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1.1. DISCURS DEL SR. RECTOR MAGNÍFIC
Honorable Sr. Conseller dʼEducació i Ciència
Sr. President del Consell Social
Sr. Defensor de la Comunitat Universitària
Sr. Secretari General
Digníssimes autoritats
Membres de la comunitat universitària
Senyores i senyors
Una vegada més, reunits amb motiu dʼaquest acte inaugural de curs, he dʼagrair
sincerament la vostra presència. Siguen les meues primeres paraules de benvinguda afectuosa per a tot el professorat, personal dʼadministració i serveis,
alumnat, especialment per a qui sʼincorpora en aquest curs acadèmic a la nostra comunitat universitària.
També vull felicitar de manera molt especial el nostre company professor Pedro
Fito, per aquesta magnífica lliçó inaugural en què ens ha recordat la importància de lʼalimentació i el que deia el metge grec Hipòcrates “Que el teu aliment
siga la teua medicina i la teua medicina, el teu aliment”.
Felicitació extensiva al Sr. Vicente Fullana que ha sigut professor dʼaquesta
universitat des de la creació, en què ha exercit llocs de responsabilitat en el seu
govern. Amb tot mereixement, aquesta universitat ha volgut, a proposta del
Departament dʼEnginyeria Hidràulica i Medi Ambient i amb lʼadhesió de lʼETSE
de Camins, Canals i Ports, i altres instàncies universitàries, testimoniar-li la
seua estima i consideració i atorgar-li la medalla de la Universitat Politècnica
de València.
Aquesta institució universitària està celebrant el quarantè aniversari amb una
sèrie dʼactes que més enllà de la commemoració han contribuït a un millor coneixement del treball desenvolupat al llarg dʼaquestes quatre dècades així com
dels importants reptes que hem dʼafrontar, amb el compromís permanent de
millorar en el compliment de la nostra missió com a universitat compromesa
amb la societat a què ens devem.
El balanç de tots aquests anys, com ja vaig dir en la clausura de curs, no pot
qualificar-se sinó de satisfactori. La Universitat Politècnica de València sʼha
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consolidat com una de les universitats espanyoles de més prestigi i reconeixement internacional, i ha assolit cotes que la situen amb tot mereixement
entre les millors. La seua facturació en I+D, la primera en tot el sistema universitari espanyol, el nombre de patents, les spin-offs, els intercanvis acadèmics, les càtedres i pràctiques en empreses, sense oblidar la recentíssima
concessió de les ajudes a la investigació del prestigiós Programa Prometeu,
testimonien per si mateixa la labor docent, investigadora i de transferència
de tecnologia desenvolupades.
Des dʼaquesta doble perspectiva, el passat curs ha sigut especialment rellevant, no solament per les celebracions del quarantè aniversari, que tingueren
la brillantor de la presència en aquest paranimf de SM la Reina Sofia amb motiu
de la investidura del mestre Zubin Metha. Sinó també pels resultats assolits en
els apartats ja ressenyats. Esment especial mereix el fet que el nostre professorat assolira la major taxa dʼèxit al llarg de la nostra història en lʼavaluació dels
sexennis sol·licitats, per damunt del 91%, xifra superior a la mitjana nacional.
Aprofite de nou lʼocasió per a traslladar la nostra felicitació a tots ells.
El pes i la importància de la nostra universitat en el concert universitari també
sʼha vist reconegut en lʼàmbit de la representació institucional del sistema universitari. Ens hem incorporat per primera vegada en aquests anys a la Comissió Permanent de la CRUE, a la Comissió Mixta de Finançament del
Consell dʼUniversitats, de què solament formen part cinc universitats, i a la
Comissió de Reclamacions, com a representant únic del camp dʼenginyeria i
arquitectura.
Aquest passat curs també es va emprendre una iniciativa que de nou converteix la nostra universitat en pionera. Em referisc a SERVIPOLI, que ha permès
compaginar el treball i lʼestudi al campus al nostre alumnat que ho desitge, i
que durant aquest curs sumarà les noves ofertes atesa la bona acollida que ha
tingut. El meu agraïment a tots els membres, estructures i serveis que amb la
seua col·laboració ho estan fent possible i, és clar, al nostre Consell Social i les
grans organitzacions sindicals, que des de la Fundació SERVIPOLI han sigut
també els artífexs dʼaquest projecte que avui és una realitat, amb més de 340
contractes realitzats des de lʼinici. Exemple que probablement seguiran en breu
altres universitats que ja han manifestat el seu interès per conèixer-la.
No oblidem que tot lʼassenyalat és fruit de lʼesforç de cadascun dels membres
dʼaquesta comunitat universitària, però també del suport necessari de què hem
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disposat de les administracions públiques i de la societat. Precisament per això,
hem de compartir i agrair amb la resta els reconeixements que aquesta universitat assoleix. Aquest és el cas de la distinció que el diari Levante ens donava
feia uns dies en concedir a la Universitat Politècnica de València la distinció Importante del grup Editorial Prensa Valenciana. Distinció rellevant que com vaig
assenyalar en lʼacte de lliurament, agraïm en nom de tota la comunitat i de totes
les institucions i persones que ens donen suport en la nostra labor, incloent-hi
els necessaris mitjans de comunicació.
Però en aquest nou curs acadèmic afrontarem canvis significatius com a conseqüència de lʼinici del procés dʼelaboració de les propostes per a verificar la
nova oferta curricular dʼacord amb la nova regulació de títols. Això permetrà als
nostres centres, que així ho decidisquen, iniciar ja en el pròxim curs acadèmic
la implantació de la seua oferta de graus adaptada a lʼespai europeu dʼeducació superior.
Realitzem aquest procés dʼadaptació en el marc del nostre Pla Estratègic 20072014 i dʼacord amb les normes aprovades al seu dia pel Consell de Govern. I
ho farem amb el consens dels centres i atenent no solament a les nostres capacitats, quant a recursos humans i mitjans, sinó també obeint a lʼinterès social
en termes de demanda dʼestudis i dʼoportunitats dʼocupació. Una cosa que
aquesta institució considera essencial per entendre que estem imperativament
lligats al servei de la societat.
Aquest curs sʼimplantaran els nous indicadors dʼavaluació de lʼactivitat docent
i investigadora seguint lʼestela de lʼavaluació de serveis, que arrancà el curs
passat mitjançant el programa PEGASUS, amb la col·laboració de tot el nostre
personal, a què agraïsc la participació i comprensió. Tant lʼestament docent i investigador com el dʼadministració i serveis entenen que aquest és el punt de
partida obligat per a poder ser cada dia més eficients i eficaços en la nostra
labor.
Millorar el nostre servei a la societat ens permetrà avançar i legitimarà el desenvolupament dʼun sistema de retribucions complementàries millor, que premie
lʼesforç i els resultats de tots els treballadors dʼaquesta institució.
Un altre assumpte amb què em trobe compromès fermament i puntualment és
la promoció del nostre personal, per la qual cosa continuant amb les polítiques
dʼestabilització i de promoció portades a cap, de la mà del Vicerectorat dʼOr-
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denació Acadèmica i Professorat, desenvoluparem en aquest curs un programa
de captació i dʼincentiu a la promoció que ja hem començat a presentar per a
arribar als diferents col·lectius implicats.
Dʼaltra banda, vist lʼestat del nostre Pla Director dʼInfraestructures, totalment
en fase dʼexecució, hem de començar a treballar en lʼelaboració de propostes
sobre el futur escenari de VERA 2, i considerar lʼoportunitat que sʼobri amb la
qualificació dotacional que sʼatorga a aquest espai en el nou Pla General dʼOrdenació Urbana de lʼAjuntament de València.
Reiterem la nostra gratitud per la seua sensibilitat cap a la necessitat peremptòria de sòl de la nostra universitat i garantim el nostre respecte absolut a lʼobjecte origen de la qualificació, que no és un altre que lʼactivitat universitària. I
ho fem atenent a dos elements centrals que cal compatibilitzar. Dʼuna banda,
la sostenibilitat del medi mitjançant la protecció i defensa dʼaquest com a sòl
dʼhorta que forma part del nostre patrimoni cultural. De lʼaltra, atenent les autèntiques necessitats pròpies dʼaquesta institució universitària, que haurà de
ser escoltada junt amb tots els afectats per a aconseguir el consens degut en
una situació tan rellevant per al futur no solament de la nostra universitat sinó
també del seu entorn.
Arribat en aquest punt, tenint en compte la inestabilitat financera que agita el
món econòmic i les nostres vides quotidianes, adquireixen un matís diferenciat
les al·lusions recurrents al tema del finançament de les universitats públiques.
Fa unes setmanes vaig tenir el privilegi, durant un congrés internacional fet a
Sevilla, escoltar el premi Nobel dʼeconomia Joseph Stiglitz, pel qual no oculte
que professe una gran admiració i respecte. En la seua intervenció, és clar, va
parlar de lʼactual crisi econòmica i va assenyalar que de la mateixa manera que
la caiguda del mur de Berlín suposà el fi del comunisme, la crisi financera desfermada el setembre passat amb lʼafonament dʼimportants entitats financeres
significava la fi del que ell denomina el “fonamentalisme de mercat”. En conseqüència, sosté Stiglitz que sʼha dʼevolucionar cap a uns altres models econòmics basats en un mercat més ordenat i millor regulat.
No se lʼescapa a ningú que moments com el present exigeixen pressupostos
dʼausteritat en la despesa pública. Ara bé, estic convençut que no sʼha dʼestendre el temor que la retallada de lʼanomenada tisora pressupostària afecte
les partides que configuren els pilars bàsics de lʼestat del benestar: educació,
sanitat i protecció social.
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En aquest sentit convé recordar que la història dels cicles i crisis econòmiques
palesa que els països que prestaren especial atenció a lʼeducació i la ciència
són precisament els que de les situacions de crisi ixen millor i més enfortits.
Ens alegra que en els pressupostos de lʼEstat guiats per aquest principi dʼausteritat, la partida dʼI+D del Ministeri de Ciència i Innovació no haja experimentat cap retallada. De la mateixa manera, en lʼàmbit autonòmic confiem que així
succeïsca amb el capítol corresponent a universitats, i es done compliment als
acords.
Aquest és un curs acadèmic marcat per importants canvis i reptes que hem
dʼafrontar amb realisme com una oportunitat de millora. Sosté un antic aforisme
que “lʼenergia segueix al pensament”. I segurament no és casualitat que els
nostres dos últims honoris causa, el Mestre Zubin Metha i el Dr. Valentín Fuster, coincidiren a emfasitzar la importància decisiva del “pensar bé” (Think positive).
Des de la confiança en nosaltres mateixos i amb lʼoptimisme del lluitador esforçat, estic convençut que tots continuarem avançant.
Moltes gràcies.
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1.2. DISCURS DEL SR. SECRETARI GENERAL
SR. RECTOR MGFC.
HONORABLE SR. CONSELLER DʼEDUCACIÓ
SR. PRESIDENT DEL CONSELL SOCIAL
SR. DEFENSOR UNIVERSITARI
DIGNÍSSIMES AUTORITATS
PAS, PDI I ALUMNES
SRES. I SENYORS
De les dades que es recullen en la Memòria del curs 2007-2008, curs en el
qual hem celebrat el nostre 40é aniversari, es desprèn que la Universitat
Politècnica de València ha desenvolupat una intensa activitat en les funcions
que li són pròpies, seguint la línia establida pel Pla Estratègic 2007-2014
aprovat lʼany passat.
Sʼhan posat en marxa el 82% dels plans dʼacció que es van definir per tal dʼassolir els objectius estratègics i sʼhan complert ja algunes de les fites previstes
per a lʼany 2010.
En aquest curs sʼhan celebrat eleccions a juntes de centre, consells de departament i a directors en nou dels quinze centres i en quaranta-un dels quarantaquatre departaments. També sʼhan renovat els representants dels directors de
centres i departaments en el Consell de Govern.
Pel que fa a la docència, una de les funcions bàsiques de la universitat i en el
marc del procés de convergència europea, lʼaparició a finals dʼoctubre del reial
decret en què sʼestableix lʼordenació dels ensenyaments universitaris oficials i
la seua implantació, com a màxim per al curs 2010-2011, ha obert una nova
línia dʼactuació per tal de determinar lʼoferta educativa de la universitat.
Amb lʼobjectiu bàsic de definir les pautes, criteris, normes i recomanacions per
a la transició de la situació actual al nou escenari, el Consell de Govern va
aprovar, al mes de febrer, el document marc per al disseny de les noves titulacions de grau i màster.
Durant el curs 2007-2008 sʼhan incorporat per primera vegada a la nostra
universitat 5.631 alumnes dels més de 34 mil que han cursat alguna de les
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47 titulacions de primer i segon cicles o algun dels 44 programes de màster
oficial que sʼimparteixen en una universitat estructurada entorn de 15 centres docents, 44 departaments, 15 instituts universitaris dʼinvestigació, dels
quals onze són propis i quatre són mixtos amb diferents institucions, i 28 estructures pròpies dʼinvestigació.
En aquest moment, quatre de les quinze escoles es troben dins dʼun procés dʼintegració en un únic centre, com ara les dʼAgrònoms i del Medi Rural i Enologia, per
una part, i la Facultat dʼInformàtica i lʼEscola dʼInformàtica Aplicada, per lʼaltra.
Més de 1.600 alumnes han seguit els estudis de doctorat. Sʼhan defensat 210
tesis doctorals i 292 alumnes han acreditat la suficiència investigadora.
Durant lʼany 2007, els nostres alumnes han fet 8.173 pràctiques en 2.820 empreses i entitats públiques i privades amb què la nostra universitat manté un
conveni de col·laboració educativa. La mitjana de les pràctiques és de 494
hores en 4.6 mesos, amb una bossa econòmica de 794 euros per mes en el
90% del total de les pràctiques. La bossa econòmica total que han rebut els
nostres alumnes passa dels 12 milions dʼeuros. Més de 1.100 professors han
participat en aquest programa com a tutors acadèmics.
Cal destacar les pràctiques a lʼestranger que van començar lʼany 2006, però
que sʼhan consolidat el 2007, a través del programes Bancaixa-Blasco Ibáñez
i Leonardo da Vinci.
Dels programes internacionals dʼintercanvi en els quals participa la nostra universitat, destaca el Programa Erasmus. Enguany, 1.132 alumnes de totes les
escoles han participat en el programa en universitats de 25 països diferents.
Lʼestada majoritària ha sigut entre set i nou mesos. Mentrestant, hem rebut
1.740 alumnes, principalment dʼAlemanya, França i Itàlia.
La formació permanent ha continuat creixent durant el curs passat. Sʼhan impartit 1.656 cursos amb un total de 65 mil hores de formació a 54 mil alumnes.
Això ha suposat uns ingressos de 10.2 milions dʼeuros.
En el tercer any de funcionament són ja 40 les càtedres dʼempresa que sʼhan
constituït a la nostra universitat, amb una aportació econòmica de més dʼun milió
dʼeuros. Aquesta aportació ha permès organitzar un nombre important dʼactivitats i ha enfortit la relació de la nostra universitat amb la societat valenciana.
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Entre els premis que atorga el Consell Social, cal destacar de lʼedició dʼaquest
any el de Cooperació universitat-societat. A la categoria dʼempreses el premi ha
estat per a Dimensión Informática, a la categoria de centres tecnològics per a
AIDICO i a la categoria de persones físiques per al Sr. Vicente Silvestre Montesinos i la Sra. Consuelo Julián Mártires.
Les activitats dʼI+D+i han experimentat durant 2007, en termes generals, un
creixement del 24.8% respecte a lʼany anterior, cosa que situa en quasi 66
milions dʼeuros el conjunt de les activitats amb finançament extern. Aquesta
xifra no inclou els ingressos per formació ni els corresponents als instituts dʼinvestigació mixtos i concertats. Aquest creixement es deu principalment a la
investigació competitiva.
La investigació contractada, que inclou projectes sota demanda dʼempreses
públiques i privades, sʼha situat en 34.5 milions dʼeuros, amb un increment del
15%, dels quals el 60% prové dʼempreses i el 29% de les administracions
públiques.
Durant 2007 la nostra universitat ha col·laborat, en matèria dʼinvestigació, amb
prop de 3.000 empreses, que suposen el 65% del total dʼentitats col·laboradores. Dues terceres parts dʼaquestes tenen lʼorigen a la Comunitat Valenciana.
La investigació competitiva, basada en un procés dʼavaluació i selecció en
règim de concurrència amb altres propostes, ha passat de poc més de 20
milions dʼeuros a 31.4, amb un creixement superior al 50%, dels quals el 76%
provenen de lʼAdministració de lʼEstat, el 12% de lʼAdministració autonòmica
i el 10% de lʼAdministració europea, en un total de 727 accions. Aquestes
ajudes sʼhan sol·licitat majoritàriament per a possibilitar lʼassistència a congressos i per a finançar projectes dʼinvestigació.
Durant el curs passat han estat investits com a doctors honoris causa per la
nostra universitat els Srs. Enrique Iglesia, Valentín Fuster i Zubin Mehta.
Enguany, 50 membres de la nostra comunitat universitària han rebut la Medalla
XXV Anys de servei a la Universitat En aquest mateix acte el professor Vicente
Fullana rebrà la Medalla de la Universitat Politècnica de València com a reconeixement a la tota una vida dedicada a la nostra universitat. Moltes felicitats
i moltes gràcies, Sr. Fullana.
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El pressupost aprovat pel Consell Social per a lʼexercici de 2008 supera els
385 milions dʼeuros. Cal destacar els programes de millora docent i dʼI+D+i,
així com les ampliacions dels programes dʼintercanvi acadèmic i de pràctiques
en empreses internacionals.
En matèria dʼinfraestructures docents, les inversions més importants en aquest
curs són les referents a la remodelació de la Facultat de Belles Arts, lʼampliació
de lʼEscola de Telecomunicacions, Idiomes, Centre de Llengües i aparcament,
la biblioteca del campus de Gandia i la rehabilitació de lʼEscola dʼArquitectura.
Cal destacar també els recursos destinats a obres de sanejament i reparació
dels edificis i les instal·lacions, així com les obres dʼurbanització i qualitat ambiental.
Quant a les infraestructures dʼinvestigació, es troben en execució les obres que
completaran lʼedifici principal i laboratoris del nostre parc científic, la Ciutat
Politècnica de la Innovació, on ja es troben ubicats 26 instituts o centres dʼinvestigació i 18 empreses que col·laboren amb la nostra universitat. Ara mateix,
són 1.890 les persones que treballen diàriament en tasques dʼinvestigació al
nostre parc científic.
Amb aquestes infraestructures es completa pràcticament lʼespai al campus de
Vera. Per això, tenint en compte les necessitats docents i dʼinvestigació, es va
demanar a lʼAjuntament de València una reserva de sòl a la part nord del campus i fins al terme dʼAlboraia, cosa que finalment sʼha vist recollida a la revisió
del pla general apareguda aquest any, amb la denominació de Vera 2.
Durant el curs passat, sʼha publicat amb la periodicitat prevista el Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València. Aquesta publicació ha augmentat el grau de transparència en la informació i ha millorat el coneixement que
té la comunitat universitària dels acords dels òrgans col·legiats, així com dʼaltres qüestions dʼinterès que els afecten.
Al Registre Oficial de Convenis de la UPV sʼhan registrat durant aquest any
259 de nous, dels quals el 50% corresponen a activitats a executar a Espanya,
el 34% a Amèrica i el 7% a Àsia, especialment a la Xina i el Japó. Cada tres
mesos, es publica al Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València la
relació dels convenis registrats.
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Per a la millora en la gestió de lʼAdministració i els serveis universitaris es va
posar en funcionament el programa Pegasus, el qual ha complert en la seua
totalitat la primera fase durant el curs passat. En la mateixa línia sʼhan iniciat
recentment les primeres actuacions del Programa dʼAdministració Electrònica
de la UPV per a lʼany 2010.
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 que desitge que siga profitós per a tots els membres de la comunitat universitària.
Moltes gràcies.
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2.1. EQUIP DE GOVERN (30.09.09)
Rector
Juan Juliá Igual
Vicerector de Planificació i Innovació
Francisco J. Mora Mas
Vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica
José Luis Berné Valero
Vicerectora dʼInvestigació
Amparo Chiralt Boix
Vicerector dels Campus i Infraestructures
Salvador López Galarza
Vicerector de Cultura, Comunicació i Imatge Institucional
Juan Bautista Peiró López
Vicerector de Relacions Internacionals i Cooperació
Juan Miguel Martínez Rubio
Vicerector dʼEstudis i Convergència Europea
Miguel Ángel Fernández Prada
Vicerectora dʼAlumnat i Serveis a lʼEstudiant
Mª Victoria Vivancos Ramón
Vicerector per al Desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i
les Comunicacions
Vicent J. Botti Navarro
Vicerector de Qualitat i Avaluació de lʼActivitat Acadèmica
Juan Jaime Cano Hurtado
Vicerectora dʼAssumptes Socials i Responsabilitat Social Corporativa
Mª Pilar Santamarina Siurana
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Vicerector dʼEsports
Ángel Benito Beorlegui
Director delegat dʼOcupació
José Carlos Ayats Salt
Secretari general
Vicent Castellano i Cervera
Gerent
José Antonio Pérez García

2.2. CLAUSTRE UNIVERSITARI (30.09.09)
Rector

Miguel Andrés Martínez Iranzo

Juan Juliá Igual

Enrique Masiá Buades
Ismael Moya Clemente

Secretari general

José Ismael Pastor Gimeno

Vicent Castellano i Cervera

Rafael Sánchez Grandía
Eduardo Vendrell Vidal

Gerent
José Antonio Pérez García

Delegat dʼalumnes
Juan Carlos González López

Vicerectors
Juan Jaime Cano Hurtado

Professorat funcionari doctor

Amparo Chiralt Boix

Mª Antonia Ferrús Pérez

Vicente Botti Navarro

José Mª Bellés Albert

Juan Bautista Peiró López

Jaime Prohens Tomás
Miguel Jover Cerdá

Directors de centre

Margarita Fernández Gómez

Juan Vicente Balbastre Tejedor

Juan Francisco Noguera Giménez

Enrique Ballester Sarrias

María Nuria Lloret Romero

José Luis Cueto Lominchar

Luisa María Tolosa Robledo

Vicent de Esteban Chapapría

Miguel Corella Lacasa

Nemesio Fernández Martínez

Vicent Miquel Rodrigo Peñarrocha

Francisco García García

Elías de los Reyes Davó

Santiago Guillem Picó

José Capmany Francoy

Ana Llopis Reyna

Alberto González Salvador
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Vicent Josep Pla Boscà

Jorge Juan Payà Bernabeu

María Victoria Vivancos Ramón

Miguel Ángel Fernández Prada

José Antonio Madrid García

Pedro Albertos Pérez

M. Pilar Roig Picazo

José Luis Navarro Herrero

Emilio Barberá Ortega

Francesc Xavier Blasco Ferragud

Manuel Octavio Valcuende Payá

Rafael Cortés Gimeno

Manuel Jesús Ramírez Blanco

Francisco Ángel Izquierdo Silvestre

Fernando Evangelio Rodríguez

José Cristóbal Serra Peris

Alberto José March Ten

José Aguilar Herrando

Beatriz García Prosper

Rafael Montoya Villena

Mª Blanca Rosa Pastor Cubillo

Vicente León Martínez

José Carles Genovés

José Roger Folch

Juan Manuel Buitrago Vera

José Francisco Toledo Alarcón

Ricardo José Server Izquierdo

Roberto Capilla Lladró

Baldomero Segura García del Río

Emilio Figueres Amorós

Josep Armengol Fortí

Francisco José Mora Mas

José García Jiménez

Fernando Brusola Simón

Juan Llavería Arasa

Miguel Ángel Gil Sauri

Marina Pastor Aguilar

María Nuria Aleixos Borrás

Mª Desamparados Carbonell Tatay

Enrique Cabrera Marcet

Vicente Barón Linares

Juan Bautista Marco Segura

Gonzalo Clemente Marín

Miguel Martín Monerris

Andrés Carrión García

Pedro Rosado Castellano

Alberto José Ferrer Riquelme

Vicente Jesús Seguí Llinares

Jorge Llopis Verdú

Alfonso Cristóbal Cárcel González

Pablo Rodríguez Navarro

Francisco Javier Fuenmayor Fer-

Rosa María Martínez Sala

nández

Francisco Belmar Ibáñez

Valentín Pérez Herranz

Patricio Ramírez Hoyos

José Marcial Gozálvez Zafrilla

Jorge Curiel Esparza

Sebastián Salvador Martorell Al-

Juan Miguel Martínez Rubio

sina

Ginés Benet Gilabert

Francisco Galiana Galán

Antonio Robles Martínez

Rosa Penélope Gutiérrez Colomer

Pedro Juan López Rodríguez

Antonio Torregrosa Mira

Alberto Miguel Bonastre Pina

Antonio Arqués Sanz

José Luis Berné Valero

Francisco Javier Cases Iborra

Peregrina Eloína Coll Aliaga

María Begoña Montero Fleta

Sergio Baselga Moreno

Mª Luisa Carrió Pastor

Pedro Miguel Sosa

Ana Mª Gimeno Sanz
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M” Cristina Pérez Guillot

José Bon Corbín

José Mª Desantes Fernández

Manuel Monleón Pradas

Francisco Payri González

Luis Javier Cañada Ribera

Vicente Macián Martínez

Gloria Gallego Ferrer

Juana Mercedes Cerdán Soriano

José Luis Miralles García

José Antonio Bonet Solves

José Vicente Ferrando Corell

María Carmen Alegre Gil

Luis Segura Gomis

Alfredo Peris Manguillot
Juan Ramón Torregrosa Sánchez

Resta de professorat

María Josefa Felipe Román

José Salvador Blanes Doménech

Jesús Mené Aparicio

Juan Ignacio Torregrosa López

Juan Antonio Rovira Soler

Samuel Sánchez Caballero

Agustín José Pérez García

Alberto García Prats

Carlos Andrés Romano

Rafael Delgado Artes

Eduardo Vicens Salort

Ignacio Bosch Roig

Cristóbal Javier Miralles Insa

Camilla Mileto

José Galindo Gálvez

José Ramón López Yeste

Luis Armand Buendía

Antonio José Guirao Sánchez

Joaquín Aldás Ruiz

Isabel Tort Ausina

Sara Ibáñez Asensio

María Luisa Collado López

Bernardo Pascual España

José Carlos Ayats Salt

Salvador Vicente López Galarza

Juan Ángel Saiz Jimenez

Vicente Mas Llorens

Vicente Dolz Ruiz

Salvador Fernando Capuz Rizo

Ricardo Pérez Herrerías

Pablo Aragonés Beltrán

Susana Barceló Cerdá

Eliseo Gómez-Senent Martínez

Miguel Ferragud Bertó

María Dolores Climent Morato

Juan Manzano Juárez

Ángel Francisco Benito Beorlegui

Jaime Cebolla Cornejo

Julio Delgado Gomis

José Miguel Mulet Salort

María Teresa Vidal Gandía

María Amalia Sanz Benlloch

Eva Onaindia de la Rivaherrera

Francisco José Vallés Morán

Andrés Martín Terrasa Barrena

José Bernardo Serón Gáñez

Encarnación Segarra Soriano

José Enrique Priego de los Santos

Juan Carlos Casamayor Ródenas

Montserrat García Gabaldón

Carlos Carrascosa Casamayor

María Asunción Santafé Moros

Germán Francisco Vidal Oriola

Francisco de Borja Trujillo Ruiz

Ana María Andrés Grau

José Luis Poza Luján

Javier Martínez Monzó

Alicia Villanueva García

Mª Dolores Ortolá Ortolá

Esther Sanabria Codesal
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David Jornet Casanova

Pablo Soriano Maudos

José Vicente Lidón Roger

Francisco Luis Atienza Quesada

Gemma Peña Martínez

Paula Giner Penadés

Elies Seguí Mas

Isabel Torres Pagan

Miguel Vidal Ortega

Francisco Guillén Gomáriz

Juan Antonio Canales Hidalgo

Virginia Hinarejos González

María Pilar Soriano Sancho

Alberto Garijo Sánchez
Roberto Ángel Belenguer Gómez

Ajudants i personal dʼinvestiga-

Fernando Sancho Roca

ció

Juan José García Calderón

José Mora Almerich

Gema de Lamo Ortiz

Marta Castro Giráldez

Enrique Félix Munera Latorre

Laura Fuster Criado

Carlos Cocovi Higueras

Ana Cidad Vila

Judit Peño Martínez

África Villanueva Felez

Inmaculada Serrano Duñach

Carolina Perpiñá Castillo

Héctor García Hernandis

María del Pilar Bosch Roig

Rosendo Javier Perales Espí

Valeria Marcenac

Jorge Brotons Gimeno

Andrea Conchado Peiró

Ana Girona Merchán

Christophe Joubert

Bruno Pons Romero

Batiste Andreu Martínez Climent

Juan Bautista Catalá González

Francisco José González Espín

Inés Sánchez Giner

Raimundo García Olcina

Mª Pilar Martínez Molins

Ivana Gasulla Mestre

María Rosa Arroyo López

Francisco José Ortega Higueruelo

Víctor Manuel Orero Montaner
David Gallach Sánchez

Alumnes

Javier Juanes Herrera

María del Carmen Duréndez Her-

Alejandro Inza Fito

nández

Yun Joi Kwan Fernández

Carolina Hurtado

María Sánchez Domínguez

Santiago Palacios Guillem

Antonia González Aranda

Antonio Marrero Alberto

Margarita Preciado Rincón

Carlos Guerrero Martínez

Consuelo Gómez-Zarzuela Quel

Lucía Rodríguez Condes

Andrea Gisele Siscar Cordero

José Gilberto Mullor Nicolau

Francisco Blas Izquierdo Riera

Juan García Valle

Luis David Murillo Valero

Antonio Lloret Vidal

Joan Puigcerver Pérez

Jesús Ruiz Garnica

Vicente Manuel Vila Figuerola

Francisco Javier Salar Sotillos

José Cava Castillejo
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Rodrigo Platero Montero

