvolupament d’Empreses
L’Institut IDEES per a la Creació i Desenvolupament d’Empreses de la Universitat Politècnica de València, integrat en la 
Direcció Delegada de Polítiques d’Ocupació, és l’òrgan impulsor i gestor de totes les iniciatives empresarials que nasquen 
de la UPV. IDEES va nàixer com a programa el 1992 i es va convertir el 2001 en Institut per a la Creació i Desenvolupa-
ment d’Empreses.

La missió d’IDEES és fomentar i desenvolupar la cultura emprenedora a la UPV, sensibilitzar i dinamitzar la comunitat 
universitària en la creació i suport de noves empreses, i donar suport a la creació i el desenvolupament d’empreses inno-
vadores i de base tecnològica en general i spin-off en particular, tot això en consonància amb la missió de la UPV com a 
universitat emprenedora.

Des de la posada en marxa, IDEES ha donat suport a la creació de més de 350 empreses de les quals 300 continuen 
actives.

El 2007 l’Institut IDEES va celebrar el 15 aniversari amb un programa d’activitats que va culminar amb una gala a què as-
sistiren nombroses personalitats del món de l’empresa, l’ensenyament i la política, tant nacional com autonòmica i local.

9.6.1. Estructura organitzativa i interacció de l’Institut IDEES
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9.6.2. Serveis que ofereix l’Institut IDEES

9.6.2.1. Foment i desenvolupament de la cultura emprenedora
Foment de xarxes de cooperació entre els distints agents interns i externs a la UPV amb l’objectiu de fomentar la  ●
cultura emprenedora a la UPV i el seu entorn.

Cooperació amb centres i institucions de reconegut prestigi per a la posada en marxa de projectes conjunts en  ●
l’àmbit regional, nacional, europeu i internacional.

Exploració de les possibilitats que ofereix la UPV i el seu entorn per al foment i desenvolupament de  ●
l’emprenedorisme.

Impuls i desenvolupament de noves propostes en matèria d’investigació i ensenyament relacionades amb  ●
l’emprenedorisme i el desenvolupament d’empreses.

Sensibilització i dinamització de la comunitat universitària cap a la creació d’empreses. ●

9.6.2.2. Suport a la creació i el desenvolupament d’empreses i “spin-off”
Finestreta única per a crear empreses innovadores i de base tecnològica a la UPV ●

Informació sobre els procediments a seguir ○

Informació sobre el marc reglamentari i legislació ○

Orientació sobre els distints serveis de la UPV implicats en el procés ○

Disseny i posada en marxa de serveis, activitats i instruments d’acord amb les necessitats dels emprenedors i les  ●
empreses IDEES:

Tutoratge i seguiment durant el desenvolupament del pla d’empresa ○

Consultoria bàsica sobre el procés de posada en marxa del negoci  ○

Centre comercial virtual Parc Innova que dóna suport al desenvolupament de les empreses que aprofita els  ○
avantatges del comerç electrònic 

Accés a finançament per a emprenedors i empreses  ○

Facilitar les relacions entre els emprenedors i la resta d’agents tant interns com externs a la UPV ●

9.6.2.3. Formació específica i reglada
Tallers pràctics per a emprenedors ●

Programa Formant Emprenedors, amb formació específica i a la carta per a emprenedors i empresaris ●

Participació i col·laboració en formació reglada, màsters i títols d’especialista universitari ●

9.6.3. Actes de celebració del 15 Aniversari de l’Institut IDEES
Amb motiu de la celebració del 15 aniversari d’IDEES, s’han posat en marxa durant 2007 una sèrie d’activitats que van 
culminar amb la celebració d’una gala commemorativa.
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9.6.3.1. Inauguració de la icona commemorativa del 15 aniversari

La inauguració es realitzà el 13 de novembre de 2007 i va tenir la presència del director delegat de Polítiques d’Ocupació, 
Sr. Carlos Ayats, i del personal pertanyent als serveis integrants de la Direcció Delegada de Polítiques d’Ocupació (Servei 
Integrat d’Ocupació i Institut IDEES)

9.6.3.2. Concurs joves emprenedors universitaris

La Càtedra Bancaixa Joves Emprenedors-UPV convoca el Concurs de 
Joves Emprenedors Universitaris amb motiu del 15 aniversari de l’Institut 
IDEES.  El premi de 6.000 euros i dos accèssits de 2.000 euros cadascun 
es lliura a projectes empresarials innovadors i/o de base tecnològica amb 
perspectives de constitució.

El primer premi va ser per a UV-CONSULTING PESCHL ESPAÑA i va ser 
lliurat pel Sr. Vicente Montesinos, vicepresident de Bancaixa. Els compo-
nents del grup eren Fidel Salas Vicente (enginyer industrial) i José Salas 
Vicente (doctor en Enginyeria Química). És un projecte d’empresa que 
està especialitzada en l’aplicació de la tecnologia ultraviolada al sector de 
l’alimentació.

El Sr. Ismael Moya, degà de la Facultat d’ADE, va lliurar un dels accèssits al 
projecte ARTITECNIC, que va ser realitzat per Francisco José Cabo Royo i 

per José María Martínez Fuentes, els quals obtingueren l’any 2002 la titulació d’Enginyeria Tècnica Industrial amb la inten-
sificació de Disseny de Màquines. Es tracta d’un projecte empresarial dedicat al disseny i fabricació d’utillatge i maquinària 
de qualitat per a l’automatització dels processos del sector auxiliar de l’automoció.

El projecte que va ser premiat amb un altre dels accèssits va ser MODOS DISSENY i va ser lliurat pel Sr. Gabriel Gar-
cía, director de la càtedra. Els components de l’equip eren: Carolina Gimeno López, Daniel Gramage Asensi i Nereida 
Tarazona Berenguer. Tant Carolina Gimeno com Nereida Tarazona disposen de la diplomatura en Enginyeria Tècnica en 
Disseny Industrial i Daniel Gramage és tècnic superior en imatge. És un projecte empresarial dedicat al disseny gràfic i 
multimèdia en l’àmbit internacional.

9.6.3.3. Premis Empreses Institut IDEES

L’Institut Idees per a la Creació i Desenvolupament d’Empreses, inscrit a la 
Direcció Delegada de Polítiques d’Ocupació de la Universitat Politècnica 
de València (UPV), amb motiu del 15 aniversari de la seua constitució, 
convoca els premis Empreses Institut Idees.

Amb aquests premis l’Institut Idees de la UPV pretén contribuir al 
desenvolupament i la consolidació de les empreses creades a l’Institut 
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IDEES, impulsar i enfortir les relacions universitat-empresa i fomentar la I+D+i en el teixit empresarial de la Comunitat 
Valenciana.

Els guanyadors d’aquesta primera edició van ser les empreses següents:

modalitat joVe empresa idees • 

1r PREMI  ●

MIRAMEDIA COMUNICACIÓN, SL ○

Empresa composta per un equip multidisciplinari, que proporciona serveis de publicitat i informació interactiva,  ○
de qualitat i personalitzada, en taxis a través del seu producte taximèdia

ACCÈSSIT 1 ●

ACONDAQUA Ingeniería del Agua, SL ○

Empresa que ofereix serveis de consultoria mediambiental en matèria de tractaments d’aigües per a l’abocament  ○
i condicionament per al consum humà o industrial per mitjà d’un laboratori mòbil.

ACCÈSSIT 2  ●

ADAPTAMOS GROUP, SL ○

Empresa especialitzada en la prestació de serveis de turisme i oci dirigit a persones amb discapacitat, així com  ○
en l’assessorament i la formació en matèria de turisme accessible.

modalitat empresa coNsolidada • 

1r PREMI  ●

SILIKEN, SA ○

Empresa fundada l’any 2001 per 3 titulats en Enginyeria Tècnica Industrial per la UPV. En l’actualitat, SILIKEN  ○
és ja una societat anònima, i s’ha convertit en un dels principals productors de mòduls fotovoltaics en l’àmbit 
nacional, i disposa de 510 treballadors i d’un volum de negoci proper als 150 milions d’euros. Per al pròxim any 
té previst posar en marxa una planta de producció de silici purificat de grau electrònic.

ACCÈSSIT 1 ●

ACUSTTEL, SL ○

Empresa constituïda l’any 1997 per a la prestació de serveis de consultoria i enginyeria acústica en l’àmbit na- ○
cional i internacional. 

ACCÈSSIT 2  ●

ADAPTING, SL ○

Empresa nascuda l’any 1999 i especialitzada en el desenvolupament i implantació de sistemes de la informació  ○
amb la tecnologia web en les organitzacions. 
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modalitat empresa basada eN iNVestigació• 

1r PREMI  ●

DAS PHOTONICS, SL ○

Empresa  ○ spin-off del Centre de Tecnologia Nanofotònica de la UPV, especialitzada en la creació de productes 
de tecnologia fotònica centrada inicialment a desenvolupar projectes per al sector de la defensa i seguretat, 
aviònica, satèl·lit, telecomunicacions i altres aplicacions industrials amb necessitats singulars.

ACCÈSSIT 1 ●

AURORASAT, SL ○

Spin-off ○  que desenvolupa i distribueix programari de predicció i simulació per al disseny de dispositius de ra-
diofreqüència per a comunicacions espacials i terrestres, així com la realització d’assaigs d’alta potència per a 
aplicacions espacials. 

ACCÈSSIT 2  ●

WIRELESS SENSOR NETWORKS VALENCIA, SL ○

Spin-off  ○ de la UPV que desenvolupa la seua activitat en el sector de les comunicacions, i més concretament en 
el disseny, desenvolupament i implantació de xarxes de sensors sense fil.

9.6.3.4. Gala de Celebració del 15 Aniversari de l’Institut IDEES

El dia 12 de desembre de 2007 a la sala d’actes de l’edifici Nexus de la Universitat Politècnica de València va tindre lloc 
la Gala de Celebració del 15 Aniversari de l’Institut IDEES.

Aquest acte va tenir la presència de l’Honorable Conseller 
d’Educació, Sr. Alejando Font de Mora, el Rector Magnífic 
de la Universitat Politècnica de Valencia, Sr. Juan Juliá, i 
una àmplia representació d’institucions públiques i priva-
des de diversos àmbits.

La gala va consistir en tres fets: la celebració del 15 ani-
versari, el lliurament de premis del Concurs Joves Empre-
nedors Universitaris i el lliurament de premis del Premi 
Empreses Institut IDEES. 

La celebració del 15 Aniversari es va obrir amb un discurs de l’Honorable Conseller d’Educació, Sr. Alejando Font de Mora.  
Seguidament, el Rector Magnífic, Sr. Juan Juliá, el director delegat de Polítiques d’Ocupació, Sr. Carlos Ayats Salt, i el 
director de l’Institut IDEES, Sr. José Millet, van lliurar 15 guardons a les diferents entitats que han col·laborat amb l’Institut 
IDEES durant aquests quinze anys.

Els guardons es lliuraren a:

La Direcció General de la Política de la PYME del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ●
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La Direcció General d’Investigació del Ministeri d’Educació ●

La Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació de la Generalitat Valenciana ●

La Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana ●

La Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació de la Generalitat Valenciana ●

El Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Servef) de la Generalitat Valenciana ●

L’Institut de la Petita i Mitjana Indústria Valenciana (IMPIVA) de la Generalitat Valenciana ●

El Centre Europeu d’Empreses Innovadores (CEEI) de València ●

La Regidoria d’Innovació i Societat de la Informació de l’Ajuntament de València ●

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de València ●

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de València ●

L’Ajuntament de Gandia ●

L’Ajuntament d’Alcoi ●

La Fundació Bancaixa ●

La Fundació Lubasa ●

Posteriorment, es va lliurar un guardó de reconeixement per la seua trajectòria professional al professor Sr. Justo Nieto.

També es va homenatjar els que, durant aquests 15 anys, han sigut directors de l’Institut IDEES.

Va concloure aquest primer esdeveniment amb un 
discurs del Rector Magnífic de la Universitat Politèc-
nica de València, Sr. Juan Juliá.

En el segon esdeveniment, es lliuraren els premis 
del Concurs Joves Emprenedors de la Càtedra Ban-
caixa Joves Emprenedors UPV, a més d’un guardó 
al primer emprenedor de l’Institut IDEES, Sr. Emilio 
Gallego.

En el tercer esdeveniment, es lliuraren els Premis 
Empreses IDEES i, a més, es va fer lliurament de 
sengles diplomes commemoratius a la primera empresa creada a l’Institut IDEES l’any 1992, Hermes Ingeniería de la 
Comunicaciones, SL, i a l’última empresa creada l’any 2007, Comunidad Sostenible, SL.

L’acte es va tancar amb l’actuació d’Emilia Onrubia, soprano i gerent d’Adalil Producctions, SL, emprenedora de l’Institut 
IDEES.
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9.6.4. Promoció de la cultura emprenedora

9.6.4.1. Jornada de Motivació Empresarial

Aquest esdeveniment se celebra des de 1996 i és un dels instruments més eficaços quant 
a comunicació i sensibilització d’emprenedors.

La jornada es divideix en ponències especialitzades amb un total de 10 hores d’assistència, 
a través de les quals s’adquireixen els coneixements necessaris per a explotar la mateixa 
capacitat d’innovar i crear. Si a més d’assistir a aquestes jornades, els assistents lliuren 
un senzill pla d’empresa en IDEES, podran obtenir un certificat d’aprofitament de 20 hores 
convalidables per 1 crèdit de lliure elecció.

9.6.4.2. Campanya “IDEAS más cerca”

El 2007 s’ha portat a cap la IV edició d’“Ideas 
más cerca”, amb una durada de 14 dies (del 26 
d’octubre a l’1 de desembre). L’objectiu d’aquesta 
iniciativa és, d’una banda, sensibilitzar l’alumnat 
de les distintes escoles i facultats sobre la creació 
de la pròpia empresa i, de l’altra, donar a conèixer 
els serveis de l’Institut IDEES en el dit àmbit.

Per a això, s’han instal·lat estands informatius en 
12 escoles i facultats dels campus de Vera, Gandia 
i Alcoi de la UPV, on 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 van visitar els estands 377 persones entre alumnes i PDI. 
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9.6.4.3. Conferències a escoles, facultats i centres

Les conferències van adreçades a alumnes d’últim any de carrera i s’imparteix per un tècnic de l’Institut IDEES. S’hi 
explica les activitats i serveis que ofereix IDEES i es presenta l’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 conta la seua 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.

eScola/facultat nre. de viSiteS data

Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Telecomunicació 100
15 octubre

08 novembre
Facultat d’Informàtica 60 16 octubre
Facultat de Belles Arts 37 22 octubre

Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials 43
23 octubre

21 novembre
Escola Politècnica Superior d’Alcoi 30 24 octubre
Escola Politècnica Superior de Gandia 25 25 octubre

Escola Tècnica Superior d’Informàtica Aplicada 48
29 octubre

16 novembre
ETS d’Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica 17 30 octubre
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 36 05 novembre
Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses 32 06 novembre
Escola Tècnica Superior de Gestió en l’Edificació 28 07 novembre
Escola Tècnica Superior d’Enginyers Agrònoms 29 13 novembre
Escola Tècnica Superior del Medi Rural i Enologia 18 14 novembre
ETSE de Camins Canals i Ports –  Edifici 2 52 19 i 20 novembre
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny 31 26 novembre
TOTAL VISITES 586

eScola data nre. alumneS
ETSE Agrònoms 22.02.2007 25
Màster Gestió de Projectes 12.03.2007 25
Facultat d’ADE 24.05.2007 50
Facultat d’ADE 24.02.2007 40
Facultat d’Informàtica 28.05.2007 20
ETS d’Informàtica Aplicada 28.05.2007 30
Facultat de Belles Arts 05.06.2007 45
ETS d’Informàtica Aplicada 06.06.2007 10
ETSE Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica 25.09.2007 40
ETSE Telecomunicació 15.10.2007 30
ETSE Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica 30.10.2007 40
ETSE Disseny 06.11.2007 70
ETSE Disseny 12.11.2007 50
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9.6.4.4. Programa “Contraseñas” a 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 i donar a conèixer tant els serveis de l’Institut IDEES 
com les empreses que s’han creat amb el seu suport. 

El programa s’emet per la UPTV els divendres de 13.30 a 14.30 en directe i a les 9.30 i a les 
5.30 en diferit.

eScola data nre. alumneS
Facultat d’Informàtica 14.11.2007 10
Col·legi d’Enginyers Industrials 15.11.2007 25
Facultat d’Informàtica 29.11.2007 20
Total Assistents 530

data d’emiSSió títol del programa

11.01.2007 Encuentro entre emprendedores, innovación y creación empresarial
18.01.2007 Construcciones bioclimáticas
25.01.2007 Especial mesa redonda Powerfull IDEAS Summit
01.02.2007 Beca Emprendedores Fundación Lubasa - Instituto IDEAS
08.02.2007 NERV 
22.02.2007 Ordenación territorial sostenible
01.03.2007 Diseño web e imagen corporativa
08.03.2007 Laboratorio de medidas acústicas y electromagnéticas
22.03.2007 Turismo adaptado y cría de caballos
29.03.2007 Energía solar
19.04.2007 Femstart
10.05.2007 CERTAMEN VALENCIA IDEA (I)
17.05.2007 CERTAMEN VALENCIA IDEA (II)
31.05.2007 Especial III Jornada del Sistema Universitario Público Valenciano
14.06.2007 Entorno multimedia
21.06.2007 Medios de comunicación
28.06.2007 Toda media comunicación
05.07.2007 GSIT digital
12.07.2007 Alkanza Asesores Bancarios
19.07.2007 Triz XXI
26.07.2007 Kerix Agencia de Comunicación
21.07.2007 Proyectos de Ingeniería Proinia
19.10.2007 Energías renovables
26.102007 Centre de Dia Dos Aigües
23.11.2007 PMEnginyeria: Consultoría de Ingeniería Civil
30.11.2007 Distribución de productos innovadores para usuarios de sillas de ruedas
14.12.2007 Becas Emprendedores Fundación Lubasa – Instituto IDEAS
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9.6.4.5. Fòrum d’Ocupació

L’Institut IDEES ha participat, igual que en anys anteriors, 
en el Fòrum d’Ocupació que, des de l’any 2001, organit-
za la Direcció Delegada de Polítiques d’Ocuapció de la 
UPV. El Fòrum d’Ocupació 2007 es va fer els dies 17 i 
18 d’octubre amb l’objectiu de produir un acostament de 
l’alumnat i titulats de la Universitat al coneixement de la 
realitat i cultura empresarials. L’autoocuapció i la creació 
d’empreses de base tecnològica formen part d’aquesta 
realitat empresarial, per la qual cosa l’Institut IDEES 
col·labora amb l’organització del Fòrum a través de la 
seua participació activa i informa sobre les possibilitats 
de l’autoocupació i els serveis que ofereix l’Institut IDEES per a donar suport a la creació d’empreses. 

9.6.4.6. Dia de l’Emprenedor a la Comunitat Valenciana

L’Institut IDEES ha participat activament, igual que en anys 
anteriors, en les activitats planificades per a celebrar el Dia 
de l’Emprenedor a la Comunitat Valenciana, i ha col·laborat 
estretament amb l’organització del dit esdeveniment. El dia 
de l’emprenedor va tenir lloc el dia 5 de març de 2007 al 
Palau de Congressos de València.

L’Institut IDEES participà amb un estand informatiu en què 
s’assessorà emprenedors. A més, es va impartir una càp-
sula de coneixement titulada: “Tengo una idea, ¿Por dónde 
empiezo?” i amb una taula redona a què s’invità distingits 

ponents i empresaris per a debatre sobre ciència, tecnologia i creació d’empreses.



ServeiS
L’Institut IDEES per a la Creació i Desenvolupament d’Empreses

387

9.6.5. Assessorament a l’emprenedor
Des que l’emprenedor visita per primera vegada les instal·lacions de l’Institut IDEES per a sol·licitar assessorament en la 
posada en marxa de la seua idea de negoci, fins que constitueix legalment l’empresa, passa per un procés durant el qual 
rep una atenció personalitzada i contínua dels tècnics d’IDEES.

Els emprenedors reben assessorament en els aspectes següents:

Anàlisi de previabilitat de la idea de negoci (CdO): anàlisi dels rols de l’equip emprenedor, de les línies de negoci i  ●
dels recursos necessaris

Anàlisi i investigació del mercat per a idees de negoci de base tecnològica o de nous productes: Cerca d’informació  ●
de mercat (competència, anàlisi estadística clients potencials), vigilància tecnològica i prospecció i investigació 
empírica

Cerca d’informació i maneig de les bases de dades (SABI, Policercador, bases de dades de patents, etc.) ●

Tutoratge en el desenvolupament del pla d’empresa: anàlisi de la viabilitat tècnica, comercial i economicofinancera  ●
del projecte empresarial

Informació i assessorament específic sobre concursos i premis per a emprenedors. Assessorament en la presenta- ●
ció del PE a premis i concursos per a emprenedors i empreses IDEES

Informació i assessorament sobre formes jurídiques, tràmits legals per a constituir l’empresa, obligacions fiscals i en  ●
general sobre qualsevol qüestió relacionada amb la seua futura empresa

Informació sobre ajudes i subvencions per a la seua empresa ●

Cerca de finançament per a l’empresa ●

Seguiment inicial de les empreses acabades de crear i suport inicial a la gestió de l’empresa ●

emprenedorS que Sol·liciten informació i aSSeSSorament a ideeS

Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
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12 12

24

14

EMPRENEDORS EQUIPS
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hiStòric de Sol·licitudS d’informació

9.6.5.1. Desenvolupament de projectes empresarials

Es considera projecte empresarial tots els equips emprenedors amb una idea de negoci que vénen a l’Institut IDEES per 
a rebre algun tipus d’assessorament relacionat amb la constitució de la seua empresa i que es comprometen a seguir el 
Procés IDEES de creació d’empreses i per tant són susceptibles d’esdevenir Empresa IDEES.

9.6.5.2. Assessorament integral a emprenedors

Des de l’Institut IDEES s’ofereix un assessorament integral a emprenedors sobre tots els aspectes relacionats amb la 
creació i el desenvolupament de l’empresa (pla d’empresa, estudi de viabilitat, tràmits legals, ajudes i subvencions, accés 
a finançament, estudis de mercat, etc.). En el gràfic següent apareixen reflectides les reunions d’assessorament sobre 
tots aquests temes que s’han mantingut amb els emprenedors.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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95

115

138

259

285

196

308

208

401

375

338

375

329

287

15
32

48

20 23

171

196

159

212

151

296
305

265

305

236

207

EMPRENEDORS EQUIPS

projecteS empreSarialS 2007 gen. feb. març abr. maig juny jul. ago. Set. oct. nov. deS.
tancament 
2007

Projectes Empresarials 
Iniciats 62 72 88 96 92 109 109 109 95 93 100 79 79

Projectes Empresarials en 
Curs 11 18 16 8 29 13 19 0 11 11 23 11 170

Projectes Empresarials 
Completats 11 1 0 1 2 8 8 0 8 4 1 13 57

Projectes Abandonats 9 0 2 7 10 5 8 0 25 9 3 31 109
Total Projectes Actius 73 90 104 104 121 122 128 109 106 104 123 90 90
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9.6.5.3. Empreses constituïdes amb el suport de l’Institut IDEES

Durant 2006 es van constituir 49 empreses amb el suport de l’Institut IDEES. El 16% (8 empreses) són empreses promo-
gudes per personal docent i investigador de la UPV (empreses spin-off).

Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
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14
7

14 10 9
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17
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80

172,5

205
212,5

0

245

160

220

88

EXPLICACIONS PLANS D'EMPRESA REUNIONS ASSESSORAMENT EMPRENEDORS HORES TOTALS ASSESSORAMENT

empreSeS ideeS 2007 gen. feb. març abr. maig juny jul. ago. Set. oct. nov. deS. total
Empreses no Spin-off 9 6 0 4 7 7 6 0 0 2 0 0 41
Empreses Spin-off 0 0 0 0 1 2 1 0 2 1 1 0 8
Total Empreses IDEES 9 6 0 4 8 9 7 0 2 3 1 0 49
Empreses IDEES 
Acumulat 9 15 15 19 27 36 43 43 45 48 49 49

Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
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9.6.6. Formació
L’Institut IDEES realitza diverses accions de formació dirigides a emprenedors i joves empresaris amb l’objectiu de donar-
los suport en les matèries fonamentals a l’hora de crear una empresa i en què tenen carències, a causa que la formació 
universitària rebuda és de caràcter tècnic o diferent a la gestió empresarial.