Amparo Escribá Casa

Zaira Fernández Ortiz

Sergio Fernández Burguete

Loreto Fernández Salinas

Maurici García Talens

Juan Ibáñez Roselló

Vicente Gómez Sabater

David Teschendorff Ramón

Mª Jesús Ibáñez González

Roberto Cañada Martínez

Adolfo Lozano Barrueco

Laura Feliz González

Óscar Millet Monzó

Laia Folch Casanoves

Casimir Nalda i Ausina

Gustavo Morant García

Juana Oliver Talens
Sergio Panella Bonet

Personal dʼadministració i serveis

Alonso Pérez Tébar

Alberto Adalid Huerta

Andrés Ruiz Marín

Josep Lluís Bustos i Mateo

José Sahuquillo García

Mª Rosa Cerdá Hernández

José Segovia Rueda

Mª Mercedes Cerdá Mengod

Antonio Terrones Server

Isabel Chiner Signes

Consuelo Valles Prima

2.3. CONSELL SOCIAL
· President
Sr. Rafael Ferrando Giner

· Secretària
Sra. Deborah Salom Ciscar

· Representants de la part universitària
Elegits pel Consell de Govern Provisional de la UPV
Sr. Vicente Mas Llorens - Director del Departament de Projectes Arquitectònics.
Escola Tècnica Superior dʼArquitectura - UPV
Sr. Jesús Cano Calvo - Especialista Tècnic de Manteniment - UPV
Sr. Jordi Arjona Aroca - Delegat dʼAlumnes - UPV, fins al mes de gener de 2009,
en què va ser substituït pel
Sr. Santiago Palacios Guillém - Delegat dʼAlumnes - UPV
Membres nats
Sr. Juan Juliá Igual - Excm. i Mgfc. Sr. Rector - UPV
Sr. José Antonio Pérez García - Il·lm. Sr. Gerent - UPV
Sr. Vicent Castellano i Cervera - Il·lm. Sr. Secretari General - UPV
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· Representants de la part social
Designats pel conseller de Cultura, Educació i Esport
Sr. Rafael Aznar Garrigues - President de lʼAutoritat Portuària - Port de València
Sr. Juan Vicente Lladró Roig - President de Lladró
Sr. Alfredo Quesada Ibáñez - Empresari, vicepresident de PAVASAL
Designat pel conseller dʼEmpresa, Universitat i Ciència
Sr. Florentino Juste Pérez - Director de lʼInstitut Valencià dʼInvestigacions Agràries - IVIA
Designat per lʼAjuntament de València
Sr. Emilio del Toro Gálvez - Regidor delegat dʼEducació i Universitat Popular de
lʼAjuntament de València
Designat per la Diputació de València
Sr. José Manuel Haro Gil - Diputat - Alcalde de Xiva
Designats per les organitzacions sindicals més representatives a la Comunitat Valenciana
Sr. Guillermo Martí Peris - Representant de UGT
Sr. Josep Manuel Picó Tormo - Representant de CCOO del País Valencià
Sr. Albert Taberner Ferrer - Representant de CCOO
Designats per les organitzacions empresarials més representatives en
lʼàmbit de la Comunitat Valenciana
Sr. Juan Cámara Gil - Empresari - President de Torres-Cámara
Sr. Damián Frontera Roig - Empresari - President dʼAINIA, Institut Tecnològic
Sr. Vicente Lafuente Martínez - Empresari - President de CEPIMEV
Designat pel Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana
Sr. Fernando Zárraga Quintana - Director de la Cambra de Comerç de València
- Degà del Col·legi dʼEconomistes
Designat pels col·legis professionals de la Comunitat Valenciana
Sr. Francisco Garzón Cuevas - Degà del Col·legi dʼEnginyers Tècnics Industrials de València
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Designats pel president del Consell Social
Sr. Silvino Navarro Casanova - Empresari - President dʼINCUSA
Sr. Francisco Javier Zabaleta Merí - President de lʼAssociació dʼAntics Alumnes
- UPV
Designats per les Corts Valencianes
Sr. Ricard Pérez i Casado - President de la Comissió Delegada de lʼInstitut Europeu del Mediterrani
Sr. Vicente Alapont Raga - President del Col·legi de Metges de València

2.3.1. Activitats del Consell Social durant el curs 2008-2009
2.3.1.1. XXXIII Jornades de Presidents i Secretaris de Consells Socials de les Universitats Públiques Espanyoles
Data: 20, 21 i 22 de novembre de 2008
Lloc: Campus de Cantoblanco, Madrid
Organitza: Consell Social, Universitat Autònoma de Madrid
Les jornades foren inaugurades pel Sr. Ángel Gabilondo, Rector Magnífic de la
Universitat Autònoma de Madrid; Màrius Rubiralta, secretari dʼEstat dʼUniversitats; José María Fluxá, president de la Conferència de Consells Socials; Matías
Rodríguez Inciarte, president del Consell Social de la Universitat Carlos III; Max
Kothbauer, president de la Junta Rectora, Universitat de Viena, Comitè de Direcció de IAUGB; Carlos Gentil, president Conferència de Secretaris de Consells Socials.
Temes que sʼhi tractaren.

· Noves titulacions
· Situació a Espanya de la implantació de lʼespai europeu dʼeducació superior

· Els consells socials en el procés de lʼespai europeu dʼeducació superior
· Sessió sobre governança
· Sessió sobre indicadors i rànquings
· Sessió sobre finançament

2.3.1.2. Trobada Tècnica dels Secretaris i Secretàries de Consells Socials de les Universitats Públiques Espanyoles
Data: 19 de febrer de 2009
Lloc de celebració: Campus de Móstoles de la Universitat Rey Juan Carlos de
Madrid
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Temes que sʼhi tractaren:

· Consell Social i control intern
· Consells socials i estratègia 2015

2.3.1.3. XXXIV Jornades de Presidents i Secretaris de Consells Socials de les Universitats Públiques Espanyoles
LA RESPONSABILITAT SOCIAL DE LA UNIVERSITAT
Data: 21, 22 i 23 de maig de 2009
Lloc: Universitat dʼExtremadura, Badajoz
Organitza: Consell Social, Universitat dʼExtremadura
Les jornades foren inaugurades pel Sr. Francisco Duque Carrillo, Rector Magnífic de la Universitat dʼExtremadura; Màrius Rubiralta, secretari general dʼUniversitats; José María Fluxá, president de la Conferència de Consells Socials;
Matías Rodríguez Inciarte, president de la Conferència de Consells Socials; Guillermo Fernández Vara, president de la Junta dʼExtremadura; Miguel Celdrán
Matute, alcalde de Badajoz; Carlos Gentil, president de lʼAssemblea de Secretaris de Consells Socials; Ángel Sánchez Tarancón, president del Consell Social
de la Universitat dʼExtremadura.
Temes que sʼhi tractaren:

· Els consells socials i la responsabilitat social de les universitats
· Desenvolupament sostenible a les universitats

2.3.1.4. Seminari – I Jornades de la Comunitat Valenciana sobre la Universitat del Futur
Data: 6, 7 de juliol de 2009
Lloc: Seu a València de la Universitat Internacional Menéndez y Pelayo
Temes que sʼhi tractaren:

·

Anàlisi de la implantació de lʼespai europeu dʼeducació superior des de
distints angles

2.3.2. Premis del Consell Social any 2009
2.3.2.1. Premi a l’Estudiant Universitari 2009
La naturalesa del premi és econòmica
El president del jurat va ser el Sr. Juan Vicente Lladró Roig i la reunió es va celebrar el dia 22 dʼoctubre de 2009, a la Sala de Reunions del Consell Social.
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El lliurament de premis se celebrà el dia 25 de novembre de 2009. Els premiats
foren els alumnes següents:

·

FACULTAT DʼADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ DʼEMPRESES: Beatriz Huerta
López

· FACULTAT DE BELLES ARTS: Irene Grau García
· ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR DʼINFORMÀTICA: Sonia Santiago Pinazo
· ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DʼALCOI: Mª Teresa Paredes Mellado
· ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE GANDIA: Javier Sospedra Ciscar
· ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR DʼARQUITECTURA: Óscar Peris Martínez
·

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR DE GESTIÓ EN LʼEDIFICACIÓ: Rafael Emilio Marín Tolosa

·

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR DʼENGINYERS AGRÒNOMS: Carmen Díez
Fernández

·

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR DE CAMINS, CANALS I PORTS: José Antonio Lozano Galant

·

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR DʼENGINYERIA DEL DISSENY: Guillermo
Lerín Martínez

·

ETS DʼENGINYERIA GEODÈSICA, CARTOGRÀFICA I TOPOGRÀFICA:
Marta González Alcaide

·

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR DʼENGINYERS INDUSTRIALS: Daniel Abad
Agulló

·

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR DʼENGINYERS DE TELECOMUNICACIÓ:
Pedro Tomás Molina

·

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR DEL MEDI RURAL I ENOLOGIA: Esther Domínguez Romero

2.3.2.2. Premi al Millor Doctorand 2006
· La naturalesa del premi és econòmica
El president del jurat va ser el Sr. Juan Vicente Lladró Roig i la reunió es va celebrar el dia 22 dʼoctubre de 2009, a la Sala de Reunions del Consell Social. El
lliurament de premis se celebrà el dia 25 de novembre de 2009.

· ÀREA DE BIOTECNOLOGIA I AGROALIMENTÀRIA
“Análisis funcional y localización subcelular de las proteínas implicadas en
el movimiento intra e intercelular del virus de las manchas necróticas del
melón (MNSV)”
Ainhoa Genovés Martínez
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· ÀREA DʼARQUITECTURA
“Encuadres al jardín: arquitectura y jardín privado en Europa y Estados
Unidos. Los años 50”
Juan José Tuset Davó

· ÀREA DE BELLES ARTS
“Iconología del “organistrum” en el arte medieval español. Su reconstrucción”
Antonio Povés Oliván

· ÀREA DʼENGINYERIA INDUSTRIAL
“Aumento de biodegradabilidad y eliminación de plaguicidas en efluentes
acuosos mediante métodos de oxidación avanzada (fotocatálisis solar)”
Ana García Ripoll

· ÀREA DʼENGINYERIA CIVIL
Desert

· ÀREA DE FÍSICA, QUÍMICA I MATEMÀTIQUES
“Estados excitados del antiinflamatorio no esteroideo flurbiprofeno como
sondas para la interacción con proteínas”
Ignacio Vayá Pérez

· ÀREA DE TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMUNICACIÓ
“Contribución al control de admisión en redes móviles celulares multiservicio”
David García Roger

· ÀREA DʼECONOMIA I CIÈNCIES SOCIALS
“La gestión del capital intelectual en las entidades financieras. Caracterización del capital humano en las cooperativas de crédito”
Elies Seguí Mas

2.3.2.3. Premi Cooperació Universitat – Societat
· La naturalesa del premi és honorífica
El Ple del Consell Social, en la reunió del dia 16 de novembre de 2009, i analitzada la trajectòria de les diferents propostes presentades per la Comissió de
Relacions amb la Societat a les tres categories del Premi Cooperació Universitat-Societat, acorda atorgar aquest a favor de:
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En la categoria dʼI+D: INDRA, com a reconeixement al desenvolupament de les
relacions entre la universitat i la societat.
En la categoria de Pràctiques en empresa i ocupació: VOSSLOH, pel seu compromís amb la formació pràctica dels estudiants de la Universitat Politècnica de
València i la seua fidelitat al suport dels esdeveniments realitzats des dʼaquesta
universitat en matèria dʼeducació i ocupació.
En la categoria de millora del coneixement: Conselleria dʼAgricultura, Pesca i
Alimentació, per la contribució a la formació en temes relacionats amb lʼàmbit de
la seua aplicació.

2.3.2.4. Premio al Millor Màster Oficial de la Universitat Politècnica de València
· El premi té naturalesa honorífica
Reunit el jurat de la IX edició al Millor Màster Oficial de la UPV, lʼobjectiu del
qual és reconèixer el millor màster oficial realitzat durant el curs 2008-2009 de
la Universitat Politècnica de València que, de manera destacada, respon a la
demanda de formació de postgrau i a les necessitats que requereixen universitaris i professionals i una vegada analitzada tota la informació facilitada pel vicerector dʼEstudis i Convergència Europea, Sr. Miguel Ángel Fernández Prada,
sʼacorda per majoria atorgar el premi, valorant les enquestes de satisfacció realitzades per lʼalumnat i professorat, al màster oficial següent:

· CIÈNCIA I ENGINYERIA DELS ALIMENTS

2.4. CONSELL DE GOVERN (30.09.09)
2.4.1. Composició
Rector
Juan Juliá Igual
Secretari general
Vicent Castellano i Cervera
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Gerent
José Antonio Pérez García
Membres designats pel rector
José Luis Berné Valero
Vicente Juan Botti Navarro
Mª 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
Enrique Félix Munera Latorre
José Ismael Pastor Gimeno
Juan Bautista Peiró López
Mª Pilar Santamarina Siurana
José Mª del Valle Villanueva
María Victoria Vivancos Ramón
Representants del Claustre
Enrique Cabrera Marcet
Fco. Javier Fuenmayor Fernández
Eliseo Gómez-Senent Martínez
Alberto González Salvador
Vicente Mas Llorens
Óscar Pastor López
Alfredo Peris Manguillot
Carlos Plasencia Climent
Mª Pilar Roig Picazo
Ángel Sebastiá Cortés
José Alberto Conejero Casares
Mª del Rosario de Miguel Molina
Ricardo Pérez Herrerías
Jaime Martín Díaz
Carlos Gahete Arias
Luis David Murillo Valero
Santiago Palacios Guillem
Inés Sánchez Giner
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Jesús Cano Calvo
Antonio Terrones Server
Representants de centres, departaments i instituts universitaris dʼinvestigació
Enrique Ballester Sarrias
José Manuel Barat Baviera
José Capmany Francoy
José Luis Cueto Lominchar
José Mª Desantes Fernández
Vicent 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
Ricardo José Server Izquierdo
Eduardo Vendrell Vidal
Representants del Consell Social
Juan-Francisco Cámara Gil
Emilio del Toro Gálvez
Silvino Navarro Casanova

2.4.2. Comissió Permanent
Juan Juliá Igual (Rector)
Francisco José Mora Mas (Vicerector)
Juan Bautista Peiró López (Vicerector)
Nemesio Fernández Martínez (Coord. de directors de centre)
Pedro Fito Maupoey (Coord. dʼinstitut universitari dʼinvestigació)
Francisco Payri González (Coord. de directors de departament)
Vicent Castellano i Cervera (Secretari general)
Santiago Palacios Guillem (Alumne)
Enrique Ballester Sarrias (Personal docent i investigador)
José Mª del Valle Villanueva (Personal dʼadministració i serveis)
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2.4.3. Comissió Acadèmica
José Luis Berné Valero (Vicerector)
Miguel Ángel Fernández Prada (Vicerector)
María Victoria Vivancos Ramón (Vicerectora)
Vicent Castellano i Cervera (Secretari general)
Enrique Ballester Sarrias (Director de centre)
Vicent Josep de Esteban Chapapria (Director de centre)
Miguel Ángel Martínez Iranzo (Director de centre)
José Ismael Pastor Gimeno (Director de centre)
Elías Miguel Pérez García (Director de centre)
Alberto González Salvador (Director de departament)
Pedro Juan López Rodríguez (Director de departament)
Vicente Mas Llorens (Director de departament)
Santiago Palacios Guillem (Alumne)
Inés Sánchez Giner (Alumna)
José Capmany Francoy (Director dʼinstitut universitari dʼinvestigació)

2.4.4. Comissió Econòmica i de Recursos Humans
Salvador Vicente López Galarza (Vicerector)
Nemesio Fernández Martínez (Coord. de directors de centre)
Pedro Fito Maupoey (Coord. dʼinstitut universitari dʼinvestigació)
Francisco Payri Gonzalez (Coord. de directors de departament)
Vicent Castellano i Cervera (Secretari general)
José Antonio Pérez García (Gerent)
Santiago Guillem Picó (Director de centre)
Pedro Miguel Sosa (Director de departament)
Emilio del Toro Gálvez (Representant del Consell Social)
Inés Sánchez Giner (Alumna)
Francisco José Mora Mas (President)
Antonio Terrones Server (Personal dʼadministració i serveis)

2.4.5. Comissió d’Extensió Universitària
Ángel Francisco Benito Beorlegui (Vicerector)
Rafael Sánchez Grandía (Director de centre)
Vicente Mas Llorens (Director de departament)
Carlos Gahete Arias (Alumne)
Santiago Palacios Guillem (Alumne)
Mª Teresa Doménech Carbo (Directora dʼinstitut)
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Juan Bautista Peiró López (President)
Jesús Cano Calvo (Personal dʼadministració i serveis)
Àlvar Gómez i Moreno (Secretari)

2.4.6. Comissió d’I+D+i
Jaime Martín Díaz (Ajudants i personal dʼinvestigació)
Vicente Juan Botti Navarro (Vicerector)
Mª Amparo Chiralt Boix (Vicerectora)
Vicent Castellano i Cervera (Secretari general)
Ana Llopis Reyna (Directora de centre)
José Manuel Barat Baviera (Director de departament)
Emilio Figueres Amorós (Director de departament)
Mª Pilar Roig Picazo (Directora de departament)
Manuel Agustí Fonfría (Director dʼentitats dʼinvestigació)
José Mª Desantes Fernández (Director dʼinstitut universitari dʼinvestigació)
José Ferrer Polo (Director dʼinstitut universitari dʼinvestigació)
Alfredo Peris Manguillot (Personal docent i investigador)

2.4.7. Comissió de Normativa
Francisco José Mora Mas (Vicerector)
Vicent Castellano i Cervera (Secretari general)
José Antonio Pérez García (Gerent)
Ismael Moya Clemente (Director de centre)
Marcial Pla Torres (Director de departament)
Lucas Antonio Jódar Sánchez (Director dʼinstitut universitari dʼinvestigació)
Juan Bataller Grau (Personal docent i investigador)
Francisco Javier Company Carretero (Personal docent i investigador)
Gonzalo López Belenguer (Secretari)

2.4.8. Comissió de Promoció del Professorat
Mª Amparo Chiralt Boix (Vicerectora)
José Luis Berné Valero (President)
Manuel Agustí Fonfría (Personal docent i investigador)
Carlos María Álvarez Bel (Personal docent i investigador)
Jesús Vicente Benajes Calvo (Personal docent i investigador)
José Antonio Bonet Solves (Personal docent i investigador)
José Francisco Duato Marín (Personal docent i investigador)
Miguel Ángel Fernández Prada (Personal docent i investigador)
Miguel Ferrando Bataller (Personal docent i investigador)

MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2008-2009 41

Carmen Jordá Such (Personal docent i investigador)
Miguel Molina Alarcón (Personal docent i investigador)
Ismael Moya Clemente (Personal docent i investigador)
Gonzalo López Belenguer (Secretari)

2.4.9. Subcomissió de Formació Permanent
Gumersindo Jesús Verdú Martín (Director delegat dʼAcció Internacional)
Vicent Castellano i Cervera (Secretari general)
Enrique Juan Masiá Buades (Director de centre)
Juan Carlos Casamayor Ródenas (Director de departament)
Ricardo José Server Izquierdo (Director de departament)
Miguel Ferrando Bataller (Director de lʼÀrea de Formació Permanent)
Miguel Ángel Fernández Prada (President)

2.4.10. Subcomissió de Rendiment Acadèmic i Avaluació Curricular
Mª Victoria Vivancos Ramón (Vicerectora)
Vicente J. Esteban Chapapría (Professor membre del Consell de Govern)
Santiago Guillem Picó (Professor membre del Consell de Govern)
Ana Llopis Reyna (Professora membre del Consell de Govern)
Óscar Pastor López (Professor membre del Consell de Govern)
Ricardo Pérez Herrerías (Professor membre del Consell de Govern)
José Alberto Conejero Casares (Secretari)

2.5. JUNTA CONSULTIVA
Rector:

Juan Juliá Igual

Secretari general:

Vicent Castellano i Cervera

Vocals:

José Aguilar Herrando
Manuel Agustí Fonfría
Pedro Albertos Pérez
Carlos Álvarez Bel
Manuel Baselga Izquierdo
Herminio Boira Tortajada
José Antonio Bonet Solves
Vicente Caballer Mellado
José Capmany Francoy
M. Amparo Chiralt Boix
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Vicente Conejero Tomás
Avelino Corma Canós
Ricardo Díaz Calleja
José Francisco Duato Marín
Julio Fernández Carmona
Miguel Ángel Fernández Prada
José Ferrer Polo
Pedro Fito Maupoey
F. Javier Fuenmayor Fernández
José García Antón
Ana M. 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

2.6. OFICINA DEL DEFENSOR UNIVERSITARI
La dada més rellevant ha sigut el nomenament a lʼabril del professor Eduardo
Vicens Salort Defensor Adjunt, segons el que preveu lʼarticle 5 del Reglament del
Defensor Universitari.
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Respecte a reunions i congressos, cal assenyalar que del 12 al 14 de novembre de 2008 es va desenvolupar a la Universitat dʼOviedo lʼXI Trobada Estatal
de Defensors Universitaris. Els principals temes estudiats i debatuts específicament ven ser:
1. Absentisme estudiantil.
2. Bolonya: Taller dʼEuropa.
3. Problemàtica dels becaris dʼinvestigació a les universitats espanyoles.
4. Participació dels defensors universitaris en els processos dʼavaluació de
la qualitat i millora contínua i integració en els sistemes de garantia de
qualitat a les universitats.
5. Igualtat efectiva home–dona.
6. La propietat intel·lectual dels treballs realitzats al si de la universitat.
7. La guia docent com a document de garantia dels drets i deures a la comunitat universitària.
La problemàtica relacionada amb Bolonya es va tornar a tractar a Hamburg del
26 al 28 de març en la 7 ENOHE (European Network for Ombudsmen in Higher
Education).
A més, el 10 de juliol es van reunir els defensors universitaris de les universitats
de la Xarxa Joan Lluís Vives a lʼAula Magna de lʼedifici històric del carrer de la
Nau de la Universitat de València. Es va debatre sobre els nous aspectes legals
relacionats amb la protecció de dades.
Destaquen dues dades amb signes oposats. Sʼha produït un augment de queixes relacionades amb articles dʼinvestigació per possibles plagis, que fins a
aquest curs havien sigut esporàdiques, possiblement motivat per una definició
inicial deficient de les funcions dels membres dʼequips dʼinvestigació i per la falta
de consideració a resultats obtinguts per altres investigadors.
La segona dada, aquesta de caràcter molt positiu, ha sigut lʼhabitual excel·lent
ajuda que tots els membres de la comunitat universitària, sense excepció,
han prestat a lʼOficina del Defensor Universitari, cosa que ha facilitat que la
majoria dels problemes plantejats en el curs 2008–2009 sʼhagen resolt per
mediació.
Finalment, indiquem algunes dades quantitatives. Sʼhan realitzat sis-centes actuacions des de lʼOficina del Defensor Universitari a petició de membres de la
comunitat universitària. El 78% està relacionat amb els alumnes, amb la distri-
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bució següent:

· Qüestions relacionades amb beques dʼestudis de primer i segon cicles, convalidacions, matrícules i trasllats (16%).

· Temes relacionats amb exàmens (16%).
· Actuacions relacionades amb beques dʼespecialització, Erasmus, Marie Curie,
Promoe (10%).

·

El 36% restant es reparteix en percentatges menors entre qüestions dʼaccidents, articles relacionats amb la tesi doctoral, associacions, atenció psicològica, beques de postgrau, bilingüisme, competicions esportives internes i
externes, comportaments complexos, concursos, conversió de notes, cursets, qüestions relacionades amb minusvalideses, avaluació curricular, falsificacions, fundacions, problemes sobre màster i tesi doctoral, recuperació de
treballs, seguretat, sol·licituds i oferiment de treball, titulats que desitjaven
cursar una segona carrera, tutories i visats.

Els casos relacionats amb administració i serveis han sigut el 7%, mentre que
un 15% de les nostres actuacions estan relacionades amb qüestions plantejades pel professorat.

3
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3.1. EQUIPS DIRECTIUS
3.1.1. Centres
CENTRE
EPS d'Alcoi
EPS d'Alcoi
EPS d'Alcoi
EPS d'Alcoi
EPS d'Alcoi
EPS d'Alcoi
EPS d'Alcoi
EPS d'Alcoi
EPS d'Alcoi
EPS d'Alcoi
EPS d'Alcoi
EPS de Gandia
EPS de Gandia
EPS de Gandia
EPS de Gandia
EPS de Gandia
EPS de Gandia
EPS de Gandia
EPS de Gandia
EPS de Gandia
EPS de Gandia
ETS d'Arquitectura
ETS d'Arquitectura
ETS d'Arquitectura
ETS d'Arquitectura
ETS d'Arquitectura
ETS d'Arquitectura
ETS d'Arquitectura

PERSONA
Enrique Juan Masiá Buades
Juan José Rico Esteve
Emilio Jesús Golf Laville

CÀRREC
Director de l'EPSA
Secretari de l'EPSA
Subd. EPSA /
Càtedres d'Empresa (2006)
Ana María García Bernabeu
Subd. EPSA /
Formació Permanent
Antonio Abellán García
Subd. EPSA /
Infraestructures i Serveis
Josefa Mula Bru
Subd. EPSA / Nous Títols Ofic.
Innov. Ed. i Qual. (2006)
Elena Pérez Bernabeu
Subd. EPSA /
Relacions Internacionals
Ana María Amat Payá
Subd. EPSA / d'I+D+i
Lucia Agud Albesa
Subd. EPSA /
Cul. Esp. Soc. i Col·legi Major
Juan Ignacio Torregrosa López
Subd. 1r EPSA / Cap d'Estudis
Georgina Blanes Nadal
Subd. 2a EPSA / Alumnat
José Ismael Pastor Gimeno
Director de l'EPSG
Jesús Alba Fernández
Secretari de l'EPSG
Francisco Camarena Femenia
Subd. EPSG /
Ocupació i Proj. Idees (2006)
Anna Vidal Meló
Subd. EPSG /
Promoció i Esdev. (2006)
Juan Andrés González Romero
Subd. EPSG / Àrea Ambiental
Antonio Fores Lopez
Subd. EPSG /
Àrea Comunicació Audiovisual
Trinidad Mª Sansaloni Balaguer
Subd. EPSG /
Àrea de Telecomunicacions
Lourdes Canós Darós
Subd. EPSG / Àrea de Turisme
Juan Luís Corral González
Subd. 1r EPSG / Cap d'Estudis
Carmen Gómez Benito
Subd. 2a EPSG / Infraestructura
Ana Llopis Reyna
Directora de l'ETSA
María del Carmen Blasco Sánchez Secretària de l'ETSA
Victoria Eugenia Bonet Solves
Subd. ETSA / Cultura
Francisco Juan Vidal
Luisa Basset Salom
Guillermo González Pérez
María Carmen Ferrer Ribera

Subd. ETSA /
Càtedres d'Empreses (2006)
Subd. ETSA / Infraestructura
Subd. ETSA / Ordenació Docent
Subd. ETSA /
Relacions Internacionals
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ETS d'Arquitectura
ETS d'Arquitectura

Agustín José Pérez García
Vicenta Calvo Roselló

ETS de Gestió de l'Edificació
ETS de Gestió de l'Edificació
ETS de Gestió de l'Edificació

Rafael Sánchez Grandía
Juana Mercedes Cerdán Soriano
Isabel Tort Ausina

ETS de Gestió de l'Edificació

Rafael Marín Sánchez

ETS de Gestió de l'Edificació

María Begoña Fuentes Giner

ETS de Gestió de l'Edificació

José Miguel Sanchís León

ETS de Gestió de l'Edificació

Jesús Mené Aparicio

ETS de Gestió de l'Edificació
ETS d'Informàtica Aplicada

Pablo Rodríguez Navarro
Antonio Robles Martínez

ETS d'Informàtica Aplicada
ETS d'Informàtica Aplicada
ETS d'Informàtica Aplicada

Francisco Marqués Hernández
Ferrán Pla Santamaría
Miguel Sánchez López

ETS d'Informàtica Aplicada

Juan Francisco Blanes Noguera

ETS d'Informàtica Aplicada

Vicente del Olmo Muñoz

ETS d'Informàtica Aplicada

José Hernández Orallo

ETS d'Informàtica Aplicada

María José Vicent López

ETS d'Enginyeria del Disseny
ETS d'Enginyeria del Disseny
ETS d'Enginyeria del Disseny
ETS d'Enginyeria del Disseny

Enrique Ballester Sarrias
Bernardo Alvarez Valenzuela
Antonio Juan Ramírez Fernández
Arturo Gil Gil

ETS d'Enginyeria del Disseny
ETS d'Enginyeria del Disseny

Francisco Javier Camacho Vidal
Emilio Ramón Iribarren Navarro

ETS d'Enginyeria del Disseny
ETS d'Enginyeria del Disseny

Rosa Collado Fons
José Martí Dolz

ETS d'Enginyeria del Disseny

Houcine Hassan Mohamed

ETS d'Enginyeria del Disseny

Malak Kubessi Pérez

ETS d'Enginyeria del Disseny
ETS d'Enginyeria del Disseny

Ricardo Pérez Herrerías
Laura Contat Rodrigo

Subd. 1r ETSA / Cap d'Estudis
Subd. 2a ETSA /
Planificació i Qualitat
Director de l'ETSGE
Secretària de l'ETSGE
Subd. 2a ETSGE /
Alumnat i Relac. Internac.
Subd. 2n ETSGE / Ordenació Acadèmica i Prospectiva
Subd. ETSGE /
Convenis i Empreses
Subd. ETSGE /
Infraestructures i Manteniment
Subd. ETSGE /
Postgrau i Investigació
Subd. 1r ETSGE / Cap d'Estudis
Director de l'ETS d'Informàtica Aplicada
Cap d'Estudis de l'ETSIAP
Secretari de l'ETSIAP
Subd. ETSIAP /
Relacions amb Empeses
Subd. ETSIAP /
Càtedres d'Empresa (2006)
Subd. ETSIAP /
Planificació i Infraest.
Subd. ETSIAP /
Relacions Internacionals
Subd. ETSIAP /
Ord. Acadèmica i Alumnat
Director de l'ETSED
Cap d'Estudis de l'ETSED
Secretari de l'ETSED
Subd. ETSED /
Act. Professionals (2006)
Subd. ETSED / Alumnat
Subd. ETSED /
Càtedres Empreses i R. (2006)
Subd. ETSED / Infraestructura
Subd. ETSED /
Ordenació Acadèmica
Subd. ETSED /
Relacions Internacionals
Subd. ETSED /
Relacions amb l'Empresa
Subd. 1r ETSED / Qualitat
Subd. 2a ETSED / Innov. Educativa
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ETS del Medi Rural i Enologia
ETS del Medi Rural i Enologia
ETS del Medi Rural i Enologia
ETS del Medi Rural i Enologia

Santiago Guillem Picó
Mª Dolores Raigón Jiménez
Ana María Albors Sorolla
Pedro Beltrán Medina

ETS del Medi Rural i Enologia

José Vicente Turegano Pastor

ETS del Medi Rural i Enologia

José Tarrazo Morell

ETS del Medi Rural i Enologia

Vicente Castell Zeising

ETS del Medi Rural i Enologia
ETSE Agrònoms
ETSE Agrònoms
ETSE Agrònoms
ETSE Agrònoms

María Inmaculada Alvarez Cano
Nemesio Fernández Martínez
Juan Manuel Buitrago Vera
Fernando Fornes Sebastiá
Carlos Adrados Blaise-Ombrecht

ETSE Agrònoms

Jose Luis Pérez-Salas Sagreras

ETSE Agrònoms

Rosa Puchades Pla

ETSE Agrònoms

Eduardo Rojas Briales

ETSE Geodèsica,
Top.
ETSE Geodèsica,
Top.
ETSE Geodèsica,
Top.
ETSE Geodèsica,
Top.
ETSE Geodèsica,
Top.
ETSE Geodèsica,
Top.
ETSE Industrials
ETSE Industrials
ETSE Industrials
ETSE Industrials
ETSE Industrials
ETSE Industrials
ETSE Industrials
ETSE Industrials

Cartogràfica i Francisco García García

Director de l'ETSMRE
Cap d'Estudis de l'ETSMRE
Secretària de l'ETSMRE
Subd. ETSMRE /
Càtedres d'Empreses (2006)
Subd. ETSMRE /
Espai Europeu d'Ed. Sup.
Subd. ETSMRE/
Infraest. Prom. Ling. i Cult.
Subd. ETSMRE /
Relacions Externes
Subd. ETSMRE/ Segons Cicles
Director de l'ETSEA
Cap d'Estudis de l'ETSEA
Secretari de l'ETSEA
Subd. ETSEA /
Infraestructura i Qualitat
Subd. ETSEA /
Relacions Instituc. I Ocupació
Subd. ETSEA /
Coop. i Rel. Internacionals
Subd. ETSEA /
Coordinació Acadèmica
Director de l'ETSEGCT

Cartogràfica i Jesús María Irigoyen Gaztelumendi Secretari de l'ETSEGCT
Cartogràfica i Ricardo López Albiñana

Subd. ETSEGCT /
Personal, As. Ec., Infraes.
Cartogràfica i Luis Ángel Ruiz Fernández
Subd. ETSEGCT /
Relacions Exteriors
Cartogràfica i Fernando Fco. Buchón Moragues Subd. ETSEGCT /
Relacions amb Empreses
Cartogràfica i Peregrina Eloína Coll Aliaga
Subd. ETSEGCT /
Cap d'Estudis, O. A. i D.
Miguel Andrés Martínez Iranzo
Director de l'ETSE Industrials
Secretari de l'ETSEI
Juan José Pérez Martínez
Subd. ETSEI /
David Jerónimo Busquets Mataix Qualitat i Planificació
Rosa Esperanza Tormos Faus
Subd. 1a ETSEI / Cap d'Estudis
Enrique Cabrera Rochera
Subd. 2n ETSEI / Innovació, Promoció i Imatge
Fernando Naya Sanchis
Subd. ETSEI /
Alumnat i Extensió Universitària
José Vicente Salcedo Romero de Subd. ETSEI / Infraestructura i AsÁvila
sumptes Econòmics
Jorge García-Serra García
Subd. ETSEI / Plans d'Estudis-I
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ETSE Industrials
ETSE Industrials
ETSE Industrials

José Antonio Mendoza Roca
Carlos Manuel Dema Pérez
Anna Neus Igual Muñoz

ETSE
Ports
ETSE
Ports
ETSE
Ports
ETSE
Ports
ETSE
Ports
ETSE
Ports
ETSE
Ports
ETSE
Ports

de Camins, Canals i

Vicent De Esteban Chapapría

Subd. ETSEI / Plans d'Estudis-II
Subd. ETSEI / Plans d'Estudis-III
Subd. ETSEI /
Relacions Internacionals i Idiomes
Director de l'ETSECCP

de Camins, Canals i

Isabel Salinas Marín

Secretària de l'ETSECCP

de Camins, Canals i

José Rocío Martí Vargas

Subd. ETSECCP / Infraestructura

de Camins, Canals i

José Luís Bonet Senach

de Camins, Canals i

Francisco José Vallés Morán

de Camins, Canals i

José Alberto González Escriva

de Camins, Canals i

Pedro Antonio Calderón García

de Camins, Canals i

María Amalia Sanz Benlloch

Subd. ETSECCP /
Innovació i Qualitat
Subd. ETSECCP /
Ordenació Acadèmica
Subd. ETSECCP /
Relacions Internacionals
Subd. 1r ETSECCP /
Cap d'Estudis
Subd. 2a ETSECCP / Alumnat

ETSE de Telecomunicació

Juan Vicente Balbastre Tejedor

ETSE de Telecomunicació
ETSE de Telecomunicació

Lorenzo Rubio Arjona
María Ángeles Lence Guilabert

ETSE de Telecomunicació
Francisco Javier Oliver Villarroya
ETSE de Telecomunicació
Pilar Candelas Valiente
ETSE de Telecomunicació
ETSE de Telecomunicació
ETSE de Telecomunicació
ETSE de Telecomunicació
Facultat d'Adm. i Direc. d'Empreses
Facultat d'Adm. i Direc. d'Empreses
Facultat d'Adm. i Direc. d'Empreses
Facultat d'Adm. i Direc. d'Empreses
Facultat d'Adm. i Direc. d'Empreses
Facultat d'Adm. i Direc. d'Empreses

Vicente Traver Salcedo
Felipe Laureano Peñaranda Foix
Juan Ramón Torregrosa Sánchez
Fulgencio Montilla Meoro
Ismael Moya Clemente
Sergio Marí Vidal

Director de l'ETSE de Telecomunicació
Secretari de l'ETSET
Subd. ETSET /
Extensió Universitària (2006)
Subd. ETSET /
Innovació i Equipament Docent
Subd. ETSET /
Organització Acadèmica
Subd. ETSET /
Relacions Empreses (2006)
Subd. ETSET /
Relacions Internacionals
Subd. 1r ETSET / Cap d'Estudis
Subd. 2n ETSET / Qualitat
Degà FADE

Mª Teresa Solaz Benavent

Cap d'Estudis de la FADE /
Extingit
Secretària de la FADE

Gabriela Ribes Giner

Viced. FADE / Alumnat

Carlos Vicente García Gallego

Viced. FADE / Infraestrutura

Virginia Vega Carrero

Viced. FADE /
Intercanvi Acad. i C. Eur.
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Facultat de Belles Arts
Facultat de Belles Arts
Facultat de Belles Arts

Elías Miguel Pérez García
Mercedes Sánchez Pons
José Luís Cueto Lominchar

Facultat de Belles Arts
Facultat de Belles Arts
Facultat de Belles Arts

Vicente Barón Linares
Ricardo Javier Forriols González
María Angeles López Izquierdo

Facultat de Belles Arts

María Isabel Tristán Tristán

Facultat d'Informàtica
Facultat d'Informàtica
Facultat d'Informàtica
Facultat d'Informàtica

Emilio Sanchís Arnal
Eduardo Vendrell Vidal
Antonio Molina Marco
Juan Carlos Ruiz García

Facultat d'Informàtica
Facultat d'Informàtica
Facultat d'Informàtica

José Alberto Conejero Casares
María José Castro Bleda
Pietro Manzoni

Degà FBA
Secretària de la FBA
Viced. 1r FBA /
Ordenació Acadèmica
Viced. 2n FBA / Infraestructura
Viced. FBA / Cultura
Viced. FBA /
Càtedres d'Empreses (2006)
Viced. FBA /
Relacions Internacionals
Degà Fac. d'Informàtica
Cap d'Estudis de la FI
Secretari de la FI
Viced. FI /
Càtedres d'Empresa (2006)
Viced. FI / Infraestructura
Viced. FI / Ordenació Acadèmica
Viced. FI /
Relacions amb l'Exterior

3.1.2. Departaments
DEPARTAMENT
Biologia Vegetal
Biologia Vegetal
Biologia Vegetal
Biotecnologia
Biotecnologia
Biotecnologia
Biotecnologia
Ciència Animal
Ciència Animal
Ciència Animal
Ciència Animal
Composició Arquitectònica
Composició Arquitectònica
Composició Arquitectònica
Comunicacions
Comunicacions
Comunicacions
Comunicacions
Comunicacions
Comunicació Audiovisual, Doc. i His.
Comunicació Audiovisual, Doc. i His.
Comunicació Audiovisual, Doc. i His.

PERSONA
José Luis Guardiola Barcena
Rosa Victoria Molina Romero
Enrique José Sanchis Duato
Jaime Prohens Tomás
María Belén Picó Sirvent
José Mª Belles Albert
Mª Antonia Ferrús Pérez
Miguel Jover Cerda
Luz María Pérez Igualada
Juan José Pascual Amorós
Salvador Calvet Sanz
Juan Francisco Noguera Giménez
Javier Poyatos Sebastian
Camilla Mileto
Alberto González Salvador
Vicent Josep Pla Boscà
Héctor Esteban González
Pablo Escalle García
Vicenç Almenar Terre
María Nuria Lloret Romero
Luisa María Tolosa Robledo
Adolfo Muñoz García

CÀRREC
Director
Secretària
Subdirector
Director
Secretària
Subdirector
Subdirectora
Director
Secretària
Subdirector
Subdirector
Director
Secretari
Subdirectora
Director
Secretari
Subdirector
Subdirector
Subdirector
Directora
Secretària
Subdirector
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Comunicació Audiovisual, Doc. i His.
Conservació i Restauració de Béns
Conservació i Restauració de Béns
Conservació i Restauració de Béns
Construccions Arquitectòniques
Construccions Arquitectòniques
Construccions Arquitectòniques
Construccions Arquitectòniques
Dibuix
Dibuix
Dibuix
Dibuix
Economia i Ciències Socials
Economia i Ciències Socials
Economia i Ciències Socials
Economia i Ciències Socials
Ecosistemes Agroforestals
Ecosistemes Agroforestals
Ecosistemes Agroforestals
Escultura
Escultura
Escultura
Escultura
Estadística i Investigació Operativa
Estadística i Investigació Operativa
Estadística i Investigació Operativa
Expressió Gràfica Arquitectònica
Expressió Gràfica Arquitectònica
Expressió Gràfica Arquitectònica
Física Aplicada
Física Aplicada
Física Aplicada
Física Aplicada
Física Aplicada
Informàtica Sistemes i Computadors
Informàtica Sistemes i Computadors
Informàtica Sistemes i Computadors
Informàtica Sistemes i Computadors
Informàtica Sistemes i Computadors
Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i F.
Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i F.
Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i F.
Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i F.
Enginyeria Electrònica
Enginyeria Electrònica
Enginyeria Electrònica
Enginyeria Electrònica

Miguel Corella Lacasa
M. Pilar Roig Picazo
Mª Julia Osca Pons
José Antonio Madrid García
Manuel Octavio Valcuende Payá
María Luisa Collado López
José Mª Fran Bretones
Luis Vicente García Ballester
Mª Blanca Rosa Pastor Cubillo
Alberto José March Ten
Fernando Evangelio Rodríguez
Beatriz García Prosper
Ricardo José Server Izquierdo
Ana Blasco Ruíz
José Serafin Clemente Ricolfe
Marta García Molla
José García Jiménez
Francisco Prieto Jiménez
Josep Armengol Fortí
Marina Pastor Aguilar
María Pilar Crespo Ricart
Jaime Chornet Roig
Moisés Mañas Carbonell
Andrés Carrión García
Elena Vázquez Barrachina
Ana Isabel Sánchez Galdón
Jorge Llopis Verdú
Julio Antonio Albert Ballester
Marina Sender Contell
Jorge Curiel Esparza
Francisco Gálvez Martínez
Manuel Salmerón Sánchez
María Carmen Muñoz Roca
Patricio Ramirez Hoyos
Pedro Juan López Rodríguez
Juan Carlos Cano Escribá
Juan Luis Posadas Yagüe
María Engracia Gómez Requena
Ángel Rodas Jordá
Ana Belén Anquela Julián
Ramón Pons Crespo
Jorge Padin Devesa
Josep Eliseu Pardo Pascual
Emilio Figueres Amorós
Antonio Guill Ibáñez
José Francisco Toledo Alarcón
Raúl Esteve Bosch

Subdirector
Directora
Secretària
Subdirector
Director
Secretària
Subdirector
Subdirector
Directora
Secretari
Subdirector-1r
Subdirectora-2a
Director
Secretària
Subdirector
Subdirectora
Director
Secretari
Subdirector
Directora
Secretària
Subdirector
Subdirector
Director
Secretària
Subdirectora
Director
Secretari
Subdirectora
Director
Secretari
Subdirector
Subdirectora
Subdirector
Director
Secretari
Subdirector
Subdirectora
Subdirector
Directora
Secretari
Subdirector
Subdirector
Director
Secretari
Subdirector
Subdirector
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Enginyeria Elèctrica
Enginyeria Elèctrica
Enginyeria Elèctrica
Enginyeria Gràfica
Enginyeria Gràfica
Enginyeria Gràfica
Enginyeria Gràfica
Enginyeria Hidràulica Medi Ambient
Enginyeria Hidràulica Medi Ambient
Enginyeria Hidràulica Medi Ambient
Enginyeria Hidràulica Medi Ambient
Enginyeria Mecànica i de Materials
Enginyeria Mecànica i de Materials
Enginyeria Mecànica i de Materials
Enginyeria Mecànica i de Materials
Enginyeria Química i Nuclear
Enginyeria Química i Nuclear
Enginyeria Química i Nuclear
Enginyeria Química i Nuclear
Enginyeria Rural i Agroalimentària
Enginyeria Rural i Agroalimentària
Enginyeria Rural i Agroalimentària
Enginyeria Tèxtil i Paperera
Enginyeria Tèxtil i Paperera
Enginyeria Tèxtil i Paperera
Enginyeria de Sistemes i Automàtica
Enginyeria de Sistemes i Automàtica
Enginyeria de Sistemes i Automàtica
Enginyeria de Sistemes i Automàtica
Enginyeria de la Construcció i Proj.
Enginyeria de la Construcció i Proj.
Enginyeria de la Construcció i Proj.
Enginyeria de la Construcció i Proj.
Enginyeria del Terreny
Enginyeria del Terreny
Enginyeria del Terreny
Enginyeria i Inf. del Transport
Enginyeria i Inf. del Transport
Enginyeria i Inf. del Transport
Lingüística Aplicada
Lingüística Aplicada
Lingüística Aplicada
Lingüística Aplicada
Matemàtica Aplicada
Matemàtica Aplicada
Matemàtica Aplicada
Matemàtica Aplicada

José Roger Folch
Salvador Conrado Añó Villalba
Vicente León Martínez
Fernando Brusola Simón
Marina Gascon Martinez
Bernabé Hernandis Ortuño
José María Gomis Martí
Juan Bautista Marco Segura
Petra Amparo López Jiménez
Eduardo Fabián Cassiraga .
Miguel Martín Monerris
Alfonso Cristóbal Cárcel González
Pedro Rosado Castellano
Juan José Ródenas García
Rafael Antonio Balart Gimeno
Sebastián Salvador Martorell Alsina
Sofía Carlos Alberola
María Isabel Alcaina Miranda
Valentín Pérez Herranz
Eugenio García Mari
Ismael Vicente Escriva Piqueras
Álvaro Royuela Tomás
Francisco Javier Cases Iborra
Antonio Arqués Sanz
Pablo Díaz García
José Luis Navarro Herrero
Ramón Manuel Blasco Giménez
Antonio Sala Piqueras
Francesc Xavier Blasco Ferragud
Pedro Miguel Sosa
Héctor Saura Arnau
José Mª Monzó Balbuena
Pedro Serna Ros
Rafael Cortés Gimeno
Mª Elvira Garrido De La Torre
Juan Antonio Botella Torres
José Cristobal Serra Peris
Tomás Ruiz Sánchez
Ana María Pérez Zuriaga
Mª Luisa Carrió Pastor
Carmen Soler Monreal
Inmaculada Teresa Tamarit Vallés
María Boquera Matarredona
Alfredo Peris Manguillot
Fernando Gimenez Palomares
Ana Martínez Pastor
Félix Martínez Jiménez

Director
Secretari
Subdirector
Director
Secretària
Subdirector
Subdirector
Director
Secretària
Subdirector
Subdirector
Director
Secretari
Subdirector
Subdirector
Director
Secretària
Subdirectora
Subdirector
Director
Secretari
Subdirector
Director
Secretari
Subdirector
Director
Secretari
Subdirector
Subdirector
Director
Secretari
Subdirector
Subdirector
Director
Secretària
Subdirector
Director
Secretari
Subdirectora
Directora
Secretària
Subdirectora
Subdirectora
Director
Secretari
Subdirectora
Subdirector
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Matemàtica Aplicada
Matemàtica Aplicada
Mecanització i Tecnologia Agrària
Mecanització i Tecnologia Agrària
Mecanització i Tecnologia Agrària
Mecànica dels Medis Continus i Te.
Mecànica dels Medis Continus i Te.
Mecànica dels Medis Continus i Te.
Màquines i Motors Tèrmics
Màquines i Motors Tèrmics
Màquines i Motors Tèrmics
Màquines i Motors Tèrmics
Organització d'Empreses
Organització d'Empreses
Organització d'Empreses
Organització d'Empreses
Organització d'Empreses
Pintura
Pintura
Pintura
Pintura
Producció Vegetal
Producció Vegetal
Producció Vegetal
Producció Vegetal
Projectes Arquitectònics
Projectes Arquitectònics
Projectes Arquitectònics
Projectes Arquitectònics
Projectes d'Enginyeria
Projectes d'Enginyeria
Projectes d'Enginyeria
Projectes d'Enginyeria
Química
Química
Química
Química
Sistemes Informàtics i Computació
Sistemes Informàtics i Computació
Sistemes Informàtics i Computació
Sistemes Informàtics i Computació
Sistemes Informàtics i Computació
Sistemes Informàtics i Computació
Tecnologia d'Aliments
Tecnologia d'Aliments
Tecnologia d'Aliments
Tecnologia d'Aliments

Josefa Marín Molina
María Carmen Gómez Collado
Carlos Gracia López
Jose Mª Molina Hidalgo
Francisco Rovira Más
Juan Antonio Rovira Soler
Pedro Efrén Martín Concepcion
Ana Isabel Almerich Chulia
Francisco Payri González
José Vicente Pastor Soriano
Jaime Alberto Broatch Jacobi
José Galindo Lucas
Ignacio Gil Pechuán
Marta Elena Palmer Gato
Joan Josep Baixauli i Baixauli
José Miguel Albarracín Guillem
Juan Antonio Marín García
Joaquín Aldás Ruiz
Luis Armand Buendía
David Pérez Rodrigo
Francisco Javier Claramunt Busó
Bernardo Pascual España
José María Osca Lluch
José Vicente Maroto Borrego
Vicente Almela Orenga
Vicente Mas Llorens
José Ramón López Yeste
Carlos José Gómez Alfonso
Juan María Moreno Seguí
Eliseo Gómez-Senent Martínez
José Antonio Diego Más
Jorge Alcaide Marzal
María Carmen González Cruz
María Dolores Climent Morato
María Teresa Vidal Gandía
María Asunción Herrero Villen
Pilar Aragón Revuelta
Juan Carlos Casamayor Rodenas
Laura Mota Herranz
Alicia Villanueva García
Andrés Martín Terrasa Barrena
Germán Francisco Vidal Oriola
Vicente Blasco Escriche
José Manuel Barat Baviera
José Javier Beneo Fort
Isabel Mª Pérez Munuera
Nuria Martínez Navarrete

Subdirectora
Subdirectora
Director
Secretari
Subdirector
Director
Secretari
Subdirectora
Director
Secretari
Subdirector
Subdirector
Director
Secretària
Subdirector
Subdirector
Subdirector
Director
Secretari
Subdirector
Subdirector
Director
Secretari
Subdirector
Subdirector
Director
Secretari
Subdirector
Subdirector
Director
Secretari
Subdirector
Subdirectora
Directora
Secretària
Subdirectora
Subdirectora
Director
Secretària
Subdirectora
Subdirector
Subdirector
Subdirector (4t)
Director
Secretari
Subdirectora
Subdirectora

MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2008-2009 55

Termodinàmica Aplicada
Termodinàmica Aplicada
Termodinàmica Aplicada
Termodinàmica Aplicada
Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme

Luis Javier Cañada Ribera
Enrique Torrella Alcaraz
José Miguel Corberán Salvador
Manuel Monleón Pradas
José Vicente Ferrando Corell
Luis Segura Gomis
Fernando Romero Saura

Director
Secretari
Subdirector
Subdirector
Director
Secretari
Subdirector

3.2. TITULACIONS PER CENTRES
3.2.1. Departaments
CENTRE
ETSE AGRÒNOMS
ETSE AGRÒNOMS
ETSE AGRÒNOMS
ETSE AGRÒNOMS
ETS D'ARQUITECTURA
ETS D'ARQUITECTURA
ETS D'ARQUITECTURA
ETS D'ARQUITECTURA
ETSE CAMINS, CANALS I PORTS
ETSE CAMINS, CANALS I PORTS
ETSE CAMINS, CANALS I PORTS
ETSE CAMINS, CANALS I PORTS
ETSE CAMINS, CANALS I PORTS
ETSE CAMINS, CANALS I PORTS
ETSE CAMINS, CANALS I PORTS
ETSE CAMINS, CANALS I PORTS
ETSE CAMINS, CANALS I PORTS
ETSE INDUSTRIALS

ETSE INDUSTRIALS

TÍTULACIÓ
Eng. Agrònom
Eng. Forests
Llic. Ciència i Tecnologia d'Aliments (2n cicle)
Llicenciat en Biotecnologia
MÀSTER UNIVERSITARI EN ARQUITECTURA
AVANÇADA. PAISATGE, URBANISME I DISSENY
MÀSTER UNIVERSITARI EN CONSERVACIÓ DEL
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
PROGRAMA DE DOCTORAT EN ARQUITECTURA, EDIFICACIÓ, URBANÍSTICA I PAISATGE
Arquitecte
MÀSTER UNIVERSITARI EN TRANSPORT, TERRITORI I URBANISME
MÀSTER UNIVERSITARI EN PLANIFICACIÓ I
GESTIÓ EN ENGINYERIA CIVIL
PROGRAMA DE DOCTORAT EN ENGINYERIA
CIVIL I URBANISME
Eng. Camins, Canals i Ports
Eng. Geòleg (2n cicle)
Llic. Ciències Ambientals (2n cicle)
Eng. Tècn. Obres Públiques, esp. Construccions Civils
Eng. Tècn. Obres Públiques, esp. Hidrologia
Eng. Tècn. Obres Púb., esp. Transports i Serveis Urbans
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA AVANÇADA DE PRODUCCIÓ, LOGÍSTICA I CADENA
DE SUBMINISTRAMENT
MÀSTER UNIVERSITARI EN CONSTRUCCIONS
I INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS

INICI CICLE Nre ALUMNES
1965 1r+2n
852
1999 1r+2n
297
2000
2n
145
2005 1r+2n
319
2008
P
25
2006

P

119

2008

-

15

1975 1r+2n
2007
P

3319
23

2008

P

21

2008

-

3

1997 1r+2n
2002
2n
1996
2n
1997
1r
1997
1r
1997
1r
2006
P

1424
37
222
624
240
280
38

2008

P

21
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ETSE INDUSTRIALS
ETSE INDUSTRIALS
ETSE INDUSTRIALS
ETSE INDUSTRIALS
ETSE INDUSTRIALS
ETSE INDUSTRIALS
ETS D'ENGINYERIA DEL DISSENY

ETS D'ENGINYERIA DEL DISSENY

ETS D'ENGINYERIA DEL DISSENY
ETS D'ENGINYERIA DEL DISSENY

ETS D'ENGINYERIA DEL DISSENY

ETS D'ENGINYERIA DEL DISSENY
ETS D'ENGINYERIA DEL DISSENY
ETS D'ENGINYERIA DEL DISSENY
ETS D'ENGINYERIA DEL DISSENY
ETS D'ENGINYERIA DEL DISSENY
ETS D'ENGINYERIA DEL DISSENY
ETS D'ENGINYERIA DEL DISSENY
ETS MEDI RURAL I ENOLOGIA
ETS MEDI RURAL I ENOLOGIA
ETS MEDI RURAL I ENOLOGIA
ETS MEDI RURAL I ENOLOGIA

MÀSTER UNIVERSITARI EN TECNOLOGIA ENERGÈTICA PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
Eng. Industrial
Eng. Automàtica i Electrònica Industrial (2n cicle)
Eng. Organització Industrial (2n cicle)
Eng. Químic
Eng. Materials (2n cicle)
MÀSTER UNIVERSITARI EN MATERIALS I SISTEMES SENSORS PER A TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
MÀSTER UNIVERSITARI EN DISSENY I FABRICACIÓ INTEGRADA ASSISTITS PER COMPUTADOR (CAD-CAM-CIM)
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DEL
DISSENY
PROGRAMA DE DOCTORAT EN DISSENY, FABRICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS
PROGRAMA DE DOCTORAT EN MATERIALS I
SISTEMES SENSORS EN APLICACIONS TECNOLÒGIQUES
Enginyer Aeronàutic
Eng. d'Organització Industrial (2n cicle)
Eng. Tècn. en Disseny Industrial
Eng. Tècn. Industrial, esp. Mecànica
Eng. Tècn. Industrial, esp. Química Industrial
Eng. Tècn. Industrial, esp. Electrònica Industrial
Eng. Tècn. Industrial, esp. Electricitat
Llic. Enologia (2n cicle)

Eng. Tècn. Agrícola, esp. Explotacions Agropecuàries
Eng. Tècn. Agrícola, esp. Hortofructicultura i Jardineria
Eng. Tècn. Agrícola, esp. Indústries Agràries i Alimentàries
ETS MEDI RURAL I ENOLOGIA
Eng. Tècn. Agrícola, esp. Mecanització i Construccions Rurals
ETSE GEODÈSICA, CARTOGRÀFICA I TOP. Eng. Geodèsia i Cartografia (2n cicle)
ETSE GEODÈSICA, CARTOGRÀFICA I TOP. Eng. Tècn. Topografia
ETS D'ENGINYERIA D'EDIFICACIÓ
MÀSTER UNIVERSITARI EN EDIFICACIÓ
ETS D'ENGINYERIA D'EDIFICACIÓ
Enginyeria de Materials
ETS D'ENGINYERIA D'EDIFICACIÓ
Arquitecte Tècnic
ETS D'INFORMÀTICA APLICADA
Eng. Tècn. Informàtica de Gestió
ETS D'INFORMÀTICA APLICADA
Eng. Tècn. Informàtica de Sistemes
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA TÈXTIL
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI
PROGRAMA DE DOCTORAT EN ENGINYERIA
TÈXTIL
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI
Eng. Organització Industrial (2n cicle)
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI
Enginyer de Materials

2008

P

26

1993 1r+2n
1995
2n
1994
2n
1997 1r+2n
1999
2n
2008
P

2199
110
253
407
44
36

2006

P

24

2006

P

102

2007

-

16

2008

-

3

2005 1r+2n
2004
2n
1998
1r
1998
1r
1998
1r
1998
1r
1998
1r
2002
2n
1999
1r
1999
1r
1999
1r

284
452
823
1014
433
853
418
77
160
336
234

1999

1r

179

1999
2001
2007
2002
1999
1993
1993
2007
2007

2n
1r
P
2n
1r
1r
1r
P
-

144
775
98
22
2683
977
846
23
13

2000
2004

2n
2n

96
52
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E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI
FACULTAT DE BELLES ARTS
FACULTAT DE BELLES ARTS
FACULTAT DE BELLES ARTS
FACULTAT D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ
D'EMPRESES
FACULTAT D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ
D'EMPRESES
FACULTAT D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ
D'EMPRESES
FACULTAT D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ
D'EMPRESES
FACULTAT D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ
D'EMPRESES
FACULTAT DʼINFORMÀTICA
FACULTAT DʼINFORMÀTICA
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE
GANDIA
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE
GANDIA
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE
GANDIA
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE
GANDIA
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE
GANDIA
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE
GANDIA
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE
GANDIA
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE
GANDIA
ETSE DE TELECOMUNICACIÓ
ETSE DE TELECOMUNICACIÓ