Les accions formatives de l’Institut IDEES es divideixen en:

Tallers d’oportunitat de negoci i estudi de la viabilitat ●

Tallers de gestió de pimes ●

Comptabilitat ○

Màrqueting ○

Obligacions fiscals ○

Organització empresarial ○

Seguretat a l’oficina i contractació laboral ○

Curs en línia “Emprender con Éxito” ●

Programa “Formando Emprendedores” ●

Programari lliure per a pimes ○

Aspectes jurídics de la creació d’empreses: formes jurídiques, fiscalitat i contractació laboral ○

Comptabilitat pràctica aplicada a l’empresa (2 edicions) ○

Nou pla general de comptabilitat (2 edicions) ○

Finances per a no financers ○

1992-96 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

15 16 18 17 12 27 31 37
48 45 50 49

15
31

49
66

78
105

136

173

221

266

316

365

EMPRESES EMPRESES ACUMULADES
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L’empresa sostenible ○

Planificació estratègica, operativa i quadre de comandaments integral ○

Taller pràctic ISO 9000 ○

Tècniques de negociació ○

Tècniques de presentació ○

Addicionalment, l’Institut IDEES col·labora amb diversos departaments en assignatures reglades (de 1r, 2n i 3r cicles), 
relacionades amb l’emprenedorisme, la creació i el desenvolupament d’empreses.

formació 2007 gen. feb. març abr. maig juny jul. ago. Set. oct. nov. deS. total
Nre. d’alumnes 84 104 108 129 0 23 186 0 115 146 231 164 1.290
Nre. de cursos 3 5 5 7 0 1 7 0 7 8 8 7 58
Nre. d’hores impartides 12 46 36 76 0 20 70 0 136 76 136 116 724

Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
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9.6.7. Desenvolupament empresarial

9.6.7.1. Parc Innova

És un servei de l’Institut IDEES per a empreses innovadores que permet a les empreses allotjades tenir accés als avan-
tatges d’Internet i del comerç electrònic. L’Institut IDEES ofereix a través de Parc Innova els serveis següents:

Compra d’un domini (.es, .com, etc.) durant un any. ●

Disseny d’un web corporatiu adaptat a l’empresa. Si el model de negoci és susceptible d’adaptar-se al comerç elec- ●
trònic oferim una botiga de comerç electrònic amb funcionalitats B2C (d’empresa a consumidor) i B2B (d’empresa 
a empresa).

Programari per a la gestió del contingut del web per l’usuari. ●

5 comptes de correu electrònic més 5 àlies. ●

Hostatge ( ● Hosting) gratuït durant un any.

Assessorament personalitzat sobre el comerç electrònic i les noves tecnologies. ●

Actualment Parc Innova disposa de 53 empreses innovadores allotjades.

El portal Parc Innova es pot visitar a <www.parqueinnova.com>.
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9.6.7.2. Desdejunis emprenedors

Aquesta activitat consisteix en un desdejuni entre emprenedors i empresaris acabats de constituir amb l’objectiu 
d’intercanviar opinions, coneixement i establir relacions comercials, alhora que es generen sinergies i s’imparteix una 
sessió formativa breu sobre temes d’interès per a l’emprenedor.

9.6.7.3. Prospecció d’oportunitats de negoci i estudis de mercat

Aquestes activitats se centren en:

Detecció de noves oportunitats de negoci ●

Informe econòmic d’empreses de la competència ●

Dimensionament del mercat ●

Càlcul de l’índex de creixement del mercat ●

Informació tecnològica i noves aplicacions ●

L’objectiu és que puguen constituir una base d’informació per sectors que puga ser útil per al desenvolupament de les 
empreses IDEES constituïdes en els dits sectors. Proporcionen un valor afegit a les empreses que passen pels nostres 
serveis.

Eficiència energètica: Informe de les principals empreses europees que realitzen activitats d’eficiència energètica,  ●
en especial les ESCO. També, s’inclogué un informe sobre els principals operadors domòtics en l’àmbit nacional que 
efectuen activitats d’eficiència energètica.

Extinció d’incendis forestals. ●

Web 2.0-eines col·laboratives: Estat de situació del sector. Futur i índexs de creixement. ●

Els informes d’energia solar els pots deixar perquè els hem continuat reutilitzant i canviant dades, així com el de Consul-
toria TIC i el biodièsel que es va actualitzar de plantes a distribuïdors

temÀtica eStudiS realitzatS
Biodièsel · Actualizació de l’informe realitzat el 2006
Energia Solar · Actualizació de l’informe realitzat el 2006
Consultoria TIC · Actualizació de l’informe realitzat el 2006

Bioinformàtica

· Investigació dels principals actors del sector de la bioinformàtica en l’àmbit 
mundial
· Anàlisi del sector biotecnològic espanyol i el sector farmacèutic en l’àmbit mundial
· Obtenció de dades sobre la grandària global del mercat, índexs de creixement, 
prospecció d’oportunitats de negoci, I+D+i, etc
· Cerca de les principals empreses nord-americanes que desenvolupen maquinari 
per a l’acceleració dels algorismes empleats en la seqüenciació del DNA.

Eficiència Energètica

· Informe de les principals empreses europees que realitzen activitats d’eficiència 
energètica
· Informe sobre els principals operadors domòtics nacionals que efectuen activi-
tats d’eficiència energètica
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9.6.8. Projectes i col·laboracions

9.6.8.1. Congrés Internacional FemStart

L’Institut IDEES participa, junt amb altres 5 universitats europees, en el projecte FemStart finançat per la Comissió Euro-
pea, dins del sisè programa marc. Fruit d’aquest projecte, l’Institut IDEES organitzà els dies 26 i 27 d’abril de 2007 la Con-
ferència Internacional FemStart a València. L’objectiu de la conferència va ser fomentar, entre els que gestionen l’entorn 
universitari i els alts càrrecs públics, un debat sobre la necessitat i la manera de donar suport a la creació de reforços que 
fomenten l’esperit emprenedor i el naixement de projectes empresarials innovadors i de base tecnològica entre les dones 
investigadores.

En total hi assistiren 98 persones: 78 dones i 10 homes.

temÀtica eStudiS realitzatS
Extinció d’Incendis Forestals · Cerca bibliogràfica i documental
Web 2.0 Eines col·laboratives · Estat de situació del sector

· Futur i índexs de creixement
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taula reSum de projecteS i col·laboracionS

9.6.9. IDEES campus d’Alcoi

9.6.9.1. Campanya “IDEAS más cerca”

Estands dedicats a informar sobre les futures activitats organitzades per l’Institut IDEES i els serveis que ofereix als em-
prenedors.

ESTAND 5 juliol 2007 ●

ESTAND 24 d’octubre 2007 ●

organiSme projecte deScripció

Ministeri 
d’Educació i 
Ciència

Técnics de Suport a la Creació 
d’Empreses de Base Tecnolò-
gica

Projecte que finança el 70% del salari dels tècnics durant 3 anys. 
El 2007 es va finançar a càrrec d’aquest projecte 6 dels tècnics i 
es va concedir el finançament d’altre per al període 2008-2010

Conselleria 
d’Empresa, 
Universitat i 
Ciència

Xarxa de Parcs Científics de la 
Comunitat Valenciana

Projecte finançat pel MEC. Període 2006 i 2007. El seu objectiu 
és l’engegada i desenvolupament de la Xarxa de Parcs Científics 
de la C.V. 

Conselleria 
d’Empresa, 
Universitat i 
Ciència

Programa NOEMI

Resultat d’aquest programa ha estat la formació i posterior incor-
poració d’un dels tècnics IDEES al programa NOEMI, qui poste-
riorment ha passat a formar part de la plantilla de tècnics de suport 
a la creació d’empreses de base tecnològica de l’Institut IDEES

Comissió 
Europea FemStart

L’objectiu principal d’aquest projecte centra a exposar una radio-
grafia de la situació actual de la dona investigadora en el món uni-
versitari, i recopilar tant les necessitats i dificultats existents a l’hora 
d’engegar les seues pròpies empreses. Per a això s’organitzaran 
6 debats públics en les diferents universitats de la UE sòcies del 
projecte. Període: 2006-2008

Fundació 
LUBASA

Premis Joves Emprenedors 
LUBASA - IDEES

Signatura d’un conveni entre la UPV a través de l’Institut IDEES 
i la Fundació LUBASA per a convocar premis per a emprenedors 
procedents de l’Institut IDEES. El 2007 es va celebrar la 2na 
edició 

SERVEF Premis a Joves Emprenedors 
del SERVEF

Participació i col·laboració en el jurat i procés de selecció dels 
premis SERVEF per a joves emprenedors 

Federació 
d’Associacions 
Gitanes de la CV

Curs de joves emprenedors en 
el comerç

Impartició de formació sobre emprenedorisme a col·lectius desfa-
vorits, en el marc d’un projecte finançat per la Generalitat Valen-
ciana

IMPIVA Dia de l’Emprenedor CV Participació activa en la planificació, difusió, celebració i ponèn-
cies en l’esdeveniment celebrat a València

Regidoria de 
Joventut de 
l’Ajuntament de 
València

Certamen Valencia Idea
Signatura d’un contracte amb l’Ajuntament de València per al su-
port i assessoria tècnica en el disseny i organització de la fase de 
selecció del certamen
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9.6.9.2. Taller d’oportunitats de negoci i estudi de la viabilitat

Mitjançant la realització del taller, l’emprenedor aprendrà a detectar oportunitats de negoci en l’entorn que li envolta i a 
estudiar la viabilitat de les dites oportunitats. El taller es divideix en dues parts:

Primera part: Detecció d’oportunitats de negoci (Presencial). ●

Segona part: Estudi de viabilitat (Tutories personalitzades: l’alumne realitzarà un pla d’empresa en horari lliure  ●
tutoritzat).

TON 19 juliol 2007  ○

TON 26 d’octubre  ○

Fòrum d’Ocupació 2007. Taller d’Autoocupació i Desenvolupament d’Habilitats Emprenedores ○

9.6.9.3. Jornades i cursos

xix jorNada difutec: qualitat eN la iNdústria aeroNàutica i aeroespacial: NormatiVa i acreditació • 
(12.07.2007)

El 12 de juliol va tenir lloc al campus d’Alcoi de la Universitat Politècnica de València la XIX Jornada DIFUTEC: Qualitat 
en la Indústria Aeronàutica i Aeroespacial: Normativa i Acreditació.

El sector aeronàutic i aeroespacial és un sector molt exigent quant a normatives a aplicar: qualitat, disseny, projectes, 
programari, etc. Per a això és necessari posseir determinats certificats sobre diferents normes per a poder treballar-hi. 
Així doncs, amb aquesta jornada es pretén mostrar una visió sobre les diferents normatives aplicables i sobre el procés 
de certificació.

xx jorNada difutec. preseNtació del projecte cleaN sky d’eads casa. preseNtació dels grups • 
estratègics del clúster aeri cV

La XX Jornada DIFUTEC  es va fer el 8 de novembre, i va tenir l’assistència d’unes 50 persones entre les quals hi havia 
representants d’empreses del Clúster AERI CV i personal estudiantil i docent-investigador de la Universitat Politècnica de 
València.

Esment especial té l’obertura de l’acte a càrrec del Sr. Daniel Moragues, director general de l’IMPIVA, així com la presen-
tació del projecte CLEAN SKY d’EADS CASA.

La finalitat de la dita jornada era que cada soci del Clúster AERI CV mostrara quines són les seues capacitats i els avan-
tatges que aporta a la federació perquè totes les empreses associades es coneguen i puguen començar a emprendre 
projectes tecnològics de manera conjunta.

xi jorNada de motiVació empresarial • 

L’Institut IDEES per a la Creació i Desenvolupament d’Empreses de la UPV va organitzar aquesta jornada anual el 
15 de novembre amb l’objecte de fomentar entre els universitaris la possibilitat de llançar el projecte d’empresa propi. 
Per a l’adequat desenvolupament del projecte cal disposar de la informació necessària, la formació i els coneixements 
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pertinents i explotar la capacitat de crear i innovar. Per a això, en la dita jornada es tractaren distints temes: Pla d’empresa, 
fonts de finançament, formes jurídiques d’una empresa, suports públics, habilitats directives, etc.

En total hi assistiren 16 alumnes, entre els quals hi ha la possibilitat de crear 4 empreses.

curs tècNic sobre iNstal·lacioNs de gas: disseNy, càlcul i legislació VigeNt• 

Aquest curs es va desglossar en 4 jornades els dies 9, 10, 16 i 17 de novembre amb una gran acceptació de la comunitat 
universitària i personal d’empresa. Hi van assistir 50 alumnes, i uns quants es van quedar en la llista d’espera. Es té pre-
vist llançar el mateix curs el pròxim quadrimestre per a satisfer la demanda.

El dit curs el va portar a cap personal tècnic de Gas Natural-Cegas amb la finalitat de desenvolupar els coneixements 
bàsics per a dissenyar i calcular emmagatzematges i instal·lacions receptores de gasos combustibles, amb les condicions 
tècniques i les garanties que cal reunir aquestes instal·lacions d’acord amb la reglamentació actualment en vigor, amb la 
finalitat de preservar la seguretat de les persones i els béns.

iV jorNades empresarials per a joVes empreNedors - projecte trampolí• 

Durant el mes de novembre i desembre tindran lloc 4 jornades, en concret el 23 i 30 de novembre, i el 5 i 14 de desembre, 
destinades a joves emprenedors amb l’objecte de potenciar-ne les conductes empresarials i la seua formació mitjançant 
ponències teòriques i pràctiques impartides tant per tècnics com per empresaris locals (Germaine de Capuccini, SA; Fo-
radia, SAL; Korott, SL, Laboratorios) i joves emprenedors que al seu moment van constituir la pròpia empresa (Onffmedia 
CB, Ever Green, Casa Rural El Barranc de Malafí).

Un total de 25 alumnes cursen aquestes jornades i versen sobre distints temes: com es pot crear i liderar una empresa, 
noves oportunitats empresarials, com podem obtenir finançament i pla d’empresa. 

jorNada de càtedres d’empresa upV• 

El 27 de novembre s’organitza la Jornada de Càtedres amb l’objectiu d’establir col·laboracions empresarials entre em-
preses i la Universitat Politècnica de València per a desenvolupar objectius de docència, investigació i transferència i 
coneixement. 

Es presenten càtedres rellevants ja existents, com són Air Nostrum, Consum, Bancaixa Joves Emprenedors, Col·legi 
Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicacions, i una de nova creació: Enginyeria del Foc.

9.6.10. IDEES campus de Gandia

9.6.10.1. Conferències a classes

Durant el primer i segon quadrimestres de 2007 s’efectuaren diverses conferències a classes de totes les titulacions del 
campus de Gandia amb l’objectiu de donar a conèixer a l’alumnat l’Institut IDEES i els serveis que oferim. Es va realitzar 
una breu presentació en powerpoint, es va respondre a les consultes que formularen i es va repartir material publicitari 
d’IDEES.
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L’objectiu fonamental de les dites conferències a classe era presentar a l’alumnat els serveis que oferim i que conegueren 
l’existència al campus de Gandia de l’Institut IDEES. Cal destacar que després de les conferències a classe, normalment 
es produeixen visites al despatx en busca d’informació més detallada sobre els serveis i la formació que oferim.

9.6.10.2. Campanya “IDEAS más cerca” al campus de Gandia

El 25 d’octubre de 2007 es va muntar l’estand d’IDEES a l’edifici aulari del campus de Gandia amb l’objectiu de sensibi-
litzar la comunitat universitària sobre la creació de la pròpia empresa al temps que es donaven a conèixer els serveis que 
ofereix l’Institut IDEES. 

Es va transmetre informació a uns 25 alumnes que s’acostaren interessats pels serveis i formació que oferíem.

Amb l’estand es pretén fer arribar la imatge de l’Institut IDEES al nombre més gran possible d’estudiants i emprenedors, i 
difondre-hi la cultura emprenedora i els serveis que oferim. Durant l’any 2007 s’ha realitzat dues vegades aquesta activi-
tat, en els dos quadrimestres lectius i una d’aquestes coincidint amb el Fòrum d’Ocupació.

9.6.10.3. Jornades de motivació empresarial

Com cada any, se celebraren al campus de Gandia les Jornades de Motivació Empresarial, que pretenen fomentar entre 
els emprenedors la creació d’empreses innovadores i de base tecnològica.

L’esdeveniment va tenir la presència de la regidora d’Ocupació i Tecnologies de la Informació de l’Ajuntament de Gandia, 
Sra. Cristina Bataller Prado, que va inaugurar la jornada.

Els distints ponents transmeteren als emprenedors assistents els aspectes clau i fonaments bàsics a l’hora de plantejar-se 
la creació d’una empresa. 

curS i quadrimeStre titulació aSSignatura aSSiStentS
4 - A LLIC. CIÈNCIES AMBIENTALS ECONOMIA APLICADA 15
3 - A ET FORESTAL INDÚSTRIES FORESTALS 20
3 - A DIP. EN TURISME ORG. I GEST. D’EMPRESES II 30
2 - A ET TELECOMUNICACIÓ IDIOMA 15
3 - B ET TELECOMUICACIÓ (3) PROJECTES 25
2 - B DIP. EN TURISME GESTIÓ D’APROVISIONAMENTS I COMPRES 20
3 - B ET FORESTAL PROJECTES 25
3 - B DIP. EN TURISME GESTIÓ DE LA QUALITAT 40
5 – B LLIC. CIÈNCIES AMBIENTALS ORG. I GEST. DE PROJECTES 25
TOTAL ASSISTENTS 215
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Per a l’organització i desenvolupament de la jornada es va tenir el suport de Marisé Ramírez d’IDEES València. La ponèn-
cia de la sessió de màrqueting va ser impartida per Nuria García, cosa que mostra un altre dels objectius proposats quant 
a les relacions entre campus.

Hi va haver 22 matriculats, dels quals 6 presentaren un pla de negoci per a poder obtenir un crèdit de lliure elecció. 

9.6.10.4. EmprendeBus Dia de l’Emprenedor

Per a la promoció del Dia de l’Emprenedor de la Comunitat Valenciana, l’EmprendeBus va estar present el 27 de febrer 
de 2007 al campus de Gandia, que va tenir el suport de l’Institut IDEES. 

Durant tota la jornada es va rebre la visita de diversos emprenedors interessats a assistir a l’esdeveniment i fins i tot uns 
altres amb projectes empresarials que buscaven assessorament.

També es va rebre la visita dels directores de zona de Caja Madrid, així com de diversos mitjans de comunicació. 

9.6.10.5. Fòrum d’Ocupació del campus de Gandia

L’Institut IDEES va estar present en el Fòrum d’Ocupació que organitzà el campus de Gandia de la UPV el 5 de maig de 
2007. 

L’estand va rebre la visita de l’alumnat i assistents que buscaven informació sobre autoocupació i la possibilitat de crear 
la pròpia empresa en finalitzar-ne els estudis.

9.6.10.6. Relació amb el CSI-COM

S’han mantingut diverses reunions al llarg de l’any 2007 amb el Centre de Serveis Integrals de l’Ajuntament de Gandia 
(CSI-COM), entitat municipal que promociona el desenvolupament local mitjançant l’assessorament i la formació en crea-
ció d’empreses. Igual que l’Institut IDEES, realitzen tasques de formació en aspectes clau de la cultura emprenedora i 
gestió empresarial, si bé el tipus d’emprenedors i empreses creades és fonamentalment de base no tecnològica. 

L’objectiu de la relació amb el CSI-COM és establir una col·laboració amb la idea de poder atendre els emprenedors que 
vagen al CSI-COM en busca d’assessorament per a crear una empresa de base tecnològica. 
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9.6.11. Empreses IDEES 2007
nom deScripció de l’activitat empreSarial

1- EMEVISION Desenvolupament i posada en marxa d’aplicacions de visió artificial amb utilitat en la majoria de sectors industrials. Objectiu: 
Oferir la possibilitat d’aconseguir la màx. qualitat al 100% de la seua producció, optimar el rendiment i reduir els costos.

2- INICIATIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, SL 
(IDESOS, SL)

IDESOS desenvolupa la seua activitat de consultoria i enginyeria en les àrees d’energia (auditoria energètica, projectes i pro-
moció d’ER), medi ambient (aigües residuals, soroll) i desenvolupament territorial (desenvolupament d’àrees rurals, estudi de 
potencials, urbanisme sostenible).

3-  PEZ CREATIVO S.L Creació, adaptació, edició i publicació de tot tipus d’informació en formats, escrits i gràfics a través de qualsevol mitjà, ja siga 
escrit, imprès, informàtic o telemàtic. Elaboració i desenvolupament de pàgines web.

4- ESTEBAN RAJO GONZÁLEZ Realització de projectes d’insfraestructures comunes de telecomunicacions per a edificacions de nova construcció.

5- CREADIGITAL
Consultoria/desenvolupament d’aplicacions informàtiques. Desenvolupament de qualsevol aplicació escriptori per a windows. 
BD: Access, SQL Server, MySQL, FireBird. Desenvolupament d’aplicacions per a PDA. Allotjament i aplicacions web, amb tecno-
logia ASP.NET i AJAX.

6- ENRIQUE SAVALL SEGUÍ Consultoria i programació web. Solucions empresarials per a la gestió de continguts de llocs web. Desenvolupament en diferents 
tecnologies i sota diferents plataformes aplicacions Java per a PDA i smartphones.

7- 3SOLAR DOMOTIC AND SOLAR CONSULTING, SL Consultora de projectes clau en mà en el camp de la domòtica i de les energies renovables: energia solar tèrmica i energia solar 
fotovoltaica per a autoconsum i connexió a xarxa.

8- EL RINCÓN DE LAS AROMÁTICAS, SL

Empresa agrícola dedicada a l’explotació i conreu de plantes aromàtiques, obtenció d’olis essencials i derivats naturals i a la 
revegetació d’obra civil. Tenen de propietat diferents conreus de plantacions d’aromàtiques contractats per a diferents clients de 
la indústria cosmètica i agroalimentació. Aquests conreus de distintes espècies s’han fet gràcies a fortes inversions en millora 
tecnològica de maquinària i amb diferents projectes d’investigació. Així, l’empresa ha aconseguit reduir els costos de mà d’obra i 
d’amortització de maquinària amb alta repercussió en la viabilitat econòmica de les plantacions i s’han consolidat competitivament 
com una de les empreses líders en conreus d’aromàtiques del nostre entorn.

9- RODEM ORTOTEC, SL Distribució d’ajudes tècniques i vehicles específics per a minusvàlids (handbikes, tricicles, cadires de rodes).

10- GESTIÓN INTEGRAL SIGNES & SANTONJA, SL
Estudi, assessorament i gestió d’operacions financeres, com ara préstecs personals i hipotecaris, finançament al promotor i em-
preses, millores de condicions i reunificacions, assegurances, societats de garantia, etc., i ofereix al client les millors condicions 
del mercat per al seu perfil.
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nom deScripció de l’activitat empreSarial

11- INDUXTEL INGENIERIA
Enginyeria especialitzada en el sector de la construcció. Ofereixen altres serveis d’enginyeria (estudis, mesuraments acústics, 
llicències d’activitat…). Projectes d’instal·lacions: telecomunicacions (ICT), energia solar, baixa tensió, etc., i llicències d’activitat, 
disseny d’aïllaments i condicionaments acústics.

12- PAUSSE

Producció audiovisual en diverses àrees i formats. Noves tendències en la comunicació sense deixar de banda els processos bàsics 
i professionals. S’ofereix broadcast, publicitat, com-s’ha-fet (making of), documental. Utilitzen tècniques de gravació, edició i pos-
tproducció, més un desenvolupament creatiu per a realitzar productes efectius i de qualitat. Disseny web, botigues virtuals, CD/DVD 
interactiu, gràfica integral…

13- BTEC_SOLUCIONES, SL
Xarxa d’enginyeria i professionals referent en el sector de l’enginyeria sostenible, aplicat tant a la vida quotidiana com al més alt 
nivell empresarial i públic.
LdN: instal·lacions clau en mà d’energia solar tèrmica i fotovoltaica

14- GABINETE PSICOLOGICO Y EDUCATIVO VITA, CB
Tractaments psicològics individuals a infants, adolescents i adults. També teràpia de parella i teràpia de família. En l’àrea de 
l’educació es realitzen tallers i cursos per a infants i adults, classes de repàs amb control de l’ansietat pels exàmens i tècniques 
d’estudi, així com escoles de pares.

15- NONORAY Oficina de disseny gràfic i il·lustració.
16- MOLI PRIMER PROYECTES TELEMATICS, SL Redacció i realització de projectes amb xarxes de sensors sense fil i el seu manteniment. 
17- ANDREA CANÓS LÓPEZ Serveis de presentació i desenvolupament de guions per a la televisió. Redacció d’articles de premsa i en línia.
18- INSTALACIONES Y PROYECTOS DE ENERGÍAS RE-
NOVABLES DEL MEDITERRANEO SL (*)

Despatx d’enginyeria, on es fan projectes i instal•lacions, especialitzats en les energies renovables (solar fotovoltaica, solar tèrmica, 
eòlica i biomassa), així com també un altre tipus de projectes de domòtica, telecomunicacions, ambientals i/o de baixa tensió.

19- ICADOS INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, SL Serveis de consultoria de gestió i tecnològica en gestió del coneixement i d’I+D+i.

20- DEMANDA ACTIVA DE ENERGIA, SL (*)
Demanda activa d’energia que té per objecte proporcionar serveis energètics integrals orientats a ajudar en la gestió tècnica i 
econòmica dels recursos energètics. Promou també la investigació i aplicació de noves tecnologies per a subministrar aquests 
serveis de manera innovadora.

21- A3P Interacción Digital SL

Desenvolupament innovador de programari i prestació de serveis d’allotjament web i registre de dominis. Proveir suport tècnic en castellà a 
diferents solucions de programari lliure de comerç electrònic, gestió de continguts, aprenentatge electrònic i altres aplicacions, que adapten 
des del punt de vista funcional, tècnic i d’imatge corporativa als requeriments especials del client. Desenvolupar sistemes de lots personalit-
zats que permeten la implantació ràpida automatitzada de les solucions per a col•lectius o associacions d’empreses. Especialistes en creació 
de continguts, gestió de la producció multimèdia, estàndards d’aprenentatge electrònic, desenvolupament d’aplicacions a mida.
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nom deScripció de l’activitat empreSarial

22- INALE INGENIEROS,SLNE Explotació i venda d’energia elèctrica generada per panells fotovoltaics. Projectes d’enginyeria, llicències d’activitat, projectes 
elèctrics i semblants.

23- OPENXARXES, Coop. Valenciana.

Solucions en tecnologies de la informació basades en la utilització d’estàndards oberts i eines de programari lliure/codi obert. La 
missió d’openXarxes
Promoure el programari lliure com a nova manera d’entendre el desenvolupament tecnològic.
Prioritzar el desenvolupament professional constant i el coneixement lliure entre els clients i membres de l’empresa.
Promoure l’ocupació i la dignitat professional en un ambient de treball excel·lent.
Promoure la innovació tecnològica i l’ús de tecnologies cutting edge.
Combinar els objectius de l’empresa amb objectius socials.
En openXarxes ens considerem facilitadors del programari lliure, i en facilitem la implementació i bon ús.

24.- MEDSPINE C.I.T.E. SL
Clínica de tractament del dolor crònic d’esquena i coll. Avaluació clínica i realització d’un perfil de força i mobilitat de la columna. 
D’acord amb els resultats de l’avaluació i perfil de l’esquena, s’aplica un protocol d’entrenament mitjançant dispositius de treball 
especialment dissenyats per al tractament dels pacients amb problemes d’esquena.

25-PAULA VALERO Disseny d’escaparates i publicitat.
26- (ACADEMIA ATENAS) Acadèmia de formació.
27- TITANIA Serveis TECNOLÓGICOS, SL (*) Manteniment preventiu i predictiu d’instrumentació i equipament basat en la metodologia d’anàlisi de senyals i anàlisi estructural

28 INTERNATIONAL STUDENT SERVICES VALENCIA SL L’activitat és oferir un conjunt de serveis que facilite l’estada i integració social als estudiants estrangers i nacionals no residents 
a València. Entre aquests destaquem: Allotjament, espanyol per a estrangers i activitats d’oci/culturals.

29.- ECOPROMAN (Ecological Project Management) Serveis de direcció i gestió de projectes per a diferents línies de negoci (construcció, enginyeria i altres).

30.- ACONDAQUA Ingeniería de Aguas SL Condicionaments i tractaments d’aigües i abocaments per a la indústria tant en l’execució d’instal·lacions garantides, com ara en 
el servei de consultoria legal en processos administratius amb confederacions hidrogràfiques i amb entitats de sanejament.

31.- EDINA Empresa dedicada al disseny de pàgines web, disseny d’aplicacions i ICT en telecomunicacions.

32-PROINIA SL Enginyeria, climatització, calefacció, fontaneria, electricitat (alta, mitja i baixa tensió), contra incendis, gas, energia solar, teleco-
municacions, productes petroliers, naus, plànols, llicències d’obertura, certificats, etc.

33-JOSEP VICENT ALVARADO Sonorització d’espectacles.
Fabricació i venda de equips de so professional.
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(*) Empreses PDI

9.6.11.1. Desenvolupament empresarial

nom deScripció de l’activitat empreSarial
34- VELES E VENTS DETALLS SLNE Venda minorista de complements de la llar, decoració i regals.
35- EVER GREEN Venda, instal·lació i distribució de gespa artificial.

36-ACTIVA-COACHING EMRESARIAL SL Consultoria que gestiona el coneixement de temàtiques relacionades amb l’entrenament (coaching), el lideratge, l’equip, les 
vendes i la gestió del temps.

37- COMUNIDAD SOSTENIBLE SL Eficiència energètica: Activitat d’enginyeria, projectes d’energies renovables (fototèrmica i fotovoltaica), instal·lacions elèctriques, 
acústica… També l’empresa és distribuïdora i instal·ladora del producte de calefacció de calor verda.

38- SOLUCIONES DE INGENIERÍA Y DESARROLLO, SID 
C.B 

Enginyeria de projectes industrials, projectes d’edificació i d’instal·lacions solares. Càlcul i dimensionament de naus industrials. 
Consultors tècnics.

39- JUAN GABRIEL MARTÍNEZ Assessoria comercial per a pimes.
TOTAL EMPRESES 39
Spin-off 5

nom deScripció

1-ALKIME SL Consultoria tecnològica i estratègica, en tecnologies relacionades amb la societat de la informació. Desenvolupament de progra-
mari a mida. Integració de programari amb solucions pròpies. Desenvolupament i integració maquinari de microcontroladors.

2- IDEM IAL, SL Servies de valoració i informàtica per a administracions públiques.

3.EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS GRUPO TRES SL
Explotació agrícola i ramadera. Conreu de tarongers, garrofers, oliveres i farratge. Cria de cavalls de pura raça espanyola, recrío 
i doma dels poltres, serveis a altres ramaders (cobriment d’egües, recrío de poltres, estada d’egües, preparació per a concursos, 
etc.) organització d’esdeveniments (clinics de doma o presentació, cursos, concursos, etc.).

4-EOLAB, SL (*) Teledetecció per a sostenibilitat mediambiental.

5.- ELCUOCO EN CASA Elaboració de càtering. Nova proposta gastronòmica dirigida a persones que volen un servei personalitzat. Gent que va més enllà 
del càtering convencional i volen trencar límits de la carta tradicional d’un restaurant.
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nom deScripció

6- INGENIERÍA Y TERRITORIO, ENARCO COOP.V.

Consultoria, elaboració i execució de projectes d’enginyeria, medi ambient i turisme. Abordar cada projecte amb concepció inter-
disciplinària, i integrar tots els processos que el formen: Anàlisi, planificació, execució i avaluació. Afavorir el desenvolupament 
sostenible del territori a través d’una estratègia basada en accessibilitat, qualitat i innovació. Serveis: Turisme i patrimoni, medi 
ambient i ordenació del territori, enginyeria i energies renovables 

7- ABBA Chlorobia, SL (*) Descontaminació de metalls pesants presents en sòls, aigües i llots mitjançant fitoremediació (utilitzant plantes que els absor-
beixen).

8- MISTERPINK Empresa dedicada a la venda i gestió d’obres d’art. Galeria d’art.
9- ATMAN SL Mètodes innovadors d’aprenentatge empresarial dirigit a empreses.

10-Metis Biomateriales  (*) Fabricació de biomaterials. Productes sanitaris implantables en un cos humà.  Projecte vinculat al centre de biomaterials de la 
UPV.

TOTAL EMPRESES 10
Spin-off 3

(*) Empreses Spin-off

TOTAL EMPRESES IDEES 2007 49
Spin-off 8



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. 

El Servei Integrat d’Ocupació fomenta i gestiona realitzar pràctiques i projectes de fi 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.

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. 
Amb aquest objectiu, en els últims anys els òrgans de govern de la Universitat han pres múltiples iniciatives per a posar a 
disposició de l’alumnat els serveis que n’afavoreixen l’ocupabilitat i contribueixen a la millor i més ràpida inserció laboral. 
La importància que la UPV atribueix a l’ocupació dels seus titulats ha quedat palesa, una altra vegada, en ser la primera 
universitat que al març de 2000 va crear el Vicerectorat d’Ocupació, integrat actualment en l’equip de direcció de la Univer-
sitat com a Direcció Delegada de Polítiques d’Ocupació. Per a donar un nou impuls a totes les activitats relacionades amb 
l’ocupació de l’alumnat, que es venien desenvolupant des de 1982, a l’octubre de l’any 2000, el Vicerectorat d’Ocupació 
va crear el Servei Integrat d’Ocupació (SIO). Aquestes dues decisions han contribuït decididament al desenvolupament 
de noves iniciatives i activitats per a incrementar les relacions amb les empreses i afavorir així la primera ocupació dels 
titulats.

Per al desenvolupament de les seues activitats el SIO 
estableix relacions i convenis de col·laboració amb un 
nombre important, i cada vegada més gran, d’empre-
ses 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 BANCAI-

XA-UPV 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.
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Amb l’objectiu de continuar ampliant les vies de relació d’alumnes i titulats de la UPV amb les empreses en l’àmbit inter-
nacional, durant l’any 2006 el Servei Integrat d’Ocupació ha assumit la responsabilitat de gestionar dos programes per a 
realitzar  Pràctiques en Empresa a l’Estranger: el programa europeu de mobilitat Leonardo da Vinci per a titulats i el pro-
grama de la UPV Blasco Ibáñez per a fer possible realitzar pràctiques en empreses en països no inclosos en el programa 
europeu Leonardo da Vinci. Són dues iniciatives necessàries en un món globalitzat que, cada vegada més, requereix la 
formació complementària que amb les pràctiques en empreses a l’estranger es pot adquirir: l’habilitat per a treballar en 
entorns interculturals i el coneixement d’idiomes.

També durant l’any 2006 s’ha atribuït al Servei Integrat d’Ocupació la responsabilitat de promocionar la signatura de con-
venis per a crear càtedres d’empresa i centralitzar-ne el seguiment de les activitats. Les iniciatives desenvolupades per les 
càtedres d’empresa han de servir per a complementar la formació de l’alumnat de la UPV i per a acostar-lo al coneixement 
d’empreses importants amb un marc ampli de col·laboració amb la UPV.

Totes dues iniciatives s’han desenvolupat durant l’any 2007 amb notable èxit, i amplien les relacions de la UPV amb les 
empreses per a contribuir a la millor inserció laboral dels nostres titulats.

Una altra iniciativa important posada en funcionament, durant l’any 2006, pel Servei Integrat d’Ocupació ha sigut la creació 
de <Dirempleo.es>, el portal d’ocupació de la UPV. El seu objectiu és captar més ofertes de llocs de treball per a alumnes 
i titulats de la UPV. Mitjançant <Dirempleo.es>, el portal d’ocupació de la UPV, les empreses poden publicar directament 
les ofertes d’ocupació per a alumnes i titulats de la UPV i aquests, si ho consideren oportú, poden presentar la seua can-
didatura a aquestes ofertes enviant directament el seu currículum. D’aquesta manera, el SIO ha obert una nova forma de 
relació amb les empreses que ofereixen ocupació, que s’afegeix a les ofertes d’ocupació, gestionades pel personal del 
SIO en col·laboració amb el Servef i el Fòrum d’Ocupació, que cada any es realitza al campus de la universitat.

Igualment, <Dirempleo.es>, el portal d’ocupació de la UPV, ha aconseguit durant l’any 2007 captar l’atenció d’empreses, 
que ha publicat les seues ofertes d’ocupació, i d’alumnes, que s’han inscrit en les ofertes, que es constitueix com una nova 
via d’oportunitats d’ocupació, que la UPV posa a disposició dels seus alumnes i titulats.

Durant l’any 2007 s’han donat els passos per a crear la Fundació SERVIPOLI, l’objectiu de la qual és contribuir a l’ocupa-
bilitat dels estudiants de la UPV. Pendent del registre al Protectorat de Fundacions, iniciarà l’activitat el 2008.

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 Acreditació (ANECA) i la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), entre altres.

L’objectiu és prestar un servei integral, útil per a l’alumne i útil per a les empreses, per tal de facilitar a l’alumne el trànsit 
de la Universitat al món laboral i contribuir perquè les empreses troben a la Universitat Politècnica de València els profes-
sionals més qualificats, que necessiten per a continuar desenvolupant-se en l’actual marc de la globalització.



ServeiS
Servei Integrat d’Ocupació

407

9.7.1. Pràctiques en empreses i institucions

9.7.1.1. Presentació

Els estudis de seguiment d’inserció laboral de graduats universitaris coincideixen que un dels mitjans més eficaços per a 
la consecució de la primera ocupació dels titulats universitaris és la realització de pràctiques en empreses i institucions. 
La realització de pràctiques en empreses i institucions durant els estudis dóna l’oportunitat a l’alumnat de combinar els 
coneixements teòrics amb els de contingut pràctic i d’incorporar-se al món professional amb experiència i coneixement 
de les exigències de les relacions laborals en el lloc de treball. Les pràctiques permeten que les empreses i institucions 
col·laboren en la formació dels futurs graduats, i contribuir a introduir amb realisme els coneixements i habilitats, que el 
treball quotidià exigeix en la formació de l’alumnat, i a facilitar unes altres futures col·laboracions entre les empreses i 
institucions i la Universitat. La gestió d’aquestes pràctiques a la Universitat Politècnica de València es realitza mitjançant 
el marc legal dels Programes de Cooperació Educativa.

La realització de pràctiques en empresa i institucions generen beneficis per a tots els agents implicats: empreses/institu-
cions, alumnes i universitat.

Les empreses i institucions poden realitzar estudis o projectes concrets, que sovint no es tan per falta de temps i/o per-
sonal capacitat, a més de conèixer els nivells de formació i les habilitats en el lloc de treball dels que puguen ser futurs 
candidats a ocupar-hi un lloc de treball, una vegada obtinguda la graduació a la universitat.

Les empreses i institucions amplien la seua esfera de relació amb el món universitari que afavoreixen noves línies d’actu-
ació en col·laboració amb la Universitat. Les empreses i institucions en col·laborar amb la universitat faciliten la formació 
integral de l’alumnat, cosa que es tradueix en una millor capacitació dels futurs professionals i directius, que demanen el 
mercat laboral i la societat.

L’alumnat aporta idees, coneixements i noves formes de fer que poden resultar molt profitoses per a les empreses i insti-
tucions, i contribueixen a impulsar-hi processos d’innovació.

La realització de pràctiques permet a l’alumnat aplicar els coneixements apresos en el seu cicle formatiu a la resolució de 
problemes reals, i simultàniament aprèn també a defensar-se en un entorn empresarial.

L’alumnat pot convalidar les pràctiques en empreses i institucions com a crèdits de lliure elecció d’acord amb la normativa 
de cada centre docent.

La universitat coneix a través de l’experiència de l’alumnat i dels tutors de l’empresa i de la universitat els requeriments 
de coneixement i habilitats que es demanaran als futurs graduats i amplia les relacions amb les empreses a uns altres 
camps de col·laboració mitjançant convenis d’investigació, formació, transferència de tecnologia, etc. Com més coneixe-
ment tinga la universitat dels requeriments del mercat laboral millor podrà ajustar la formació rebuda a les demandes de 
la societat.
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Enguany s’ha elaborat un reglament pel qual s’estableix la normativa de la realització de pràctiques en empreses i institu-
cions de l’alumnat de la Universitat Politècnica de València.

9.7.1.2. Característiques generals de les pràctiques

Les pràctiques que realitzaren durant l’any 2007 els alumnes de la UPV es van caracteritzar per:

Mitjana d’hores per pràctica: 491 hores ●

Mitjana de mesos per pràctica: 4,6 mesos ●

Percentatge de pràctiques que perceben borsa econòmica: 90% ●

Borsa econòmica mitjana per a pràctiques de 8 hores al dia: 794 euros/mes ●

Borsa econòmica total percebuda per l’alumnat: 12.028.975 euros ●

Nombre de professors que van tutorar pràctiques: 1.105 tutors acadèmics ●

9.7.1.3. Pràctiques realitzades

Durant l’any 2007 es van realitzar 8.173 pràctiques en entitats públiques i privades. La distribució per escoles i facultats 
de les pràctiques en empreses realitzades el 2007 i 2006 és la següent: 

9.7.1.4. Empreses i institucions col·laboradores

Aquestes pràctiques es desenvoluparen en 2.820 empreses i institucions diferents, amb què la Universitat manté un con-
veni de col·laboració educativa. D’aquestes, un 3% corresponen a institucions públiques. Les empreses i institucions que 
més nombre d’alumnes, amb borsa econòmica, acolliren durant 2007 van ser: 
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FORD ESPAÑA, SL ●

VOSSLOH ESPAÑA, SA ●

FUNDACIÓ BANCAIXA ●

CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO ●

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES I TRANSPORT ●

IBERDROLA, SA ●

INTERCONTROL LEVANTE, SA ●

SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA ●

DRAGADOS, SA ●

ELECNOR, SA ●

La distribució del nombre d’empreses col·laboradores per a cadascuna de les escoles i facultats, el 2007 i 2006, és la que 
es mostra en el gràfic. 

9.7.1.5. Alumnes que realitzen pràctiques

L’any 2007, un total de 5.827 alumnes de la UPV realitzaren pràctiques en empreses i institucions, dels quals vora el 9% 
van realitzar més d’una pràctica en empreses diferents. La distribució per cicle acadèmic l’any 2007 queda reflectida en 
la taula: 
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Primer cicle 47,9%
Primer i segon cicles 41,8%
Només segon cicle 9,0%
CF Permanent 1,2%
F. postgrau 0,1%
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9.7.1.6. Gestió administrativa

En la gestió de pràctiques en empreses es va realitzar el seguiment de 4.457 sol·licituds d’alumnes en pràctiques que 
realitzen les empreses i institucions. A més, de vegades, es va realitzar una preselecció de l’alumnat a participar en el 
programa de pràctiques. Des del Servei Integrat d’Ocupació s’atengueren 14.469 demandes d’informació tant d’empreses 
com d’alumnes. Respecte a la gestió dels convenis de col·laboració educativa, es van tramitar 1.313 convenis nous, 6.322 
annexos i 6.040 enquestes de valoració de les pràctiques realitzades.

9.7.1.7. Gestió de la qualitat

La gestió de pràctiques en empreses ha mantingut el Sistema de Gestió de la Qualitat que ja tenia implantat, el qual 
orienta el servei que es presta cap a la satisfacció dels seus clients (alumnes i empreses) mitjançant un procés de millora 
contínua. En l’actualitat, els serveis centrals i els centres: EPSA, ETSA, ETSEA, ETSECCP, ETSEGCT, ETSEI, ETSGE, 
ETSIAp, FI, ETSMRE, ETSED, FADE i FBA han sigut certificats per AENOR d’acord amb la norma ISO 9001-2000. En-
guany també es van certificar els dos centres restants ETSET i EPSG.

9.7.2. Pràctiques a l’estranger

9.7.2.1. Presentació

És un fet que la nostra societat evoluciona a passos gegantins cap a un món sense fronteres, conseqüència de la globalit-
zació. Això repercuteix, sense cap dubte, en els nostres estudiants, els quals, a l’hora de buscar la primera ocupació, han 
de tenir encara més coneixements i habilitats, si pot ser, com són el coneixement de llengües estrangeres i l’habilitat per 
a entendre i treballar en contextos internacionals.

La Universitat Politècnica de València ha volgut ajudar els estudiants de la UPV a pujar a aquest tren de gran velocitat que 
està en marxa, i els dóna suport a adquirir competències tant lingüístiques com interculturals, tan necessàries avui dia. 
Per a això, les pràctiques a l’estranger es mostren com l’instrument de més eficàcia per a aquests fins, a més de proporci-
onar-los una possibilitat de contractació futura important. Les pràctiques a l’estranger permeten a l’estudiant d’últim curs o 
acabar de titular que les realitza conèixer la cultura empresarial, els valors i les formes de treballar del país de realització 
de la pràctica, així com obtenir un domini d’un idioma estranger; tot això sense oblidar-nos que tota pràctica en empresa 
ofereix una formació i experiència laboral indispensable per a tot acabat de titular que s’incorpora al mercat laboral.

Per tot això, a mitjan del passat any 2006 va encomanar al Servei Integrat d’Ocupació posar en marxa una nova prestació 
a alumnes i titulats mitjançant la gestió de Pràctiques a l’Estranger, primer amb el programa propi de la UPV Blasco Ibáñez 
i, posteriorment, en l’últim trimestre d’aquell mateix any, amb el programa europeu Leonardo da Vinci per a titulats. 

L’any 2007 la UPV, en col·laboració amb Bancaixa, ha incrementat la dotació econòmica pròpia de les beques Blasco 
Ibáñez per a alumnes i titulats, que han passat a anomenar-se Bancaixa-Blasco Ibáñez, i les beques Leonardo da Vinci 
per a acabats de titular, i ha cofinançat amb fons propis l’aportació de l’Agència Leonardo.
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9.7.2.2. Programa Bancaixa-Blasco Ibáñez

Les beques Bancaixa-Blasco Ibáñez de pràctiques a l’estranger, pròpies de la UPV, es creen per a donar resposta a totes 
les demandes de realitzar pràctiques a l’estranger, que no poden acollir-se al programa de mobilitat Leonardo da Vinci de 
la Unió Europea.

Així, és un programa destinat a oferir beques per a realitzar pràctiques a Amèrica, Àfrica, Àsia, Oceania i als països euro-
peus o tipus d’organitzacions d’acollida, que no compleixen els requisits del Programa Leonardo da Vinci.

Durant l’any 2007 s’han concedit 24 beques per a estudiants d’últim curs i acabat de titular, i s’ha incrementat el nombre 
de beques respecte al primer any de vigència del programa

Per a això, es van signar 24 convenis amb 21 empreses de destinacions tan dispars i llunyanes com són els EUA, Mèxic, el 
Japó, Austràlia, l’Uruguai, el Brasil, Costa Rica, Xile, l’Equador, Sud-àfrica, el Regne Unit, Alemanya i Irlanda. Els EUA i els pa-
ïsos d’Amèrica Llatina són les destinacions preferides. La distribució d’alumnes enviats per centre docent es recull en la taula

Més de la meitat de les empreses d’acollida van contribuir econòmicament a aquestes estades, i arribaren a la mitjana 
de 5.613 euros. La durada mitjana de les estades va ser de cinc mesos, prop del 80% de les estades no va superar els 6 
mesos, i la durada de les estades Blasco Ibáñez fou més curta que la realitzada amb les beques Leonardo da Vinci. 

9.7.2.3. Programa Leonardo da Vinci

El Programa Leonardo da Vinci, com a programa europeu de mobilitat per a pràctiques en empresa de titulats, des de 
setembre de 2006 es gestiona al Servei Integrat d’Ocupació, per tal d’agrupar en el mateix servei tota la gestió de pràcti-
ques en empresa de la UPV. 

Durant l’any 2007 s’ha gestionat un programa Leonardo da Vinci, que 
es va iniciar al setembre de 2006 i acabarà al maig de 2008, i s’han con-
cedit 80 beques a titulats de la UPV i a 6 titulats d’altres universitats, en 
total 86, que han complit els objectius d’estades a l’estranger concedit 
per l’Agència Leonardo.