Llic. Administració i Direcció d'Empreses
Eng. Tècn. Disseny Industrial
Eng. Tècn. Informàtica de Gestió
Eng. Tècn. Industrial, esp. Mecànica
Eng. Tècn. Industrial, esp. Química Industrial
Eng. Tècn. Industrial, esp. Electrònica Industrial
Eng. Tècn. Industrial, esp. Electricitat
Eng. Tècn. Industrial, esp. Tèxtil
Eng. Tècn. Telecomunicació, esp. Telemàtica
MÀSTER UNIVERSITARI EN PRODUCCIÓ ARTÍSTICA
PROGRAMA DE DOCTORAT EN ART: PRODUCCIÓ I INVESTIGACIÓ
Llic. Belles Arts
MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ D'EMPRESES, PRODUCTES I SERVEIS
MÀSTER UNIVERSITARI EN DIRECCIÓ FINANCERA I FISCAL
PROGRAMA DE DOCTORAT EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
Llic. Administració i Direcció d'Empreses

1997 1r+2n
2000
1r
2003
1r
1993
1r
1993
1r
1993
1r
1993
1r
1993
1r
1998
1r
2006
P

Dip. Gestió i Administració Pública

2002

1r

679

Eng. Informàtic
Llic. Documentació (2n cicle)
MÀSTER UNIVERSITARI EN
ACÚSTICA
Llic. Comunicació Audiovisual

2001 1r+2n
1996
2n
2008
P

1006
140
28

2001 1r+2n

481

Llic. Ciències Ambientals

2001 1r+2n

329

Dip. Turisme

1997

1r

386

Eng. Tècn. Telecomunicació, esp. So i Imatge

2002

1r

262

Eng. Tècn. Telecomunicació, esp. Sistemes Electrònics
Eng. Tècn. Telecomunicació, esp. Sistemes Telecomunicació
Eng. Tècn. Forestal, esp. Explotacions Forestals
MÀSTER UNIVERSITARI EN TECNOLOGIES,
SISTEMES I XARXES DE COMUNICACIÓ
Eng. Telecomunicació

2002

1r

114

2002

1r

189

1993

1r

282

2006
P
1996 1r+2n

85
1128

ENGINYERIA

2008

325
432
169
323
128
134
205
45
133
161

-

33

1993 1r+2n
2008
P

1886
22

2007

P

63

2008

-

3

1998 1r+2n

1226
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3.3. ALUMNES MATRICULATS I ALUMNES DE NOU INGRÉS
3.3.1. Centres propis
CURS 2008-2009
CENTRES
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DʼALCOI
Eng. Tècn. Industrial, esp. Mecànica
Eng. Tècn. Industrial, esp. Electricitat
Eng. Tècn. Industrial, esp. Química Industrial
Eng. Tècn. Industrial, esp. Tèxtil
Eng. Tècn. Industrial, esp. Electrònica
Eng. Tècn. de Telecomunicacions, esp. Telemàtica
Llicenciat en Administració i Direcció dʼEmpreses
Eng. en Organització Industrial
Eng. de Materials
Eng. Tècn. en Disseny Industrial
Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió
Màster Universitari en Enginyeria Tèxtil
Programa de Doctorat en Enginyeria Tèxtil
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE GANDIA
Eng. Tècn. de Telecomunicacions, esp. Imatge i So
Eng. Tècn. de Telecomunicacions, esp. Sist. de Telecom.
Eng. Tècn. de Telecomunicacions, esp. Sist. Electrònics
Eng. Tècn. Forestal, esp. Explotacions Forestals
Llicenciat en Ciències Ambientals
Diplomat en Turisme
Llicenciat en Comunicació Audiovisual
Màster Universitari en Enginyeria Acústica
ETS DʼARQUITECTURA
Arquitecte
Màster Universitari en Conservació del Patrimoni Arquitectònic
Programa de Doctorat en Arquitectura, Edificació, Urbanística i Paisatge
Màster Universitari en Arquitectura Avançada, Paisatge, Urbanisme i Disseny
ETS DE GESTIÓ EN LʼEDIFICACIÓ
Arquitecte Tècnic
Eng. de Materials
Màster Universitari en Edificació
ETS DʼENGINYERS AGRÒNOMS
Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments
Eng. Agrònom
Eng. de Forests
Llicenciat en Biotecnologia
ETS DʼENGINYERIA INFORMÀTICA
Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió

MATRICULATS
2.078
323
205
128
45
134
133
325
96
52
432
169
23
13
2.068
262
188
114
282
328
385
481
28
3.478
3.319
119
15
25
2.805
2.684
22
99
1.614
145
852
297
320
1.826
978

NOUS
504
81
39
37
6
31
28
99
29
13
89
27
13
12
350
43
25
11
41
48
65
89
28
473
382
51
15
25
504
434
0
70
325
50
127
54
94
322
172

MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2008-2009 59

Eng. Tècn. en Informàtica de Sistemes
ETSE DE CAMINS, CANALS I PORTS
Eng. de Camins, Canals i Ports
ET Obres Públiques, esp. Construccions Civils
ET Obres Públiques, esp. Hidrologia
ET Obres Públiques, esp. Transports i Ser. Urb.
Eng. en Geologia
Llicenciat en Ciències Ambientals
Màster Universitari en Transport, Territori i Urbanisme
Programa de Doctorat en Enginyeria Civil i Urbanisme
Màster Universitari en Planificació i Gestió en Enginyeria Civil
ETS DʼENGINYERIA DEL DISSENY
Eng. Tècn. Industrial, esp. Química Industrial
Eng. Tècn. Industrial, esp. Electricitat
Eng. Tècn. Industrial, esp. Electrònica Industrial
Eng. Tècn. Industrial, esp. Mecànica
Eng. Tècn. en Disseny Industrial
Eng. en Organització Industrial
Enginyer Aeronàutic
Màster Universitari en Enginyeria del Disseny
Màster Universitari en Disseny i Fabricació Integrada Assistit per Ordinador
Programa de Doctorat en Disseny, Fabricació i Gestió de Projectes Industrials
Màster Universitari en Materials i Sistemes Sensors per a Tecnologies Mediambientals
Programa de Doctorat en Materials i Sistemes Sensors en Aplicacions Tecnològiques
ETSE GEODÈSICA, CARTOGRÀFICA I TOPOGRÀFICA
Eng. Tècnic en Topografia
Eng. Geodèsica i Cartogràfica
ETS DʼENGINYERS INDUSTRIALS
Eng. Industrial
Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial
Eng. en Organització Industrial
Eng. Química
Eng. de Materials
Màster Universitari en Enginyeria Avançada de Producció, Logística i Cadena de
Subministrament
Màster Universitari en Construccions i Instal·lacions Industrials
Màster Universitari en Tecnologia Energètica per al Desenvolupament Sostenible
ETS DʼENGINYERS TELECOMUNICACIÓ
Eng. de Telecomunicació
Màster Universitari en Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicació
ETS DEL MEDI RURAL I ENOLOGIA
Eng. Tècn. Agrícola, esp. Explotacions Agropecuàries
Eng. Tècn. Agrícola, esp. Hortofructicultura i Jardineria
Eng. Tècn. Agrícola, esp. Indústries Agràries i Alimentàries
Eng. Tècn. Agrícola, esp. Mecanització i Constr. Rurals

848
2.873
1.424
624
240
279
37
222
23
3
21
4.454
432
418
854
1.014
820
451
284
102
24
16
36

150
569
198
142
73
79
10
36
7
3
21
1.058
99
86
165
190
176
150
81
39
18
15
36

3

3

921
777
144
3.094
2.196
110
252
407
44
38

159
115
44
661
432
29
44
76
11
22

21
26
1.267
1.180
87
987
160
337
234
179

21
26
178
146
32
163
21
44
48
29
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Llicenciat en Enologia
FACULTAT DʼADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ DʼEMPRESES
Llicenciat en Administració i Direcció dʼEmpreses
Diplomat en Gestió i Administració Pública
Màster Universitari en Direcció Financera i Fiscal
Programa de Doctorat en Administració i Direcció dʼEmpreses
Màster Universitari en Gestió dʼEmpreses, Productes i Serveis
FACULTAT DE BELLES ARTS
Llicenciat en Belles Arts
Màster Universitari en Producció Artística
Programa de Doctorat en Art: Producció i Investigació
FACULTAT DʼINFORMÀTICA
Eng. en Informàtica
Llicenciat en Documentació
TOTAL
T O T A L (inclòs alumnat de programa mobilitat)

77
1.993
1.226
679
63
3
22
2.081
1.886
162
33
1.146
1.006
140
32.685
36.781

21
364
158
153
28
3
22
514
370
111
33
207
189
18
6.351
9.623

3.3.2. Centres adscrits
CURS 2008-2009
CENTRES
EU FORD ESPAÑA
Eng. Tècnic Industrial, especialitat Mecànica
ESCOLA DE TURISME PAX
Diplomat en Turisme
CENTRE FLORIDA UNIVERSITÀRIA
Eng. Tècnic Industrial, especialitat Mecànica
Eng. Tècnic Industrial, especialitat Electrònica
FACULTAT DʼESTUDIS DE LʼEMPRESA
Llic. en Administració i Direcció dʼEmpreses
Diplomat en Ciències Empresarials

MATRICULATS
109
109
57
57
196
140
56
58
44
14
T O T A L Centres adscrits
420

NOMBRE DE TITULACIONS CENTRES PROPIS UPV
TITULACIONS DE 1r CICLE

24

TITULACIONS DE 1r I 2n CICLES

14

TITULACIONS DE NOMÉS 2n CICLE

9

NOMBRE DE TITULACIONS CENTRES PRIVATS ADSCRITS UPV
TITULACIONS DE 1r CICLE

4

TITULACIONS DE 1r I 2n CICLES

1

TITULACIONS DE NOMÉS 2n CICLE

0

NOUS
28
28
0
0
67
48
19
0
0
0
95
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3.4. DISTRIBUCIÓ PER SEXE I EDAT DE L’ALUMNAT

EDAT

DONES

HOMES

TOTAL

18

987

1509

2496

19

1171

1668

2839

20

1132

1694

2826

21

1140

1768

2908

22

1215

2010

3225

23

1163

1975

3138

24

1074

1752

2826

25

798

1517

2315

26

626

1142

1768

27

500

1006

1506

28

399

783

1182

29

327

697

1024

30

257

514

771

31

208

442

650

32

175

427

602

33

887

1990

2877

homes
dones
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3.5. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ALUMNES MATRICULATS
ANY
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

CENTRE
B
C
D
E
G
H
J
L
M
Q
T
B
C
D
E
G
H
J
L
M
Q
T

Nre. ALUMNES
3796
2995
3385
4683
987
2857
2174
2250
2161
2244
1316
3847
3093
3486
4962
967
3275
2273
2256
2230
2192
1244

3.6. VICERECTORAT DE QUALITAT I AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT ACADÈMICA
Aquest Vicerectorat de nova creació és el responsable de la coordinació dels
sistemes de gestió de la qualitat dels títols oficials, així com dels mètodes i instruments dʼavaluació de la qualitat i excel·lència de les unitats acadèmiques
i de gestió de la UPV.
En lʼàmbit de la qualitat, ha centrat la seua actuació durant el curs 2008-09 en
el desenvolupament del Sistema de Gestió de Qualitat dels Títols Oficials de
la UPV com a conjunt dʼaccions, planificades i sistemàtiques necessàries per

MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2008-2009 63

a garantir la qualitat dels ensenyaments oficials de la UPV i assegurar-ne el
control, la revisió i la millora contínua. El Sistema de Gestió de Qualitat dels
Títols Oficials de la UPV estableix el marc dʼactuació necessari per a donar
la confiança adequada als nostres grups dʼinterès, ja que els títols satisfaran
els requisits de qualitat definits en el Reial Decret 1393/2007, de 29 dʼoctubre
2007, pel qual sʼestableix lʼordenació dels ensenyaments oficials, així com els
criteris i les directrius establits per a avaluar lʼensenyament universitari per la
European Network for Quality Assurance (ENCUA) i els codis de bones pràctiques per a agències dʼavaluació universitària desenvolupat per la International Network for Quality Assurance Agencies In Higher Education
(INQAAHE).
La UPV va signar el 15 dʼoctubre de 2007 un conveni amb lʼAgencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) per al desenvolupament del programa de reconeixement de sistemes de garantia interna de
la formació universitària (AUDIT). El 14 de maig de 2009 sʼacordà incorporar al conveni anteriorment signat totes les estructures acadèmiques responsables de títols oficials (facultats, escoles, instituts universitaris i
departaments).
En lʼàmbit dʼavaluació de lʼactivitat acadèmica, el Pla Estratègic 2007-2014 de
la UPV en lʼEIX01 “FORMACIÓ I APRENENTATGE”, planteja com primer objectiu “la promoció de lʼexcel·lència docent” i defineix com a primera línia estratègica “lʼavaluació permanent de lʼactivitat docent de les estructures
acadèmiques i del professorat, a través de sistemes dʼavaluació i indicadors
objectivats, i del reconeixement corresponent de lʼexcel·lència docent del professorat mitjançant incentius retributius i de promoció de la carrera professional”. En el marc dʼaquesta línia estratègica, el pla INDICA_DOCÈNCIA
planteja “definir els indicadors de lʼactivitat docent dʼacord amb els criteris de
referència existents (ANECA, Convergència Europea, etc.) a partir de la revisió dels mecanismes dʼavaluació actuals”.
El 2006 lʼANECA va posar en marxa el Programa de Suport a lʼAvaluació de
lʼActivitat Docent (DOCENTIA) amb què es “pretén satisfer les demandes de
les universitats i la necessitat del sistema educatiu de disposar dʼun model i
dʼuns procediments per a garantir la qualitat del professorat universitari i afavorir-ne el desenvolupament i reconeixement”, així com “respondre als requeriments de la legislació vigent sobre lʼobligatorietat dʼuna avaluació de les
activitats docents, investigadores i de gestió del professorat universitari”, dʼa-
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cord amb el que indica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, dʼUniversitats (LOU) article 31, apartat 26.
La UPV va participar el 2007 en la convocatòria DOCENTIA amb lʼobjecte de
desenvolupar un Model per a lʼAvaluació de lʼActivitat Docent a la UPV. A
aquest efecte es creen, al febrer de 2007, dos grups de treball per a definir un
índex de lʼactivitat docent (IAD) i per a revisar lʼenquesta dʼavaluació de la
docència, vigent des de 1994. Al maig de 2007 sʼaprova en el Consell de Govern crear la Comissió Docentia de la UPV, que elaborà el Manual de lʼAvaluació de lʼActivitat Docent del Professorat de la UPV aprovat pel Consell de
Govern de la UPV el 8 de novembre de 2007. Posteriorment, com a conseqüència de les condicions i recomanacions indicades per la Comissió de lʼANECA per a valorar el disseny dʼavaluació de lʼactivitat docent presentat per
la UPV, es va elaborar el Reglament dʼAplicació del Manual dʼAvaluació de
lʼActivitat Docent del Professorat de la UP” i el Reglament de Funcionament
dels Òrgans Responsables de lʼAvaluació de lʼActivitat Docent a la UPV. Les
últimes accions empreses han consistit a establir els llindars a superar per a
obtenir els diferents resultats en lʼavaluació del professorat (No Favorable,
Favorable, Molt Favorable) que depenen de la capacitat docent del professorat, amb lʼobjecte dʼestablir-ne les diferents situacions contractuals o lʼactivitat de gestió que porta associada una reducció de la mateixa capacitat
docent del PDI.
El 15 de desembre de 2008 es va rebre des dʼANECA lʼinforme definitiu del
Manual de lʼAvaluació de lʼActivitat Docent del Professorat de la UPV (MED),
amb la valoració de “Positiu”. En conseqüència, i dʼacord amb el desenvolupament del programa DOCENTIA definit per ANECA, sʼha complit la fase de
disseny i reconeixement.
El diagrama general del procés dʼavaluació definit en el MED sʼindica en la figura següent:
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Per a iniciar el rodatge del procés definit en la figura, es va considerar convenient abordar exclusivament durant el curs 2007-2008 la determinació de
lʼíndex dʼactivitat docent (IAD), això sí, amb caràcter general per a tot el professorat de la UPV. Un dels elements fonamentals, tot i que no lʼúnic, de
lʼavaluació en el MED de la UPV el constitueix el dit IAD, que té una vocació clara de resumir en un valor numèric la totalitat de lʼactivitat docent realitzada pel professor. És lʼaspecte quantitatiu de lʼavaluació; lʼaspecte
qualitatiu dʼaquesta el constitueixen els diferents informes que realitzen, el
mateix professor, i els responsables acadèmics de centre i departament en
què està adscrit.
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En la determinació de lʼIAD es tenen en compte un conjunt dʼindicadors que,
dʼacord amb el programa DOCENTIA, atenen la planificació, el desenvolupament i els resultats del procés docent:
1. Planificació de la docència (IAD_PLAN):
1.1. Formació (IAD_forma): Aquest indicador reflecteix la preparació
del professor per a afrontar la seua activitat docent, bé mitjançant activitats de formació, tant pedagògica i per a la innovació educativa com
la referent a les assignatures que imparteix, bé amb lʼexperiència acreditada del professor mitjançant les enquestes dʼopinió de lʼalumnat.
1.2. Guia docent (IAD_guia): Aquest indicador engloba els aspectes relatius a lʼorganització docent i la planificació de lʼensenyament
i de lʼaprenentatge amb relació a les assignatures impartides.
1.3. Informació de tutories i grups de docència (IAD_inform):
Aquest indicador és bàsic per a lʼatenció a lʼalumne, que ha de poder
conèixer abans de lʼinici del curs acadèmic les modalitats i els horaris de tutories del seu professorat, així com el professorat que imparteix els distints grups de docència.
1.4. Materials docents (IAD_mat): Aquest indicador reflecteix lʼactivitat del professor relativa a lʼelaboració de materials i recursos per
a la docència.
2. Desenvolupament de lʼensenyament (IAD_DESA):
2.1. Docència impartida (IAD_doc): Aquest indicador recull lʼactivitat del professor corresponent a les accions dʼensenyament realitzades.
2.2. Tutories realitzades (IAD_tut): Aquest indicador reflecteix lʼactivitat del professor relativa a les atencions tutorials portades a cap.
2.3. Avaluació (IAD_eva): Aquest indicador recull lʼactivitat del professor relacionades amb les tasques o accions dʼavaluació realitzades.
2.4. Altres activitats docents (IAD_otras): Aquest indicador engloba totes les altres activitats de caràcter docent que desenvolupa
o pot desenvolupar el professor en lʼexercici de les seues funcions i
que no necessàriament estan relacionades directament amb les assignatures impartides.
3. Resultats (K_RES):
3.1. Enquesta dʼopinió de lʼalumnat sobre lʼactuació docent del
professor (K1): Aquest indicador recull lʼopinió dels estudiants sobre
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lʼactuació docent del professor, especialment en els aspectes referents al desenvolupament de lʼensenyament, ja que és en aquesta
dimensió en què es produeix una interacció professor-alumne que
permet a aquest últim emetre una opinió més fonamentada.
3.2. Rendiment acadèmic (K2): Aquest indicador reflecteix el grau
de consecució dels objectius formatius dels estudiants en una determinada assignatura, contextualitzada en la titulació, en el curs i en
el tipus dʼassignatura (troncal, obligatòria, optativa).
3.3. Compliment de tutories (K3): Aquest indicador reflecteix el
compliment de lʼhorari de tutories pel professor durant el curs acadèmic.
3.4. Compliment del termini de lliurament dʼactes (K4): Aquest
indicador reflecteix el compliment dels terminis establits per a lliurar
actes de qualificacions de les assignatures, per la incidència negativa que lʼincompliment dels dits terminis pot tenir sobre lʼexpedient
acadèmic dels alumnes i les seues conseqüències.
El calendari de la implantació experimental de lʼIAD per a avaluar lʼactivitat docent del PDI realitzada el curs 2007-2008 va ser el següent:
· El 30 de setembre de 2008: comunicació inicial de resultats de IAD al PDI, a
partir de les dades existents en les bases de dades institucionals.
· De lʼ1 al 15 dʼoctubre de 2008: termini per a lʼautoinforme del PDI, que complementa la comunicació inicial de resultats i trasllada als responsables corresponents la documentació necessària per a la validació. A aquests efectes,
els centres i departaments van nomenar la persona que es va encarregar de
la dita validació.
· Del 16 al 31 dʼoctubre de 2008: validació definitiva de resultats.
Sʼavaluaren 2.743 membres del col·lectiu de PDI de la nostra universitat (una vegada exclosos els que, per distintes raons, no tingueren docència assignada en
el curs 2007-2008) i 5.784 assignatures de titulacions de primer, primer més
segon o segon cicles, així com assignatures dels màsters oficials i de doctorat.
Aquest nombre representa al 100% del professorat avaluable.
Amb lʼobjectiu dʼobtenir informació sobre la satisfacció del professorat avaluat es
va dissenyar una enquesta que es passà una vegada finalitzat el procés complet de medició de lʼactivitat docent. Aquesta enquesta sʼha enviat a una mostra
representativa de 184 professors (mostreig estratificat per departaments).
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Les preguntes incloses en lʼenquesta són les següents:

P1

Considere necessària lʼavaluació de lʼactivitat docent del professorat

P2

Lʼaplicació informàtica per a la gestió de lʼIAD és eficient

P3

Em sembla convenient que els resultats de lʼavaluació de lʼactivitat
docent del professorat siguen tinguts en compte per al reconeixement
de complements específics i incentius

P4

Independentment de les limitacions que puguen afectar-li, entenc que
el model dʼavaluació de lʼactivitat docent del professorat de la UPV ha
de considerar-se un bon model

Cada pregunta està mesurada en una escala tipus Likert de 5 punts, amb una
opció per a NS/NC. La passada de lʼenquesta es va realitzar en línia amb un enviament dʼun correu electrònic amb un enllaç a una pàgina web. Es va garantir
lʼanonimat dels enquestats.

En lʼavaluació del procés IAD sʼhan mesurat dues dimensions:
- Lʼactitud del professorat enfront dels processos dʼavaluació (Preguntes 1 i 3)
- La satisfacció amb el procés de medició de lʼIAD (Preguntes 2 i 4)
En el gràfic següent es mostren els valors mitjans en cadascuna de les preguntes de lʼenquesta. Cal destacar lʼelevat valor assolit en la pregunta 4, referida a si el model dʼavaluació docent de la UPV ha de considerar-se un bon
model. De manera global el 98,44% del professorat hi està satisfet.

MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2008-2009 69

Actitud

Satisfacció

Mitjana

El gràfic següent mostra la desagregació del nivell de satisfacció per a les dues
preguntes referides a satisfacció P2 i P4.

% Satisfets
Satisfacció Normal

Satisfacció Alta

Satisfacció Molt Alta

Aplicació
Informàtica

Procés
IAD

% Satisfacció

Els resultats mostren lʼelevat grau de satisfacció dels enquestats tant amb el
model (98.44%) com amb lʼaplicació informàtica (93.75%); per tant, junt amb els
clars indicis de validesa dels indicadors i del model, es proposa mantenir el
model plantejat òbviament introduint les millores derivades dʼaquesta primera
aplicació. De la mateixa manera que en aquesta primera fase en cada aplicació
anual es realitzarà un estudi exhaustiu de resultats, incidències, queixes i suggeriments, i opinió dels agents implicats per a seguir el procés de millora contínua basat en el cicle PDCA.
Dʼaltra banda, els resultats obtinguts en les preguntes 1 (valor mitjà de 3.30) i 3
(valor mitjà de 3.28) indiquen que hi ha un col·lectiu de professors que no consideren necessària lʼavaluació del professorat (vora el 25%) i un altre col·lectiu
(vora el 18%) que no estan dʼacord que els resultats sʼempren en incentius o
complements, tot i que a pesar dʼells el seu nivell de satisfacció amb el model
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és molt alt. No obstant això, aquests resultats fan pensar que sʼha de continuar
i incrementar lʼesforç a difondre una cultura sobre qualitat i avaluació a la universitat i donar idea que això pot millorar el nivell de la institució en general i
dels processos associats a la docència en particular.
Per a completar el procés dʼavaluació de lʼactivitat docent sʼhan creat la Comissió dʼAvaluació Docent i la Comissió de Garanties, que permetran realitzar lʼavaluació dʼacord amb el model establit.

3.7. VICERECTORAT D’ESTUDIS I CONVERGÈNCIA EUROPEA
3.7.1. Introducció
Durant el curs 2008-2009 sʼha completat, pràcticament en la seua totalitat, el
disseny dels títols de grau adaptats a lʼEEES que substituiran en el curs 20102011 els actuals títols de primer, primer més segon o segon cicle, actualment impartits a la UPV.
També sʼha adaptat el RD 1393/2007 dels màsters ja implantats, dʼacord amb
el RD 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau.
Això ha sigut possible perquè durant aquest curs, finalment, sʼha completat la regulació estatal que afecta els títols que habiliten per a lʼexercici de les professions regulades dʼenginyeria i enginyeria tècnica cosa que, junt amb els treballs
previs portats a cap en els diferents centres de la UPV i lʼenorme esforç final realitzat pel PAS i les direccions dels centres, així com, en general, per tot el PDI
de la Universitat, ha permès completar aquest procés dʼadaptació en la fase de
disseny.
Totes les memòries de verificació, tant dels títols de grau com dels títols de màster, sʼhan redactat dʼacord amb la normativa estatal, valenciana o de la UPV
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que, fonamentalment, es concreta en els documents normatius següents o reguladors del procés de reordenació dels ensenyaments universitaris, ordenats
cronològicament:
· RD 1393/2007, de 29 dʼoctubre (BOE de 30 dʼoctubre), pel qual sʼestableix lʼordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
· Resolució de 17 de desembre de 2007, de la Secretaria dʼEstat dʼUniversitats i Investigació, per la qual es publica lʼAcord de Consell de Ministres, de 14 de desembre de 2007, pel qual sʼestableixen les
condicions a què han dʼadequar-se els plans dʼestudis conduents a lʼobtenció de títols que habiliten per a lʼexercici de la professió regulada
dʼarquitecte.
· Resolució de 17 de desembre de 2007, de la Secretaria dʼEstat dʼUniversitats i Investigació, per la qual es publica lʼAcord de Consell de Ministres, de 14 de desembre de 2007, pel qual sʼestableixen les
condicions a què ha dʼadequar-se els plans dʼestudis conduents a lʼobtenció de títols que habiliten per a lʼexercici de la professió regulada
dʼarquitecte tècnic.
· Ordre ECI/3855/2007, de 27 de desembre, per la qual sʼestableixen els
requisits per a la verificació dels títols universitaris oficiales que habiliten per a lʼexercici de la professió dʼarquitecte tècnic.
· Ordre ECI/3856/2007, de 27 de desembre, per la qual sʼestableixen els
requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten
per a lʼexercici de la professió dʼarquitecte.
· Disseny de titulacions. Document marc UPV (CG 14 de febrer de 2008).
· Resolució, de 28 dʼoctubre de 2008, de la Direcció General dʼUniversitats, per la qual sʼestableix el procediment abreujat per a la verificació
dʼensenyaments oficials de màster ja autoritzats dʼacord amb el que
disposa el RD 56/2005, de 21 de gener.
· Resolució, de 15 de gener de 2009, de la Secretaria dʼEstat dʼUniversitats, per la qual es publica lʼacord de Consell de Ministres, pel qual sʼestableixen les condicions a què han dʼadequar-se els plans dʼestudis
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conduents a lʼobtenció de títols que habiliten per a lʼexercici de les distintes professions regulades dʼenginyer.
· Resolució, de 15 de gener de 2009, de la Secretaria dʼEstat dʼUniversitats, per la qual es publica lʼacord de Consell de Ministres, pel qual sʼestableixen les condicions a què han dʼadequar-se els plans dʼestudis de
títols que habiliten per a lʼexercici de les distintes professions regulades
dʼenginyer tècnic.
· Ordre CIN/.../2009, de 9 de febrer, per la qual sʼestableixen els requisits
per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a lʼexercici de la professió dʼEnginyer:
· 309 … Camins, Canals i Ports
· 311 … Industrial
· 312 … Aeronàutic
· 325 … Agrònom
· 326 … Forests
· 355 … Telecomunicació
· Ordre CIN/.../2009, de 9 de febrer, per la qual sʼestableixen els requisits
per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a lʼexercici de la professió dʼEnginyer Tècnic:
· 307 … Obres Públiques
· 308 … Aeronàutic
· 323 … Agrícola
· 324 … Forestal
· 351 … Industrial
· 352 … Telecomunicació
· 353 … Topografia

3.7.2. Títols de màster
En el cas dels títols de màster és menester distingir entre els prèviament autoritzats i implantats, per als quals la Direcció General ha dissenyat un procés de “verificació abreujada” i els de nova implantació, el procés de
verificació dels quals sʼateny a les condicions generals definides en el RD
1393.