Per a això, s’han signat 86 convenis de col·laboració amb 80 empreses 
europees. El 34% de les empreses estan situades a Alemanya, el 15% 
a Itàlia, el 12% al Regne Unit, el 9% a Bèlgica, el 7% als Països Baixos i 
el 6% a França; en un segon nivell ens trobem amb empreses d’Àustria, 
Grècia i Finlàndia, i, finalment, una presència, encara que limitada, a 
Portugal, Eslovènia, Eslovàquia, Txèquia, Suècia, Dinamarca i Turquia. 

FBA 8% FADE 21%
ETSA 14% EPSG 25%
ETSEI 8% ETSET 8%
ETSMRE 8% FI 8%
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Quant a la contribució financera de les empreses com a complement a la beca Leonardo da Vinci percebuda pels titulats, 
la mitjana total per beca se xifra en 3.902 euros, i han percebut una ajuda econòmica de l’empresa el 53% dels titulats. La 
distribució d’alumnes per centre docent es recull en la taula:

9.7.3. Gestió d’ocupació

9.7.3.1. Presentació

La Universitat Politècnica de València des de l’any 1982 ha col·laborat amb els serveis públics d’ocupació per a afavorir 
l’ocupació d’alumnes i titulats, primer amb l’Inem, després amb la Fundació Servei Valencià d’Ocupació, i actualment amb 
el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Servef) amb qui al maig de 2003 la UPV va signar un conveni per a desenvolu-
par les funcions de centre associat per a intermediació laboral, que ha contribuït a millorar el suport a la cerca d’ocupació, 
que des del SIO es presta als titulats, tant per a la primera ocupació com per a la millora d’ocupació, que els titulats de 
la UPV busquen en els primers anys de la seua carrera professional. Així mateix, a les empreses, que ho sol·liciten, es 
presta un servei, addicional al del centre associat, de validació de currículums per a facilitar que troben els titulats univer-
sitaris que busquen.

L’objectiu general en la gestió d’ocupació és ser referència a la Comunitat Valenciana en matèria d’intermediació d’ocupa-
ció 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 necessitats de llocs 
de treball qualificats. Aquest objectiu general es concreta a:

Gestionar l’oferta d’ocupació tècnica qualificada a través d’un servei d’intermediació laboral propi. ●

Facilitar als demandants d’ocupació de la Universitat Politècnica l’accés al mercat laboral de l’entorn socioeconòmic  ●
més pròxim i d’altres zones d’Espanya.

Oferir un servei d’intermediació laboral personalitzat, per tal de conèixer les expectatives dels demandants i dels  ●
oferents d’ocupació i contribuir-ne al compliment.

Fidelitzar i satisfer les necessitats dels nostres usuaris a través d’un servei de qualitat, especialitzat i professionalit- ●
zat en intermediació tècnica i tecnològica.

9.7.3.2. La gestió de la demanda

Entenem per demanda la inscripció que fan les persones com a demandants d’ocupació o de millora d’ocupació per a 
poder participar en els processos de selecció de les ofertes d’ocupació.

FBA 23% ETSGE 3%
ETSA 14% ETPG 3%
ETSEI 12% ETSET 2%
ETSEA 12% ETSIAp 2%
ETSMRE 7% EPSA 2%
FADE 5% FI 1%
ETSED 5% ETSECCP 1%
Altres universitats 7%
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Per a tenir accés a les ofertes d’ocupació que gestiona el Servei Integrat d’Ocupació els alumnes i titulats de la UPV han 
d’inscriure’s, prèviament, com a demandants d’ocupació a través del web del servei i han de mantenir actualitzat el seu 
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, de les titulacions impartides a la UPV, que en compliment del 
conveni envia el Servef, després que s’han donat d’alta com a demandants d’ocupació a les oficines del Servef que per la 
seua residència els corresponga. 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 al llarg de 2007 queda distribuïda per mesos en la gràfica anterior. El total 
d’entrevistes ocupacionals realitzades a demandants d’ocupació enviats pel Servef ha sigut de 898 i el d’inscripcions de 
demandants a través del web del SIO ha sigut de 2.724.

En finalitzar l’any 2007 hi ha 5.652 demandants inscrits al SIO que mantenen el seu currículum actiu per als processos de 
selecció de primera ocupació o millora d’ocupació. 

9.7.3.3. Ofertes d’ocupació

Les dades que s’aporten a continuació indiquen les ofertes gestionades al nostre servei. Aquesta gestió implica realitzar 
tots els processos que es descriuen a continuació.

Contacte amb l’empresa ●

Definició de perfil per a les necessitats de l’empresa ●

Mecanització d’oferta ●

Publicació ●

Cerca o emparellament de demandants en les xarxes ●
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66 78
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60 61

254 252
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154
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ENTREVISTES SERVEF INSCRITS PER WEB 
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Revisió de perfils ●

Contacte amb demandants per a difusió de la informació de l’oferta ●

Entrevistes i valoració de perfils curriculars ●

Remissió de perfils a l’empresa ●

Seguiment del procés fins al final d’aquest ●

A continuació s’indiquen les dades de la gestió de l’oferta, ofertes i llocs oferits registrats al SIO per a l’exercici de 2007. 
Les dades desagregades per a cadascun dels mesos es mostren en el gràfic. El total d’ofertes gestionades ha sigut 1.004, 
amb 1.358 llocs oferits per 657 empreses.

9.7.3.4. La gestió de candidats

En aquest punt 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 interessats que s’inscriuen a 
través de la plataforma web del SIO en les ofertes publicades i els candidats buscats entre els demandants que continuen 
actius en la base de dades curricular de demandants d’ocupació del SIO, i que el tècnic d’ocupació ha obtingut després 
de realitzar una prospecció objectiva en funció dels requisits establits en les ofertes publicades.

Tant els candidats buscats en la base de dades, com els que s’han interessat i s’han apuntat a l’oferta via web, els valora 
un tècnic del SIO. S’envia al procés de selecció de l’empresa els candidats que més s’ajusten als perfils de l’oferta.

En la taula següent es mostren el nombre d’ofertes, llocs gestionats i empreses que han enviat ofertes, distribuït per me-
sos, així com el nombre de currículums i candidats enviats als processos de selecció de les empreses. Cal esmentar que 
una mateixa empresa ha pogut enviar més d’una oferta en mesos diferents.
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Les dades indiquen que per a cada lloc de treball, durant l’any 2007, s’han enviat 7,4 currículums. La ràtio entre els 
currículums enviats i els candidats enviats és de 3,3, és a dir, els candidats s’envien a 3,3 ofertes de mitjana. Un mateix 
candidat pot ser enviat a diversos llocs de treball diferents, mentre es manté actiu com a demandant d’ocupació en la 
base de dades del SIO.

9.7.3.5. Enviament de missatges de text a demandants d’ocupació

Amb l’objectiu de facilitar la cerca o millora d’ocupació dels demandants inscrits en la base curricular de demandants 
del Servei Integrat d’Ocupació, així que arriba l’oferta, de manera automatitzada, s’envia un missatge de text (SMS) als 
candidats buscats, que coincideixen amb el perfil de l’oferta, per a informar-los sobre les ofertes a què poden accedir. I 
per aquest mateix mitjà se’ls manté informats. L’activitat durant l’any 2007 ha sigut de 71.492 SMS enviats. En el gràfic es 
mostren les dades desagregades per mesos.

oferteS 
d'ocupació llocS oferitS empreSeS currículumS enviatS candidatS enviatS

Gen. 99 116 83 835 579
Feb. 105 143 87 949 653
Març 112 136 90 955 639
Abr. 72 88 65 635 424
Maig 117 148 101 1.275 683
Juny 106 218 94 1.208 752
Jul. 72 90 59 792 566
Ago. 30 34 28 329 285
Set. 100 117 82 899 573
Oct. 69 114 64 787 583
Nov. 74 93 65 862 577
Des. 48 61 43 472 337
TOTAL 1.004 1.358 657 9.998 3.046

6.444 6.586

7.623

6.034

9.448

8.523

4.849

2.204

5.788

4.267

5.206

4.520

Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
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9.7.3.6. Gestió de la qualitat

La gestió d’ocupació del Servei Integrat d’Ocupació, durant l’any 2006, ha renovat el certificat d’AENOR del sistema de 
gestió de qualitat ISO 9001:2000, per a l’activitat d’intermediació laboral com a centre associat Servef, que va obtenir 
durant l’any 2005.

9.7.4. Orientació professional per a l’ocupació i autoocupació 

9.7.4.1. Presentació

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 professional per a l’ocupació i autoocupació.

Des de l’inici de la carrera professional, els acabats de titular han de conèixer els requisits que se’ls exigiran per a exercir 
el lloc de treball, comprovar si els posseeix i com adquirir-los. Per a això, el Servei Integrat d’Ocupació ofereix a alumnes 
d’últims cursos i acabats de titular accions d’atenció individual i en grup que en facilitaran el trànsit del món acadèmic al 
professional.

Durant l’any 2007 l’activitat d’orientació professional s’ha desenvolupat en dos vessants. Un d’aquests es desenvolupa 
sobre la col·laboració amb el Servef, denominada, Orientació Professional per a l’Ocupació i Autoocupació, (OPOA). 
Una altra consisteix en les activitats d’orientació per a l’ocupació pròpies del SIO i que proporciona continuïtat a l’activitat 
d’orientació, durant tot l’any.

L’activitat derivada de l’OPOA es desenvolupa en dos tipus d’accions, la tutoria individualitzada i l’assistència a l’autoocu-
pació. En la tutoria individualitzada, el procés comença amb una entrevista individual, després de la qual es pot optar per 
realitzar més hores de tutoria o bé participar en accions grupals de:

Taller grupal de cerca activa d’ocupació ●

Taller d’entrevista ●

Respecte a l’assistència a l’autoocupació, es comença per accions grupals d’informació i motivació per a l’autoocupació, 
després es pot optar per diverses tutories d’assessorament de projectes empresarials. 

L’activitat d’orientació professional, pròpia del servei, es desenvolupa mitjançant un acompanyament en el procés de 
cerca organitzada d’ocupació, que inclou el consell, la informació, l’assessorament i la tutoria de les distintes fases del 
procés de selecció, que són:

Carta de presentació i currículum. Diferents tipus d’entrevistes. Realització, estudi, avaluació i comunicació de  ●
l’informe psicoprofessional individual, que inclou capacitats intel·lectuals, personalitat i potencial professional. As-
sessorament sobre problemes personals que poden incidir en la inserció laboral adequada.

Informació i recursos referits a l’àmbit laboral, relacions contractuals, drets i obligacions dels treballadors. Or- ●
ganismes que vetlen i custodien els drets i seguretat laboral dels treballadors. Beques i subvencions. Directoris 
d’empreses, etc.
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9.7.4.2 Activitat

L’activitat desenvolupada durant l’any 2007 en el marc de les accions d’Orientació Professional per a l’Ocupació i l’Auto-
ocupació (OPOA) en col·laboració amb el Servef és la següent: 

Quant a accions individuals

Tutoria d’atenció individual: 447 participants i 1.138 hores impartides. ●

Assessorament individualitzat d’autoocupació: 95 participants i 171 hores impartides. ●

Pel que fa a accions grupals, s’han realitzat un total de 8 accions.

Taller d’entrevista:  7 tallers, 75 participants i 168 hores impartides. ●

Taller d’informació i motivació per a l’autoocupació: 1 taller, 10 participants i 3 hores impartides.  ●

El total d’hores d’accions individuals i d’accions grupals ha sigut de 1.480 hores.

A més, s’ha realitzat accions d’orientació professional pròpia UPV durant 2007:

Tutoria d’atenció individualitzada 66 participants i 168 hores. ●

4 tallers d’entrevista, 47 participants, 72 hores. ●

6 tallers de tests psicotècnics, 42 participants, 24 hores ●

1 taller de dinàmica de grup, 11 participants, 12 hores ●

El total d’hores d’accions individuals i accions grupals ha sigut de 250 en què han participat 91 alumnes.

Un mateix alumne pot haver participat en diverses accions.

9.7.5. Formació per a l’ocupació

9.7.5.1. Presentació

S’ha comprovat, i així ho confirmen els estudis i sondeigs realitzats, que la mera possessió d’un títol acadèmic no és 
suficient per a l’accés a molts llocs de treball i càrrecs de responsabilitat que el mercat laboral ofereix als professionals 
qualificats. Per a la inserció laboral adequada dels graduats és necessari posseir un conjunt de coneixements i desen-
volupament de competències professionals, complementaris a la formació rebuda en els estudis cursats. Des del Servei 
Integrat d’Ocupació s’ofereixen accions de formació per a l’ocupació adreçades a alumnes i acabats de titular d’aquesta 
universitat, complementàries de les accions d’orientació professional adés esmentades, encaminades a facilitar el procés 
d’inserció laboral, mitjançant la realització de diferents cursos d’habilitats professionals i competències. 
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9.7.5.2. Activitat

L’activitat desenvolupada durant 2007 va ser la següent: 

2 tallers de desenvolupament d’habilitats socials, 17 participants, 24 hores. ●

2 tallers de desenvolupament d’habilitats per a parlar en públic, 16 participants, 24 hores. ●

9.7.6. Observatori d’Ocupació i Formació

9.7.6.1. Presentació

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.

L’alumnat ve a la UPV esperant la formació més adequada per a la seua inserció laboral i la Universitat té entre les seues 
funcions la formació dels professionals, que la societat necessita per a continuar progressant. En la millor inserció laboral 
dels titulats universitaris no solament influeix el nivell de formació adquirit durant els estudis, sinó que, entre altres molts 
factors, influeixen també la demanda de professionals, que l’entorn social genera, i l’adequació entre el nivell de compe-
tències, exigides en els llocs de treball que s’ofereixen, i les adquirides durant el procés formatiu. El coneixement de les 
característiques dels processos d’inserció dels seus titulats i de l’inici de la seua trajectòria professional és un element 
important en l’esforç de la UPV per a adequar la formació de professionals a les demandes de l’entorn social.

En els últims anys, el Servei Integrat d’Ocupació ha realitzat o participat en estudis d’inserció laboral mitjançant enquestes 
als nostres titulats, i als ocupadors de l’entorn socioeconòmic, que recullen l’opinió i l’experiència dels processos d’inici de 
la carrera professional, des del punt de vista del titulat i de l’ocupador.

9.7.6.2. Programa Enquestes Egressats

L’any 2007 l’activitat del Servei Integrat d’Ocupació s’ha centrat en aquest programa, que consisteix en un estudi longitudi-
nal de tres enquestes als egressats en diferents moments del seu procés d’inserció laboral. La planificació i els continguts 
principals de les enquestes es resumeixen en el quadre.

Estudis universitaris Mercat laboral

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 
Compètencies

Enquestes

1 any 2 anys 3 anys 4 anys 5 anys
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Pel que fa a les enquestes tipus A, que es realitzen en el moment de sol·licitar el títol durant el 2007, es van presentar els 
resultats corresponents al curs 2006-2007. Aquestes enquestes tenen una taxa de resposta excel·lent, ja que la mitjana 
dels últims cinc cursos acadèmics presentats és del 76,9% i la taxa per a l’últim curs 06-07 és del 75,1%. Es van rea-
litzar els informes per a l’equip de direcció i Consell de Govern, direcció dels centres docents i Consell Social. Del curs 
2006-2007 es van processar 3.177 enquestes i dels últims cinc cursos presentats es processaren 15.823 enquestes. Els 
informes incorporaven un apartat de tendències en què es recull la informació dels últims cinc cursos acadèmics i l’agregat 
per cursos. A continuació es mostra un exemple de presentació de resultats.

Quant a l’evolució anual, els distints paràmetres es mostren en la taula següent:

Amb relació a les enquestes tipus B, que es realitzen en recollir el títol, durant l’any 2007 es van presentar els resultats, 
corresponents als cursos acadèmics 1999-2000 al 2003-2004, a l’equip de direcció, al Consell de Govern i al Consell 
Social. Les taxes de resposta se situen entre el 45,1% del curs 1999-2000 i el 71,1% del curs 2002-2003. Com en altres 
anys, s’acompanya els informes d’una anàlisi de tendències dels cinc cursos acadèmics adés esmentats.

Per la mateixa dinàmica d’emplenar les enquestes, es lliuren en el moment de sol·licitar el títol, hi ha dispersió a emplenar-
les i les taxes de resposta, adés esmentades, van incrementant-se. A continuació es mostra un exemple de presentació 
de resultats.

Totalment satisfet
42,17%

Prou satisfet
35,62%

Terme mitjà
14,66%

Parcialment 
insatisfet

4,90%

Totalment insatisfet
2,66%

enqueSta hi han opinat acumulat SatiSfetS valoració mitjana (1-5)
Curs 2002-2003 3.189 87,36% 86,36% 3,93
Curs 2003-2004 3.017 87,74% 88,74% 3,90
Curs 2004-2005 3.256 89,50% 89,29% 3,91
Curs 2005-2006 3.314 90,37% 91,09% 4,05
Curs 2006-2007 3.177 91,28% 92,45% 4,10
Totals 15.953 89,27% 89,64% 3,96
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Respecte a les enquestes tipus C,  que es realitzen als cinc anys de finalitzar els estudis, es participa en el projecte Reflex 
a través de l’ANECA amb una mostra ampliada per a obtenir dades significatives de la UPV. Durant l’any 2007 s’han rebut 
els resultats, que es publicaran al llarg de 2008. 

S’ha realitzat el treball de camp d’una enquesta pròpia sobre els titulats de la promoció 2001-02, mitjançant un enviament 
postal i possibilitat d’emplenar a través de web després de l’autenticació prèvia d’usuaris. S’han obtingut 1.600 enquestes, 
cosa que suposa una taxa de resposta del 40%, taxa elevada per a aquest tipus d’estudis. S’han processat les enquestes 
i iniciat les anàlisis. 

Atenent les necessitats derivades de l’EEES, s’han posat en marxa dues noves enquestes, les tipus A tant per a la forma-
ció postgrau oficial, com per al doctorat.

9.7.6.3. L’opinió dels ocupadors

Donant continuïtat a l’estudi Els titulats de la UPV i els ocupadors, publicat l’any 2004, durant l’any 2007 s’ha publicat 
un estudi anàleg centrat en el sector de la construcció. En aquest estudi s’analitzen com són els processos de selecció, 
la valoració de l’experiència prèvia i la formació rebuda, els coneixements adquirits i les competències desenvolupades. 
També es descriuen els requisits més habituals de les ofertes d’ocupació i les característiques dels llocs de treball per als 
primers contractes.

9.7.7. Premis BANCAIXA-UPV

9.7.7.1. Presentació

Des del curs 1997-1998 cada curs la Universitat Politècnica de València i la Fundació Bancaixa premien els millors projec-
tes final de carrera realitzats en empreses i institucions mitjançant programes de cooperació educativa. 

Contracte indefinit
43,60%

Contracte temporal
30,50%

Autoocupació (autònoms)
10,00% Autoocupació (empresa 

pròpia)
3,30%

Funcionari amb plaça o 
interí

5,20%
Beques, unes altres 

maneres de relació laboral
5,30%

Sense contracte
0,80%Altres

1,30%
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Aquests premis constitueixen un guardó que totes dues entitats concedeixen als projectes desenvolupats en empreses 
i institucions que han assolit un nivell de qualitat alt i que suposen una millora substancial per a l’empresa i l’entorn em-
presarial.

El lliurament dels premis té lloc durant el sopar 
que se celebra cada any en el mes de novembre–
desembre, i a què està invitat tot l’alumnat premi-
at, els representants de les empreses, els tutors, i 
diferents personalitats de la Universitat i l’entorn 
empresarial i socioeconòmic. A més del lliu-
rament dels premis als millors projectes de la 
convocatòria, el sopar constitueix un homenatge 
i reconeixement de la Universitat a les millors 
pràctiques en programes de cooperació educati-
va i a les empreses col·laboradores. 

9.7.7.2. Activitat

En la present convocatòria, es van repartir 131 premis, un més que en la convocatòria anterior, per una quantitat total de 
393.000 euros. Cadascun dels premis està dotat amb 3.000 euros, que es reparteixen entre l’alumne autor del projecte 
i els tutors a l’empresa i a la universitat que l’han codirigit. Aquesta és una iniciativa en què participen tots els centres 
docents de la Universitat Politècnica de València i per primera vegada l’EUFE, centre adscrit a la universitat

Amb l’objectiu de fomentar en els diferents centres docents de la UPV el desenvolupament de pràctiques dels seus alum-
nes en empreses mitjançant els programes de cooperació educativa, el nombre de premis atribuït a cada centre docent 
depèn en cada convocatòria del nombre d’alumnes que hi participaren durant el curs anterior i del nombre de candidats 
presentats en l’anterior convocatòria de premis. El Servei Integrat d’Ocupació va gestionar durant 2007 la dècima edició 
dels Premis Bancaixa-UPV a Projectes de Fi de Carrera realitzats a empreses i institucions, en què es concedien 131 pre-
mis dotats cadascun amb una borsa econòmica de 3.000 euros. En aquesta edició, optaven als premis 814 candidatures, 
cosa que suposa una ràtio de 6,2 candidatures per premi. El 4 de desembre de 2007 es va celebrar, al Pavelló Esportiu 
de la UPV, la cerimònia de lliurament dels Premis Bancaixa-UPV d’aquesta desena edició. La cerimònia va consistir en un 
sopar de gala a què assistiren, a més de diferents personalitats, els representants i tutors de les empreses, els tutors a la 
universitat i els alumnes guardonats. S’elaborà per a l’ocasió un llibre descriptiu de la convocatòria.

La distribució per centre docent del nombre de candidatures que optaven als premis és la següent:
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9.7.8. Fòrum d’Ocupació

9.7.8.1. Presentació

El Fòrum d’Ocupació va fer la setena convocatòria els passats dies 17 i 18 d’octubre de 2007 a l’àgora del campus de 
Vera de la Universitat Politècnica de València. Des de la primera edició Fòrum d’Ocupació 2001, en què participaren 22 
empreses, cada any s’ha organitzat el Fòrum, que el 2007 ha celebrat la setena edició, adreçat a alumnes dels últims 
cursos i titulats de la Universitat Politècnica de València i d’altres universitats, per tal de contribuir a establir un contacte 
directe entre alumnes i titulats i les empreses i facilitar, d’aquesta manera, a les empreses participants reclutar 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 simultà-
niament dues activitats principals entorn del Fòrum:

Estands informatius, on 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 les activitats de l’empresa.

EUFE (FORD)

FADE

ETSIAp

EPSG

ETSET

FI

ETSEGCT

EPSA

FBA

ETSEA

ETSECCP

ETSMRE

ETSED

ETSA

ETSGE

ETSEI

8

14

17

19

23

35

39

44

53

61

63

64

67

81

105

121

19

35

30

15

30

37

67

14

58

79

65

51

80

153

112

Curs 05-06 Curs 06-07
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Presentacions d’empreses als centres docents, on podien donar a conèixer a la comunitat universitària aspectes de 
l’activitat empresarial i implantació, polítiques de selecció, perfils 
professionals demanats, desenvolupament professional a l’em-
presa, cultura corporativa, projectes de futur.

A totes les empreses i institucions, amb independència del seu 
grau de participació, patrocinadors, assistents amb estand o sen-
se, se’ls ofereix la possibilitat de realitzar presentacions a les es-
coles i facultats de la UPV.

El Fòrum va ser concebut com una activitat general de la Uni-
versitat Politècnica de València, coordinada per la Direcció Delegada de Polítiques d’Ocupació. Per això, l’organització 
d’aquest esdeveniment s’ha realitzat des dels supòsits següents:

La Direcció Delegada de Polítiques d’Ocupació s’encarregaria de la coordinació del Fòrum i de la gestió de tota la infra-
estructura necessària per a realitzar totes les activitats que es realitzaren sobre el Fòrum.

Els centres docents, a través dels tècnics de pràctiques en empresa, es responsabilitzaven de captar empreses/institu-
cions, intermediació entre les empreses i la universitat, organitzar les presentacions, difondre els materials publicitaris al 
seu centre i col·laborar en activitats generals del Fòrum.

En el Fòrum d’Ocupació 2007, que es va fer a l’àgora del campus de Vera d’aquesta universitat, hi participaren 103 
empreses i institucions, 53 en la modalitat de patrocinadores i 50 en qualitat de participants, que disposaren d’estands 
informatius on recollir currículums dels titulats i alumnes de la UPV. En total es van recollir 8.600 currículums. Les enti-
tats participants, durant aquests dies, van realitzar 90 presentacions que es desenvoluparen a les escoles i facultats del 
campus de Vera i que tingueren una assistència total de 1.678 persones. La pàgina web del Fòrum d’Ocupació 2008 va 
rebre 22.268 visites.  

9.7.9. Pla Integral d’Ocuapció

9.7.9.1. Presentació

El Servei Integrat d’Ocupació participa en els plans integrals d’ocupació, que amb periodicitat biennal convoca el Servef.

Durant l’any 2007, el Servei Integrat d’Ocupació de la Universitat Politècnica de València, en el seu afany d’oferir les més 
àmplies possibilitats de treball als seus titulats, ha participat com a entitat promotora del Pla Integral d’Ocupació (PIO) 
2006-07 per a joves desocupats menors de 30 anys, amb els objectius següents:

Nombre de desocupats a adherir al PIO: 60. ●

Nombre d’insercions a aconseguir: 40. D’aquestes, 10 indefinides a temps complet. ●
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9.7.9.2. Activitat

La nostra experiència, junt amb la resposta positiva de les empreses col·laboradores del SIO i dels desocupats adherits al 
PIO, han fet possible superar els objectius previstos. El PIO 2006-07 es va iniciar al setembre de 2006 i va acabar a l’octu-
bre de 2007. Els resultats obtinguts indiquen que s’han superat els objectius del pla, tant en contractes indefinits, com en 
la totalitat de contractes aconseguits, ja que, junt amb els 27 contractes indefinits a temps complet, s’han aconseguit uns 
altres 24 contractes de diferents modalitats de contractació de les previstes en l’ordre de convocatòria.

Els resultats obtinguts es resumeixen en la taula següent:

El nombre de desocupats menors de 30 anys entrevistats va ser de 262, 191 candidats enviats pel Servef i 71 candidats 
per altres vies. De tots els entrevistats s’adheriren al PIO els 60 previstos en la resolució.

I, com pot veure’s en la taula anterior, 51 aconseguiren un contracte laboral o han iniciat una activitat d’autoocupació.

Les empreses ocupadores, que col·laboraren en aquest programa amb la UPV, aconseguiren, d’acord amb l’ordre de 
convocatòria, una subvenció de 6.000 euros per cada contracte indefinit o de pràctiques amb clàusula de transformació 
a indefinit.

El nombre d’empreses amb què s’ha contactat per a aconseguir les ofertes d’ocupació ha sigut de 191. Els contactes amb 
les empreses s’han realitzat mitjançant altres col·laboracions amb el SIO, la participació en el Fòrum d’Ocupació de la 
UPV i a través de mitjans de comunicació i Internet.

9.7.10. <Dirempleo.es>

9.7.10.1. Presentació

L’any 2007 ha sigut el segon any de funcionament de <Dirempleo.es>, el portal d’ocupació per a alumnes i titulats de la 
Universitat Politècnica de València, en què les empreses poden publicar directament les ofertes d’ocupació adreçades 
a alumnes i titulats d’aquesta universitat. Aquest nou portal d’ocupació ofereix a les empreses la possibilitat de reclutar 
i seleccionar directament els professionals que necessiten per a contractar en els llocs de treball de les empreses. I als 
alumnes i titulats de la UPV, demandants d’ocupació, la possibilitat d’inscriure’s en una oferta d’ocupació i enviar directa-
ment el seu currículum a l’empresa que ha difós l’oferta.

Aquest portal d’ocupació, que el Servei Integrat d’Ocupació de la Universitat Politècnica de València ha obert a les 
empreses, que ofereixen ocupació i als estudiants i titulats de la UPV que busquen ocupació, és un servei complementari 

Contractes indefinits 27
Contractes indefinits a temps parcial 1
Contractes temporals 8
Contractes en pràctiques amb clàusula 6
Autoocupació / autocol·locació 9
Total de contractes obtinguts 51
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al servei d’intermediació laboral, d’atenció personalitzada, que continua prestant el Servei Integrat d’Ocupació fent de 
mitjancer entre oferta i demanda d’ocupació, l’activitat i els resultats del qual estan en un capítol anterior d’aquesta 
memòria.

A través d’aquest portal, les empreses poden publicar les ofertes de treball, i determinar i emplenar directament el perfil 
sol·licitat, i aquesta és la informació que eixirà publicada en el web d’ofertes del portal d’ocupació de la UPV. Els egressats 
que ho desitgen es poden apuntar a les ofertes, mitjançant la tramesa dels seus currículums. Les empreses poden visionar 
els currículums i contactar directament, com consideren convenient, amb cadascun i completar el procés de selecció.

Les ofertes d’ocupació de les empreses abans de ser publicada passen a ser validades per un tècnic del Servei Integrat 
d’Ocupació per a garantir que l’oferta del lloc de treball tinga coherència amb el nostre entorn acadèmic i professional i 
amb els objectius del portal d’ampliar oportunitats d’ocupació d’alumnes i titulats de la UPV.

9.7.10.2. Activitat

Durant l’any 2007, segon any de funcionament del portal, s’han tramitat 1.543 ofertes d’ocupació corresponents a 558 
empreses. Per a aquestes ofertes d’ocupació, 2.271 candidats demandants han enviat 15.230 currículums. 

Cal fer notar que una empresa pot haver enviat més d’una oferta en mesos diferents i que un demandant es pot inscriure 
a diverses ofertes i, per tant, ser visionat en diverses ofertes. La mitjana per oferta de currículums enviats és de 9,9. Les 
empreses, d’altra banda, han visionat 8.145 currículums, corresponents a 1.802 candidats, la mitjana de currículums 
visionats per oferta per l’empresa és de 5,3. Les dades d’activitat per mesos es reflecteixen en la taula.

oferteS empreSeS currículumS enviatS candidatS enviatS
currículumS viSionatS 

empreSeS

candidatS viSionatS 
empreSeS

Gen. 150 96 1.336 414 704 297
Feb. 164 93 1.551 454 798 305
Març 149 105 1.244 360 631 244
Abr. 117 82 995 300 552 221
Maig 163 106 1.445 433 860 339
Juny 163 103 1.233 361 659 265
Jul. 119 67 1.219 410 655 280
Ago. 59 46 659 229 390 174
Set. 151 85 1.486 471 864 363
Oct. 118 83 1.616 467 812 320
Nov. 118 81 1.494 491 808 361
Des. 72 48 952 334 412 214
Total 1.543 558 15.230 2.271 8.145 1.802
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9.7.11. Càtedres d’empresa

9.7.11.1. Presentació

Des de novembre de 2006, el Servei Integrat d’Ocupació ha assumit la responsabilitat de promocionar i coordinar els 
convenis per a crear càtedres d’empresa-UPV.

Impulsar la creació de càtedres d’empresa i incrementar-ne les activitats en benefici de la comunitat universitària és, avui, 
un dels objectius de la Universitat Politècnica de València.

Les càtedres d’empresa són una forma d’establir una col·laboració àmplia i qualificada d’empreses, fundacions i altres 
entitats amb vinculació empresarial amb la Universitat Politècnica de València per a desenvolupar objectius de docència, 
transferència de tecnologia i coneixement i d’investigació.

Les càtedres d’empresa de la UPV sorgeixen de la necessitat de potenciar al màxim la relació entre la comunitat universi-
tària i l’entorn empresarial que, des de la seua fundació, ha caracteritzat la trajectòria d’aquesta universitat.

Mitjançant la creació de càtedres, les empreses contribueixen a formar futurs professionals en àrees de coneixement 
d’interès comú i associen el seu nom al prestigi de la UPV.

Les iniciatives de les càtedres han de contribuir a incrementar la més àmplia oferta d’activitats dels centres per a alumnes 
i professorat.

Les activitats acadèmiques que les càtedres promouen poden ser, entre moltes, les següents:

Activitats de formació ●

Col·laboració en assignatures de lliure elecció i màsters ○

Beques predoctorals i postdoctorals ○

Premis a projectes final de carrera, treballs i concursos d’idees ○

Conferències i seminaris ○

Promoció de cooperació educativa ○

Col·laboració en plans de formació de l’empresa ○

Activitats de divulgació i transferència de coneixement ●

Realització de jornades de divulgació tècnica i tecnològica ○

Publicacions sobre temes d’interès en l’àmbit de la càtedra ○

Divulgació de les activitats de la càtedra ○

Promoció en esdeveniments científics i tècnics ○

Activitats d’investigació ○

Promoció del desenvolupament de línies d’investigació ○

Suport en la realització de tesis doctorals en l’àrea de coneixement de la càtedra ○
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Suport a treballs d’investigació ○

Promoció de trobades d’experts en l’àrea d’interès de la càtedra ○

Les 33 càtedres d’empresa actives el 2007 es mostren en la taula següent.

any centre docent nom de la cÀtedra empreSa/inStitució

1999 CEQA Càtedra Fundació José i Ana Royo d'Ecologia 
Química Fundació José i Ana Royo

2000 ETSA Càtedra Blanca Cemex España, SA
2001 ETSET Càtedra Telefónica Banda Ampla i Internet (e-BA) Telefónica, SA
2005 ETSED Càtedra Air Nostrum Air Nostrum LAM, SA
2005 ETSEA / IBV Càtedra Unimat d'Ergonomia en el Treball Unió de Mútues

2006 EPSG Càtedra Gandia Verda Àrea de Medi Ambient de 
l'Ajuntament de Gandia Ajuntament de Gandia

2006 EPSG Càtedra Patronat de Turisme de l'Ajuntament de 
Gandia Ajuntament de Gandia

2006 EPSG Càtedra Tecatel-UPV Tecatel, SA
2006 ETSA Càtedra Lladró d'Arquitectura per a l'Hàbitat Lladró Comercial, SA

2006 FADE Càtedra Caixa Popular del Cooperativisme Caixa Popular - Caixa Rural, S. 
Coop. de Crèdit  V.

2006 DDPE Càtedra València Ciutat Centro de Estrategias y 
Desarrollo de Valencia CeyD

2006 ETSA Càtedra Arquitectura Sostenible Bancaixa Hàbitat Bancaixa Hàbitat, SL

2006 FBA Càtedra Giro d'Innovació en Aplicacions Gràfiques 
sobre Productes Infantils Giro Marketing and Sales, SL

2006 ETSA Càtedra Ceràmica Ascer Associació Ascer

2006 VICERECT. 
ESPORTS Càtedra de l'Esport Euroquival, SL i Obrascon 

Huarte Lain, SA (OHL)
2006 ETSGE Càtedra d'Edificació Blauverd Construcciones Blauverd, SL

2007 EPSA Càtedra Enginyeria del Foc Conselleria de Justícia, Interior 
i Administracions Públiques

2007 ETSIAp / FI Càtedra Tissat Tissat, SA

2007 FBA Càtedra Metro València en Belles Arts Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana

2007 FBA Càtedra d'Innovació en Projectes Editorials La Imprenta Comunicación 
Gráfica, SL

2007 ETSEA / 
ETSMRE Càtedra de la Vinya i del Vi Diversos cellers i cooperatives

2007 ETSA / ETSEI Càtedra Construcció Sostenible i Biourbanisme Gesfesa Valencia, SA

2007 EPSG Càtedra Col·legi d'Enginyers Tècnics de 
Telecomunicacions Comunitat Valenciana COETTCV

2007 EPSG Càtedra Acusttel d'Enginyeria Acústica Acusttel

2007 ETSEA / 
ETSMRE Càtedra Obradis-UPV Obradis, SL

2007 ETSEA / 
ETSMRE Càtedra Consum Consum Stat. Coop. V.
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Quant a la creació de càtedres d’empresa al llarg dels anys, es resumeix en la figura següent:

9.7.11.2. Activitats de promoció

jorNada de càtedres d’empresa, 3 d’abril de 2007• 

El dia 3 d’abril, a la Ciutat Politècnica de la Innovació, es va fer una Jornada de Càtedres d’Empresa, amb una àmplia 
representació empresarial i universitària durant tota la jornada. 

L’Il·lustríssim Director General del Llibre i Biblioteques, Sr. Vicente de Navarro de Luján, va impartir una conferència sobre 
el règim jurídic del mecenatge a Espanya. A continuació es va realitzar una taula redona, presidida pel Sr. Carlos Ayats 
Salt, director delegat de Polítiques d’Ocupació. Per a finalitzar la jornada, el Sr. Juan Juliá Igual, rector de la Universitat 
Politècnica de València, va lliurar un diploma en reconeixement a les empreses que ja disposen d’una Càtedra-UPV.

les càtedres d’empresa i el coNsell social de la upV• 

El Consell Social de la Universitat Politècnica de València, en col·laboració amb la Direcció Delegada de Polítiques 
d’Ocupació, va organitzar una jornada sobre la creació de càtedres d’empresa. La jornada es va fer el 25 de juny de 2007 

any centre docent nom de la cÀtedra empreSa/inStitució
2007 ETSIAp / FI Càtedra Informàtica i Salut Dimensión Informática

2007 EPSG Càtedra MASmedios de Comunicació Audiovisual MASmedios para la Gestión de 
la Información

2007 FADE Càtedra Bancaixa Joves Emprenedors Fundació Bancaixa
2007 ETSEA / IIAD Càtedra Fomesa Fomesa, SL

2007 ETSIAp / FI / 
ITACA

Càtedra Fundació Institut Valencià de Neuroreabilitació-
FIVAN Servicio de Daño Cerebral, SL

2007 ETSA Càtedra Hàbitat Saludable Grup UE
2007 FBA Càtedra DKV d'Art i Salut DKV Assegurances

1 1 1 1
2
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a la Ciutat Politècnica de la Innovació, i van estar 
presents el Sr. Juan Juliá, rector de la UPV; el Sr. 
Rafael Ferrando, president del Consell Social; el Sr. 
José Carlos Ayats Salt, director delegat de Polítiques 
d’Ocupació, i el Sr. Pedro Zamora, subdirector del 
Servei Integrat d’Ocupació.

jorNada de càtedres d’empresa-upV a alcoi, 27 de NoVembre de 2007• 

L’Escola Politècnica Superior d’Alcoi va organitzar una Jornada de Presentació de Càtedres d’Empresa.

L’acte va servir per a presentar el funcionament de les càtedres d’empresa de la UPV, i va mostrar en què consisteixen, 
els requisits que s’han d’establir i les activitats que poden promoure. Mitjançant la participació de diverses càtedres es va 
poder mostrar diferents experiències pràctiques de càtedres existents.

Així mateix, es va presentar oficialment la Càtedra d’Enginyeria del Foc, constituïda recentment.

9.7.12. La pàgina <www.sie.upv.es>

9.7.12.1. Presentació

Un dels objectius del Servei Integrat d’Ocupació és facilitar les activitats relacionades amb l’ocupació dels nostres clients. 
Avui en dia, doncs, és necessari disposar d’una pàgina web que a més de proporcionar informació, agilite les activitats 
mitjançant una sèrie d’utilitats per a alumnes, titulats i empreses. A continuació, es mostra una enumeració d’utilitats 
interactives.

9.7.12.2. Serveis als usuaris

serVei a alumNes• 

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 fi de pràctiques en línia, així com consultar les respostes del conjunt d’en- ●
questes 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’esborrar, 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 s’hi situa. ●
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Obtenció de tota la documentació de pràctiques necessària en línia. ●

Possibilitat d’inscriure’s als cursos d’orientació laboral i de formació per a l’ocupació via web. ●

Visualització personalitzada de les ofertes de pràctiques internacionals. ●

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’esborrar 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 s’hi situa. ●

Buscador d’ofertes d’ocupació segons els paràmetres indicats. ●

Portal d’ocupació de la UPV: <DirEmpleo.es>. ●

Possibilitat de preinscripció a les accions d’orientació professional. ●

serVei a empreses• 

Obtenció en línia de tota la documentació necessària per a la gestió d’ocupació i pràctiques. ●

Possibilitat d’emplenar el conveni i els annexos dels Programes de Cooperació Educativa, llançar ofertes de pràcti- ●
ques en empreses i ocupació en línia.

Opció de veure l’històric d’ofertes de pràctiques publicades. ●

Portal d’ocupació de la UPV: <DirEmpleo.es>.  ●

altres serVeis • 

Full de reclamacions/Bústia de suggeriments en línia, personalitzat per activitats del SIO, amb l’opció voluntària de  ●
respondre a una enquesta senzilla de valoració del servei. 

Sol·licituds d’activitats a l’àrea informàtica del servei pels integrants d’aquest via web. ●

9.7.12.3. Activitat

41.978

47.314

39.935 38.540

55.559

60.223

52.805

30.004

59.952 60.735
58.508

43.869

Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
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La utilitat de la pàgina web es confirma pel nombre de visites-sessió rebudes; és a dir, es compten les sessions i no les 
pàgines visitades. La distribució mensual d’aquestes visites-sessió queda reflectida en el gràfic anterior:

El total de visites sessió a la pàgina web és de 588.500, un 10% més que l’any anterior 

9.7.13. Altres activitats del SIO
El Servei Integrat d’Ocupació realitza també unes altres activitats conduents a millorar l’ocupabilitat dels titulats i al conei-
xement pels agents implicats dels serveis que poden utilitzar.

Assistència com a expositor a la fira FormaEmple@ 2007 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 2007 s’ha continuat emetent a 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 beques com ara les de LubasaSocial, Blauverd, 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 promocionar pràctiques en empreses, el Fòrum i la gestió d’ocupació.

Presentacions de les pràctiques en empreses als centres docents.

Difusió de les activitats del servei en mitjans de comunicació, ràdio, televisions i publicacions periòdiques.

Assistència a fires empresarials: FormaEmple@, Cevisama, Gestiona y Solucion.es TIC, Construmat, Sicma, Ecofira, 
etc.

Xarrades i conferències formatives d’orientació laboral als centres. L’objectiu d’aquestes xarrades i conferències formati-
ves és posar en mans de l’alumnat la informació actualitzada sobre les demandes del mercat laboral, pel que fa als requi-
sits que ha de complir un titulat universitari per a integrar-se adequadament en qualsevol estructura productiva. Alhora, es 
pretén que, una vegada coneguts els dits requeriments, l’alumne sàpiga els recursos que el Servei Integrat d’Ocupació 
posa a disposició seua per a aconseguir el desenvolupament de les seues habilitats per a l’ocupació i els mètodes de 
cerca activa d’ocupació més eficaços per a la incorporació al món laboral.



9.8. Àrea de Promoció i Normalització Lingüística
9.8.1. Secció de Dinamització Lingüística
En aquest apartat s’inclouen totes les activitats i actes relacionats amb la promoció del valencià en tots els campus de la 
UPV on hi ha dependències o tècnics de promoció lingüística: Vera, Gandia i Alcoi.

9.8.1.1. Convocatòries d’ajudes per a la promoció lingüística del curs 2007-08

Es realitzen diferents convocatòries d’ajudes per a la promoció en valencià en diferents àmbits, i se’n fa el seguiment i la 
gestió al campus de Vera, i també se n’informa i se’n fa el seguiment als campus de Gandia i Alcoi. A més, s’han convocat 
beques i una borsa de voluntaris lingüístics.

Els tipus d’ajudes concedides són els següents:

Elaboració de manuals universitaris en valencià: 19 ●

Adquisició de bibliografia en valencià: 11 ●

Realització d’activitats de promoció: 11 ●

Realització de projectes de fi de carrera: 23 ●

Realització de treballs d’investigació: 3 ●

Noves produccions audiovisuals: 3 ●

Impartició d’assignatures per primera vegada en valencià: 6 ●

Les beques concedides i voluntariat lingüístic (que suposa una col·laboració i un actiu molt  important per a la realització 
de les activitats de promoció lingüística):

Beques per a la promoció del valencià: 16  ●

Borsa de voluntaris lingüístics: 42 ●

9.8.1.2. Activitats sociolingüístiques i culturals
Cinema en valencià, del 29 de gener al 17 d’abril de 2008, amb pel·lícules originals, doblades i subtitulades: a Va- ●
lència (20 pel·lícules per a adults, en col·laboració amb la Universitat de València), Alcoi (2 per a adults i 1 juvenil, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alcoi) i Gandia (4 per a adults i 1 infantil, en col·laboració amb l’Ajuntament de 
Gandia, la Mancomunitat de Municipis de la Safor i el CEIC Alfons el Vell). Els films infantils i juvenils s’han gestionat 
per mitjà dels centres educatius, i l’assistència de xiquets i joves ha sigut molt destacada.

Taller de la UPV a les Trobades d’Escoles en Valencià, que organitza anualment l’associació Escola Valenciana,  ●
del 19 d’abril al 7 de juny. En el taller s’ha realitzat enguany “El zoòtrop, precursor del cinema”, construït per 6.000 
xiquets aproximadament, amb la col·laboració i l’esforç dels becaris de l’APNL i els voluntaris lingüístics de tots els 
campus.
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Setmana 25 d’Abril per la Llengua i 40 anys, del 21 al 25 abril al campus de Vera i de Gandia, i del 5 al 9 de maig  ●
al campus d’Alcoi. Enguany amb motiu dels 40 anys, s’ha sumat el Dia del Llibre i s’han ajuntat els esforços de 
diversos serveis: Vicerectorat de Cultura, Àrea d’Activitats Culturals, Biblioteca General, Campus d’Alcoi, Campus 
de Gandia i Àrea de Promoció i Normalització Lingüística. S’ha oferit música variada amb artistes molt destacats 
de tots els estils (Maria del Mar Bonet presentant el seu disc Terra secreta; l’espectacle La veritable història de 

Willy Muñoz, amb Toti Soler, Llúcia Vives i Jordi Jané;  Obrint Pas en acústic, Miquel Gil –al claustre de la UV–, 
Feliu Ventura i Màrius Asensi, Arthur Caravan, Xixarra Railway, i el concert de pop rock a la Sala El Loco, amb 
Desgavell, Pirat’s Sound System i Sva-ters). Com a novetat, cal destacar els concerts amb la denominació Músics 

a l’àgora, on han actuat Quamlibet, Lydia Wellington, Rapsodes, Òscar Briz i Màrius Asensi i 21 Grams). I moltes 
altres activitats: degustacions de menjars i begudes típics (de les comarques de la Marina Alta, la Plana d’Utiel-
Requena i l’Horta Sud), cercavila (amb la Banda del Centre Instructiu Musical de Benimaclet), exposicions (“15 
anys de promoció lingüística a la UPV”, “Sendes i carenes” d’Enric Valor –a Alcoi– i de llibres de la Biblioteca sobre 
temes valencians), teatre (Lalomita Films), contacontes per a xiquets (Vicent Cortés a l’Escola Infantil), conferència 
(“Jaume I entre la història i la llegenda”, a càrrec d’Antoni Furió), presentació de l’obra El meu germà Pol amb 
Isabel-Clara Simó, i també, organitzat per la Biblioteca General i els Campus de Gandia i Alcoi, mostres (d’editorials 
i llibreries i de còmics), presentacions (de llibres i de còmics) i tallers (de creació de blocs, d’il·lustració i de poesia 
en valencià: Poliversos ).

Cinquè Concurs Universitari de Narrativa en Valencià Sambori:  15 obres presentades a la UPV. Segon premi: un  ●
alumne de la UPV (Xavier Adam, ETSA)

Col·laboració en el III Festival de Cinema en Valencià Inquiet, novembre de 2007: en les projeccions, els concerts,  ●
etc. 

Organització, entre l’APNL i el Campus d’Alcoi, de la XIII Jornada de Sociolingüística d’Alcoi, sobre “La planifica- ●
ció lingüística a Espanya i Europa. XXV anys de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià”, el 5 d’abril, al campus 
d’Alcoi, amb altres institucions i entitats coorganitzadores: l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), la Delega-
ció d’Alacant de l’Institut d’Estudis Catalans, la Coordinadora de l’Alcoià i el Comtat pel Valencià i el Centre Ovidi 
Montllor d’Alcoi, i amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alcoi. La Jornada ha tractat tres vessants: la gènesi i la 
valoració de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià en complir-se 25 anys de la seua aprovació, la situació jurídica 
i sociolingüística de diverses comunitats autònomes amb llengua pròpia i el multilingüisme a Europa, i ha comptat 
amb ponents de prestigi i representants del món acadèmic, com els següents: Rafael L. Ninyoles (sociòleg), Lluís 
Aguiló (AVL), Joan Melià (Universitat de les Illes Balears), Paula Kasares (Universitat Pública de Navarra), María 
Pilar García Negro (Universitat de la Corunya), Josep Palomero (AVL) i Miquel Strubell (Universitat Oberta de Cata-
lunya), i amb l’activitat ludicoreflexiva a càrrec de Llorenç Giménez.