3.7.2.1. Màsters amb procés de verificació abreujada
Els màsters que segueixen el procés de verificació abreujat són els que es van
implantar abans del RD1393/2007; és a dir, els que seguien les directrius del
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RD56/2005. El Ministeri i lʼANECA establiren unes condicions perquè un màster puga seguir el procés abreujat, i la decisió va ser que tots els màsters (51)
autoritzats per la Conselleria i implantats durant els cursos 2006-2007 a 20082009 es van tramitar sota aquesta modalitat.
En el cas dels màsters interuniversitaris, la tramitació ha de portar-se a cap per
la universitat coordinadora. Per això, dels 51 màsters implantats a la UPV, se
nʼhan tramitat sota la nostra responsabilitat només 47, ja que nʼhi ha 4 coordinats per altres universitats: MU Aqüicultura, MU Química Sostenible, MU Eng.
Ambiental i MU Química Orgànica Experimental i Industrial. La sol·licitud de verificació es va trametre al Consell dʼUniversitats lʼúltima setmana de desembre
de 2008.
El Consell dʼUniversitats va realitzar una filtrada abans dʼenviar-los a lʼavaluació
de lʼANECA, i sol·licità modificacions en 29 dels 47. La UPV va respondre a totes
les modificacions (primera setmana dʼabril de 2009).
El Consell dʼUniversitats va admetre totes les modificacions que les traslladà a
lʼANECA. Al llarg de juny i juliol lʼANECA va emetre 19 informes favorables sense
canvis dels màsters. També es reberen 2 informes favorables amb modificacions obligatòries (segona setmana de juny 2009) a què es va respondre amb
les correccions oportunes.
En lʼúltima setmana de juliol el Ministeri va enviar un correu amb la llista de títols de la UPV que ha tingut un informe favorable en el procés de verificació. Són
un total de 43 màsters universitaris:

· MU Arquitectura Avançada, Paisatge, Urbanisme i Disseny
· MU Arts Visuals i Multimèdia
· MU Automàtica i Informàtica Industrial
· MU Biotecnologia Molecular i Cel·lular de Plantes
· MU Ciència i Enginyeria dels Aliments
· MU Computació Paral·lela i Distribuïda
· MU Conservació del Patrimoni Arquitectònic
· MU Conservació i Restauració de Béns Culturals
· MU Construccions i Instal·lacions Industrials
· MU Continguts i Aspectes Legals en la Societat de la Informació
· MU Direcció Financera i Fiscal
· MU Direcció i Gestió de Projectes
· MU Disseny i Fabricació Integrada Assistits per Computador
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· MU Edificació
· MU Enginyeria Acústica
· MU Enginyeria Avançada de Producció, Logística i Cadena de Subministrament
· MU Enginyeria Biomèdica
· MU Enginyeria de Computadors
· MU Enginyeria de Sistemes Electrònics
· MU Enginyeria del Disseny
· MU Enginyeria del Formigó
· MU Enginyeria del Manteniment
· MU Enginyeria del Programari, Mètodes Formals i Sistemes dʼInformació
· MU Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient
· MU Enginyeria Mecànica i Materials
· MU Enginyeria Tèxtil
· MU Gestió Cultural
· MU Gestió dʼEmpreses, Productes i Serveis
· MU Gestió i Seguretat Alimentària
· MU Intel·ligència Artificial, Reconeixement de Formes i Imatge Digital
· MU Materials i Sistemes Sensors per a Tecnologies Mediambientals
· MU Millora Genètica Animal i Biotecnologia de la Reproducció
· MU Millora Genètica Vegetal
· MU Motors de Combustió Interna Alternatius
· MU Música
· MU Planificació i Gestió en Enginyeria Civil
· MU Producció Animal
· MU Producció Vegetal i Ecosistemes Agroforestals
· MU Seguretat Industrial i Medi Ambient
· MU Tecnologia Energètica per al Desenvolupament Sostenible
· MU Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicacions
· MU Transport, Territori i Urbanisme
· MU Viticultura, Enologia i Gestió de lʼEmpresa Vitivinícola
De la resta de màsters, 3 estan encara en procés dʼavaluació:
· MU Postproducció Digital
· MU Prevenció de Riscos Laborals
· MU Producció Artística
No es té resposta del MU dʼInvestigació Matemàtica que és interuniversitari.
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3.7.2.2. Màsters amb procés de verificació general (RD 1393)
Es tracta de 4 màsters de nova implantació el pròxim curs (09-10), i que ja sʼhan
dissenyat dʼacord amb el RD1393/2007. La memòria de verificació dʼaquests títols, després de lʼaprovació corresponent en Consell dʼUniversitats i Consell Social, es van trametre al Consell dʼUniversitats lʼúltima setmana de desembre de
2008. Els quatre màsters passaren el primer filtre del Consell dʼUniversitats, que
els va trametre a lʼANECA (final de febrer de 2009).
Després de realitzar distintes modificacions en els informes preliminars de lʼANECA, el resultat final van ser 3 informes favorables:
· MU Enginyeria dʼAnàlisi de Dades, Millora de Processos i Presa de Decisions
· MU Economia Agroalimentària i del Medi Ambient
· MU Llengües i Tecnologia
Lʼ ANECA també va respondre amb 1 informe favorable amb modificacions obligatòries que ja es va contestar, i sʼespera que en breu ens trameten lʼinforme
favorable definitiu:
· MU Biotecnologia Biomèdica

3.7.3. Títols de grau
3.7.3.1. Graus per a implantar en el curs 2009-2010 (5)
Durant el curs 2008-2009 sʼhan dissenyat i aprovat els 5 primers títols de grau
adaptats a lʼEEES, la implantació dels quals es produirà el curs 2009-2010:
· Grau Ciències Ambientals (EPSG)
· Grau Gestió Turística (EPSG)
· Grau Enginyeria de lʼEdificació (ETSGE)
· Grau Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
(ETSED, EPSA)
· Grau Comunicació Audiovisual (EPSG)
Les memòries de verificació dels quatre primers sʼenviaren al Consell dʼUniversitats el 28 de gener de 2009. Lʼenviament de la memòria de verificació de lʼúltim es va retardar (fonamentalment, per les eleccions a rector a la UPV) fins al
4 de maig de 2009.
El Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes (a
implantar a lʼETSED i a lʼEPSA) es va remetre com dos títols independents al
Consell dʼUniversitats, el qual reclamà la unificació dʼambdues propostes de me-
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mòries de verificació en un únic document que recollira les especificitats de la
implantació en ambdós centres. La resposta amb la memòria única de sol·licitud de verificació sʼenvià a mitjan març de 2009.
Després de realitzar distintes modificacions, dʼacord amb els requeriments especificats en lʼinforme provisional de verificació emès per ANECA, sʼhan rebut 3
informes favorables definitius:
· Grau Ciències Ambientals (EPSG)
· Grau Enginyeria de lʼEdificació (ETSGE)
· Grau Gestió Turística (EPSG)
A mitjan juliol de 2009 es va rebre lʼinforme provisional favorable amb modificacions dels altres dos títols. Una vegada portades a cap les correccions oportunes, a final de juliol de 2009 es trametré al Consell dʼUniversitats la memòria de
verificació revisada, i en aquests moments sʼestà a lʼespera de rebre lʼinforme
favorable definitiu de verificació dels dits títols:
· Grau Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
(ETSED, EPSA)
· Grau Comunicació Audiovisual (EPSG)
Realitzades les oportunes gestions, de manera conjunta per la Universitat Politècnica de València i la Universitat de València-EG, la Direcció General dʼUniversitats i Estudis Superiors de la Conselleria dʼEducació acceptà autoritzar la
implantació en el curs 2009-2010 dels títols de grau en procés de tramitació en
ANECA, autorització condicionada a obtenir la verificació definitiva. En conseqüència, sʼhan portat a cap les accions oportunes perquè en lʼoferta pública de
places de nou accés a la universitat per al curs 2009-2010 sʼinclogueren, com
finalment ha ocorregut, aquestes 5 titulacions.

3.7.3.2. Graus per a implantar en el curs 2010-2011 (22)
A més dels esmentats en lʼepígraf anterior, durant el curs 2008-2009, els diferents centres de la Universitat (tant del campus de València, com dʼAlcoi i de
Gandia) han treballat en el disseny dels nous graus a implantar en el curs 20102011, dʼacord amb les directrius emanades del RD 1393 i del Document Marc
UPV per al Disseny de Titulacions, així com de la resta de reglamentacions estatals i autonòmiques que sʼhan dʼaplicar.
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Com a conseqüència dʼaixò, sʼha definit un mapa de títols que, mitjançant diferents agrupacions de títols antics i la supressió dʼalgunes titulacions amb una important escassesa de demanda, ha conduït a la definició de 22 títols de grau
diferents que resultaran en 27 ofertes, tenint en compte lʼexistència de 5 títols
de grau que sʼoferiran tant al campus de València com al dʼAlcoi.
Una vegada completat el procés de tramitació interna aprovat pel Consell de
Govern de la UPV al juliol de 2008, 20 dels 22 graus susdits sʼaprovaren finalment al Consell de Govern de juliol de 2009 i les memòries de verificació corresponents trameses -lʼúltima setmana de juliol de 2009- al Consell
dʼUniversitats.
Las taules que sʼinclouen a continuació resumeixen els títols de grau previstos
per a la implantació en el curs 2010-2011, agrupades per branca de coneixement.
Els títols que es presenten procedeixen tots dʼadaptar títols primer o primer
i segon cicles actualment oferits per la UPV, excepte Conservació i Restauració de Béns Culturals, que es tracta dʼun títol de nova planta, i els graus
dʼEnginyeria en Organització Industrial i de Ciència i Tecnologia dels Aliments, que provenen dʼadaptar els títols homònims actuals de només segon
cicle.
Dʼaltra banda, per a completar lʼoferta de títols a implantar el 2010-2011 com a
conseqüència dʼadaptar els actuals títols de la UPV, només faltarien per verificar els graus dʼEnginyeria Tècnica de Telecomunicació i dʼEnginyeria Civil, ambdós a impartir al campus de València i que en aquests moments es troben en
fase de disseny, molt avançat en el cas del Grau en Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, que serà posat en exposició pública durant el mes de setembre
de 2009.

BRANCA: ART I HUMANITATS
DENOMINACIÓ DEL GRAU
Belles Arts
Conservació i Restauració de Béns Culturals

SUBSTITUEIX
Llic. BA

VALÈNCIA
FBA
FBA

GANDIA

ALCOI
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BRANCA: CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES
DENOMINACIÓ DEL GRAU
Administració i Direcció dʼEmpreses
Gestió i Administració Pública

SUBSTITUEIX
Llic. ADE
D. GAP

VALÈNCIA
FADE
FADE

GANDIA
EPSA

ALCOI

SUBSTITUEIX
Llic. Biotecnologia

VALÈNCIA
ETSEA /
ETSMRE
ETSEA /
ETSMRE

GANDIA
EPSA

ALCOI

VALÈNCIA
ETSEA /
ETSMRE

GANDIA

ALCOI

GANDIA

ALCOI

GANDIA

ALCOI

BRANCA: CIÈNCIES
DENOMINACIÓ DEL GRAU
Biotecnologia
Ciència i Tecnologia dʼAliments

Llic. en Ciència i
Tecnologia dʼAliments

BRANCA: ENGINYERIA I ARQUITECTURA. AGROALIMENTÀRIA I FORESTAL
DENOMINACIÓ DEL GRAU
Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

Enginyeria Forestal i del Medi Natural

SUBSTITUEIX
E. Agrònom
ETA (EA)
ETA (IAA)
ETA (HJ)
ETA (MCR)
E. Forests

ETSEA /
ETSMRE

BRANCA: ENGINYERIA I ARQUITECTURA. CONSTRUCCIÓ
DENOMINACIÓ DEL GRAU
Arquitectura
Enginyeria dʼObres Públiques

Enginyeria en Geomàtica i Topografia

SUBSTITUEIX
Arquitectura
ETOP (CC)
ETOP (H)
ETIO (TSU)
ETT

VALÈNCIA
ETSA
ETSECCP

ETSEGCT

BRANCA: ENGINYERIA I ARQUITECTURA. INDUSTRIAL I AERONÀUTICA
DENOMINACIÓ DEL GRAU
SUBSTITUEIX
Enginyeria Aeroespacial
E. Aeronàutic
Enginyeria Elèctrica
ETI (E)
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
ETI (EI)
Enginyeria Mecànica
ETI (M)
Enginyeria en Organització Industrial
E. Org. Ind.
Enginyeria Química
E. Químic /
ITI (QI)
Enginyeria en Tecnologies Industrials
E. Industrial

VALÈNCIA
ETSED
ETSED
ETSED
ETSED
ETSEI
ETSEI
ETSEI

EPSA
EPSA
EPSA

MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2008-2009 79

BRANCA: ENGINYERIA I ARQUITECTURA. TIC
DENOMINACIÓ DEL GRAU
Enginyeria Informàtica

SUBSTITUEIX
E. Informàtica
ETI (G)
ETI (S)
Enginyeria en Sistemes de Telecomunicació i
ITI (ST)
So i Imatge
ITI (SI)

VALÈNCIA
ETSEINF

GANDIA
EPSA

ALCOI

EPSG

Tots els títols sʼadapten als requisits i criteris del RD 1393/2007, del DM i, si fa
al cas, a les ordres ministerials que defineixen les condicions que han de complir els títols que habiliten per a lʼexercici de les professions regulades dʼenginyer
tècnic o dʼarquitecte, segons corresponga. A més, com a característiques generals es pot destacar:
· Estudiants a temps parcial: En general, el nombre mínim dʼECTS de matrícula per estudiant i període lectiu és de 60. No obstant això, en tots els
títols sʼha inclòs una clàusula per a preveure la incorporació al sistema
dʼestudiants a temps parcial, cosa que suposa que, en els casos que així
ho determine la UPV, és possible reduir aquest nombre mínim dʼECTS.
En general, en aquests casos es preveu que aquest mínim són 30 ECTS.
· Intercanvi: Per a facilitar el reconeixement dʼECTS cursats en intercanvis
acadèmics, en tots els plans dʼestudi sʼha inclòs bé una assignatura específica o bé un procediment per al reconeixement.
· Pràctiques externes: En tots els plans dʼestudi sʼha previst la possible realització de pràctiques externes, mitjançant la consideració dʼassignatura,
assignatures o matèria.
· TFG: En tots els plans dʼestudi sʼha inclòs un mòdul obligatori de Treball
Final de Grau. Tret dels casos dels graus en Administració i Direcció dʼEmpreses (7.5 ECTS), en Belles Arts (9 ECTS), en Gestió i Administració Pública (9 ECTS) i Arquitectura (30 ECTS), el TFG té una assignació de 12
ECTS.
· Idiomes: Tots els plans dʼestudi inclouen dʼuna manera o una altra la possibilitat que els estudiants cursen, almenys, una assignatura dʼidioma estranger.
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3.7.4. Graus i places oferides en el curs 2010-2011
Tenint en compte els 5 graus que sʼimplantaran en aquest curs 2009-2010,
els 20 que es proposen per a aprovar i els 2 que estan pendents de completar-ne la memòria de verificació, lʼoferta general de graus de la UPV per
al curs 2010-2011 és de 27 graus diferents amb 33 implantacions ja que, dʼaquests 27, nʼhi ha 6 que dupliquen implantació als campus dʼAlcoi i de València.
En definitiva, a València sʼoferiran 23 títols de grau, a Gandia 4 i a Alcoi 6.
Això suposa una reducció molt important respecte als 45 títols de primer i
primer i segon cicles impartits actualment a la UPV. No obstant això,
aquesta reducció del nombre de titulacions oferides no suposa de cap manera una reducció de lʼoferta formativa de la UPV, ja que fonamentalment
sʼha aconseguit per agrupació de títols dʼuna mateixa branca sota un únic
grau. De la mateixa manera, aquesta reducció en el nombre de títols no
suposa una reducció de lʼoferta pública de places respecte a la situació actual, sinó que seʼn pretén ampliar lleugerament, com es pot apreciar en la
figura següent:

Oferta de Places de nou ingrés

Curs

3.7.5. Valoració general
(A). Màxima participació dels diferents col·lectius implicats
Per al disseny dels títols sʼhan constituït comissions de plans dʼestudis amb
la incorporació dʼun nombre elevat de membres, representants de distints
col·lectius implicats en el desplegament posterior del títol. El resultat sʼha
debatut i aprovat en les juntes de centre, i en la immensa majoria dels casos
lʼaprovació ha sigut per una àmplia majoria i fins i tot per unanimitat.
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Addicionalment, en el procés de disseny han col·laborat en la redacció dʼalguns punts de les memòries de verificació diferents àrees i serveis de la
UPV. Durant el procés de tramitació interna també han col·laborat, de manera coordinada, diferents àrees i serveis de la UPV en la revisió de les
memòries de verificació amb lʼobjectiu dʼobtenir uns documents adequats
a la normativa i als criteris de valoració dʼANECA, així com per a facilitar la
futura implementació dels títols als procediments i protocols propis de la
UPV.
(B). Compliment de la normativa i reglamentació estatal, autonòmica i pròpia
El principal marc de referència normatiu en què sʼha basat la reforma de títols és el RD 1393, en que es defineix com ha de desplegar-se un nou títol,
però no és lʼúnic marc a què sʼhan ajustat els títols aprovats. Dʼuna banda,
les ordres ministerials que fixen els criteris per a accedir a les professions regulades; de lʼaltra, els acords de les conferències nacionals de directors o les
opinions de les associacions o els col·legis professionals. També els referents basats en altres països o universitats del nostre entorn (nacional o internacional). Internament, el Document Marc de la UPV ha suposat un
element de coordinació molt rellevant, ja que va fixar de manera general
molts aspectes del disseny dels nous títols, amb lʼafegit important del seu
reconeixement intern fet palès en lʼaprovació per unanimitat al Consell de
Govern.
El resultat final del disseny dʼun títol no ha sigut fruit de la idea feliç dʼun equip
directiu ni dʼuna Comissió de Pla dʼEstudis. Són molts els referents i els condicionants que sʼhan tingut en compte en el disseny dels nostres títols.
(C). El disseny dels títols ha portat mesos i fins i tot anys de treball
Una de les recriminacions que sʼhan fet del procés de reforma de les titulacions ha sigut la precipitació i les preses. Res més lluny de la realitat, ja que,
en general, els equips directius i les comissions de plans dʼestudi porten anys
treballant en el disseny i la concepció de lʼestructura general dels diferents
títols.
És cert que el marc espanyol no ha ajudat molt. Valga com a exemple el que
les ordres ministerials que defineixen els requisits que han de complir els títols que habiliten per a lʼexercici de les professions regulades dʼenginyeria
hagen vist la llum a principi de lʼany 2009. Però quan eixiren aquestes ordres
ministerials ja sʼhavia avançat gran part del treball de concepció i disseny.
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A més, la UPV porta anys treballant en el que serien els actuals títols i així,
per exemple, els contractes programa sʼhan dissenyat sobre la base de les
guies docents, implantades a la UPV de manera quasi generalitzada des de
fa uns quants cursos.
(D). Burocràcia vs sistema de qualitat
Podria pensar-se que en el disseny dels nous títols sʼha generat massa paperam, total perquè al final el nom de les assignatures siga el mateix. Però
és que sʼha dʼabandonar la idea que un títol és una suma de noms dʼassignatures amb descriptors assignats. Els encisams verds ja no constitueixen
un títol. La societat moderna de la informació necessita alguna cosa més, i
això li ho donen els nous títols en què el menys important és precisament
el nom de lʼassignatura, i el que més importa són les competències que adquirirà lʼalumne, com les adquirirà, com li les avaluarem, informació sobre indicadors de rendiment, coordinació amb altres assignatures, i uns altres
aspectes que sempre hem tingut en compte, però que mai no els hem deixat per escrit.
Hem de revisar any rere any els nostres títols, els continguts, les metodologies docents, els sistemes de coordinació, avaluar el rendiment acadèmic
i tots els aspectes relacionats directament amb la formació dels estudiants.
I tot això constitueix un sistema de garantia de qualitat que també està incorporat en els nostres títols, i que servirà per a establir una millora contínua.
Individualment, la burocràcia pot ser vista com simple paperam, però en el
futur acabarà sent vista com el procés natural de revisió de la nostra tasca
docent, amb lʼautocrítica necessària que sʼexigeix a un docent. Dʼaltra
banda, és cert que en el disseny ha suposat un esforç més gran, però amb
les ajudes implementades per la UPV, el futur manteniment serà més automàtic.
(E). Flexibilitat i coordinació
Els títols es revisaran i modificaran any rere any sobre la base del sistema de
garantia de qualitat. Lʼestructura està basada en mòduls i matèries, i no en
assignatures, per a poder donar flexibilitat a un títol. Amb això, si una tecnologia o una àrea queden obsoletes, en una matèria es podran modificar, afegir o substituir les assignatures que la componen.
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(F). Els nous títols han de conservar el prestigi que heretem
Sens dubte, els títols que el 2010 sʼextingiran gaudien dʼun prestigi no solament a la nostra comunitat autònoma, sinó en lʼàmbit nacional i internacional.
Per això, el disseny dels nous títols parteix dʼuna situació que no pot de cap
manera menystenir- se. No es tracta, doncs, de fer una revolució, sinó de fer
una reforma que, mantenint lʼesperit de rigor i acreditada solvència de la nostra capacitat formativa, avance en els objectius dʼharmonització propugnats
en el marc de lʼespai europeu dʼeducació superior i en lʼaplicació de les noves
metodologies docents i en la innovació, valors, dʼaltra banda, consubstancials amb la cultura docent de la nostra universitat des de sempre. Al llarg
dels últims 10 anys hem realitzat diverses avaluacions de la qualitat dels títols a la UPV i hem detectat sobradament quins són els nostres punts febles
i les nostres fortaleses. Els nous títols incorporen millores en els aspectes
que sempre ens han preocupat: coordinació, avaluació o rendiment; però
mantenen el prestigi que els caracteritza.
(G). Intercanvi acadèmic i pràctiques externes
Un dels elements clau de la reforma, i objectiu explícit de la Declaració de Bolonya, és promoure la mobilitat, encaminat a lʼeliminació dels obstacles per a
lʼexercici efectiu de lliure intercanvi, i prestar una atenció particular al reconeixement i la valoració dels períodes dʼestada en institucions dʼinvestigació,
ensenyament i formació europees. Aquest aspecte de lʼintercanvi dʼestudiants
és una de les fortaleses de la nostra universitat. Tampoc en aquest sentit modificarem la nostra cultura i la reforma simplement facilitarà la possibilitat de
seguir reforçant el nostre lideratge en aquest terreny.
Un altre dels elements de la reforma, també explicitat en els objectius de
la Declaració de Bolonya, així com entre els objectius assenyalats en lʼEIX
01 del nostre Pla Estratègic UPV 2007-2014, és la promoció de lʼocupabilitat. És un fet demostrat que la incorporació en els currículums de pràctiques externes en empreses afavoreix la incorporació més ràpida de més
qualitat al mercat laboral. També en aquest aspecte la nostra universitat
porta anys dʼavantatge a altres institucions del nostre entorn i la reforma de
títols no farà sinó aprofundir-hi. Tots els títols aprovats inclouen la possibilitat dʼun reconeixement de crèdits mitjançant la realització de pràctiques
externes.
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(H). No sʼha acabat el treball
Durant el curs 2008-2009 hem completat el disseny del mapa de títols de
grau que en el curs 2010-2011 substituiran els actuals títols de primer, primer més segon o segon cicles actuals. Una vegada aprovats aquests títols
sʼhan tramès al Consell dʼUniversitats per a iniciar el tràmit de verificació,
però el treball no ha conclòs. A partir dʼara i en els pròxims cursos hem de
continuar treballant-ne en la implantació, seguiment i millora contínua. En
lʼimmediat: assignació de la docència, desplegament definitiu de les guies
docents, possibles modificacions que sol·licite el Consell dʼUniversitats, i altres aspectes obligatoris per a implantar els nostres nous títols.

ANNEX 1
ESTAT DEL PROCÉS DE VERIFICACIÓ DE TÍTOLS DE LA UPV A IMPLANTAR EL
2009-2010 I 2010-2011

Títols de grau
La taula següent resumeix la totalitat, i lʼestat del procés de verificació, dels títols de
grau que la UPV pretén implantar entre els cursos 2009-2010 i 2010-2011, amb què es
completaria lʼadaptació de tota lʼactual oferta formativa de títols de primer i primer i segon
cicles:

TÍTOLS DE GRAU
GRAU
Administració i Direcció dʼEmpreses
Arquitectura
Belles Arts
Biotecnologia
Ciència i Tecnologia dels Aliments

IMPLANTACIÓ
ERT
2010-2011 FADE/EPSA
2010-2011
ETSA
2010-2011
FBA
2010-2011 ETSEA/ETSMRE
2010-2011 ETSEA/ETSMRE

ESTAT DE LA VERIFICACIÓ
Tramès a CU
Tramès a CU
Tramès a CU
Tramès a CU
Tramès a CU
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Ciències Ambientals
Comunicació Audiovisual

2009-2010
2009-2010

Conservació i Restauració de Béns Culturals
Gestió Turística
Gestió i Administració Pública
Enginyeria Aeroespacial
Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
Enginyeria Civil
Enginyeria de lʼEdificació
Enginyeria dʼObres Públiques
Enginyeria dʼOrganització Industrial
Enginyeria de Sist. de Telec., So i Imatge
Enginyeria Elèctrica
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Enginyeria en Disseny Industrial i D. P.

2010-2011
2009-2010
2010-2011
2010-2011
2010-2011
2010-2011
2009-2010
2010-2011
2010-2011
2010-2011
2010-2011
2010-2011
2009-2010

Enginyeria en Geomàtica i Topografia
Enginyeria en Tecnologies Industrials
Enginyeria Forestal i del Medi Natural
Enginyeria Informàtica
Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació

2010-2011
2010-2011
2010-2011
2010-2011
2010-2011
2010-2011
2010-2011

EPSG
VERIFICAT
EPSG
Rebut informe
FBA
provisional
EPSG
Tramès a CU
FADE
VERIFICAT
ETSED
Tramès a CU
ETSEA/ETSTramès a CU
MRE
Tramès a CU
ETSECCP
En fase de disseny
ETSGE
VERIFICAT
ETSECCP
Tramès a CU
ETSEI
Tramès a CU
EPSG
Tramès a CU
ETSED/EPSA
Tramès a CU
ETSED
Tramès a CU
ETSED/EPSA
Rebut informe
ETSEGCT
provisional
ETSEI
Tramès a CU
ETSEA/ETSTramès a CU
MRE
Tramès a CU
ETSEINF/EPSA
Tramès a CU
ETSED/EPSA
Tramès a CU
ETSEI/EPSA
Tramès a CU
ETSET
En fase de disseny

Títols de màster

La taula següent resumeix lʼestat dels títols de màster a implantar en el curs
2009-2010, el procés de verificació del qual sʼha gestionat al llarg del curs 20082009. Com a resum:
· Lʼoferta total de màsters prevista per al curs 2009-2010 és de 55.
· Hi ha 4 màsters interuniversitaris la universitat coordinadora dels quals no
és la UPV i, en conseqüència, la memòria de verificació corresponent lʼha
tramitat les universitats coordinadores.
· Hi ha 4 màsters de nova implantació per al curs 2009-2010, la memòria de
verificació dels quals sʼha tramitat dʼacord amb el procediment general establit en el RD 1393/2007. Dʼaquests, 3 ja disposen dʼinforme definitiu i favorable del Consell dʼUniversitats i, en conseqüència, ja estan verificats.
De lʼaltre es va rebre un informe provisional de lʼANECA, que es va con-
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testar en termini en la forma escaient, i que està a lʼespera de lʼinforme definitiu.
· Els restants 47 els ha tramitat la UPV seguint el procediment abreujat previst per a màsters ja implantats amb anterioritat al curs 2009-2010 i que
disposaran de lʼautorització de lʼautoritat autonòmica corresponent. Dʼaquests, 43 ja han rebut lʼinforme favorable definitiu.

TÍTOLS DE MÀSTER
NOM
PROCEDIMENT
ESTAT
Aqüicultura
ABREU.-INTERUN. SOL·LICITAT UV
Arquitectura Avançada, Paisatge, Urbanisme i Disseny
ABREU.
VERIFICAT
Arts Visuals i Multimèdia
ABREU.
VERIFICAT
Automàtica i Informàtica Industrial
ABREU.
VERIFICAT
Biotecnologia Biomèdica
GENERAL
TRÀMIT
Biotecnologia Molecular i Cel·lular de Plantes
ABREU.
VERIFICAT
Ciència i Enginyeria dels Aliments
ABREU.
VERIFICAT
Computació Paral·lela i Distribuïda
ABREU.
VERIFICAT
Conservació del Patrimoni Arquitectònic
ABREU.
VERIFICAT
Conservació i Restauració de Béns Culturals
ABREU.
VERIFICAT
Construccions i Instal·lacions Industrials
ABREU.
VERIFICAT
Continguts i Aspectes Legals en la Societat de la InforABREU.
VERIFICAT
mació
Direcció Financera i Fiscal
ABREU.
VERIFICAT
Direcció i Gestió de Projectes
ABREU.
VERIFICAT
Disseny i Fabricació Integrada Assistits per Computador
ABREU.
VERIFICAT
Economia Agroalimentària i del Medi Ambient
GENERAL
VERIFICAT
Edificació
ABREU.
VERIFICAT
Gestió Cultural
ABREU.
VERIFICAT
Gestió dʼEmpreses, Productes i Serveis
ABREU.
VERIFICAT
Gestió i Seguretat Alimentària
ABREU.
VERIFICAT
Enginyeria Acústica
ABREU.
VERIFICAT
Enginyeria Ambiental
ABREU.-INTERUN. SOL·LICITAT UV
Enginyeria Avançada de Producció, Logística i Cadena
ABREU.
VERIFICAT
de Subministrament
Enginyeria Biomèdica
ABREU.
VERIFICAT
Enginyeria dʼAnàlisi de Dades, Millora de Processos i
GENERAL
VERIFICAT
Presa de Decisions
Enginyeria de Computadors
ABREU.
VERIFICAT
Enginyeria de Sistemes Electrònics
ABREU.
VERIFICAT
Enginyeria del Disseny
ABREU.
VERIFICAT
Enginyeria del Formigó
ABREU.
VERIFICAT
Enginyeria del Manteniment
ABREU.
VERIFICAT
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Enginyeria del Programari, Mètodes Formals i Sistemes
ABREU.
VERIFICAT
dʼInformació
Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient
ABREU.
VERIFICAT
Enginyeria Mecànica i Materials
ABREU.
VERIFICAT
Enginyeria Tèxtil
ABREU.
VERIFICAT
Intel·ligència Artificial, Reconeixement de Formes i
ABREU.
VERIFICAT
Imatge Digital
Investigació Matemàtica
ABREU.
TRÀMIT
Llengües i Tecnologia
GENERAL
VERIFICAT
Materials i Sistemes Sensors per a Tecnologies MeABREU.
VERIFICAT
diambientals
Millora Genètica Animal i Biotecnologia de la ReproABREU.
VERIFICAT
ducció
Millora Genètica Vegetal
ABREU.
VERIFICAT
Motors de Combustió Interna Alternatius
ABREU.
VERIFICAT
Música
ABREU.
VERIFICAT
Planificació i Gestió en Enginyeria Civil
VERIFICAT
ABREU.
Postproducció Digital
TRÀMIT
ABREU.
Prevenció de Riscos Laborals
TRÀMIT
ABREU.
Producció Animal
VERIFICAT
ABREU.
Producció Artística
TRÀMIT
ABREU.
Producció Vegetal i Ecosistemes Agroforestals
VERIFICAT
ABREU.
Química Orgànica, Experimental i Industrial
ABREU.-INTERUN. SOL·LICITAT UV
Química Sostenible.
ABREU.-INTERUN. SOL·LICITAT UJI
Seguretat Industrial i Medi Ambient
VERIFICAT
ABREU.
VERIFICAT
Tecnologia Energètica per al Desenvolupament Sostenible
ABREU.
VERIFICAT
Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicacions
ABREU.
VERIFICAT
Transport, Territori i Urbanisme
ABREU.
VERIFICAT
Viticultura, Enologia i Gestió de lʼEmpresa Vitivinícola
ABREU.