Concerts de música en valencià en directe, coorganitzats amb la Universitat de València, als mesos d’octubre, no- ●
vembre, desembre, febrer i març, i un total de cinc concerts, amb dos grups per concert. Grups que hi han actuat: 
Whiskyn’s, The Garrofones, Gàtaca, El Corredor Polonès, Dept, Tinc Ladilles, Munlogs, Pinka, Plouen Catximbes i 
Lilit & Dionís. Col·laboració: Acadèmia Valenciana de la Llengua

Lliurament del III Premis Ovidi Montllor a la Música en Valencià, el 17 de juny, al paranimf de la UPV, amb la presèn- ●
cia de Joan Manuel Serrat, i molts altres músics i cantants en valencià
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Col·laboració en la tercera campanya “Llegir en valencià, per a conéixer-nos”, que organitza la Fundació Bromera  ●
per al Foment per a la Lectura en Valencià, des del 21 de juny, durant 7 setmanes, amb 14 llibres de temàtica diversa 
valenciana (art, esport, literatura, refranys i frases fetes, personatges històrics, gastronomia, espais naturals, etc.) i 
31 fitxes comarcals, en dos diaris (Levante i El Mundo).

Al campus de Gandia, i gràcies a una ajuda concedida per l’APNL, la Plataforma d’Estudiants de l’EPSG ha des- ●
envolupat un projecte amb dos exposicions, una fira gastronòmica del País Valencià, un cicle de cantautors (quatre 
concerts), un concert de rock i una obra de teatre.

Al campus d’Alcoi, cal esmentar la difusió interna entre els membres de la UPV de les activitats (teatre, música...)  ●
que s’organitzen a la ciutat d’Alcoi, per tal d’incentivar el seu coneixement i incardinar-se socialment amb la ciutat 
de la manera més gratificant i enriquidora.

9.8.1.3. Organització i participació en jornades i seminaris
Participació en les Jornades de Benvinguda dels alumnes de nou ingrès al campus de Gandia. ●

Impartició del Taller de Millora de l’Expressió Oral en la Docència en Valencià, a l’ICE, per fomentar i millorar l’ús del  ●
valencià en la docència.

Organització de la Trobada de Serveis Lingüístics Universitaris, de la Xarxa Vives d’Universitats (XVU) ( ● vegeu-ne 

la informació concreta dins de l’apartat d’activitats relacionades amb la XVU).

9.8.1.4. Campanyes i activitats de promoció del valencià
Campanya d’Incentivació de la Docència en Valencià:  ● Universitat en Valencià. Iniciativa de les cinc universitats pú-
bliques valencianes, que a la UPV es desenvolupa als campus de Vera, Gandia i Alcoi, durant els mesos de juny, juliol, 
setembre i octubre. Aquesta campanya s’inicia amb la inclusió als sobres de matrícula del calendari del curs acadèmic, 
que ofereix informació de les activitats de l’APNL, a més d’altres suports com la cartellística informativa pels campus. 
Des del moment de la matriculació, a les dependències de l’APNL dels diferents campus, es reparteixen obsequis als 
estudiants que han demanat docència en valencià (davantals, ventalls, memòries USB...) i diversos vocabularis per 
titulacions (botànica, art, fotoquímica, juridicoadministratiu, fotoquímica, informàtica, mineralogia, treball so-

cial, dret administratiu, telecomunicació, instrumentació electrònica, termodinàmica, projectes d’enginyeria, 

ciències dels aliments...). En aquest curs s’ha oferit una innovació: el globus de “Puja al globus del valencià”, que ha 
permès enlairar-se en vols captius com una experiència atractiva i lúdica. A més, en aquesta campanya s’informa als 
estudiants i professorat sobre la possibilitat de rebre i impartir les assignatures en valencià.

Campanya “Nosaltres t’ajudem”, en dues edicions (setembre i gener), amb la difusió, per mitjà d’un targetó informa- ●
tiu (al PDI, PAS, etc.) i altres mitjans (web de la UPV, web de l’APNL, tauler d’anunis, correu electrònic, RTV de la 
UPV, etc.) dels serveis que ofereix l’APNL i les convocatòries d’ajudes.

Calendari de 2008 de les universitats valencianes, amb el tema  ● Paisatges d’aigua, amb la inclusió de textos de 
poetes clàssics i contemporanis de tot l’àmbit lingüístic i imatges relacionades amb l’aigua: rius, llacs, salines, fonts, 
fauna, flora, mar, aqüeductes... S’han oferit els següents paisatges i motius: l’Albufera, el riu de la Sénia, el Prat de 
Cabanes, el Delta de l’Ebre, el Cervol, les Illes Columbretes, el Xúquer, el Túria, el penyal d’Ifac, el Fondo d’Elx, 
ses Salines d’Eivissa, les salines de Santa Pola, les llacunes de la Mata i Torrevella, la font de Sant Mateu... I s’ha 
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comptat amb la col·laboració inestimable d’Edicions Bromera i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, i també de 
Sàpiens Publicacions, les revistes Nat i Descobrir, l’Ajuntament de la Sénia i l’Ajuntament de Sant Mateu. 

Campanya “Bon dia”, adreçada al PDI i el PAS, amb l’objectiu de promoure l’ús del valencià, i amb la utilització de  ●
materials atractius i pràctics com el davantal i els barrets (amb els 40 anys), i, com a part essencial, la difusió de 
l’espot del Bon dia en TV i ràdio (a la RTV de la UPV i la web de l’APNL).

Elaboració i difusió del tríptic  ● Matricula’t en les assignatures de Valencià Tècnic, inclòs en els sobres de ma-
trícula del curs 2008-09, per  tal d’incentivar la matriculació en aquest tipus assignatures de lliure elecció impartides 
pel Departament de Lingüística Aplicada

Celebració del 9 d’Octubre amb una mocadorada, amb mostres de dolços i informació cultural sobre aquesta data  ●
històrica.

Campanya de suport a la docència en valencià, en dos eixos:  ● a) professorat que ha impartit almenys set anys de 
docència en valencià (lliurament de amb materials de suport i obres variades: La batalla d’Almansa, el Llibre de 

meravelles de Vicent Andrés Estellés, el Diccionai ortogràfic i de pronunciació del valencià, la Gramàtica 

normativa valenciana –ambdues obres de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua–, la Guia de drets lingüístics i 
el DVD Tenim paraula) i b) profesorat que imparteix actualment alguna assignatura, teòrica o pràctica, en valencià 
(al qual se le li ha lliurat un diccionari de coneixement general –el Diccionari ortogràfic i de pronunciació del 

valencià–, una gramàtica normativa –la Gramàtica normativa valenciana–, diversos diccionaris i vocabularis 
terminològics i una llista d’adreces electròniques per a accedir a obres terminològiques en línia o en PDF). En total 
s’han repartit més de 1.000 obres.

Campanya de suport a l’administració en valencià: 200 exemplars d’obres bàsiques per a la labor administrativa  ●
diària: el Manual de documents i llenguatge administratius, de les universitats valencianes; el Diccionari pràc-

tic d’ús del valencià i el Diccionari escolar valencià-castellà, castellà-valencià.

Al campus de Gandia s’ha desenvolupat la campanya  ● Al Campus de Gandia docència en valencià. Perquè 

ells volen, perquè tu vols, al gener, adreçada al PDI de les diferents titulacions, per  promoure la docència en 
valencià al campus

Suport a la cafeteria del campus de Gandia, amb la traducció dels menús. ●

Promoció del valencià en les activitats culturals dels dijous al campus de Gandia. ●

Assessorament als estudiants en matèria de drets lingüístics. ●

Diversos enviaments externs per a activitats de promoció (diverses peticions de material concedides: col·legis i  ●
instituts, Olimpíada de Literatura, material dels tallers organitzats per l’APNL a les Trobades, El disc dels músics 

i cantants en valencià 2007, etc.).

Proposta d’un protocol de normalització lingüística de les pàgines web oficials de la UPV, per garantir que totes les   ●
webs de la UPV (centres, departaments, instituts, serveis, àrees...) tinguen versió en valencià o que aquesta siga 
idèntica a la versió castellana.

Fruit de l’acord de col·laboració entre l’AVL i les universitats públiques valencianes s’ha treballat en la preparació  ●
de la traducció al valencià i l’edició d’obres de referència internacional per a universitaris, i en la preparació de 
l’enquesta per a les universitats valencianes sobre el desenvolupament del valencià.
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9.8.1.5. Difusió de materials a la comunitat universitària
Revista científica  ● Mètode, per a departaments i instituts d’investigació

Traductor corrector Salt 3.0 ●

Programes de la JQCV en paper i CD, a l’APNL, especialment als centres d’autoaprenentatge de valencià ●

Criteris lingüístics (per als usos institucionals de les universitats valencianes) ●

Carpetes i altres materials de promoció ●

Gripau ● , per als estudiants d’ensenyament secundari de tots els instituts valencians

Materials per a esdeveniments de la UPV com ara les Proves Cangur (Departament de Matemàtica Aplicada) ●

Llibres per a xiquets per a l’Escola Infantil de la UPV 180 llibres –en 9 maletins– de la col·lecció “Lletra màgica” (per  ●
a primers lectors), d’Edicions Bromera, amb 20 títols cadascun

L’obra  ● El rei conqueridor (Jaume I: entre la història i la llegenda) d’Antoni Furió –catedràtic d’història medieval 
de la Universitat de València–, publicat per Edicions Bromera, al Nadal

Lliurament del material de les Trobades a col·legis i instituts, segons les demandes que hi han arribat (Bolbaite,  ●
Riba-roja, la Pobla Llarga, etc.)

9.8.1.6. Activitats de promoció del valencià a la RTV de la UPV (col·laboració APNL i ARTV)
Difusió per mitjà dels informatius de la RTV, amb entrevistes, sobre les activitats de l’APNL (Bon dia, Sambori, Cine- ●
ma en valencià, Nosaltres t’ajudem, Setmana per la Llengua, Premis Ovidi Montllor...).

Programa propi  ● Escolta’m, on s’han difós també les activitats de promoció del valencià, amb entrevistes, notícies, 
música en valencià, etc.

Entrevistes en el programa  ● Politécnica, tal cual,  amb entrevistes i tertúlies (Cinema, Llegir en valencià, Setmana 
per la Llengua...).

Notícies en els informatius de la ràdio de la UPV. ●

Reportatges sobre diferents esdeveniments de promoció lingüística organitzats per l’APNL: Cinema, Setmana per  ●
la Llengua, entrevista a Maria del Mar Bonet, entrevista a Joan Manuel Serrat, Toti Soler, contacontes, exposició de 
cartells, etc.

Campanya Bon dia: reportatges, difusió de l’espot en TV, creació i difusió de la falca de ràdio... ●

Programa pilot del programa de TV  ● Cinc minuts de ciència, l’objectiu del qual és La difusió de la terminologia en 
valencià i la divulgació científica. El primer programa s’intitula: “El model ideal de Tosca del cimbori de la catedral 
de València”, de Rafael Soler, del Departament de Construccions Arquitectòniques, a l’Escola Tècnica Superior de 
Gestió en l’Edificació.

Enregistrament de la Trobada de Serveis Lingüístics de la Xarxa Vives d’Universitats, i reportatge sobre la Trobada. ●

Creació d’un arxiu audiovisual amb tot el material relacionat amb l’APNL i la promoció lingüística. ●

A més, cal esmentar el programa de ràdio Plèiades, d’emissió setmanal, produït i conduït per la Secció de Formació 
Lingüística de l’APNL (vegeu-ne més informació dins de  l’apartat de Formació). 
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9.8.1.7. Activitats relacionades amb la Xarxa Vives d’Universitats (XVU)
Oganització de la  XVI Trobada de Serveis Lingüístics Universitaris, 5 i 6 de juny, amb el tema  ● La comunicació. 
Que ha comptat amb conferències, comunicacions i taules redones amb representants de les universitats de la 
Xarxa Vives d’Universitats, i d’empreses de comunicació i diverses institucions (Acadèmia Valenciana de la Llengua, 
Generalitat Valenciana, Diputació de València, Generalitat de Catalunya, Institut Ramon Llull, Infonomia, etc.) i amb 
l’assistència de 86 persones inscrites –tècnics dels SL de la XVU, tècnics de comunicació i professors de la UPV, 
entre altres. 

Participació en la IV Lliga de Debat Universitari de la Xarxa Vives d’Universitats, del 23 al 26 d’abril, a la Universitat  ●
de les Illes Balears, amb un equip representant de la UPV, que va aconseguir, en una classificació global, el 5è lloc, 
segons el nombre de debats guanyats i els punts obtinguts, d’un total de 13 equips participants. 

Gestió, actualització i difusió del portal <www.llengua.info>. ●

Difusió de les activitats de la XVU:  publicació NEU ( ● ‘Novetats Editorials Universitàries’) impresa i en la versió 
electrònica  (NEU-e), Guia de cursos d’estiu, etc.

9.8.1.8. Estudi de les dades sociolingüístiques
Nivell de coneixements de valencià ●

Estudi de l’ús divers del valencià en campanyes, materials, retolació, etc. de la comunitat universitària ●

9.8.2. Secció de Formació Lingüística
Aquesta secció continua afrontant nous reptes en formació lingüística, alhora que desenvolupa la seua principal comesa: 
posar a l’abast dels membres de la comunitat universitària tots els mitjans necessaris perquè adquirisquen o perfeccionen 
l’ús de la llengua, per tal d’usar-la en les relacions acadèmiques, administratives i interpersonals. 

Aquest curs, com els anteriors, s’ha orientat a atendre les necessitats lingüístiques dels diferents col·lectius de la Univer-
sitat, per mitjà de l’especialització i la flexibilització de l’oferta. S’han realitzat cursos semipresencials de llengua, cursos 
d’atenció personalitzada per al PDI, cursos específics per al PAS i el PDI, i s’ha atés, assessorat i orientat els usuaris dels 
centres d’autoaprenentatge. 

9.8.2.1. Cursos generals 

Aquest any acadèmic, igual que en edicions anteriors, 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. Tal com s’ha fet els últims anys, s’ha combinat l’horari dels cursos; de 
manera que aquell nivell que en el primer quadrimestre oferíem al matí, en el segon quadrimestre, el proposàvem a la 
vesprada o en un horari diferent del primer, és a dir, una oferta variada per a cobrir les necessitats de tots aquells membres 
de la comunitat universitària que vulguen aprendre valencià. 

S’han fet tres convocatòries d’exàmens (setembre de 2007, gener de 2008 i juny de 2008).  La superació d’aquestes 
proves permet obtenir un certificat de llengua, que  es pot aportar com a mèrit en les contractacions, les oposicions i els 
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concursos de trasllat dins de la UPV. Les universitats valencianes han signat un conveni d’homologació dels títols i reco-
neixen també els expedits per altres administracions dels territoris de llengua compartida. Al mateix temps, els nostres 
certificats estan reconeguts per la Generalitat de Catalunya (Decret 152/2001 i Ordre PRE/228/2004) i pel Govern de les 
Illes Balears (Ordre de 17 de febrer de 2000 de la CEC) per a l’accés a la funció públlica en aquestes administracions, 
fet que ha facilitat que molts llicenciats i diplomats valencians puguen trobar un primer treball en aquestes comunitats 
autònomes en acabar els estudis.

Aquestes convocatòries, com sempre, comporten un nombre considerable de proves finals i de proves d’aprofitament. 

Cal destacar que, enguany, per primera vegada, s’ha pagat per inscriure’s en els cursos de valencià. El preu ha sigut de 
20 euros, que s’han tornat mitjançant un val, per la mateixa quantitat, a aquelles persones que han obtingut el certificat 
d’assistència (80% de les hores presencials+25 hores al CAV). Aquest val només es podia canviar per llibres en valen-
cià.

eVolució del Nombre de cursos de lleNgua geNeral per NiVell• 

La taula següent mostra l’evolució del nombre de cursos de llengua per nivell des del curs 2001-2002.

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 gene-
rals.

El seguiment és més personalitzat que en l’autoaprenentatge lliure. Les tutories es concerten amb l’assessor i s’estableixen 
en funció de la disponibilitat d’horaris del Centre i de la persona interessada. 

Són cursos anuals que combinen l’aprenentatge presencial (sessions de mitja hora setmanal 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 sis tutories de valencià,  que s’han impartit al campus de Vera.

curS 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
C. Orals 2 2 3 2 2 2 2
Elemental 2 2 2 2 2 2 3
Mitjà 6 8 8 6 6 6 6
Superior 4 4 4 4 4 4 3
Total 14 16 17 14 14 14 14



ServeiS
Àrea de Promoció i Normalització Lingüística

439

Nombre d’alumNes dels cursos d’ateNció persoNalitZada eN la coNVocatòria específica del pdi per • 
ceNtres 

Com es pot comprovar en la taula anterior, aquest curs s’ha mantingut el nombre d’inscripcions respecte al curs anterior. 

nombre d’alumneS inScritS en la convocatòria eSpecífica del pdi per nivell i per campuS

Nombre d’alumNes iNscrits per NiVell i per estameNt (pas, pdi i estudiaNts)• 

La taula següent mostra el nombre d’alumnes inscrits en els cursos de valencià per nivells i per col·lectiu (PAS, PDI i 
alumnes) durant els tres últims cursos acadèmics.

centre 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
EPS d'Alcoi 6 - - -
EPS de Gandia 3 3 - -
ETS d'Arquitectura 1 - - -
ETS d'Eng. Geodèsica Cartogràfica i Topogràfica 1 1 - 1
ETS d'Agrònoms - 3 - -
ETS d'Eng. de Camins, Canals i Ports - 1 - -
ETS d'Enginyers de Telecomunicació 1 1 1 1
ETS d'Enginyers Industrials 2 - 1 -
ETSE de Disseny - - 1 -
ETS de Gestió en l'Edificació 1 - - -
ETS d'Informàtica Aplicada 1 2 - 2
ETS del Medi Rural i Enologia - 1 - 1
Facultat  d'Administració  i Direcció d'Empreses 1 1 1 -
ETS d'Enginyeria del Disseny 1 1 - -
Facultat de Belles Arts 2 3 - -
Facultat d'Informàtica 2 3 2 -
Centres adscrits 1 - - 1
TOTAL 23 20 6 6

vera alcoi gandia total
Oral 1 0 0 1
Elemental 1 0 0 1
Mitjà 3 0 0 3
Superior 1 0 0 1
TOTAL 6 0 0 6



ServeiS
Àrea de Promoció i Normalització Lingüística

440

Igual que l’any passat, aquests cursos s’han impartit en modalitat semipresencial, 55 hores de classe i 25 d’assistència als 
centres d’autoaprenentatge. Els cursos dels nivells elemental i mitjà han sigut impartits per personal extern.

evolució del nombre de perSoneS inScriteS en elS curSoS generalS de valenciÀ deS de 1991-1992

Nombre de persoNes preseNtades a les proVes dels cursos geNerals i Nombre de persoNes aptes• 

Com que la Generalitat Valenciana no reconeix els certificats de les universitats, algunes persones assistents als cursos 
aprofiten la formació  de l’APNL i es presenten,  únicament, als exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements de 
València.

A continuació es mostra el nombre de persones presentades a les proves dels cursos generals corresponents a aquest 
curs i el nombre i el percentatge de persones aptes.

primer quadrimeStre

nombre de perSoneS apteS SegonS el tipuS d’aprenentatge triat 

alumnat 2005-2006 2006-2007 2007-2008
inScrit paS pdi eSt total paS pdi eSt total paS pdi eSt total
C. Orals 10 4 58 72 18 6 63 87 8 3 34 45
Elemental 26 8 57 91 39 17 41 97 15 4 46 65
Mitjà 41 7 208 256 124 40 260 424 61 19 204 284
Superior 22 10 121 153 66 47 73 186 29 10 71 110
Total 99 29 460 588 247 110 437 794 113 36 355 504

91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08

60 167 328 406 474 522 480 633 441 470 592 563 671 651 588 794 504

preSentatS apteS % no apteS %
C. Orals 9 9 100,00 0 0,00
Elemental 15 8 53,33 7 46,66
Mitjà 51 22 43,13 29 56,86
Superior 23 14 60,86 9 39,13
Total 98 53 54,08 45 45,92

preSentatS apteS % no apteS %
Tutories 0 0 0,00 0 0,00
Cursos 75 41 54.7 34 45.33
CAV 6 3 50,00 3 50,00
Títol equivalent 16 8 50,00 8 50,00
Valencià Tècnic 1 1 100,00 0 100,00
Total 98 53 54,08 45 45.92
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Segon quadrimeStre

nombre de perSoneS apteS SegonS el tipuS d’aprenentatge triat

total curS

nombre de perSoneS apteS SegonS el tipuS d’aprenentatge triat

Com es pot veure en la taula, els resultats de les tres opcions d’aprenentatge de llengua (tutories, cursos i autoaprenen-
tatge) són similars. Per tant, podem afirmar que les tres són igual de valides per a obtenir bons resultats. 

En aquesta altra taula es comparen les xifres totals del curs acadèmic 2007-2008 amb els resultats dels cursos 
anteriors.

preSentatS apteS % no apteS %
C. Orals 6 6 100,00 0 0,00
Elemental 14 13 92,90 1 7,14
Mitjà 70 29 41,40 41 58,57
Superior 26 14 53,80 12 46,15
Total 116 62 53,50 54 46,55

preSentatS apteS % no apteS %
Tutories 1 1 100,00 0 0,00
Cursos 96 47 48.96 49 51.04
CAV 10 6 60,00 4 40,00
Títol equivalent 9 8 88,90 1 11,11
Valencià Tècnic 0 0 0,00 0 0,00
Total 116 62 53,50 54 46.55

preSentatS apteS % no apteS %
Tutories 0 0 0,00 0 0,00
Cursos 75 41 54.7 34 45.33
CAV 6 3 50,00 3 50,00
Títol equivalent 16 8 50,00 8 50,00
Valencià Tècnic 1 1 100,00 0 100,00
Total 98 53 54.08 45 45.92

preSentatS apteS % no apteS %
C. Orals 15 15 100,00 0 0,00
Elemental 29 21 72,42 8 27,58
Mitjà 121 51 41,15 70 57,85
Superior 49 28 57,14 21 42,86
Total 214 115 53,70 99 46,26
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P: presentats. A: aptes. NA: no aptes

Si ens fixem en la gràfica anterior, podem comprovar que el percentatge total d’aptes ha sigut similar a l’any anterior.

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 sis anys el Curs de Valencià per a Estrangers.

S’hi han inscrit 15 alumnes, que els hem inclòs en els nivells orals. Aquests  procedien d’Itàlia, Veneçuela, Mèxic, Colòm-
bia, França, Alemanya, Estats Units, Anglaterra, Finlàndia, Rússia. Com es pot observar, l’origen dels estudiants és molt 
variat i això potencia l’intercanvi cultural i lingüístic, i 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 pro-
ducció orals. 

2005-2006 2006-2007 2007-2008
p a % na % p a % na % p a % na %

C. Orals 31 27 87,1 4 12,9 18 18 100 0 0 15 15 100 0 0

Elemental 26 22 84,61 4 15,49 39 27 69,23 12 30,77 29 21 72,42 8 27,58

Mitjà 108 66 61,1 42 38,9 150 72 48 78 52 121 51 41,15 70 57,85

Superior 49 31 63,26 18 36,74 67 48 71,6 19 28,4 49 28 57,14 21 42,86

Total 214 146 68,22 68 31,78 274 165 60,2 109 39,8 214 115 53,74 99 46,26

C. Orals Elemental Mitjà Superior Total

87
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61 63
68

100

69

48

72

60

100

72

41

57
54

2005-2006 2006-2007 2007-2008



ServeiS
Àrea de Promoció i Normalització Lingüística

443

expedició de diligèNcies d’assistèNcia i de certificats d’aprofitameNt• 

S’han expedit 195 diligències d’assistència i 115 certificats d’aprofitament, en un format personalitzat per a cada un dels 
graus. 

9.8.2.4. Cursos específics per al PAS

Tenint en compte la necessitat de formació específica que té aquest col·lectiu, enguany, a través del Pla de Formació per 
al PAS, hem oferit dos cursos, Curs de Llenguatge Administratiu (Mòdul I i II) i Correcció de Textos Orals i Escrits en els 
Mitjans de Comunicació, els quals no s’han arribat a impartir per falta de matrícula. 

9.8.2.5. Tallers per al PDI

Per tal de continuar donant resposta a noves demandes de formació del PDI, hem oferit set tallers a través de l’ICE, dels 
quals n’hem impartit dos: 

Recursos informàtics per a l’ús del valencià, impartit al campus d’Alcoi. ●

Millora de l’expressió oral per a la docència en valencià, impartit al campus de Vera. ●

9.8.2.6. Centre d’Autoaprenentatge de Valencià (CAV)
El Centre d’Autoaprenentatge es constitueix com una alternativa més, dins l’ampli ventall de possibilitats de què disposen 
els membres de la UPV interessats a aprendre i/o perfeccionar l’ús de la llengua. És un espai en què l’usuari troba una sèrie 
de recursos i de materials, ordenats i classificats, i un assessor que l’orienta i aconsella. Els centres d’autoaprenentatge 
són útils tant per a les persones que els utilitzen com a únic sistema d’aprenentatge com per a les que assisteixen a clas-
ses de llengua. 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 intenta adquirir les obres més 
recents en valencià. Els usuaris disposen d’un horari fix d’assessorament lingüístic personalitzat per part dels tècnics.

préStec domiciliari de material del cav

Encara que s’ha observat un increment notable s’assistència als centres fora dels mesos habituals, l’índex màxim 
d’assistència continua registrant-se durant els mesos de gener, abril, maig, setembre, octubre i novembre, mesos que 
coincideixen amb les proves de l’APNL i de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. 

cav llibreS cd dvd vhS reviSteS
VERA 405 34 104 4 30
GANDIA 63 - 33 - -
ALCOI 38 - 2 - -
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nombre d’uSuariS que S’han fet el carnet del centre d’autoaprenentatge

Encara que no s’han tramitat tants carnets d’usuaris nous com l’any passat, s’ha observat un major nombre d’hores 
d’assistència d’usuaris que ja tenien el carnet d’anys anteriors. Al campus de Vera s’han registrat 2900 assistències i 6000 
hores de treball.

On s’aprecia un increment de nous usuaris respecte a l’any passat és al campus d’Alcoi.

nombre de nouS uSuariS regiStratS per eStament durant el curS 2007-2008

relació de treballs preseNtats i corregits duraNt el curs 2007-2008 al campus de Vera• 

La correcció de treballs escrits que es deixen a les safates del centre o que hi arriben per correu electrònic és un servei 
consolidat al CAV. En aquest curs, igual que en els anteriors, hi ha hagut usuaris que han demanat consultes personalit-
zades 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.

86

303

371

324 320 318

229

81 84
97

90

31 27 46

95

50 49
48

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004- 2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

VALENCIA ALCOI GANDIA

cav eSt. paS pdi altreS deSconegut total
VERA 153 37 9 16 14 229
ALCOI 45 1 - - - 46
GANDIA 41 1 3 3 - 48
TOTAL 239 39 12 19 14 323

curS valència alcoi  gandia total
2001-2002 86 81 - 167
2002-2003 303 84 - 387
2003-2004 371 97 - 468
2004- 2005 324 90 95 509
2005-2006 320 31 50 401
2006-2007 318 27 49 394
2007-2008 229 46 48 323
TOTAL 1.951 456 242 2.649
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treballS preSentatS per nivellS

grups de coNVersa • 

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 semipresencials.  

Els grups de conversa són el pont d’unió entre el treball presencial a l’aula i les activitas al CAV.  Els mateixos aprenents 
així ho consideren. Per a ells és l’espai idoni perquè es desenvolupen oralment, i d’una manera més profunda, els temes 
proposats a l’aula.

Pel que fa als materials, cal destacar que els usuaris, animats pel professorat, a banda de triar els temes dels textos, 
també han preparat propostes de textos per al grup de conversa. Els aprenents comptaven amb l’assessorament de les 
tècniques lingüístiques del CAV durant el procés de preparació del text. Amb aquesta iniciativa, els assistents han desen-
volupat diferents estratègies de treball, a més d’augmentar-ne l’autonomia.

A més, cal afegir-hi que s’ha consolidat l’assistència de molts antics alumnes que es preparen per a les oposicions de se-
cundària i, que, com en altres anys, han aprofitat aquestes classes per preparar la prova de requisit lingüístic de valencià 
per a les esmentades proves.

nombre de matrículeS delS grupS de converSa

9.8.2.7. Elaboració de materials per a l’aprenentatge de llengua

Cada curs s’elabora material didàctic nou per als cursos semipresencials i per a l’autoaprenentatge, a fi d’oferir el màxim 
de recursos a aquelles persones que vulguen aprendre llengua. 

Fa dos anys vam posar en marxa el programa radiofònic Plèiades, una activitat oral sobre temes diversos, amb l’objectiu que 
l’audiència de la UPV Ràdio millorara la seua competència lingüística i ampliara els seus coneixements sobre la realitat actual.

curS oral elemental mitjÀ Superior adminiStratiu total
2003-2004 29 125 26 180
2004-2005 47 99 43 189
2005-2006 80 512 769 360 1.721
2006-2007 232 31 137 340 740
2007-2008 120 45 106 374 10 655

curS valència alcoi gandia total
2002-2003 90 13 - 103
2003-2004 67 - - 67
2004-2005 73 - 9 82
2005-2006 80 - 9 89
2006-2007 89 - 9 98
2007-2008 94 - 7 101
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El projecte Plèiades pretén ser una proposta diferent i atractiva per a un ampli públic. A més més , respon als reptes 
d’innovació de la UPV i supleix la manca de programes en valencià en les emissores valencianes de ràdio. Des del seu 
inici, s’han emés 54 programes en directe, una selecció dels quals es pot trobar en el web de l’APNL, secció de Formacio 
(CAV). 

Aquesta iniciativa ha tingut una valoració molt positiva per part de la comunitat universitària i de l’audiència de la ràdio de 
la UPV.

A banda de l’elaboració setmanal del programa radiofònic, aquesta secció està treballant en els continguts d’unes ses-
sions multimèdia sobre aspectes puntuals de la llengua a fi de difondre’ls a través de la plataforma de suport a la docència 
PoliformaT. 

Contínuament s’actualitzen els continguts de la pàgina web del CAV, que vam posar en  funcionament ara fa sis 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/apnl>, abans <http://www.upv/cav>, es troba informació sobre el 
Pla de Formació Lingüística de manera detallada i estructurada –amb les últimes novetats– i gran part del material del 
CAV en format electrònic (fitxes d’activitats autocorrectives, programes didàctics, dictats, enllaços d’interés…).

9.8.2.8. Jornades i ponències

assistèNcia a trobades• 

XVI Trobada de Serveis Lingüístics Univeristaris, organitzada per l’Àrea de Promoció i  Normalització Lingüística de la 
UPV. València 5 i 6 de juny de 2008.

Jornada sobre el Català i l’Espai Europeu d’Educació Superior. Una Llengua Competitiva en un Entorn Multilingüe, orga-
nitzada per la Secretaria de Política Lingüística. Barcelona, 27 de febrer de 2008.

II Jornada sobre la Presència del Valencià en l’Àmbit Audiovisual, organitzada per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. 
València 17 d’abril de 2008.

XIV Trobada de Centres d’Autoaprenentatge. Barcelona 16 de maig de 2008

participació eN la xiV trobada de ceNtres d’autoapreNeNtatge• 

El 16 de maig de 2008 ha tingut lloc la XIV Trobada de Cen-
tres d’Autoaprenentatge,  el tema central de la qual ha sigut 
l’autoaprenentatge,  la distància i  la virtualitat. 

Hem presentat una comunicació sobre les possibilitats didàctiques 
que ofereix el programa de ràdio Plèiades. Aquesta comunicació, 
que duia per títol Plèiades: un programa radiofònic de producció 
pròpia amb finalitat didàtica, ha tingut molt bona valoració per 
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part dels assistents a la Trobada. La iniciativa i la realització del programa de ràdio ha tingut molt bona acollida per part 
dels assistents i de l’organització, que ens ha felicitat personalment per aquesta tasca tan innovadora.

També hem exposat en la mostra de materials els dictats en línia i en CD, que vam enregistrar  l’any 2006.

participació eN la xVi trobada de serVeis liNgüístics uNiVersitaris• 

S’ha presentat una comunicació del programa radiofònic Plèiades, en el seu vessant de promoció lingüística i cultural, 
que duia per títol Plèiades: un programa radiofònic de promoció del valencià.

9.8.2.9. Col·laboracions 

Durant aquest curs s’ha intensificat la col·laboració amb la resta d’universitats valencianes i les universitats dels territoris 
de llengua compartida. Fruit d’això són els programes que s’estan elaborant sobre l’adaptació dels nivells del pla curri-
cular de valencià de les universitats al Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, 

avaluar (MECR).

Després de fer diverses propostes, s’estableix un sistema acreditatiu de sis certificats que corresponen als nivells se-
güents: 

9.8.2.10.  Informació 
La majoria de les consultes que s’atenen al Centre d’Autoaprenentatge es realitzen personalment o a través del telèfon. 
També ha augmentat últimament el nombre de consultes trameses per correu electrònic. El centre disposa d’horari de 
dilluns a divendres, de 10 a 14, i de dilluns a dijous, de 16 a 20.30 hores.

Les consultes de tipus informatiu es refereixen a:

Informació i divulgació dels diferents materials que hi ha per a aprendre valencià. ●

Informació sobre les homologacions dels diferents certificats. ●

Informació sobre les proves de la JQCV i de l’APNL. ●

Referent a les consultes lingüístiques, s’atenen, entre altres, des de qüestions de lèxic i de fraseologia fins a dubtes orto-
gràfics, morfològics i sintàctics, passant per aspectes estilístics, de convencions i de redacció de documents.

nivellS del mecr certificatS univerSitariS propoSta de la jqcv
Usuari/ària bàsic A1 Inicial A1 Sense certificat
Usuari/ària bàsic A2 Bàsic A2 Oral A2
Usuari/ària independent B1 Elemental B1 Elemental B1
Usuari/ària independent B2 Intermedi B2 Sense certificat
Usuari/ària experimentat C1 Suficiència C1 Mitjà C1
Usuari/ària experimentat C2 Superior C2 Superior C2
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nombre de conSulteS lingüíStiqueS i informativeS ateSeS al cav del campuS de vera

9.8.2.11. Altres activitats 
Elaboració de material informatiu sobre el Pla de formació lingüística i els centres d’autoaprenentatge de valencià. ●

Adquisició de  llibres  i pel·lícules per al servei de préstec del CAV. ●

Gestió administrativa del CAV: control d’assistència dels usuaris del CAV i dels alumnes dels cursos, expedició de  ●
certificats provisionals d’assistència i d’aprofitament, expedició de carnet dels usuaris, control d’eixides i entrades 
de material etc.

Aquesta oferta àmplia i variada, composta per un gran nombre d’activitats: cursos generals de llengua, tutories per al PDI, 
cursos per a estrangers, cursos específics per al PAS i el PDI, programes de ràdio, autoformació multimèdia i els centres 
d’autoaprenentatge amb tots els serveis que inclouen, juntament amb un ampli horari, facilita que els membres de la UPV 
tinguen cobertes gran part de les  seues necessitats lingüístiques.

9.8.3. Secció d’Assessorament Lingüístic
objectius• 

El repte fonamental a què s’enfronta la Universitat a l’hora de fer un ús correcte i adequat de la llengua és el de combinar 
el màxim rigor lingüístic i formal (plenament exigible en un àmbit universitari) amb la màxima eficàcia comunicativa dels 
textos, segons els usos i els contextos a què vagen destinats. Així, la finalitat d’aquesta secció és proporcionar als mem-
bres de la comunitat universitària de la UPV un assessorament i unes eines que els faciliten usar un valencià que estiga 
a l’alçada del que s’espera d’una universitat com la nostra, que es proposa estar sempre a l’avantguarda del coneixement 
i de la transmissió d’aquest. 

En concret, aquesta secció de l’APNL ofereix assessorament lingüístic general, terminològic i de llenguatge administratiu 
als diferents col·lectius que integren la comunitat de la UPV (PAS, PDI i alumnat) per tal de garantir la correcció lingüística 
i l’adequació estilística i formal dels textos de caràcter administratiu, cientificotècnic i informatiu. Concretament, posa a 
disposició de les persones interessades les possibilitats següents: 

lingüíStiqueS informativeS total
Setembre 70 390 460
Octubre 88 170 258
Novembre 80 240 320
Desembre 50 125 175
Gener 105 350 455
Febrer 60 300 360
Març 30 200 230
Abril 40 324 364
Maig 130 345 475
Juny 97 402 499
Juliol 30 236 266
TOTAL 780 3.082 3.862
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Correcció: ●  revisió lingüística completa a fi que els escrits en valencià tinguen una correcció i adequació lingüística 
suficients.

Traducció: ●  reproducció en valencià dels textos escrits en castellà. Aquesta traducció cerca l’exactitud de les equiva-
lències semàntiques i terminològiques, alhora que es busca la naturalitat en el llenguatge i l’adequació de l’estil.

Assessorament lingüístic: ●  resolució de dubtes terminològics, lèxics, sintàctics, d’estil, etc.; de convencions gràfi-
ques (signes de puntuació, usos dels diferents tipus de lletra, majúscules i minúscules, abreviacions, expressions 
numèriques, etc.); de criteris de traduïbilitat dels noms; bibliogràfic (diccionaris, vocabularis específics, manuals, 
gramàtiques, models de documents, etc.), i informàtic (traductors, verificadors, correctors ortogràfics, etc.). 

 L’assessorament lingüístic també comporta la difusió de la terminologia: bases de dades terminològiques, bancs de 
neologismes..., i la divulgació dels Criteris lingüístics per als usos institucionals de les universitats valencianes i 
del Manual de documents i llenguatge administratius elaborat per les universitats valencianes.

Disseny de documents: ●  referit sobretot a la documentació administrativa de la UPV, que és necessari actualitzar i 
modernitzar, i, sobretot, normalitzar en valencià. També comporta l’establiment d’un disseny estandarditzat en els 
impresos i formularis de la UPV.

Edició de materials: ●  correcció i traducció de manuals docents, diccionaris, vocabularis, lèxic terminològic, etc. de 
suport a la docència en valencià, dins del marc de la 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”, com a suport al professorat perquè aquest puga facilitar a l’alumnat materials docents en valencià.

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. 

En les taules següents es pot comprovar 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 públics; resolucions diverses; actes; 
sol·licituds; certificats i diplomes; aplicacions informàtiques; catàlegs, butlletins i publicacions; articles i notícies; tríptics 
i díptics informatius; memòries; rètols; textos de webs; llibres; apunts; pràctiques; tesis; tesines, i projectes finals de 
carrera.
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9.8.3.2. Traducció

La APNL tradueix anualment al valencià un nombre elevat de documents de caràcter administratiu, informatiu o acadèmic, 
com es pot deduir de l’anàlisi de les taules. 

Es tracta bàsicament de la documentació següent: cartes i comunicats; invitacions; textos personals (pròlegs, introduc-
cions, presentacions); textos d’exposicions i actes diversos; convocatòries, nomenaments de tribunals, perfils profes-
sionals 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; cartells i rètols; webs; llibres; apunts; pràctiques; tesis; tesines, i projectes finals de 
carrera.
procedència delS documentS adminiStratiuS (juliol 2007-juny 2008) correcció pÀgineS traducció pÀgineS 
ServeiS
Agència de la Qualitat, Estudis i Planificació 5 321
Àrea de Biblioteca i Documentació Científica 7 27
Àrea del Centre de Cooperació al Desenvolupament (CCD) 17 9
Àrea d'Informació 1.144 66
Àrea de Promoció i Normalització Lingüística (APNL) 314 38
Àrea de Ràdio i Televisió 4 3
Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicació (ASIC) 8 928
Àrea Jurídica 5
Editorial UPV 1 11
Fons de Patrimoni Artístic 7
Fundació INNOVA 3
Fundació Servipoli 11
Institut de Ciències de l'Educació (ICE) 3 112
Secció sindical de CC.OO. a la UPV 11
Servei d'Alumnat 9 19
Servei d'Estudis i Planificació (SEP) 2 7
Servei de Recursos Humans 3 267
Servei Integrat d'Ocupació (SIO) 8 284
Servei Integrat de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) 18
Unitat de Formació per a l’Adm. i els Serv. Univ. (UFASU) 9 86
Altres 59 37
Subtotal 1.600 2.263
òrganS de govern
Consell Social 27
Gerència 40
Rectorat 26 34
Vicerectorats 175 1.125
Subtotal 201 1226
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procedència delS documentS adminiStratiuS (juliol 2007-juny 2008) correcció pÀgineS traducció pÀgineS 
eScoleS
Escola Politècnica Superior d’Alcoi (EPSA) 4
Escola Politècnica Superior de Gandia (EPSG) 15 229
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura (ETSA) 8 9
Escola Tècnica Sup. d'Eng. Agrònoms (ETSEA) 28
Escola Tècnica Sup. de Gestió en l’Edificació (ETSGE) 15
Escola Tècnica Sup. d'Eng. Geod., Cart. i Top. (ETSEGCT) 20
Escola Tècnica Sup. d'Enginyeria del Disseny (ETSED) 161
Facultat de Belles Arts (FBA) 47
Facultat d'Informàtica (FI) 28
Subtotal 51 513
TOTAL 1.852 4.002

procedència delS documentS cientificotècnicS (juliol 2007-juny 2008) correcció pÀgineS traducció pÀgineS 
Dep. de Biologia Vegetal 200
Dep. de Construccions Arquitectòniques 1
Dep. de Comunicacions 409
Dep. de Comunicació Audiovisual, Doc. i Història de l’Art 297 61
Dep. de Conservació i Restauració de Béns Culturals 158
Dep. d’Ecosistemes Agroforestals 22
Dep. de Dibuix 55
Dep. d’Economia i Ciències Socials 152 6
Dep. d’Enginyeria Electrònica 400 279
Dep. d’Enginyeria Gràfica 170
Dep. d’Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient 20
Dep. d’Enginyeria Mecànica i de Materials 473
Dep. d’Enginyeria de Sistemes i Automàtica 72
Dep. d’Escultura 421 72
Dep. de Màquines i Motors Tèrmics 1
Dep. d’Expressió Gràfica Arquitectònica 1
Dep. de Física Aplicada 603
Dep. d’Informàtica de Sistemes i Computadors 311 155
Dep. de Matemàtica Aplicada 214 2
Dep. d’Organització d’Empreses 450 204
Dep. de Pintura 2
Dep. de Producció Vegetal 119
Dep. de Química 135
Dep. de Sistemes Informàtics i Computadors 12
Dep. de Tecnologia d’Aliments 18 2
Escola Politècnica Superior de Gandia (EPSG) 381 221
Escola Tècnica Sup. de Gestió en l’Edificació (ETSGE) 1
Escola Tècnica Sup. del Medi Rural i Enologia (ETSMRE) 100
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9.8.3.3. Assessorament

Assessorament lingüístic (dubtes lèxics i gramaticals), terminològic, d’estil (adequació estilística i formal dels textos de 
caràcter administratiu o docent), de llenguatge juridicoadministratiu i de disseny i estructura de tota classe de documents 
administratius. També bibliogràfic (diccionaris específics, manuals de l’especialitat concreta, etc.) i informàtic (traductors, 
verificadors, correctors ortogràfics, etc.). 

Les consultes, per tant, responen a tipologies variades, però moltes es refereixen al lèxic i, més en concret, al lèxic es-
pecífic dels diferents camps tècnics i científics. És important destacar que, en resoldre les qüestions que es plantegen, 
s’intenta, a més, proporcionar a cada usuari aquells instruments lingüístics i terminològics (siga en paper, en format elec-
trònic o en línia) que l’ajuden a orientar-se en el futur, per tal de facilitar-li una major autonomia en l’ús de la llengua.

9.8.3.4. Normalització documental

Una de les principals preocupacions de qualsevol administració pública ha de ser modernitzar-se per a poder oferir un 
servei eficaç. La redacció i el disseny de documents constitueixen un aspecte molt important d’aquesta modernització. 
L’establiment de criteris de disseny i redacció de la documentació que genera una administració es converteix en un su-
port essencial per al seu bon funcionament.

Les universitats valencianes han elaborat el Manual de documents i llenguatge administratius, publicació que intenta 
actualitzar el llenguatge administratiu i adaptar-ho a una societat 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.

Per això, una de les funcions de l’APNL és que tota la comunitat universitària tinga disponible una versió en valencià de 
qualsevol formulari. I que, al mateix temps, aquests nous documents tinguen un disseny estandarditzat. 

9.8.3.5. 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:

procedència delS documentS cientificotècnicS (juliol 2007-juny 2008) correcció pÀgineS traducció pÀgineS 
Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses (FADE) 57
Facultat de Belles Arts (FBA) 604 11
Màster en Direcció de Cooperatives Agràries 103
Total 4.374 2.601
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1. Característiques diferencials del llenguatge juridicoadministratiu.

2.  Aspectes lingüístics a considerar dins del llenguatge administratiu.

3.  Qüestions ortogràfiques que convé conèixer.

4.  Aspectes de morfosintaxi que cal tenir en compte.

5.  Terminologia i fraseologia específica.

6.  La redacció i el disseny dels documents administratius.

7. Pràctica dels diferents models de documents.

9.8.3.6. Manuals docents en valencià

La taula següent recull el total de manuals docents corregits que es van acollir a les ajudes per a l’elaboració de manuals 
universitaris en valencià, i que es publicaran en breu en la col·lecció “Monografies de la Universitat Politècnica de València 
sobre ciència, tecnologia i art”. 

departament títol
Departament de Matemàtica Aplicada Pràctiques de matemàtica discreta
Centre Multidisciplinari de Modelació de Fluids Terminologia hidràulica multilingüe
Departament de Producció Vegetal Viticultura. Plagues II
Departament d’Enginyeria Elèctrica Teoria i problemes d’anàlisi de xarxes

Departament d’Organització d’Empresa
Administració i direcció d’organitzacions. Una visió huma-
na

Departament de Conservació i Restauració de Béns 
Culturals

Conservació i restauració de pintura mural: arrencaments 
i trasllat a nous suports, reintegració i conservació preven-
tiva

Departament d’Economia i Ciències Socials Gestió comptable i fiscal per a l’administració pública

Departament d’Enginyeria Mecànica i de Materials
La tècnica oleohidràulica. Tom 2. La tècnica oleohidràulica 
aplicada al banc d’assajos
Estructura cristal·lina

Departament d’Enginyeria Mecànica i de Materials Transformacions de fase
Departament d’Enginyeria Mecànica i de Materials Alteracions i deteriorament en la pintura mural
Departament de Conservació i Restauració de Béns 
Culturals Dibuix i disseny

Departament d’Expressió Gràfica en l'Enginyeria Ecosistemes mediterranis
Departament de Biologia Vegetal Fonaments matemàtics II
Departament de Matemàtica Aplicada 14
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9.8.4. Gràfiques sobre el coneixement del valencià i la demanda de la docència

9.8.4.1. Nivell de coneixements de valencià
ETSEA

ETSA

ETSECCP

ETSEI

ETSED

ETSMRE

ETSEGCT

ETSGE

ETSIAp

EPS Alcoi

FBA

FADE

FI

EPS Gandia

ETSET

ICE

TOTALS

72,41
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67,54

70,13

69,18

72,10

74,18

65,21

71,13

73,45

61,45

68,71

75,62

77,14

66,90

90,79

70,05

40,93

36,15

38,72

40,40

37,86

37,42

38,02

35,24

36,69

39,83

31,28

35,55

43,19

49,53

43,69

62,86

40,11

64,62

52,57

58,46

62,67

60,19

61,92

62,97

56,97

62,83

65,08

53,50

59,86

69,94

69,62

61,49

83,23

62,00

43,49

39,80

41,62

43,00

42,19

44,86

44,51

40,80

40,37

50,62

36,00

39,60

45,31

54,88

45,73

71,57

44,76

Entén Bé (%) Escriu Bé (%) Llegeix Bé (%) Parla Bé (%)
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9.8.4.2. Demanda de docència en valencià i en castellà

9.8.4.3. Evolució de la demanda de docència
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10.1. Fundació CEDAT
10.1.1. Informació, atenció, assessorament, divulgació i sensibilització en la comunitat universitària

Elaboració del cens anual i anàlisi de les necessitats dels estudiants amb discapacitat matriculats a la UPV. ●

Suport, assessorament i seguiment als estudiants amb discapacitat, professorat i personal laboral. ●

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 Universi- ●
tat, 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.