3.8. ALUMNAT DE POSTGRAU OFICIAL MATRICULAT EN EL CURS 2008-2009

UNITAT DE POSTGRAU
ALUMNES MATRICULATS PER TITULACIÓ
MÀSTER UNIVERSITARI EN AQÜICULTURA
MÀSTER UNIVERSITARI EN ARTS VISUALS I MULTIMÈDIA
MÀSTER UNIVERSITARI EN AUTOMÀTICA I INFORMÀTICA INDUSTRIAL
MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOTECNOLOGIA MOLECULAR I CEL·LULAR DE
PLANTES
MÀSTER UNIVERSITARI EN CIÈNCIA I ENGINYERIA DELS ALIMENTS

TOTAL
18
50
32
25
62
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MÀSTER UNIVERSITARI EN COMPUTACIÓ PARAL·LELA I DISTRIBUÏDA
MÀSTER UNIVERSITARI EN CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS
MÀSTER UNIVERSITARI EN CONTINGUTS I ASPECTES LEGALS I EN LA SOCIETAT
DE LA INFORMACIÓ
MÀSTER UNIVERSITARI EN DIRECCIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES
MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ CULTURAL
MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ I SEGURETAT ALIMENTÀRIA (ITINERARI INTERNACIONAL)
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA AMBIENTAL
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA BIOMÈDICA
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE COMPUTADORS
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE SISTEMES ELECTRÒNICS
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DEL FORMIGÓ
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DEL MANTENIMENT
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DEL PROGRAMARI, MÈTODES FORMALS I SISTEMES DʼINFORMACIÓ
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA HIDRÀULICA I MEDI AMBIENT
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA MECÀNICA I MATERIALS
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA ARTIFICIAL, RECONEIXEMENT DE FORMES I IMATGE DIGITAL
MÀSTER UNIVERSITARI EN INVESTIGACIÓ MATEMÀTICA
MÀSTER UNIVERSITARI EN MÀRQUETING I INVESTIGACIÓ DE MERCATS
MÀSTER UNIVERSITARI EN MILLORA GENÈTICA VEGETAL
MÀSTER UNIVERSITARI EN MILLORA GENÈTICA ANIMAL I BIOTECNOLOGIA DE LA
REPRODUCCIÓ
MÀSTER UNIVERSITARI EN MOTORS DE COMBUSTIÓ INTERNA ALTERNATIUS
MASTER UNIVERSITARI EN MÚSICA
MÀSTER UNIVERSITARI EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
MÀSTER UNIVERSITARI EN PRODUCCIÓ ANIMAL
MÀSTER UNIVERSITARI EN PRODUCCIÓ VEGETAL I ECOSISTEMES AGROFORESTALS
MÀSTER UNIVERSITARI EN QUÍMICA SOSTENIBLE
MÀSTER UNIVERSITARI EN SEGURETAT INDUSTRIAL I MEDI AMBIENT
MÀSTER UNIVERSITARI EN VITICULTURA, ENOLOGIA I GESTIÓ DE LʼEMPRESA
VITIVINÍCOLA
PROGRAMA DE DOCTORAT EN AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I INFORMÀTICA INDUSTRIAL
PROGRAMA DE DOCTORAT EN BIOTECNOLOGÍA
PROGRAMA DE DOCTORAT EN CIÈNCIA I RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI HISTORICOARTÍSTIC
PROGRAMA DE DOCTORAT EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE LA PRODUCCIÓ
ANIMAL
PROGRAMA DE DOCTORAT EN CIÈNCIA, TECNOLOGIA I GESTIÓ ALIMENTARIA
PROGRAMA DE DOCTORAT EN INFORMÀTICA
PROGRAMA DE DOCTORAT EN ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ

20
117
13
57
74
37
8
66
81
24
28
31
55
93
109
33
53
13
42
32
13
32
37
76
19
25
24
13
32
9
11
15
14
28
31
5
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PROGRAMA DE DOCTORAT EN ENGINYERIA DE LʼAIGUA I MEDIAMBIENTAL
25
PROGRAMA DE DOCTORAT EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
4
PROGRAMA DE DOCTORAT EN ENGINYERIA I PRODUCCIÓ INDUSTRIAL
22
PROGRAMA DE DOCTORAT EN LES INDÚSTRIES CULTURALS I DE LA COMUNI4
CACIÓ
PROGRAMA DE DOCTORAT EN MATEMÀTIQUES
4
PROGRAMA DE DOCTORAT EN MÚSICA
4
PROGRAMA DE DOCTORAT EN RECURSOS I TECNOLOGIES AGRÍCOLES
2
PROGRAMA DE DOCTORAT EN SISTEMES PROPULSIUS EN MITJANS DE
17
TRANSPORT
PROGRAMA DE DOCTORAT EN TECNOLOGIES PER A LA SALUT I EL BENESTAR
15
PROGRAMA DE DOCTORAT EN TELECOMUNICACIÓ
30
TOTAL GENERAL
1.684

PROGRAMES DE DOCTORAT RD 778/98
PROGRAMES
AGROENGINYERIA
ANÀLISI AVANÇADA EN ENGINYERIA DEL TERRENY I ESTRUCTURES
ARQUITECTURA DELS SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA I SISTEMES ENCASTATS
ART PÚBLIC
ARTS VISUALS I INTERMÈDIA (PORTUGAL)
ARTS VISUALS I INTERMÈDIA
ARTS VISUALS: PRODUCCIÓ, GESTIÓ I RSTAURACIÓ (MÈXIC)
AUTOMÀTICA I INFORMÀTICA INDUSTRIAL
BIOTECNOLOGÍA
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE LʼENGINYERIA GEODÈSICA I CARTOGRÀFICA
COMPONENTS EXPRESSIUS, FORMALS I ESPACIOTEMPORALS DE LʼANIMACIÓ
(PORTUGAL)
COMPONENTS EXPRESSIUS, FORMALS I ESPACIOTEMPORALS DE LʼANIMACIÓ
COMPUTACIÓ PARAL·LELA I DISTRIBUÏDA
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
CONSERVACIÓ DE MUSEUS. MUSEOLOGIA I CULTURA CONTEPORÀNIA
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI HISTORICOARTÍSTIC
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI PICTÒRIC
CORRENTS EXPERIMENTALS EN LʼESCULTURA CONTEMPORÀNIA
DESENVOLUPAMENT, SOSTENIBILITAT I ECODISSENY
DISSENY I COMUNICACIÓ: NOUS FONAMENTS
ECONOMIA AGROALIMENTÀRIA I DEL MEDI AMBIENT
ECONOMIA I GESTIÓ DE LA SALUT
EL DIBUIX I LES SEUES TÈCNIQUES DʼEXPRESSIÓ
EL DIBUIX I LES SEUES TÈCNIQUES DʼEXPRESSIÓ (PORTUGAL)
ESTADÍSTICA I OPTIMITZACIÓ
ESTADÍSTICA BAYESIANA, ESTADÍSTICA INDUSTRIAL I OPTIMITZACIÓ

TOTAL
17
24
6
11
12
28
2
10
43
1
5
10
8
9
7
18
7
14
5
12
29
14
13
25
19
2
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ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA APLICADES
EXPRESSIÓ GRÀFICA DE LʼARQUITECTURA I DE LʼENGINYERIA
FOTOGRAFIA I NOUS MITJANS AUDIOVISUALS: DE LʼANALÒGIC AL DIGITAL
GEODÈSIA, CARTOGRAFIA I SISTEMES DʼINFORMACIÓ GEOGRÀFICA
GESTIÓ DʼEMPRESES
GESTIÓ DʼEMPRESES (ARGENTINA-UNLZ)
GESTIÓ DE EMPRESES (UNIVERSITAT DE GUANANJUATO- MÈXIC)
GESTIÓ DE LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT EN EL CONTEXT DʼEMPRESA
VIRTUAL, ENGINYERIA I MODELITZACIÓ
GESTIÓ DE LA CADENA DE SUBMINISTRAMENTS (UNIVERSITAT DE GUANAJUATO-MÈXIC)
GESTIÓ I POLÍTIQUES DEL COMERÇ INTERNACIONAL (ÁMÈRICA LLATINA)
GRAVAT I ESTAMPACIÓ
ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ I GESTIÓ AMBIENTAL
ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ (COLÒMBIA)
ENGINYERIA ELECTRÒNICA
ENGINYERIA HIDRÀULICA I MEDI AMBIENT
ENGINYERIA MECÀNICA I DE MATERIALS
ENGINYERIA TÈXTIL
INNOVACIÓ, DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL I COMPETITIVITAT (ARGENTINA)
INTEGRACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
INTEGRACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS (ARGENTINA-UNLZ)
LA CIUTAT, EL TERRITORI I EL PAISATGE EN LʼERA DE LA GLOBALITZACIÓ
LA CULTURA MEDITERRÀNIA EN EL MÓN MEDIEVAL I MODERN
LLENGÜES I TECNOLOGIA
MATEMÀTIQUES MULTIDISCIPLINÀRIES
MATERIALS POLIMÈRICS (MATPOL)
MÈTODES I TÈCNIQUES DEL DISSENY INDUSTRIAL I GRÀFIC
MÈTODES I TÈCNIQUES DEL DISSENY INDUSTRIAL I GRÀFIC (PORTUGAL)
MODELS AVANÇATS PER A LA DIRECCIÓ DʼOPERACIONS I LA GESTIÓ DE LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT
MÚSICA
PATOLOGIA DE LʼEDIFICACIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC: HISTÒRIA, COMPOSICIÓ I ESTUDIS GRÀFICS
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ EMPRESARIAL
PRODUCCIÓ VEGETAL I ECOSISTEMES AGROFORESTALS
PROGRAMA DE PROMOCIÓ DEL CONEIXEMENT
PROGRAMACIÓ DECLARATIVA I ENGINYERIA DE LA PROGRAMACIÓ
PROJECTAR DES DEL TERRITORI UNA MIRADA MODERNA
PROJECTES DʼENGINYERIA (EDICIÓ VENEÇUELA)
PROJECTES DʼENGINYERIA I INNOVACIÓ
PROJECTES DE PINTURA
QUÍMICA
QUÍMICA ORGÀNICA EN LA INDÚSTRIA QUIMICOFARMACÈUTICA
RECONEIXEMENT DE FORMES I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

4
4
11
27
44
5
3
3
2
3
20
44
3
31
38
35
7
15
48
3
23
2
41
20
6
11
4
6
41
9
12
27
39
76
16
103
17
15
13
29
27
25
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RÈGIM JURÍDIC, ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL TERRITORI, EL MEDI AMBIENT I LʼUR14
BANISME
TÈCNIQUES I MÈTODES ACTUALS EN INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ
6
TECNOLOGIA DʼALIMENTS
35
TECNOLOGIA DE CLIMATITZACIÓ I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS (TCE3)
3
TECNOLOGIA DE MEMBRANES, ELECTROQUÍMICA I MEDI AMBIENT, SEGURE7
TAT NUCLEAR
TECNOLOGIA ELÈCTRICA, MATERIALS, GENERACIÓ I DISTRIBUCIÓ
13
TECNOLOGIA ENERGÈTICA
22
TELECOMUNICACIÓ
23
URBANISME, TERRITORI I SOSTENIBILITAT
6
VALORACIÓ DʼACTIUS
7
TOTAL ALUMNES
1399

TOTAL TESIS LLEGIDES
DEPARTAMENT
BIOLOGIA VEGETAL
BIOTECNOLOGIA
CIÈNCIA ANIMAL
COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA
COMUNCACIONS
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL, DOCUMENTACIÓ I HISTÒRIA DE LʼART
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS
CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
DIBUIX
ECONOMIA I CIÈNCIES SOCIALS
ECOSISTEMES AGROFORESTALS
ENGINYERIA ELÈCTRICA
ENGINYERIA CARTOGRÀFICA, GEODÈSIA I FOTOGRAMETRIA
ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ I DE PROJECTES DʼENGINYERIA CIVIL
ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURA DELS TRANSPORTS
ENGINYERIA ELECTRÒNICA
ENGINYERIA GRÀFICA
ENGINYERIA HIDRÀULICA I MEDI AMBIENT
ENGINYERIA MECÀNICA I DE MATERIALS
ENGINYERIA QUÍMICA I NUCLEAR
ENGINYERIA RURAL I AGROALIMENTÀRIA
ENGINYERIA TÈXTIL I PAPERERA
ESCULTURA
ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA APLICADES I QUALITAT
EXPRESSIÓ GRÀFICA ARQUITECTÒNICA
FÍSICA APLICADA
INFORMÀTICA DE SISTEMES I COMPUTADORS
LINGÜÍSTICA APLICADA
MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS

TOTAL
2
19
6
2
20
6
5
1
6
6
5
4
1
5
1
15
1
9
4
4
4
2
15
4
3
2
5
2
3
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MATEMÀTICA APLICADA
MECÀNICA DELS MEDIS CONTINUS I TEORIA DʼESTRUCTURES
MECANITZACIÓ I TECNOLOGIA AGRÀRIA
ORGANITZACIÓ DʼEMPRESES
PINTURA
PRODUCCIÓ VEGETAL
PROJECTES ARQUITECTÒNICS
PROJECTES DʼENGINYERIA
QUÍMICA
SISTEMES INFORMÀTICS I COMPUTACIÓ
TECNOLOGIA DʼALIMENTS
TERMODINÀMICA APLICADA
URBANISME
Z-EXTERNS POSTGRAU
General
Nombre de DEES: de lʼ1.07.08 al 30.06.09

10
3
1
6
6
2
3
5
7
15
19
9
2
5
255
297

3.9. RELACIÓ DE BEQUES AMB IMPORT

UNITAT DE BEQUES
BEQUES
DENOMINACIÓ
Nre SOL·LICITUDS Nre BECARIS
IMPORT
Pròpies - UPV BEQUES COL·LABORACIÓ TIPUS A
499
229
156.086,59
AJUDES ACCIÓ SOCIAL ALUMNES
610
228
174.293,80
UPV
AJUDES ACCIÓ SOCIAL-CAUSA SO27
16
19.988,14
BREVINGUDA
MENJADOR
1.584
589
67.094,09
MEC
CARÀCTER GENERAL/INICI
9.651
5.680
11.741.380
COL·LABORACIÓ
195
76
205.200
GV
5.597
504
Total
18.163
7.322 12.364.042,62
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3.10. RELACIÓ DE TÍTOLS EMESOS DURANT EL PERÍODE 1.07.08 AL 30.06.09

TÍTOLS / DIPLOMES
TÍTOLS DE PRIMER I SEGON CICLES
TÍTOLS DE TERCER CICLE
DIPLOMES DʼESTUDIS AVANÇATS
TÍTOLS PROPIS
SET
TOTAL TÍTOLS/DIPLOMES EMESOS

Nre. ALUMNES
5472
240
301
927
3034
9974

3.11. CONVALIDACIONS DEL CURS 2008-2009
CENTRES
ETSE AGRÒNOMS
ETS DʼARQUITECTURA
ETSE DE CAMINS, CANALS I PORTS
ETSE INDUSTRIALS
ETS DʼENGINYERIA DEL DISSENY
ETS DEL MEDI RURAL I ENOLOGIA
ETS GEODÈSICA, CARTOGRÀFICA I TOPOGRÀFICA
ETS DE GESTIÓ EN LʼEDIFICACIÓ
ETS DʼINFORMÀTICA APLICADA
EPS DʼALCOI
F. DE BELLES ARTS
F. DʼADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ DʼEMPRESES
F. DʼINFORMÀTICA
EPS DE GANDIA
ETSE TELECOMUNICACIONS
FLORIDA UNIVERSITÀRIA
FORD ESPAÑA
TOTAL

SOL·LICITUDS PRESENTADES
25
87
141
27
421
44
17
33
54
178
35
23
22
66
24
7
3
1.207

Aquest quadre inclou tant les convalidacions automàtiques (486 sol·licituds) com les convalidacions resoltes per
la Subcomissió (721 sol·licituds)
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3.12. ACCÉS UNIVERSITARI

UNITAT D’ACCÉS
JUNY 2008
ALUMNAT MATRICULAT EN LES PAU JUNY 2008
ALUMNAT PRESENTAT
APROVATS
% APROVATS
PRESENTATS PER DUES VIES
% APTES (DONES)
% APTES (HOMES)
QUALIFICACIÓ MITJANA DE LES PAU
QUALIFICACIÓ MITJANA DE LES PAU (DONES)
QUALIFICACIÓ MITJANA DE LES PAU (HOMES)
Nre. DE SOL·LICITUDS PREINSCRIPCIÓ JUNY 2007

TOTAL
3.672
3.664
3.532
96,39 %
62
56,57 %
39,81 %
6,09
6,09
6,06
6.300

SETEMBRE 2008
ALUMNAT MATRICULAT EN LES PAU DE SETEMBRE 2008
ALUMNAT PRESENTAT
APROVATS
% APROVATS
PRESENTATS PER DUES VIES
% APTES (DONES)
% APTES (HOMES)
QUALIFICACIÓ MITJANA DE LES PAU
QUALIFICACIÓ MITJANA DE LES PAU (DONES)
QUALIFICACIÓ MITJANA DE LES PAU (HOMES)
Nre. DE SOL·LICITUDS PREINSCRIPCIÓ SETEMBRE 2008

921
915
762
83,38 %
6
40,87 %
42,51 %
4,93
4,87
4,92
1.090

4

INVESTIGACIÓ

96

MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2008-2009 97

4.1. RESULTATS DE LES ACTIVITATS D’INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I
INNOVACIÓ DURANT L’ANY 2008
4.1.1. Consideracions generals
Les activitats dʼinvestigació, desenvolupament tecnològic i innovació (I+D+i) durant lʼany 2008 assoliren la xifra de 53.839 milers dʼeuros. Igual que sʼha exposat en les memòries corresponents dʼanys anteriors la dita xifra inclou
exclusivament les activitats dʼI+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 sʼ inclouen tampoc en la xifra esmentada les activitats dʼI+D+i desenvolupades en instituts dʼinvestigació concertats o mixtos amb altres entitats i que es gestionen sota la
titularitat jurídica i la gestió econòmica dels nostres socis dels dits instituts (CSIC
i associacions empresarials dʼinvestigació). Finalment, no sʼinclouen 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 dʼinfraestructura científica
(equips dʼinvestigació), així com tampoc les ajudes a grans infraestructures dʼinvestigació (edificis).

Evolució del finançament extern de lʼactivitat dʼI+D+i

Milers dʼEuros
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Contractes i Convenis

I+D+i Competitiva

Altres

Distribució de la I+D+i per mode dʼaccés al finançament

En els dos primers gràfics adjunts sʼobserva que, després dʼun fort creixement
(superior al 50% respecte a lʼany 2005) dels dos anys anteriors (2006-2007),
sʼha produït un notable descens (18.3%) lʼany 2008. Això ha sigut fonamentalment per un canvi de criteri en les dates tant dʼinici dels nous projectes del Pla
Nacional que es resolgueren al desembre de 2008, però que en fixaren la data
dʼinici el 2009, com del primer pagament corresponent dʼaquests que va arribar
i es va incorporar al pressupost ja el 2009; aquests canvis impediren que part
dels projectes concedits el 2008 sí imputaren en les xifres del dit any, com succeïa fins ara; en canvi, les xifres de lʼany 2009 seran un poc superiors a les que
sʼhagueren donat de persistir el sistema anterior. Tota lʼexposició queda confirmat en el quadre igualment adjunt que desglossa els resultats per tipologies
dʼactivitat i que reflecteix que la pràctica totalitat del descens és pels projectes
públics dʼI+D+i competitiva dels quals els més significatius són els del Pla Nacional a què sʼal·ludia en el paràgraf anterior.

VOLUM ECONÒMIC D’I+D+i EN VIGOR QUE GENERA DRETS SEGONS TIPUS DE TREBALL (MILERS D’EUROS)
TREBALL
2004
2005
2006
2007
2008
I+D+i Competitiva1
15.377 17.763 20.324 31.487 19.750
Accions de Relació i Coordinació en I+D
389
531
484
445
510
Actuacions per a la difusió i la transferència de co753
344
787 1.258
846
neixement
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Finançament base
Finançament RH
Projectes dʼinvestigació
Projectes dʼI+D col·laborativa
Contractes i Convenis2
Càtedres dʼEmpresa
Consultoria, estudis tècnics
Contractes dʼI+D col·laboratius
Contractes i convenis dʼI+D
Llicències de tecnologia4
Altres3
Serveis i assaigs
Venda de productes tecnològics
Total

1.843
0
10.644
1.748
22.380
182
10.916
1.301
6.750
450
1.509
1.096
175
38.254

1.133
0
12.824
2.931
23.955
298
11.747
1.407
7.108
483
1.509
1.169
235
41.719

212
305
14.731
3.806
32.826
345
15.458
2.048
8.671
1.146
3.456
1.525
178
53.150

220
1.566
23.504
4.494
34.389
635
15.266
2.011
10.839
547
3.522
1.417
152
65.876

704
985
10.416
6.289
34.089
839
15.537
2.162
9.734
692
3.458
1.505
163
53.839

1

Subvencions rebudes en projectes competitius, subjectes a avaluació i selecció externa.

2

Facturació de contractes i convenis subscrits per a activitats dʼI+D+i.

3

Altres activitats, contractades, amb conveni o subvencionades, no incloses en els epígrafs anteriors.

4

Ingressos per lʼexplotació de patents i programes dʼordinador

4.1.2. Distribució de l’activitat en I+D+i segons el tipus de treball
Efectivament, una anàlisi de la distribució de lʼactivitat dʼI+D+i segons la classificació per diversos tipus de treball que es mostra igualment en els quadres
i gràfics adjunts Volum econòmic de la I+D+i en vigor, etc., confirma lʼafirmació anterior en el sentit que és la I+D+i competitiva, que ha passat dʼun poc
més de 31.428 milers dʼeuros, a 19.750 milers dʼeuros i dins dʼaquesta els
projectes dʼinvestigació que han passat de 23.504 milers dʼeuros a 10.416 milers dʼeuros, la que ha provocat el descens. El gràfic que mostra la dada de
nombre dʼaccions ho confirma igualment i a més justifica el que hem exposat
en el sentit que ha sigut el canvi de criteri en el sentit de considerar el 2009
com a data dʼinici dels projectes aprovats a final de 2008, i no al contrari com
era habitual, lʼorigen fonamental del descens en lʼimport del total de lʼactivitat
dʼI+D+i en vigor.

ACCIONS D’I+D+i EN VIGOR QUE GENEREN DRETS SEGONS TIPUS DE TREBALL (NOMBRE D’ACCIONS)
TREBALL
I+D+i Competitiva1
Accions de relació i coordinació en I+D
Actuacions per a la difusió i la transferència de coneixement

2004
543
31
45

2005
669
33
19

2006
723
24
19

2007
888
17
55

2008
596
22
44
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Finançament base
Finançament RH
Projectes dʼinvestigació
Projectes dʼI+D col·laborativa
Contractes i Convenis2
Càtedres dʼEmpresa
Consultoria, estudis tècnics
Contractes dʼI+D col·laboratius
Contractes i convenis dʼI+D
Llicències de tecnologia4
Altres3
Serveis i assaigs
Venda de productes tecnològics
Total

53
0
392
22
4.225
4
1.635
11
254
115
77
1.851
278
4.767

57
0
524
36
3.828
7
1.622
12
300
91
72
1.436
288
4.497

4
31
576
69
5.266
9
1.892
77
319
22
118
1.297
233
5.989

11
40
680
85
3.728
27
1.765
67
333
19
142
1.169
206
4.616

7
19
401
103
3.572
31
1.804
53
282
28
114
1.151
109
4.168

1

Subvencions rebudes en projectes competitius, subjectes a avaluació i selecció externa.

2

Facturació de contractes i convenis subscrits per a activitats dʼI+D+i.

3

Altres activitats, contractades, amb conveni o subvencionades, no incloses en els epígrafs anteriors.

4

Ingressos per lʼexplotació de patents i programes dʼordinador

És important assenyalar que la I+D col·laborativa (la que es realitza amb empreses en el marc de programes públics de suport a la I+D) ha augmentat tant en
nombre dʼaccions (103 el 2008 contra 85 el 2007) com en lʼimport econòmic
(6.289 milers dʼeuros contra 4.494). Igualment i com veurem després amb més
detall, el total de convenis i contractes dʼI+D, encara que també ha baixat respecte al 2007 ho fa en percentatges molt minsos.

4.1.3. Distribució de les activitats d’I+D+i segons l’origen dels fons
4.1.3.1. I+D+i competitiva
Si analitzem lʼactivitat dʼI+D+i de la UPV segons la naturalesa jurídica de lʼentitat finançadora podem observar que continua sent lʼAdministració central, amb
el 51% del total del nombre dʼaccions i el 55% en volum econòmic el nostre
primer finançador, en I+D+i competitiva. Per altra banda, la Generalitat Valenciana és la finançadora del 37% de les accions (que signifiquen el 22% del volum
econòmic) i la Unió Europea del 8%, però que signifiquen el 20% del volum
econòmic, cosa que és conseqüència que les accions finançades per la Unió
Europea (quasi sempre projectes dʼinvestigació) són dʼun volum econòmic individual superior. La caiguda del nombre dʼaccions en vigor en els anys 2007 i
208 finançades per la Unió té lʼexplicació perquè en aquest període sʼestaven
tancant els projectes aconseguits en el 6è PM i no havien arrancat encara els
del 7è PM.
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Les xifres aportades en aquest apartat per la Generalitat Valenciana es mantenen relativament estables al llarg del període 2004-2008 amb un repunt en
aquest mateix any.

4.1.3.2. Contractes i convenis d’I+D
El volum de contractes i convenis dʼI+D (en nombre dʼaccions) durant lʼany 2008
ha experimentat un retrocés lleu del 2.8% respecte al 2007 (3.697 enfront de
3.805); el retrocés és un poc menor, lʼ1.2%, si el mesurem en volum econòmic
(34.089 milers dʼeuros enfront dels 34.519 de lʼany anterior).

Activitat global dʼI+D+i segons tipus de finançador

VOLUM ECONÒMIC D’I+D+i COMPETITIVA EN VIGOR QUE GENERA DRETS SEGONS L’ORIGEN DELS FONS (MILERS
D’EUROS)
FONS
Generalitat Valenciana
Administració Central
Unió Europea
Altres1
TOTAL
1

2004
3.364
8.961
2.923
129
14.875

2005
2.865
10.830
3.465
603
17.763

Empreses, universitats, centres dʼinvestigació i Administració local.

2006
3.229
11.893
4.526
677
20.324

2007
3.894
24.014
3.086
492
31.487

2008
4.346
10.789
4.004
610
19.750
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ACCIONS D’I+D+i COMPETITIVA EN VIGOR QUE GENEREN DRETS SEGONS L’ORIGEN DELS FONS1
(NOMBRE D’ACCIONS)
FONS
Generalitat Valenciana
Administració Central
Unió Europea
Altres2
TOTAL

2004
198
264
69
7
538

2005
199
309
64
7
579

2006
174
471
78
9
732

2007
247
391
68
21
727

2008
221
305
47
24
597

Nombre dʼ accions en investigació competitiva
1

Algunes accions poden ser cofinançades per més dʼun finançador.

2

Empreses, universitats, centres dʼinvestigació i Administració local.

Si distribuïm el total dels 34.089 milers dʼeuros segons lʼorigen dels fons finançadors, el 58%, és a dir quasi 20 milions han sigut finançats per empreses,
uns altres 9.6 milions finançats per lʼAdministració i la resta (un poc més de 4
milions) per associacions, centres tecnològics i privats. Quant al nombre dʼaccions, un poc més de ¾ parts han sigut sol·licitades i finançades per les empreses, el 13% per les diverses administracions públiques i la resta del 10% per
centres tecnològics i associacions privats.

Distribució de la I+D+i competitiva, segons origen de fons

MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2008-2009 103

Percentatge de sol·licituds dʼajudes públiques a la I+D+i segons tipus de petició

El volum econòmic aportat per les empreses ha crescut ininterrompudament des
de lʼany 2004 fins al 2008, i ha passat de 13.407 milers dʼeuros a 21.344 milers
dʼeuros, un 60%.
Drets reconeguts en milers dʼeuros. Inclou les prestacions de servei

VOLUM ECONÒMIC DE CONTRACTES I CONVENIS D’I+D EN VIGOR QUE GENEREN DRETS SEGONS EL TIPUS
D’ENTITAT (MILERS D’EUROS)
ENTITAT
Administració
Empreses
Altres1
TOTAL
1

2004
5.885
13.407
2.454
21.746

2005
5.485
13.215
4.098
22.798

2006
7.648
18.331
4.005
29.984

2007
9.854
20.729
3.936
34.519

2008
8.477
21.344
4.268
34.089

Universitats, centres dʼinvestigació i associacions empresarials i instituts.