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 censats i exalumnes de la UPV i la seua possible inserció al  ○
mercat de treball.

Manteniment de la borsa de treball de persones amb discapacitat externes a la UPV en diverses empreses  ○
valencianes.

Promoció i canalització de les ofertes de treball rebudes. ●

Entrevista personalitzada a l’alumnat de nou ingrés matriculat en el curs 2007-2008 amb els resultats següents: ●

10.1.2. Dades estadístiques
Distribució per escoles
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escolA

Nre. AlumNes 
mAtriculAts curs 

07-08
EPS d’Alcoi 14
EPS de Gandia 9
Facultat de Belles Arts 40
ETSE Agrònoms 5
ETS d’Arquitectura 27
ETSE Industrials 10
ETSE Topògrafs 3
ETSI Camins 3
ETSE Telecomunicacions 8
ETS de Gestió en l’Edificació 15
ETS del Medi Rural i Enologia 8
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Distribució segoNs sexe

Distribució per curs
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escolA

Nre. AlumNes 
mAtriculAts curs 

07-08
ETS d’Enginyeria del Disseny 30
ETS d’Informàtica Aplicada 23
Facultat d’Informàtica 8
Facultat d’ADE 23
Sense dades 3
TOTAL 230

sexe Nre. AlumNes
Dones 90
Homes 140
TOTAL 230

Dones
39,13%

Homes
60,87%

1r
19,28%

2n
20,18%

3r
28,25%

4t
11,66%

5è
15,70%

6è
0,45%

Doctorat
4,04%

Sense dades
0,45%

curs Nre. AlumNes
1r 43
2n 45
3r 63
4t 26
5è 35
6è 1
Doctorat 9
Sense dades 1
TOTAL 230
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Distribució per grAu De DiscApAcitAt

Distribució per tipus De DiscApAcitAt

10.1.3. Formació
Curs de Formació de Voluntariat sobre Intervenció en Persones amb Discapacitat per a promoure la participació i im- ●
plicar activament l’entorn més pròxim a l’estudiant amb discapacitat en les tasques d’ajuda quotidiana. Amb aquests 
programes de formació es dota els voluntaris dels coneixements necessaris per a realitzar la seua funció.
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<33 %
5,70%

33-64 %
71,05%

>65 %
23,25%

grAu De miNusvAliDesA
Nre. 

AlumNes
<33% 13
33-64% 162
>65 53
TOTAL 230

Sensorial visual
10,00%

Sensorial auditiva
4,35%

Motòrica
22,17%

Manipulativa
3,48%

Multidiscapacitat
6,96%

Altres
20,00%

Desconeguda
33,04% tipus De DiscApAcitAt

Nre. 
AlumNes

Sensorial visual 23
Sensorial auditiva 10
Motòrica 51
Manipulativa 8
Multidiscapacitat 16
Altres 46
Desconeguda 76
TOTAL 230
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1a edició: del 24 de setembre al 3 d’octubre de 2007 (40 h) ○

2a edició: del 3 al 12 de març de 2008 (40 h) ○

Curs Mediació ERCOVA 24 d’abril 2007 ●

10.1.4. Convenis i acords
Pròrroga dels convenis amb clàusula automàtica signats en l’exercici anterior. ●●

10.1.5. Jornades, congressos i seminaris
Jornada d’acolliment a l’alumnat de nou ingrés. Escola Tècnica Superior d’Enginyers Agrònoms. 13 de setembre de  ●
2007

Assistència i participació en la reunió del Projecte VOCA II. Lituània, 19 al 23 de setembre de 2007 ●

Participació en el Congrés de l’Advocacia Espanyola. Taula redona sobre la discapacitat i l’exercici del dret. Sara- ●
gossa, 27 al 29 de setembre de 2007

Participació en l’Escola Vicent Redolat (UGT-PV). Taula redona: “El acoso laboral y la nueva ley orgánica 3/2007”.  ●
3 d’octubre de 2007

Jornada de clausura del Projecte ERCOVA. Alacant, 25 d’octubre de 2007 ●

XII Reunió del Reial Patronat sobre Discapacitat – III Congrés Nacional sobre Universitat i Discapacitat. Universitat  ●
de Saragossa. 25 i 26 d’octubre de 2007

Assistència al congrés d’accessibilitat i turisme. Orpesa, 21-23 de novembre de 2007  ●

Participació en les Jornades d’Advocats Laboralistes. Les noves prestacions. Ciutat de la Justícia. València, 23 i 24  ●
de novembre de 2007 

Reunió del Consell Autonòmic de Fundacions. Elx, 28 de novembre de 2007  ●

Participació en la Jornada de COCEMFE. Fira València, 30 de novembre de 2007  ●

Presentació del Pla d’Accessibilitat d’Aranjuez, 30 de novembre de 2007  ●

Jornada de clausura del Projecte ERCOVA. Castelló de la Plana, 12 de desembre de 2007  ●

Participació en una taula redona sobre accessibilitat de la revista  ● TECNO. València, 10 de gener de 2008

Participació en la Jornada sobre Dependència i la seua Repercussió en les Famílies. Organitzat a la UPV per la  ●
Conselleria de Benestar Social. València, 12 de gener de 2008 

Visita a la Fundació MATIA. Sant Sebastià, 21 i 22 de gener de 2008 ●

Exposició a l’Associació Valenciana de Metges Valoradors del Seminari de Valoració de la Dependència. Facultat de  ●
Medicina de la UVEG. València, 6 de febrer de 2008 

Assistència a l’acte de sensibilització de l’Associació ACUDIM de Vila-real  ●

Participació en una reunió de tècnics valoradors de la dependència a la Conselleria de Benestar Social. València,   ●
21 de febrer de 2008 

Participació en la taula redona sobre RSE dins del programa del títol d’Especialista Universitari en RSE de la UPV  ●
de la Facultat d’ADE. València, 27 de febrer de 2008 
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Participació en la reunió del Consell Autonòmic de Fundacions. València, 11 de març de 2008  ●

Curs de RSE a la Universitat d’Antioquía. Medellín, 9-11 d’abril de 2008  ●

Curs d’Accessibilitat Integral i Disseny per a Tots a la Universitat CES. Medellín, 16-18 d’abril de 2008  ●

Participació en el Workshop de Bones Pràctiques de Tècnics de Suport a la Discapacitat a la Universitat. Universitat  ●
d’Alacant, 8 i 9 de maig de 2008 

Trobada en la reunió de delegats de la Bandera de Ciutats Accessibles. Barcelona, 16 de maig de 2008  ●

Participació activa en el Pla d’Accessibilitat de la UPV  ●

Participació en les Jornades de Portes Obertes del CEAPAT de l’IMSERSO. Madrid, 28 de maig de 2008  ●

Participació en la Jornada d’EMPRESA RESPONSABLE-RENDIBLE, a la Fira de Mostres. València, 12 de juny de  ●
2008 

Participació en la reunió internacional de l’associació europea  EDeAn. Lleó, 11-13 de juny de 2008  ●

Participació en els desdejunis de treball, organitzats per ESIC Business & Marketing  School, de la VI Trobada sobre  ●
la Innovació en les Fundacions. 19 de juny de 2008 

Participació en les XXVIII Jornades d’Informació per a Lesionats Medul·lars d’ASPAYM de la Comunitat Valenciana.  ●
València, 4 de juliol de 2008 

I Workshop de Tècnics d’Atenció a la Diversitat a la Universitat. Universitat d’Alacant, 22 de març de 2007 ●

II Workshop de Tècnics d’Atenció a la Diversitat a la Universitat. Universitat d’Alacant, 8 i 9 de maig de 2008 ●
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10.2. Associació d’Antics Alumnes de la Universitat Politècnica de 
València

L’Associació d’Antics Alumnes de la UPV és una entitat sense ànim de lucre, creada el 1992, la missió de la qual és, 
segons dicta el seu pla estratègic, “generar oportunitats per a l’excel·lència dels antics alumnes de la UPV i contribuir al 
progrés de la societat i de la seua universitat”. D’altra banda, el seu objectiu és esdevenir “el millor vehicle d’oportunitats 
i la major font de pensament i influència per als egressats d’una universitat europea”.

Per a aconseguir la seua finalitat, l’Associació d’Antics Alumnes realitza activitats en distints àmbits que a continuació 
detallem: comunicació; ocupació i formació; activitats culturals, esportives i d’oci, i activitats de relacions i de creació de 
xarxes (networking). 

10.2.1. Creixement associatiu
Durant 2007 la base social d’Antics Alumnes es va incrementar un 10’8% i va ascendir el col·lectiu a 9.206 associats. 

evolució Del Nombre D’AssociAts per ANy

El col·lectiu més representat dins de l’Associació d’Antics Alumnes és enginyers tècnics industrials amb 1.645 socis i una 
representació del 16,6%. El segueixen de prop els enginyers industrials (10,9%), els enginyers agrònoms (6,9%) i els 
enginyers tècnics en informàtica (6,8%). Els titulats en arquitectura tècnica, arquitectura, enginyeria de telecomunicacions 
i belles arts també tenen un grup nombrós de representants dins de l’Associació.
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Nombre D’AssociAts per titulAcioNs

Un 32,5 % dels socis d’Antics Alumnes tenen una edat compresa entre els 31 i els 35 anys, i és aquesta la franja d’edat 
més representada. Els associats amb edats compreses entre els 26 i els 30 anys suposen un 28,6%, mentre que els que 
tenen entre 36 i 40 anys representen el 18,3% del col·lectiu. D’altra banda, és notable l’increment gradual de socis menors 
de 25 anys i majors de 55, amb la qual cosa l’Associació d’Antics Alumnes cada vegada té més representativitat en totes 
les franges d’edat.
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10.2.2. Comunicació
En aquesta àrea cal destacar el pas de 5 a 6 números anuals de la revista Polivalencia, que va mantenir el 2007 un 
tiratge de 15.000 exemplars controlats per l’OJD. Una altra fita ha sigut la posada en marxa de Más Allá de la Noticia, 
un programa de televisió de periodicitat setmanal que s’emet a Universitat Politècnica Televisió. D’altra banda, el 2007 
l’Associació ha continuat potenciant la comunicació amb l’associat a través dels seus tres butlletins electrònics: informació 
general, serveis preferents i ocupació. Aquest últim va aconseguir el 2007 un 37% d’increment en els seus subscriptors. 

10.2.3. Ocupació i formació
Les xifres donades pel portal d’ocupació de l’Associació el 2007 <www.poliempleo.com> demostren la bona salut d’aquest 
servei: 1.115.809 pàgines vistes, 154.788 visites, 1.978 noves ofertes, 155 noves empreses i una mitjana mensual de 903 
inscripcions en ofertes. Respecte de les beques de postgrau es gestionaren el 2007 un total de 108 estades formatives 
en empreses. D’altra banda, 425 persones van assistir enguany als distints cursos presencials organitzats per Antics 
Alumnes, i un total de 98 persones s’acolliren a la nova plataforma de cursos en línia que es va posar en marxa al juny. Al 
seu torn, es van fer onze jornades formatives, a què assistiren 352 persones. 

Distribució per mesos Del Nombre De beques coNceDiDes

10.2.4. Activitats culturals, esportives i d’oci
Organització de grups per a obres de teatre, realització de visites guiades a l’Oceanogràfic o a la fàbrica de cervesa de 
Heineken, concursos com ara el de la postal nadalenca, campionats de futbol, tornejos d’escacs…, són algunes de les 
activitats desenvolupades el 2007 per l’Associació, amb més de 500 participants.
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10.2.5. Activitats de relacions i de creació de xarxes
A més de l’organització de sopars de gala per a acabats de titular i aniversaris de promoció, el 2007 l’Associació d’Antics 
Alumnes de la UPV ha celebrat el seu 15 aniversari amb dos grans esdeveniments: el Dia de l’Antic Alumne, en què es 
van congregar 2.000 persones entre socis, familiars i amics al campus de Vera, i la Gala 15 Aniversari, en què es lliuraren 
els II Premis Antics Alumnes – Consell Social UPV i que va congregar més de 600 persones al Centre d’Esdeveniments 
de Fira València. 

10.2.6. Futur
Entre les activitats previstes per a 2008 es troba el desenvolupament del nou portal web de l’Associació que incorpo-
rarà funcionalitats de web 2.0, cosa que permetrà una interacció més gran entre els associats i una participació activa 
d’aquests. Confiem que aquest projecte estratègic de l’Associació esdevinga un mecanisme eficaç de dinamització de la 
nostra xarxa social física, que esperem que arribe en breu a les 10.000 persones.



10.3. Casa de l’Alumne
10.3.1. Presentació
La Casa de l’Alumne complirà el pròxim 3 de desembre de 2008 cinc anys d’existència, i és un punt de referència 
d’activitats tant culturals com d’oci per a l’alumnat de la Universitat Politècnica de València.

La Casa de l’Alumne és un projecte consolidat al campus de Vera, obert les 24 hores del dia quasi tots els 365 dies de 
l’any. A més de les activitats i serveis que ofereix l’edifici, són moltes les activitats organitzades i portades a cap per mem-
bres i entitats de la comunitat universitària.

Dins de la Casa de l’Alumne tenen cabuda diferents associacions d’alumnes, així com la Delegació d’Alumnes de la UPV.

Cal destacar que el 17 de maig s’inauguraren unes noves instal·lacions de la Casa de l’Alumne a l’Escola Politècnica 
Superior d’Alcoi.

Per a concretar tota l’activitat generada s’adjunten les dades estadístiques següents, que faciliten el coneixement de la 
Casa de l’Alumne.

10.3.2. Serveis oferits de la Casa de l’Alumne

10.3.2.1. Assessor jurídic

L’assessor jurídic de la Casa de l’Alumne presta els seus serveis els dimarts i els dijous de 16.00 a 18.30 hores.

Els temes que més consultes han produït han sigut el lloguer i l’habitatge.

Durant el curs acadèmic, s’han produït un total de 114 consultes, que es distribueixen de la manera següent:
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escolA Nre. D’AlumNes escolA Nre. D’AlumNes
ETSED 2 ETSECCP 17
ETSEA 17 EPSG 8
ETSEI 7 FI 2
ETSET 7 ETSA 9
FBA 12 EI 0
ETSGE 1 Doctorat 3
ETSEGCT 0 Altres 28
FADE 1 TOTAL 114
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10.3.2.2. Ús de les sales de la Casa de l’Alumne

Nombre de reserves gestionades en les diverses sales de la Casa de l’Alumne.

Del total de 1.782 reserves gestionades, un 92’1% van ser acceptades.

10.3.2.3. Ocupació de la Casa de l’Alumne

Ocupació total diürna. Correspon al nombre total de persones comptabilitzades en la franja horària de 09.00 a 21.00 hores 
de dilluns a diumenge.

temA De coNsultA Nre. De coNsultes
LLOGUER 45
ACADÈMIC 18
MIGRACIÓ I ESTRANGERIA 13
ASSOCIACIONS 6
ALTRES 32
TOTAL 114

sAlA totAl
Sala Assajos 9
Sala Fotografia 54
Sala Graus 1 235
Sala Graus 2 305
Sala Juntes 231
Sala Projectes 104
Sala Reunions 371
Sala Taller 473
TOTAL 1.782

mes ocupAció DiürNA
ocupAció 
NocturNA

SETEMBRE 74.609 25.159
OCTUBRE 37.298 7.598
NOVEMBRE 39.435 6.977
DESEMBRE 42.024 10.582
GENER 63.177 18.808
FEBRER 62.412 23.131
MARÇ 14.546 4.650
ABRIL 30.346 4.679
MAIG 39.180 10.084
JUNY 38.205 4.152
JULIOL 49.826 8.298
AGOST 53.006 11.009
TOTAL 544.064 135.127
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Ocupació total nocturna. Correspon al nombre total de persones comptabilitzades en la franja horària de 21.00 a 09.00 
hores de dilluns a diumenge.

10.3.2.4. Aules d’informàtica

La Casa de l’Alumne disposa de dues aules d’informàtica. Durant el curs acadèmic passat es canviaren tots els equips per 
uns altres de més moderns. L’aula 1.5 es troba ubicada a la primera planta, disposa de 30 equips informàtics connectats 
a una impressora-fotocopiadora enññaçada en xarxa i de prepagament. Està oberta les 24 hores cada dia que també es 
troba així la Casa de l’Alumne. Està disponible per a tots els usuaris de la comunitat universitària. 

L’aula 2.3 es troba ubicada a la segona planta, disposa de 25 equips informàtics connectats a una impressora-fotocopia-
dora enllaçada en xarxa i de prepagament. Aquesta aula s’utilitza per a tallers i cursos de formació. Quan no s’usa per 
a aquest últim fi s’obri al públic, en les mateixes condicions que l’aula del primer pis, en horari de dilluns a divendres de 
09.00 a 21.00 hores.

Les estadístiques que es mostren a continuació ofereixen el nombre total de sessions obertes i tancades per un usuari.

10.3.2.5. Préstec de jocs

La Casa de l’Alumne disposa d’una col·lecció de 120 jocs de taula i enginy, més dos futbolins i un billar americà.

Durant el curs acadèmic 2007-2008 es gestionaren 23.849 préstecs de jocs, enfront dels 15.006 préstecs gestionats el 
curs 2006-2007.

mes AulA 1.5 AulA 2.3
SETEMBRE 6.315 713
OCTUBRE 4.500 812
NOVEMBRE 4.770 249
DESEMBRE 3.612 1.037
GENER 6.427 694
FEBRER 7.466 194
MARÇ 2.996 16
ABRIL 2.621 54
MAIG 2.453 724
JUNY 4.338 1.187
JULIOL 5.168 975
AGOST 4.475 0
TOTAL 55.141 6.655
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S’adjunta l’estadística dels 10 jocs més prestats, així com els préstecs per escoles.

10.3.2.6. Pàgina web

La pàgina web de la Casa de l’Alumne s’utilitza com a mitjà més important per a transmetre la informació generada per 
la Casa de l’Alumne.

Joc prestAt totAl
FUTBOLÍ 6.013
BILLAR 5.978
ESPANYOLA 1.582
TRIVIAL PURSUIT 1.005
JENGA 739
ESCACS 550
PARXÍS 538
RISK 273
RUMMKUB 330

escolA totAl
ETSE INDUSTRIALS 6.653
ETSE DE CAMINS, CANALS I PORTS 4.514
ETS D’ENGINYERIA DEL DISSENY 2.648
ETSE DE TELECOMUNICACIÓ 1.539
ETSE AGRÒNOMS 1.469
FAC. D’ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES 1.227
ETS D’INFORMÀTICA APLICADA 1.067
ETSE GEODÈSICA, CARTOGRÀFICA I TOP. 1.030
ETS DE GESTIÓ EN L’EDIFICACIÓ 858
ETS D’ARQUITECTURA 730
FACULTAT D’INFORMÀTICA 725
PAS/PDI 650
FACULTAT DE BELLES ARTS 189
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE GANDIA 175
ETS DEL MEDI RURAL I ENOLOGIA 100
ALTRE 97
NO UPV 60
DOCTORAT 56
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D’ALCOI 52
CENTRE FLORIDA UNIVERSITARI 10
TOTAL 23.849

mes totAl
SETEMBRE 5.463
OCTUBRE 6.245
NOVEMBRE 5.170
DESEMBRE 9.244
GENER 9.454
FEBRER 5.351
MARÇ 5.048
ABRIL 2.090
MAIG 4.046
JUNY 5.210
JULIOL 3.677
AGOST 2.810
TOTAL 63.808
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10.3.3. Relació d’activitats oferides per la Casa de l’Alumne durant el curs 2007-2008
CICLES DE CINE: ELS MILLORS CURTS DEL CINE ESPANYOL, del 18 al 29 de setembre, cada dia a les 16.00 h ●

CICLES DE CINE: GÀNGSTERS SENSE PADRÍ, del 2 al 17 d’octubre, cada dia a les 15.00 h ●

CICLES DE CINE: INFANTS, del 18 al 27 d’octubre, cada dia a les 15.00 h ●

DIA DELS ANIMALS, 4 d’octubre ●

TALLER DE PAPIROFLÈXIA, dies 24 i 26 d’octubre  ●

PARLEM D’EUROPA, novembre ●

I CONCURS DE POCHA, del 20 al 28 de novembre ●

V CAMPIONAT TRIVIAL PURSUIT UPV, 16 de novembre ●

TALLER DE BALLS LLATINS, del 13 de novembre al 18 de desembre ●

DIA MUNDIAL CONTRA LA SIDA, 1 de desembre ●

SANT VALENTÍ, 14 de febrer ●

TORNEIG DE MADDEN 07, 17 i 18 de febrer ●

DIA DE LA DONA, 8 de març ●

VI CAMPIONATS CASA DE L’ALUMNE, del 2 al 20 de març ●

DIA DEL LLIBRE, 23 d’abril ●

PRIMER CAMPIONAT DE RISK, 27 d’abril ●

DIA DE L’ALUMNE, 24 de maig ●

TALLERS LÚDICS (BALLS, GLOBOFLÈXIA, MUNTATGE I CUINA, MÀGIA, MAQUILLATGE), del 17 de maig al 28  ●
de juny

QUARTA LLIGA EN XARXA, COUNTER STRIKE, del 29 al 31 de març ●

QUART CONCURS DE PINTURA I FOTOGRAFIA, del 22 al 31 de maig ●

SING STAR, 3 de maig ●

CICLE CINE ANIME, dimecres del mes de maig ●

JORNADA DE PRESENTACIÓ DE LA CALCULADORA CASIO CLASSPAD, 5 de maig ●

DIA DEL CLOWN, 1 de març ●

CALUM PARTY, 26 de juliol ●

SETMANA DE JOCS, del 23 de juliol al 3 d’agost ●
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10.3.4. Relació d’activitats organitzades per entitats de la Universitat i entitats fora del campus, durant 
el curs 2007-2008

Vicerectorat d’Esports. Escola d’Estiu ●

Vicerectorat de Cultura. Tallers ●

Direcció Delegada de Relacions Institucionals i Assumptes Socials. Dia de la Dona ●

Aula Unió Europea. Concurs Parlem d’Europa ●

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura. Taller d’Escriptura ●

Departament d’Economia i Ciències Socials. Jornades 0% d’Emissions CO2 ●

Departament d’Organització d’Empreses. Titulació Enginyeria de Camins, Canals i Ports. Pràctiques de l’assignatura  ●
Organització i Gestió d’Empreses

Departament de Pintura. Activitats de l’assignatura Color I ●

Delegació d’Alumnes FIV. IFPARTY’07 ●

Delegació d’Alumnes ETS Informàtica Aplicada ●

Delegació d’Alumnes ETSA ●

Delegació d’Alumnes ETSEA ●

Delegació d’Alumnes ETSET Setmana Cultural ●

Delegació d’Alumnes FIV i ETS de Gestió en l’Edificació. Setmana Cultural ●

Associació d’Alumnes Universitat Sènior. Grup Teatre, Cant i Exposició Pintura ●

Associació d’Alumnes Universitat Sènior. Grup de Cant ●

Associació d’Antics Alumnes UPV. Activitats de l’entitat ●

Associació IAESTE. Reunions de treball de l’entitat ●

Associació CSU. Exposició ●

Associació AEGEE. Reunions i activitats de l’entitat ●

Associació de Rol i Simulació. IV Jornades de Rol i Simulació ●

Associació Ciències Ambientals de la CV. Assemblea de l’entitat ●

Col·lectiu PAS. Cursos Balls de Saló ●

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. Jornades de Medi Ambient ●

Seminari DMSTK MOTION GRAPHICS ●

Campionat de Jocs en Xarxa PoliNet ●
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