VOLUM ECONÒMIC DE CONTRACTES I CONVENIS D’I+D EN VIGOR QUE GENEREN DRETS SEGONS EL TIPUS
D’ENTITAT (MILERS D’EUROS)
ENTITAT
Administració
Empreses
Altres2
TOTAL

2004
5.885
13.407
2.454
21.746

2005
5.485
13.215
4.098
22.798

2006
7.648
18.331
4.005
29.984

Accions en investigació contractada. Inclou prestacions de servei
1

Algunes accions poden ser cofinançades per més dʼun finançador.

2

Universitats, centres dʼinvestigació i associacions empresarials i instituts.

2007
9.854
20.729
3.936
34.519

2008
8.477
21.344
4.268
34.089
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Volum I+D contractada, segons origen

4.1.4. Activitat d’I+D+i procedent d’entitats privades segons l’origen geogràfic
Si ens detenim ara a analitzar les accions de contractes i convenis dʼI+D en
vigor amb entitats privades que han generat drets econòmics durant lʼany 2008
segons lʼorigen geogràfic, cosa que per a la UPV té un gran interès per la seua
decidida vocació de relació amb lʼentorn socioeconòmic, podem veure que, en
línia amb els resultats generals de lʼany 2008 hi ha hagut un retrocés lleuger en
el nombre total dʼaccions (de 3.051 a 2.849), distribuït en una caiguda en les
accions demandades i finançades per lʼentorn més pròxim (Comunitat Valenciana) de vora lʼ1,4%, però que continuen sent de molt, les més nombroses del
total (1.952 de les 2.849, quasi el 70%).

ACCIONS DE CONTRACTES I CONVENIS D’I+D EN VIGOR QUE GENEREN DRETS AMB ENTITATS PRIVADES SEGONS
L’ORIGEN GEOGRÀFIC1 (NOMBRE D’ACCIONS)
FONS
Comunitat Valenciana
Resta dʼEspanya
Resta dʼEuropa
Resta del Món
TOTAL
1

2006
2.465
649
93
32
3.239

Algunes accions poden ser cofinançades per més dʼun finançador.

2007
2.267
693
53
38
3.051

2008
1.952
797
69
31
2.849
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Respecte a les accions lʼorigen de les quals no és la Comunitat Valenciana, cal
destacar un augment notable de les provinents de la resta dʼEspanya i de la
resta dʼEuropa, que augmenten el 15% i el 30% respectivament i un descens de
les provinents de fora dʼEuropa (de 38 passen a 31); els percentatges de repartiment figuren igualment en el gràfic sectorial adjunt.
Si baixem més encara al detall i fem la mateixa anàlisi però en lloc del nombre
total dʼaccions amb entitats privades i el seu volum ens fixem en les mateixes
dades però amb entitats distintes entre si, els nombres són, lògicament, inferiors, però en tot cas molt alts, cosa que indica que la nostra penetració es basa
a donar resposta a un molt elevat de clients, en lloc de concentrar-nos en nuclis
reduïts de clients fidels, cosa que entenem que respon millor a la funció pública
de la Universitat i assegura, a més, menor dependència de les possibles variacions en la situació i política de contractació de les entitats privades.
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VOLUM ECONÒMIC DE CONTRACTES I CONVENIS D’I+D EN VIGOR QUE GENEREN DRETS AMB ENTITATS PRIVADES
(MILERS D’EUROS)
FONDOS
Comunitat Valenciana
Resta dʼEspanya
Resta dʼEuropa
Resta del Món
TOTAL

2006
11.197
4.232
2.722
585
18.737

2007
12.631
5.832
1.811
445
20.720

2008
12.206
6.273
2.441
425
21.345

VOLUM ECONÒMIC DE CONTRACTES I CONVENIS DʼI+D EN VIGOR QUE

GENEREN D

Finalment, la distribució del volum econòmic dels contractes i convenis dʼI+D en
vigor amb entitats privades, mesurada en milers dʼeuros i segons lʼorigen geogràfic, és la que figura en els quadres i gràfics adjunts que mostren un augment
del 3% en les dades globals (de 20.720 milers dʼeuros a 21.345) distribuïts entre
una baixa lleu en els fons provinents de la Comunitat Valenciana compensat
amb un augment un poc superior en els que provenen de la resta dʼEspanya i,
sobretot, de la resta dʼEuropa.
Igual que succeeix des del punt de vista del nombre dʼaccions, la major part del
volum econòmic contractat procedeix de la Comunitat Valenciana. però en un
percentatge sensiblement inferior, el 57% (enfront del 69% en el nombre de les
accions).
Cal destacar el fort percentatge provinent de la resta dʼEuropa (el 12% en volum
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enfront del 2% en nombre dʼaccions), cosa que indica que els contractes amb
entitats europees són de mitjana de valor molt alt.

4.1.5. Dinamització de la I+D+i a la UPV
Junt amb el volum dʼactivitat de la I+D+i (mesurat en termes econòmics o de
nombre dʼactivitats i classificat segons diferents criteris, com sʼindica 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.

Nombre de professors en activitats dʼI+D+i

Així, lʼany 2008 mostra un increment significatiu en el nombre de professors en activitats dʼI+D+i (exclosa la formació de postgrau), que se situa per damunt dels
2.100, sobre un total dʼuns 2.800 professors, cosa que significa el 75% del total
(vegeu la il·lustració corresponent). Aquesta proporció podem afirmar que és superior a lʼesperada, fins i tot tenint en compte el perfil tècnic de les carreres de la
UPV i assoleix en tot cas importants valors absoluts i relatius, i mostra lʼacceptació
i pràctica generalitzada de la cultura de la investigació i la innovació a la nostra universitat. A més, el creixement que, des de lʼany 2004, ha tingut el nombre total de
professors en la plantilla de la UPV permet esperar que es continuen incorporant
encara una xifra significativa dels nous professors a les activitats dʼI+D+i i, sobretot, que vaja augmentant la qualitat i quantitat de les seues col·laboracions.
Des del punt de vista de la relació amb el seu entorn, els gràfics que sʼacompanyen mostren la distribució dʼentitats diferents amb què la UPV ha col·laborat
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Percentatge dʼentitats col·laboradores lʼany 2008

durant lʼany 2008. Paga la pena destacar no solament la proporció dʼempreses,
el 64% del total, sinó els nombres absoluts, que eleven a més de 2000 les entitats distintes amb què ha col·laborat la UPV durant el passat any. Lʼalt nombre
de particulars que demanden serveis de la UPV sʼexplica per petites activitats
del tipus dʼanàlisi i assaigs de laboratori i de treballs professionals que es contracten bé amb treballadors autònoms o amb persones físiques.

Origen de les empreses finançadores

Si ens fixem en la distribució per origen veiem que les dues terceres parts de les
entitats privades amb què la UPV mantenia contractes o convenis vius durant
2008, tenen lʼorigen a la nostra comunitat, cosa que demostra una vegada més
la intensa i continuada relació que mantenim amb el nostre entorn socioeconòmic.

4.2. PROJECTES D’INVESTIGACIÓ DESENVOLUPATS DURANT 2008
Relació dels projectes dʼI+D+i desenvolupats al llarg de lʼany 2008 en els diferents departaments, centres i instituts dʼinvestigació
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PROJECTES D’INVESTIGACIÓ
RESPONSABLE
DIRECTOR DEL CENTRE DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
DIRECTOR DEL CENTRE DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT

TÍTOL
DESCRIPCIÓ
ESTRUCTURA D’INVESTIGACIÓ
LA UNIVERSIDAD POLITÉCNI- ADMINISTRACIÓ
CA AL SERVICIO DEL DESA- AUTONÒMICA
RROLLO HUMANO. FASE II
REMESAS PARA EL DES- ADMINISTRACIÓ
ARROLLO: EVALUACIÓN Y AUTONÒMICA
SISTEMATIZACIÓN DE UN
PROYECTO PILOTO DE CODESARROLLO EN LAS REGIONES DE LOJA Y ZAMORA

CUESTA AMAT, GONZALO

AISLAMIENTO E IDENTIFICA- ADMINISTRACIÓ Centre Avançat de MicrobioloCIÓN DE BACTERIAS FILA- AUTONÒMICA

gia d'Aliments

MENTOSAS FORMADORAS DE
ESPUMAS EN ESTACIONES
DEPURADORAS DE AGUAS
RESIDUALES CON SISTEMAS
DE FANGOS ACTIVOS

FERRÚS PÉREZ, MARIA ANTONIA

DESARROLLO DE MÉTODOS ADMINISTRACIÓ Centre Avançat de MicrobioloMOLECULARES CUANTITATI- AUTONÒMICA

gia d'Aliments

VOS PARA DETECTAR CÉLULAS VIABLES DE LISTERIA
MONOCYTOGENES EN ALIMENTOS

PÉREZ RODRIGO, DAVID

CAPTA-08 CATALOGACIÓN Y ADMINISTRACIÓ Centre d'Art i Entorn
ANÁLISIS DE LA PRODUC- AUTONÒMICA
CIÓN TEXTUAL DE ARTISTAS

GÓMEZ TEJEDOR, JOSÉ ANTONIO SUBSTRATOS BASADOS EN ADMINISTRACIÓ Centre de Biomaterials i Enginyeria Tissular
SEDA DE ARAÑA PARA LA AUTONÒMICA
REGENERACIÓN DEL CARTÍLAGO ARTICULAR

SUAY ANTÓN, JULIO JOSÉ

APLICACIÓN DE BIOMATE- ADMINISTRACIÓ Centre de Biomaterials i EnRIALES EN EL DESARROLLO AUTONÒMICA

ginyeria Tissular

DE TIRAS DE FUSIÓN INTERVERTEBRAL

CAROT SIERRA, JOSÉ MIGUEL

EVALUACIÓN DE LOS FAC- ADMINISTRACIÓ Centre de Gestió de la Qualitat
TORES QUE AFECTAN DE CENTRAL

i del Canvi

FORMA SIGNIFICATIVA AL
PERFIL COMPETENCIAL DE
LOS GRADUADOS UNIVERSITARIOS

CARRIÓN GARCÍA, ANDRÉS

EFECTO DE LAS RELACIO- ADMINISTRACIÓ Centre de Gestió de la Qualitat
NES UNIVERSIDAD-EMPRE- AUTONÒMICA
SA EN LA PRODUCCIÓN
CIENTÍFICA. UN ANÁLISIS A
TRAVÉS DE MODELOS ES-

i del Canvi
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TADÍSTICOS PARA DATOS DE
RECUENTO

DEBÓN AUCEJO, ANA MARÍA

HERRAMIENTAS ESTADÍSTI- ADMINISTRACIÓ Centre de Gestió de la Qualitat
CAS AVANZADAS PARA EL AUTONÒMICA

i del Canvi

CÁLCULO ACTUARIAL. APLICACIÓN A LA COMUNIDAD
VALENCIANA

DIRECTOR DEL CENTRE DE GES- LA GOBERNANZA DE LAS ADMINISTRACIÓ Centre de Gestió de la Qualitat
UNIVERSIDADES ESPAÑO- CENTRAL
TIÓ DE LA QUALITAT I DEL CANVI
i del Canvi
LAS EN LA SOCIEDAD DEL
CONOCIMIENTO

SANTAMARINA SIURANA, MARÍA OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO ADMINISTRACIÓ Centre de Gestió de la Qualitat
EN 3D DE EDIFICIOS INDUS- AUTONÒMICA
CRISTINA
i del Canvi
TRIALES-EMPRESARIALES,
ATENDIENDO A CRITERIOS
DE SOSTENIBILIDAD Y BIOCLIMATISMO,

MEDIANTE

TÉCNICAS BASADAS EN ALGORITMOS GENÉTICOS

DIRECTOR DEL CENTRE DE GES- IDENTIFICACIÓN Y CLASIFI- ADMINISTRACIÓ Centre d'Investigació en GesTIÓ I ENGINYERIA DE PRODUCCIÓ CACIÓN DE ACTIVOS INTAN- AUTONÒMICA
tió i Enginyeria de la Producció
GIBLES Y SU INTEGRACIÓN
EN UN SISTEMA DE MEDICIÓN DE RENDIMIENTO EN
UN CONTEXTO INTRAORGANIZACIONAL PARA LA AYUDA
A TOMA DE DECISIONES

ALBERT ALBIOL, MANUELA

MÉTODOS DE DESARROLLO ADMINISTRACIÓ Centre d'Investigació en MètoDE SISTEMAS DE INTELIGEN- AUTONÒMICA

des de Producció de Programari - ProS
DIRECTOR DEL CENTRE D'INVESTI- CONSTRUCCIONES DE SER- ADMINISTRACIÓ Centre d'Investigació en MètoGACIÓ DE MÈTODES PROD. SOFT- VICIOS SOFTWARE A PARTIR CENTRAL
des de Producció de PrograDE MODELOS (SESAMO)
WARE
mari - ProS
DIRECTOR DEL CENTRE D'INVES. APLICACIONES DE TÉCNI- ADMINISTRACIÓ Centre d'Investigació en TecCAS DE LÓGICA DIFUSA AUTONÒMICA
EN TECNOLOGIES GRÀFIQUES
nologies Gràfiques
PARA MEJORA DE CALIDAD
CIA AMBIENTAL (MEDINA)

DE IMÁGENES MÉDICAS DE
TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN
DE POSITRONES

DIRECTOR DEL CENTRE D'INVES. DESARROLLO DE UNA NUE- ADMINISTRACIÓ Centre d'Investigació en TecVA MÉTRICA DE MEDIDA DE AUTONÒMICA
EN TECNOLOGIES GRÀFIQUES
nologies Gràfiques
DIFERENCIAS DE COLOR
MEDIANTE TÉCNICAS DIFUSAS

DOMINGO BELTRÁN, MANUEL

PROPIEDADES ÓPTICAS DE ADMINISTRACIÓ Centre de Tecnologies FísiHIELOS EN CONDICIONES AUTONÒMICA
ASTROFÍSICAS

ques: Acústica, Materials i Astrofísica
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SATORRE AZNAR, MIGUEL ÁNGEL

HIELOS INTERESTELARES ADMINISTRACIÓ Centre de Tecnologies FísiDE LABORATORIO EN IN- CENTRAL

IBÁÑEZ ASENSIO, SARA

ques: Acústica, Materials i AsFRARROJO LEJANO
trofísica
DISEÑO DE UNA HERRA- ADMINISTRACIÓ Centre Valencià d'Estudis
MIENTA DE AYUDA PARA LA AUTONÒMICA
sobre el Reg
DETERMINACIÓN DEL COLOR DEL SUELO

GUARDIOLA BÁRCENA, JOSÉ LUIS CARACTERIZACIÓN MOR- ADMINISTRACIÓ Dep. de Biologia Vegetal
FOLÓGICA Y AGRONÓMICA CENTRAL
DEL AZAFRÁN DEL JILOCA,
MEJORA DE LAS TÉCNICAS
DE CULTIVO Y DEL SISTEMA
DE PRODUCCIÓN
MOLINA ROMERO, ROSA VICTORIA PROSPECCIÓN DE GERMO- ADMINISTRACIÓ Dep. de Biologia Vegetal
PLASMA DE ESPECIES SIL- CENTRAL
VESTRES DEL GÉNERO
CROCUS EN ESPAÑA ORIENTAL, ESTABLECIMIENTO DE
PARÁMETROS

BÁSICOS

PARA EL MANEJO DE MATERIALES SILVESTRES DE
CROCUS Y CARACTERIZACIÓN AGROMORFOLÓGICA
DE LA COLECCIÓN NACIONAL DE AZAFRÁN

ORTIZ MIRANDA, DIONISIO

ESTRATEGIAS DE VALORI- ADMINISTRACIÓ Dep. d'Economia i Ciències
ZACIÓN DE SERVICIOS AM- AUTONÒMICA

Socials

BIENTALES EN LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS: EL
CASO DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA

GARCÍA BREIJO, FRANCISCO JOSÉ ESTUDIO ANATÓMICO-HIS- ADMINISTRACIÓ Dep. d'Ecosistemes AgroforesTOLÓGICO DE LOS EFEC- AUTONÒMICA
tals
TOS DEL OZONO TROPOSFÉRICO SOBRE LAS FLORES
DEL ENDEMISMO

PRATS MONTALBÁN, JOSÉ MA- DISEÑO DE UN SISTEMA IN- ADMINISTRACIÓ Dep. d'Estadística i InvestigaTEGRADO DE MONITORIZA- AUTONÒMICA
NUEL
ció Operativa Aplicades i QuaCIÓN Y CONTROL EN EL
litat
PROCESO DE FERMENTACIÓN EN BIORREACTORES
GASQUE ALBALATE, MARÍA CON- ESTUDIO DEL COMPORTA- ADMINISTRACIÓ Dep. de Física Aplicada
MIENTO HIDRODINÁMICO EN AUTONÒMICA
CEPCIÓN
PLACAS CON ORIFICIOS MEDIANTE TÉCNICAS COMPUTACIONALES DE FLUIDOS Y
CARACTERIZACIÓN EXPE-
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RIMENTAL UTILIZANDO VELOCIMETRÍA POR IMÁGENES
DE PARTICULAS

CANO ESCRIBA, JUAN CARLOS

DESPLIEGUE DE UNA PLATA- ADMINISTRACIÓ Dep. d'Informàtica de Sistemes
FORMA INALÁMBRICA PARA AUTONÒMICA

i Computadors

OFRECER SERVICIOS DE INTERNET A ZONAS RURALES Y
PAÍSES EN DESARROLLO

DUATO MARÍN, JOSÉ FRANCISCO

EXTENSIÓN DE LA TECNOLO- ADMINISTRACIÓ Dep. d'Informàtica de Sistemes
GÍA DE RED HYPERTRANS- AUTONÒMICA

i Computadors

PORT PARA LA MEJORA DE LA
ESCALABILIDAD DE LOS SERVIDORES DE INTERNET

FLICH CARDO, JOSÉ

TÉCNICAS EFICIENTES DE ADMINISTRACIÓ Dep. d'Informàtica de Sistemes
ENCAMINAMIENTO Y CALI- AUTONÒMICA

i Computadors

DAD DE SERVICIO EN REDES
EN CHIP

OLIVER GIL, JOSÉ SALVADOR

DISEÑO DE ALGORITMOS ADMINISTRACIÓ Dep. d'Informàtica de Sistemes
EFICIENTES DE CODIFICA- AUTONÒMICA

i Computadors

CIÓN DE VÍDEO MEDIANTE
LA TRANSFORMADA WAVELET PARA SISTEMAS DE MEMORIA REDUCIDA Y BAJA
POTENCIA DE CÓMPUTO

CATALÁ ALIS, JOAQUÍN

ANÁLISIS DE EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓ Dep. d'Enginyeria de la ConsPROTECCIÓN INDIVIDUAL CENTRAL
(EPI) EN EL SECTOR DE LA

trucció i de Projectes d'Enginyeria Civil

CONSTRUCCIÓN: MODELIZACIÓN DE UNA FUNCIÓN
DE USO

GARCÍA MIQUEL, ÁNGEL HÉCTOR

DISEÑO DE SENSORES MAG- ADMINISTRACIÓ Dep. d'Enginyeria Electrònica
NÉTICOS BASADOS EN EL AUTONÒMICA
FENÓMENO DE LA MAGNETOIMPEDANCIA GIGANTE

PAYRI, BLAS GASTON

ESTUDIO PERCEPTIVO Y ADMINISTRACIÓ Dep. d'Enginyeria Electrònica
ACÚSTICO DE LA INTEGRA- AUTONÒMICA
CIÓN DE LOS ELEMENTOS
SONOROS EN EL FLUJO AUDIOVISUAL. APLICACIÓN EN
EL PROCESO DE DOBLAJE Y
SONORIZACIÓN EN LOS ESTUDIOS PROFESIONALES DE
LA COMUNIDAD VALENCIANA

SÁNCHEZ-DEHESA MORENO, JOSÉ NUEVOS DISPOSITIVOS BA- ADMINISTRACIÓ Dep. d'Enginyeria Electrònica
SADOS EN CRISTALES FO- CENTRAL
TÓNICOS Y ACUSTOÉLASTICOS
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ROSADO CASTELLANO, PEDRO

INTEGRACIÓN DE LA PLANI- ADMINISTRACIÓ Dep. d'Enginyeria Mecànica i
FICACIÓN DE PROCESOS CENTRAL

de Materials

CON LA PROGRAMACIÓN,
SECUENCIACIÓN Y CONTROL DE ÓRDENES EN REDES DE FABRICACIÓN COLABORATIVA

ADRADOS
CARLOS M.

BLAISE-OMBRECHT, DISEÑO Y ENSAYO DE UN ADMINISTRACIÓ Dep. d'Enginyeria Rural i AgroPROTOTIPO EXPERIMENTAL AUTONÒMICA
alimentària
DE REACTOR DE RADIACIÓN
ULTRAVIOLETA, PARA TRATAMIENTO POSTCOSECHA
DE CÍTRICOS

BONET ARACIL, MARÍA ÁNGELES

OBTENCIÓN DE VELOS DE ADMINISTRACIÓ Dep. d'Enginyeria Tèxtil i PaNANOFIBRAS DE POLÍMEROS CENTRAL

perera

NO HIDROSOLUBLES SOBRE
SUBSTRATOS TEXTILES, CON
APLICACIONES COMO ABSORBENTES ACÚSTICOS

VICENTE CANDELA, RAFAEL

APLICACIÓN DE DIFEREN- ADMINISTRACIÓ Dep. d'Enginyeria Tèxtil i PaTES PROCESOS DE OXIDA- AUTONÒMICA

perera

CIÓN AVANZADA (OZONO/FOTOTENTON/OXIDACIÓN
ELECTROQUÍMICA) PARA AUMENTAR LA BIOCOMPATIBILIDAD DE CONTAMINANTES
PERSISTENTES EN AGUAS
RESIDUALES

CAPO VICEDO, JOSEP

LA TRANSFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓ Dep. d'Organització d'EmpreLOS DISTRITOS INDUSTRIA- AUTONÒMICA

ses

LES VALENCIANOS: HETEROGENEIDAD, TERCIARIZACIÓN Y CAMBIOS EN EL LIDERAZGO DE LAS ACTIVIDADES INTERNAS

CARDOS CARBONERAS, MANUEL GESTIÓN DE EXISTENCIAS ADMINISTRACIÓ Dep. d'Organització d'EmpreBAJO DEMANDA ESPORÁDI- CENTRAL
JAVIER
ses
CA CON APLICACIÓN AL MANTENIMIENTO EN AVIACIÓN

JORDÁ RODRÍGUEZ, MARÍA AU- DISEÑO Y APLICACIÓN DE ADMINISTRACIÓ Dep. d'Organització d'EmpreLOS PROCEDIMIENTOS PARA AUTONÒMICA
RORA
ses
LA PLANIFICACIÓN DE LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES MEDIANTE HERRAMIENTA INFORMÁTICA
DE MODELIZACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO
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MIGUEL MOLINA, MARÍA DEL ROSA- M-MENOR: LA PROTECCIÓN ADMINISTRACIÓ Dep. d'Organització d'EmpreDE MENOR DE EDAD ANTE AUTONÒMICA
RIO DE
ses
LOS SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
POR TELEFONÍA MÓVIL, CON
ESPECIAL REFERENCIA A LA
COMUNIDAD VALENCIANA
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE ADMINISTRACIÓ Dep. d'Organització d'Empre-

OLTRA GUTIÉRREZ, JUAN

SERVICIOS FORMATIVOS AC- AUTONÒMICA

ses

CESIBLES POR TDT (TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE)
ADECUACIÓN, MEJORA Y EX- ADMINISTRACIÓ Dep. de Projectes d'Enginyeria

GARCÍA MELÓN, MÓNICA

TENSIÓN DE LOS MODELOS CENTRAL
DE VALORACIÓN BASADOS
EN EL ANÁLISIS DE DECISIONES

MULTICRITERIO

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

MORERA
MARIA

BERTOMEU,

ISABEL FOTOSENSIBILIZACIÓN DE ADMINISTRACIÓ Dep. de Química
LÍPIDOS DE MEMBRANA POR AUTONÒMICA
FÁRMACOS ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS

BOTTI NAVARRO, VICENTE JUAN

ADVANCES ON AGREEMENT ADMINISTRACIÓ Dep. de Sistemes Informàtics i
TECHNOLOGIES FOR COM- AUTONÒMICA

Computació

PUTATIONAL ENTITIES

BOTTI NAVARRO, VICENTE JUAN

TECNOLOGÍAS DEL ACUERDO ADMINISTRACIÓ Dep. de Sistemes Informàtics i

CENTRAL
Computació
CARRASCOSA CASAMAYOR, CAR- DESARROLLO DE UNA PLA- ADMINISTRACIÓ Dep. de Sistemes Informàtics i
TAFORMA DE SISTEMAS AUTONÒMICA
LOS
Computació
MULTI-AGENTE ABIERTOS
CON INTERFAZ PARA MÚLTIPLES DISPOSITIVOS Y USUARIOS (MUDOMAS)

CARSI CUBEL, JOSÉ ÁNGEL

INGENIO: APLICACIÓN DE ADMINISTRACIÓ Dep. de Sistemes Informàtics i
BUENAS PRÁCTICAS DE IN- AUTONÒMICA

Computació

GENIERÍA DEL SOFTWARE
PARA LA MEJORA DE LOS
PROCESOS

ESCOBAR ROMÁN, SANTIAGO

SAFECERT: VERIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓ Dep. de Sistemes Informàtics i
CERTIFICACIÓN DE SOFT- AUTONÒMICA

Computació

WARE SEGURO Y DE CALIDAD

GARCÍA GARCÍA, INMACULADA

SISTEMA RECOMENDADOR ADMINISTRACIÓ Dep. de Sistemes Informàtics i
DE TURISMO EN LA CIUDAD AUTONÒMICA
DE VALENCIA VIA WEB

Computació
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GARCÍA GÓMEZ, PEDRO

TÉCNICAS DE INFERENCIA ADMINISTRACIÓ Dep. de Sistemes Informàtics i
GRAMATICAL Y APLICACIÓN CENTRAL

Computació

AL PROCESAMIENTO DE BIOSECUENCIAS

GIRET BOGGINO, ADRIANA SU- GESTIÓN DE RUTAS ALTER- ADMINISTRACIÓ Dep. de Sistemes Informàtics i
NATIVAS MEDIANTE SISTE- AUTONÒMICA
SANA
Computació
MAS MULTI-AGENTE/HOLÓNICOS PARA LA PLANIFICACIÓN AUTOMÁTICA DEL TRÁFICO RODADO

INSFRAN PELOZO, CÉSAR EMILIO

DE REQUISITOS A MODELOS ADMINISTRACIÓ Dep. de Sistemes Informàtics i
UML: UNA APROXIMACIÓN AUTONÒMICA

Computació

DIRIGIDA POR MODELOS
OLIVER VILLARROYA, FRANCISCO SISTEMAS CONCURRENTES ADMINISTRACIÓ Dep. de Sistemes Informàtics i
DINÁMICAMENTE RECONFI- AUTONÒMICA
JAVIER
Computació
GURABLES
EXTRACCIÓN DE INFORMA- ADMINISTRACIÓ Dep. de Sistemes Informàtics i
PLA SANTAMARIA, FERRAN
CIÓN SOBRE INTERACCIO- AUTONÒMICA

Computació

NES ENTRE PROTEÍNAS

BENEDITO FORT, JOSÉ JAVIER

PRODUCTOS

CÁRNICOS ADMINISTRACIÓ Dep. de Tecnologia d'Aliments

PARA EL SIGLO XXI: SEGU- CENTRAL
ROS, NUTRITIVOS Y SALUDABLES (SUBPROYECTO
PROCARTE)

BON CORBIN, JOSÉ

PRODUCTOS

CÁRNICOS ADMINISTRACIÓ Dep. de Tecnologia d'Aliments

PARA EL SIGLO XXI: SEGU- CENTRAL
ROS, NUTRITIVOS Y SALUDABLES (SUBPROYECTO
FUNCIOCA)

GARCÍA PÉREZ, JOSÉ VICENTE

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA ADMINISTRACIÓ Dep. de Tecnologia d'Aliments
MEJORAR LA EFICIENCIA AUTONÒMICA
ENERGÉTICA: SECADO POR
AIRE CALIENTE ASISTIDO POR
ULTRASONIDOS DE POTENCIA

SANJUÁN PELLICER, MARÍA NIE- PRODUCTOS CÁRNICOS ADMINISTRACIÓ Dep. de Tecnologia d'Aliments
PARA EL SIGLO XXI: SEGU- CENTRAL
VES
ROS, NUTRITIVOS Y SALUDABLES (SUBPROYECTO NITRARED)

CAÑADA RIBERA, LUIS JAVIER

DOSIS DE RADIACIÓN SOLAR ADMINISTRACIÓ Dep. de Termodinàmica ApliUVB EN ESCOLARES VA- CENTRAL

cada

LENCIANOS

CABEDO MALLOL, VICENTE

LA SITUACIÓN DE LOS ME- ADMINISTRACIÓ Dep. d'Urbanisme
NORES INMIGRANTES NO AUTONÒMICA
ACOMPAÑADOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA: SU
PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN

116 INVESTIGACIÓ

DIRECTOR DE L'INSTITUT AGRO- LAS ZONAS DE INTERAC- ADMINISTRACIÓ Institut Agroforestal Mediterrani
CIÓN DEL DIPLOIDE CEN- AUTONÒMICA
FORESTAL MEDITERRANI
TAUREA ASPERA L Y EL TETRAPLOIDE C. SERIDIS L
COMO MODELO DE EVOLUCIÓN EN EL GÉNERO CENTAUREA: CARACTERIZACIÓN
MORFOLÓGICA, ECOLÓGICA Y GENÉTICA
ASTURIANO NEMESIO, JUAN FRAN- PROCESO DE EVALUACIÓN ADMINISTRACIÓ Institut de Ciència i Tecnologia
DE LOTES DE REPRODUC- CENTRAL
CISCO
Animal
TORES PARA LA MEJORA GENÉTICA DE DORADA EN
BASE A SU RESISTENCIA AL
ESTRÉS, SU TASA DE CRECIMIENTO Y SU CALIDAD DE
CARNE

CERVERA FRAS, CONCEPCIÓN

CALIDAD Y SEGURIDAD DE ADMINISTRACIÓ Institut de Ciència i Tecnologia
LOS ACEITES DE PESCADO AUTONÒMICA

Animal

UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE PIENSOS PARA
ANIMALES

MARCO JIMÉNEZ, FRANCISCO

BANCOS

DE

OVOCITOS ADMINISTRACIÓ Institut de Ciència i Tecnologia

CRIOPRESERVADOS: OPTI- AUTONÒMICA

Animal

MIZACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE VITRIFICACIÓN
POR BLOQUEADORES DEL
HIELO

MOLINA PONS, PILAR

INFLUENCIA DE FACTORES ADMINISTRACIÓ Institut de Ciència i Tecnologia
RELACIONADOS CON LA AUTONÒMICA

Animal

TOMA DE MUESTRAS EN LA
DETECCIÓN DE RESIDUOS
DE ANTIBIÓTICOS EN LA LECHE

TOMÁS VIDAL, ANA

EMPLEO DEL CONCENTRA- ADMINISTRACIÓ Institut de Ciència i Tecnologia
DO PROTEICO DE ARROZ AUTONÒMICA

Animal

EN LA ALIMENTACIÓN DE LA
DORADA

DIRECTOR DE L'INST. DE CIÈNCIA I DESARROLLO DE UN MÉ- ADMINISTRACIÓ Institut de Ciència i Tecnologia
TODO PARA EL DISEÑO DE AUTONÒMICA
TECNOLOGIA DEL FORMIGÓ
del Formigó
LA CONSTRUCCIÓN DE
FORJADOS HORMIGONADOS IN SITU EMPLEANDO
EL CLAREADO EN PROCESOS DE CIMBRADO: ESTUDIO NUMÉRICO Y EXPERIMENTAL
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DIRECTOR DE L'INST. DE CIÈNCIA I ESTUDIO EXPERIMENTAL Y ADMINISTRACIÓ Institut de Ciència i Tecnologia
NUMÉRICO DE SOPORTES AUTONÒMICA
TECNOLOGIA DEL FORMIGÓ
del Formigó
DE HORMIGÓN ARMADO REFORZADOS CON ANGULARES Y PRESILLAS DE ACERO. ANÁLISIS DEL NUDO
VIGA-SOPORTE SOMETIDO A
ESFUERZOS DE FLEXOCOMPRESIÓN
DIRECTOR DE L'INST. DE CIÈNCIA I ESTUDIO TEÓRICO-EXPERI- ADMINISTRACIÓ Institut de Ciència i Tecnologia
MENTAL DE LA CAPACIDAD AUTONÒMICA
TECNOLOGIA DEL FORMIGÓ
del Formigó
MECÁNICA DE LOS CONECTORES METÁLICOS FRENTE A ESFUERZOS DE CORTE
EN ESTRUCTURAS MIXTAS
DE ACERO Y HORMIGÓN

DIRECTOR DE L'INST DISSENY PER LINE-TRACKING VISION-BAA FABRIC. I PRODUC. AUTOMATIT- SED AGV
ZADA
METODOLOGÍA DE ESTUDIO,
FERRER SAPENA, ANTONIA
ANÁLISIS Y MEJORA DE LA
VISIBILIDAD DE LA CIENCIA
VALENCIANA
GASCÓN MARTÍNEZ, MARÍA LLA- DESARROLLO DE UN SISTEMA DE RECONSTRUCCIÓN
NOS
DE SUPERFICIES CON DOMINIOS NO CONVEXOS A
PARTIR DE PUNTOS NO ESTRUCTURADOS OBTENIDOS
MEDIANTE UN SISTEMA ROBOTIZADO CON SENSOR LÁSER
DESPLAZAMIENTO DE VEHÍGRACIA CALANDIN, LUIS
CULOS AUTOGUIADOS POR
SUPERFICIES CONTINUAS
NO PLANAS
MANJÓN HERRERA, FRANCISCO MATERIA A ALTA PRESIÓN

ADMINISTRACIÓ Institut de Disseny per a la Fa-

JAVIER

CENTRAL

MOLLAR GARCÍA, MIGUEL

AUTONÒMICA

bricació i Producció Automatitzada
ADMINISTRACIÓ Institut de Disseny per a la FaAUTONÒMICA
bricació i Producció Automatitzada
ADMINISTRACIÓ Institut de Disseny per a la
AUTONÒMICA

Fabricació i Producció Automatitzada

ADMINISTRACIÓ Institut de Disseny per a la
AUTONÒMICA

Fabricació i Producció Automatitzada

ADMINISTRACIÓ Institut de Disseny per a la

Fabricació i Producció Automatitzada
PREPARACIÓN DE CAPAS ADMINISTRACIÓ Institut de Disseny per a la
DELGADAS TRANSPAREN- AUTONÒMICA
Fabricació i Producció AutoTES DE ZN-XCOXO Y ZN1matitzada
XMNXO PARA LA MAGNETOÓPTICA Y ESPINTRÓNICA

DIRECTOR DE L'INSTITUT D'EN- GENERACIÓN DE HIDRÓGE- ADMINISTRACIÓ Institut d'Enginyeria Energètica
NO A GRAN ESCALA. ANÁLI- AUTONÒMICA
GINYERIA ENERGÈTICA
SIS COMPARATIVO DE LA

118 INVESTIGACIÓ

EFICIENCIA, VIABILIDAD TECNOLÓGICA Y ECONÓMICA
ENTRE LA ELECTROLISIS A
ALTA TEMPERATURA Y EL CICLO TERMOQUÍMICO YODOAZUFRE

DIRECTOR DE L'INSTITUT D'EN- MODELADO E INTEGRACIÓN ADMINISTRACIÓ Institut d'Enginyeria Energètica
DE SISTEMAS HÍBRIDOS BA- AUTONÒMICA
GINYERIA ENERGÈTICA
SADOS EN ENERGÍAS RENOVABLES USANDO EL HIDRÓGENO COMO VECTOR
ENERGÉTICO

BELDA PÉREZ, EDUARDO JORGE

COLABORACIÓN EN EL PRO- ALTRES
YECTO CAMBIOS AMBIENTALES Y RASGOS DE LOS CI-

Institut d'Investigació per a la
Gestió Integrada de Zones
Costaneres

CLOS VITALES EN AVES DE
LA PENÍNSULA IBÉRICA
DIRECTOR DE L'INST. INVES. GES- INFLUENCIA DE LAS TRANS- ADMINISTRACIÓ Institut d'Investigació per a la
TIÓ INTEGRADA ZONES COSTANE- MISIONES LATERALES DE AUTONÒMICA
Gestió Integrada de Zones
UNA UNIÓN MEDIANTE NAH
RES
Costaneres
Y ELEMENTOS FINITOS
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ADMINISTRACIÓ Institut d'Investigació per a la
LLORET MAURI, JAIME
MONITORIZACIÓN DE IN- AUTONÒMICA
CENDIOS UTILIZANDO RE-

Gestió Integrada de Zones
Costaneres

DES DE ÁREA LOCAL INALÁMBRICAS (WLAN)

REDONDO PASTOR, FRANCISCO PROPAGACIÓN NO DIFRAC- ADMINISTRACIÓ Institut d'Investigació per a la
TIVA DE SONIDO EN CRIS- AUTONÒMICA
JAVIER
Gestió Integrada de Zones
TALES ACÚSTICOS TRIDICostaneres
MENSIONALES
SOGORB DEVESA, TOMÁS CARLOS UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS ADMINISTRACIÓ Institut d'Investigació per a la
Gestió Integrada de Zones
SENSORES INALÁMBRICOS
Costaneres
DIRECTOR DE L'INSTITUT DE QUÍ- DESARROLLO DE MICRO- ADMINISTRACIÓ Institut de Reconeixement MoMATRICES DE ÁCIDOS NU- AUTONÒMICA
MICA MOLECULAR APLICADA
lecular i Desenvolupament
CLEICOS EN SOPORTES
Tecnològic
TIPO DISCO COMPACTO.
RENOVABLES EN REDES DE AUTONÒMICA

APLICACIÓN A LA DETECCIÓN DE ORGANISMOS MODIFICADOS

GENÉTICA-

MENTE
DIRECTOR DE L'INSTITUT DE QUÍ- MEJORA DE LA CALIDAD DE ADMINISTRACIÓ Institut de Reconeixement MoSUMINISTRO ELÉCTRICO AUTONÒMICA
MICA MOLECULAR APLICADA
lecular i Desenvolupament
MEDIANTE SISTEMAS DISTecnològic
TRIBUIDOS DE COMPENSACIÓN SELECTIVA DE INEFICIENCIAS
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DIRECTOR DE L'INSTITUT DE QUÍ- PUESTA A PUNTO DE UN SIS- ADMINISTRACIÓ Institut de Reconeixement MoTEMA SENSOR PARA DE- AUTONÒMICA
MICA MOLECULAR APLICADA
lecular i Desenvolupament
TECCIÓN DE HEPATITIS B
Tecnològic
VERDÚ MARTÍN, GUMERSINDO ESTUDIOS DE LA ESTRUC- ADMINISTRACIÓ Institut de Seguretat Industrial,
TURA POBLACIONAL, PATO- CENTRAL

JESÚS

Radiofísica i Mediambiental

GENICIDAD Y CONTROL DE
ESPECIES DE PHYTOPHTHORA ASOCIADAS A CULTIVOS DE EXPORTACIÓN DE
GUATEMALA

VERDÚ
JESÚS

MARTÍN,

GUMERSINDO PREPARACIÓN Y CARACTE- ADMINISTRACIÓ Institut de Seguretat Industrial,
RIZACIÓN DE NANOES- CENTRAL
Radiofísica i Mediambiental
TRUCTURAS IMBRICADAS DE
ÓXIDOS TERNARIOS PARA
SU UTILIZACIÓN EN CÉLULAS
SOLARES DE BAJO COSTE

VERDÚ
JESÚS

MARTÍN,

GUMERSINDO SISTEMA DE BÚSQUEDA DE ADMINISTRACIÓ Institut de Seguretat Industrial,
RESPUESTAS INTELIGENTE CENTRAL
Radiofísica i Mediambiental
BASADO EN AGENTES (ARAESP)

VERDÚ
JESÚS

MARTÍN,

GUMERSINDO UTILIZACIÓN DE PUZOLA- ADMINISTRACIÓ Institut de Seguretat Industrial,
NAS NATURALES EN LA ELA- CENTRAL
Radiofísica i Mediambiental
BORACIÓN DE PREFABRICADOS CON BASE CEMENTICIA DESTINADOS A LA
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE BAJO COSTE

VERDÚ
JESÚS

MARTÍN,

GUMERSINDO VIROSIS Y BACTERIOSIS EN ADMINISTRACIÓ Institut de Seguretat Industrial,
EL CULTIVO DEL TOMATE Y CENTRAL
Radiofísica i Mediambiental
PIMIENTO DE TÚNEZ: DIAGNÓSTICO Y PREVENCIÓN

DIRECTOR DE L'INST. SEGURETAT RECONSTRUCCIÓN DE ES- ADMINISTRACIÓ Institut de Seguretat Industrial,
PECTROS DE RAYOS X ME- AUTONÒMICA
INDUST. RADIOFÍSICA I MEDIAM.
Radiofísica i Mediambiental
DIANTE FLAT PANEL Y MÉTODOS DE MONTE CARLO

MENDOZA ROCA, JOSÉ ANTONIO

CARACTERIZACIÓN DE LI- ADMINISTRACIÓ Institut de Seguretat Industrial,
COR DE MEZCLA EN BIO- AUTONÒMICA

Radiofísica i Mediambiental

RREACTORES DE MEMBRANA Y ESTUDIO DE SU INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DE LAS MEMBRANAS

PÉREZ HERRANZ, VALENTÍN

ESCALADO INDUSTRIAL DE ADMINISTRACIÓ Institut de Seguretat Industrial,
UN PROCESO DE VALORI- CENTRAL
ZACIÓN DE BAÑOS DE LAVADO EN LA INDUSTRIA DEL
CROMADO MEDIANTE UN

Radiofísica i Mediambiental
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TRATAMIENTO DE ELECTROCOAGULACIÓN

SANTAFÉ MOROS, ASUNCIÓN

CONTROL SUPERVISADO ADMINISTRACIÓ Institut de Seguretat Industrial,
ADAPTATIVO DE LA L ME- AUTONÒMICA

Radiofísica i Mediambiental

DIANTE TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
MEDIANTE ADMINISTRACIÓ Institut de Tecnologia de MateDIRECTOR DE L'INSTITUT D'INVES- OBTENCIÓN
TIGACIÓ TECNOLOGIA DE MATE- ELECTRODEPOSICIONES DE AUTONÒMICA
rials
NANOCOLUMNAS SEMIRIALS
CONDUCTORAS DE ZNO SOBRE DIVERSOS SUSTRATOS
PARA APLICACIONES ÓPTI-

NADAL GISBERT, ANTONIO
CENTE

CAS Y OPTOELECTRÓNICAS
VI- INVESTIGACIÓN DE LA ELAS- ADMINISTRACIÓ Institut de Tecnologia de MateTICIDAD AL CHOQUE DE MA- AUTONÒMICA
rials
TERIALES OBTENIDOS MEDIANTE TERMO-COMPRESIÓN
CON RESIDUOS ELASTOMÉRICOS PARA APLICACIONES
EN SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA MOTORISTAS

SÁNCHEZ NÁCHER, LOURDES

REVALORIZACIÓN DE RESI- ADMINISTRACIÓ Institut de Tecnologia de MateDUOS PLÁSTICOS DEL SEC- AUTONÒMICA

rials

TOR ELECTRICOELECTRÓNICO MEDIANTE SISTEMAS
DE MEZCLADO

ALCAÑIZ RAYA, MARIANO LUIS

DESARROLLO DE UNA METO- ADMINISTRACIÓ Institut en Bioenginyeria i TecDOLOGÍA PARA LA EVALUA- CENTRAL

nologia Orientada a l'Humà

CIÓN VIRTUAL DEL AJUSTE
DE CASCOS Y GUANTES PARA
PROTECCIÓN INDIVIDUAL

GARCÍA CASADO, FRANCISCO JA- DESARROLLO, CARACTERI- ADMINISTRACIÓ Institut en Bioenginyeria i TecZACIÓN Y EXPERIMENTA- CENTRAL
VIER
nologia Orientada a l'Humà
CIÓN DE UN SENSOR LAPLACIANO ACTIVO PARA LA
MONITORIZACIÓN

IN-

CRUENTA DE LA ACTIVIDAD
GASTROINTESTINAL

PAYRI GONZÁLEZ, FRANCISCO

ACCIÓN COMPLEMENTARIA ADMINISTRACIÓ Institut Universitari CMT-MoDEL MEC AL PROYECTO: CENTRAL

tors Tèrmics

GREEN HEAVY DUTY ENGINE

PAYRI GONZÁLEZ, FRANCISCO

ACCIÓN COMPLEMENTARIA ADMINISTRACIÓ Institut Universitari CMT-MoDEL MEC AL PROYECTO: CENTRAL
NICE - NEW INTEGRATED
COMBUSTION SYSTEM FOR
FUTURE PASSENGER CAR
ENGINES

tors Tèrmics
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PAYRI GONZÁLEZ, FRANCISCO

ESTUDIO COMPUTACIONAL ADMINISTRACIÓ Institut Universitari CMT-MoCFD PARA LA DEFINICIÓN AUTONÒMICA

tors Tèrmics

DE UNA INTERFAZ ENTRE
EL FLUJO INTERNO DE UNA
TOBERA DE INYECCIÓN Y
EL CHORRO DE UN MOTOR
DIÉSEL DE INYECCIÓN DIRECTA

PAYRI GONZÁLEZ, FRANCISCO

ESTUDIO DE BASE PARA UN ADMINISTRACIÓ Institut Universitari CMT-MoNUEVO

CONCEPTO

DE AUTONÒMICA

tors Tèrmics

ARRANQUE EN FRÍO PARA
MOTORES DIÉSEL DI RÁPIDOS DE PEQUEÑA CILINDRADA UNITARIA TIPO HSDI

PAYRI GONZÁLEZ, FRANCISCO

ESTUDIO DEL CONTROL AC- ADMINISTRACIÓ Institut Universitari CMT-MoTIVO DE UN SOBREALIMEN- AUTONÒMICA

tors Tèrmics

TADOR EN CONDICIONES DE
FLUJO PULSANTE

PAYRI GONZÁLEZ, FRANCISCO

OPTIMIZACIÓN DE NUEVOS ADMINISTRACIÓ Institut Universitari CMT-MoCONCEPTOS DE COMBUS- CENTRAL

tors Tèrmics

TIÓN EN MOTORES DIÉSEL
PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE CO2 Y CONTAMINANTES. ESTUDIOS EN MOTOR

MONOCILÍNDRICO

EQUIPADO CON SISTEMAS
FLEXIBLES

ALONSO JORDÁ, PEDRO

SOFTWARE

CIENTÍFICO ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'Aplica-

PARA MULTICORES

CASARES GINER, VICENTE

AUTONÒMICA

INTEGRACIÓN DE REDES ADMINISTRACIÓ
AD-HOC, MESH Y CELULA- CENTRAL
RES

CERDÁ BOLUDA, JOAQUÍN

ESTUDIO ANÁLITICO E IM- ADMINISTRACIÓ
PLEMENTACIÓN FÍSICA DE AUTONÒMICA
AUTÓMATAS CELULARES

HERNÁNDEZ GARCÍA, VICENTE

E-SCIENCE GRID FACILITY ADMINISTRACIÓ
FOR EUROPE AND LATIN EUROPEA
AMERICA

SERRANO MARTÍN, JUAN JOSÉ

DISEÑO, EVALUACIÓN E IM- ADMINISTRACIÓ
PLEMENTACIÓN DE UNA RED CENTRAL
SUBACUÁTICA DE SENSORES

cions de les Tecnologies Informació
i
Comunicacions
Avançades
Institut Universitari d'Aplicacions de les Tecnologies Informació
i
Comunicacions
Avançades
Institut Universitari d'Aplicacions de les Tecnologies Informació
i
Comunicacions
Avançades
Institut Universitari d'Aplicacions de les Tecnologies Informació
i
Comunicacions
Avançades
Institut Universitari d'Aplicacions de les Tecnologies Informació
i
Comunicacions
Avançades
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ANDREU GARCIA, GABRIELA

INSPECCIÓN Y DETECCIÓN DE ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'AutomàDEFECTOS EN MATERIALES Y CENTRAL

tica i Informàtica Industrial

PRODUCTOS CON TEXTURAS
DE COLOR ALEATORIAS

BARBER SANCHIS, FEDERICO

ACCIÓN COMPLEMENTARIA ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'AutomàDEL MEC AL PROYECTO: AL- CENTRAL

tica i Informàtica Industrial

GORITMOS PARA SCHEDULING EN ENTORNOS COMPLEJOS: APLICACIÓN A LA
PLANIFICACIÓN ROBUSTA Y
ON-LINE DE HORARIOS FERROVIARIOS. DURACIÓN
DEL 01.02.2006 AL 31.01.2009

BARBER SANCHIS, FEDERICO

DESARROLLO DE TÉCNICAS ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'AutomàDE SATISFACCIÓN DE RES- CENTRAL

tica i Informàtica Industrial

TRICCIONES PARA LA OBTENCIÓN DE SOLUCIONES
ROBUSTAS EN ENTORNOS
DINÁMICOS Y DISTRIBUIDOS

CRESPO I LORENTE, ALFONS

ACCIÓN COMPLEMENTARIA ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'AutomàDEL MEC AL PROYECTO: CENTRAL

tica i Informàtica Industrial

FRAMEWORK FOR REALTIME EMBEDDED SYSTEMS
BASED ON CONTRACTS

CUENCA LACRUZ, ÁNGEL

APLICACIÓN DE TÉCNICAS ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'AutomàDE CONTROL MULTIFRE- AUTONÒMICA

tica i Informàtica Industrial

CUENCIALES A UN SISTEMA
DE CONTROL BASADO EN
LA RED PROFIBUS-DP

DÍEZ RUANO, JOSÉ LUIS

OPTIMIZACIÓN INTELIGEN- ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'AutomàTE DE BIP-PROCESOS IN- AUTONÒMICA

tica i Informàtica Industrial

DUSTRIALES CON CONCENTRACIÓN MEDIANTE MEMBRANAS POROSAS

DIRECTOR DE L'INSTITUT D'AU- NUEVAS ESTRATEGIAS PARA ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'AutomàEL DISEÑO DE SISTEMAS DE AUTONÒMICA
TOM. D'INFORM. INDUSTR.
tica i Informàtica Industrial
CONTROL MULTIVARIABLE
CONTRIBUCIONES A LA ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'AutomàESPARZA PEIDRO, ALICIA
IDENTIFICACIÓN ROBUSTA AUTONÒMICA

tica i Informàtica Industrial

DE SISTEMAS DINÁMICOS
ORIENTADA AL DISEÑO DE
CONTROLADORES

SALCEDO ROMERO ÁVILA, JOSÉ APLICACIÓN DE TÉCNICAS ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'AutomàDE OPTIMIZACIÓN MUL- AUTONÒMICA
VICENTE
tica i Informàtica Industrial
TIOBJETIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE
CÉLULAS DE COMBUSTIBLE
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SIMÓ TEN, JOSÉ ENRIQUE

ACCIÓN COMPLEMENTARIA ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'AutomàDEL MEC AL PROYECTO: CENTRAL

tica i Informàtica Industrial

SMART EMBEDDED NETWORK OF SENSIG ENTITIES

VENDRELL VIDAL, EDUARDO

CATALOGARQ: CATALOGA- ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'AutomàCIÓN, RECONOCIMIENTO Y AUTONÒMICA

tica i Informàtica Industrial

CLASIFICACIÓN DE PIEZAS
ARQUEOLÓGICAS

ZOTOVIC, RANKO

CONTROL HÍBRIDO Y AR- ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'AutomàQUITECTURAS FUNCIONA- AUTONÒMICA

tica i Informàtica Industrial

LES EN ROBÓTICA MÓVIL Y
BRAZOS INDUSTRIALES

DIRECTOR DEL CENTRE DE CON- DETERMINACIÓN DE LA VA- ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de ConserRIABILIDAD DEL SISTEMA AUTONÒMICA
SERV. I MILLORA AGRODIV. VAL.
vació i Millora de l'AgrodiversiRADICULAR EN MELÓN. EStat Valenciana
TUDIO DE LA RESPUESTA
PLÁSTICA A ESTRÉS Y DETERMINACIÓN DE GENES IMPLICADOS

DIRECTOR DEL CENTRE DE CON- ESTUDIO DE LOS DETERMI- ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de ConserNANTES GENÉTICOS DE CENTRAL
SERV. I MILLORA AGRODIV. VAL.
vació i Millora de l'AgrodiversiTSWV IMPLICADOS EN LA
tat Valenciana
SUPERACIÓN DE LAS RESISTENCIAS DE TOMATE Y
PIMIENTO. DESARROLLO DE
NUEVAS VARIEDADES RESISTENTES

DIRECTOR DEL CENTRE DE CON- LICOPENO Y AROMAS, DIS- ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de ConserTINTIVO DE CALIDAD EN TO- CENTRAL
SERV. I MILLORA AGRODIV. VAL.
vació i Millora de l'AgrodiversiMATE DE INDUSTRIA. INtat Valenciana
FLUENCIA DEL GENOTIPO Y
EFECTOS DE FACTORES AMBIENTALES Y TÉCNICAS DE
CULTIVO

DIRECTOR DEL CENTRE DE CON- MEJORA COMPETITIVA DEL ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de ConserCALABACÍN POR CARACTE- CENTRAL
SERV. I MILLORA AGRODIV. VAL.
vació i Millora de l'AgrodiversiRÍSTICAS DE CALIDAD DE
tat Valenciana
FRUTO Y RESISTENCIA A ENFERMEDADES: DESARROLLO DE RILS, MARCADORES
CODOMINANTES SSR, CAPS
Y SNP Y CONSTRUCCIÓN DE
UN MAPA GENÉTICO

DIRECTOR DEL CENTRE DE CON- MEJORA DE LA CALIDAD NU- ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de ConserTRICIONAL EN VARIEDADES AUTONÒMICA
SERV. I MILLORA AGRODIV. VAL.
vació i Millora de l'AgrodiversiLOCALES DE PIMIENTO Y
tat Valenciana
ESPECIES RELACIONADAS
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DIRECTOR DEL CENTRE DE CON- MEJORA PARA LA RESIS- ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de ConserTENCIA A LA ENFERMEDAD AUTONÒMICA
SERV. I MILLORA AGRODIV. VAL.
vació i Millora de l'AgrodiversiDEL RIZADO AMARILLO DEL
tat Valenciana
TOMATE (TYLCD) EN TOMATE: APROVECHAMIENTO DE
LA RESISTENCIA DERIVADA
DE LA ESPECIE SOLANUM
CHILENSE

DIRECTOR DEL CENTRE DE CON- RECOLECCIÓN, MULTIPLI- ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de ConserCACIÓN Y CARACTERIZA- CENTRAL
SERV. I MILLORA AGRODIV. VAL.
vació i Millora de l'AgrodiversiCIÓN DE LOS RECURSOS FItat Valenciana
TOGENÉTICOS HORTÍCOLAS
PARA SU CONSERVACIÓN
EN LOS BANCOS DE GERMOPLASMA

DIRECTOR DEL CENTRE DE CON- RECOLECCIÓN, MULTIPLI- ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de ConserCACIÓN, CONSERVACIÓN Y CENTRAL
SERV. I MILLORA AGRODIV. VAL.
vació i Millora de l'AgrodiversiCARACTERIZACIÓN DE VAtat Valenciana
RIEDADES EMBLEMÁTICAS
DE MELÓN DE CASTILLA-LA
MANCHA
DIRECTOR DEL CENTRE DE CON- REGENERACIÓN, CARACTE- ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de ConserRIZACIÓN Y DOCUMENTA- CENTRAL
SERV. I MILLORA AGRODIV. VAL.
vació i Millora de l'AgrodiversiCIÓN DE RECURSOS GENÉtat Valenciana
TICOS DE BERENJENA
ESTUDIO Y CARACTERIZA- ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'EnginyeARGÜELLES FOIX, ÁNGEL LUIS
CIÓN DE LAS SALMUERAS GE- AUTONÒMICA
ria d'Aliments per al DesenvoNERADAS DURANTE LA DES-

lupament

ALACIÓN DE AGUAS MARINAS
PARA SU POSIBLE APROVECHAMIENTO EN LA INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA

DIRECTOR DE L'INST. ENG. D'ALI- OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'EnginyeMENTS PER AL DESENVOLUPA- DE ELABORACIÓN DE CAVAS AUTONÒMICA
ria d'Aliments per al DesenvoPRODUCIDOS EN REQUENA A
MENT
lupament
PARTIR DE LAS VARIEDADES
MACABEO Y CHARDONNAY
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS

FITO SUÑER, PEDRO JOSÉ

DESARROLLO DE MÉTODOS ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'EnginyeADECUADOS DE OPTIMIZA- AUTONÒMICA
CIÓN Y CONTROL DE PRODUCTOS Y PROCESOS PARA
ASEGURAR LA CALIDAD, SEGURIDAD Y VALOR NUTRITIVO DE PRODUCTOS CÁRNICOS SALADOS Y CURADOS

ria d'Aliments per al Desenvolupament
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GARCIA SEGOVIA, PURIFICACIÓN

OPTIMIZACIÓN DE LOS PRO- ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'EnginyeCESOS CULINARIOS PARA AUTONÒMICA
PREPARACIÓN Y REGENE-

ria d'Aliments per al Desenvolupament

RACIÓN DE PLATOS EN RESTAURACIÓN

GRAU MELO, RAÚL

UTILIZACIÓN DE LA TÉCNICA ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'EnginyeDE ANÁLISIS DE IMÁGENES AUTONÒMICA
MULTIESPECTRALES SW-NIR

ria d'Aliments per al Desenvolupament

PARA EL CONTROL DE PRODUCTOS PERECEDEROS FILETEADOS Y LONCHEADOS
ENVASADOS A VACÍO O EN
ATMÓSFERAS MODIFICADAS

MORAGA BALLESTEROS, GEMMA

OPTIMIZACIÓN DE LA FOR- ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'EnginyeMULACIÓN DE PULPAS DE AUTONÒMICA
FRUTA PARA LA OBTENCIÓN

ria d'Aliments per al Desenvolupament

DE PRODUCTOS EN POLVO
ESTABLES DURANTE EL ALMACENAMIENTO

TALENS OLIAG, PAU

APLICACIÓN DE RECUBRI- ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'EnginyeMIENTOS COMESTIBLES EN AUTONÒMICA
FRUTOS SECOS Y FRUTAS

ria d'Aliments per al Desenvolupament

PARCIALMENTE DESHIDRATADAS EN ARAS A MEJORAR
LA CALIDAD Y ESTABILIDAD EN
MEZCLAS CON CEREALES

TARRAZO MORELL, JOSÉ

DESARROLLO Y OPTIMIZA- ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'EnginyeCIÓN DE UN PRODUCTO UN- AUTONÒMICA

BARAT BAVIERA, RAMON

ria d'Aliments per al DesenvoTABLE DE CAQUI
lupament
ESTUDIO DEL CAMBIO ME- ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'EnginyeTABÓLICO DE LAS BACTE- AUTONÒMICA
ria de l'Aigua i del Medi AmRIAS RESPONSABLES DE LA
bient
ELIMINACIÓN BIOLÓGICA DE
FÓSFORO EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

ROMERO GIL, INMACULADA

ESTABLECIMIENTO DEL PO- ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'EnginyeTENCIAL ECOLÓGICO DE AUTONÒMICA
LAS SALINAS DE LA COMU-

ria de l'Aigua i del Medi Ambient

NIDAD VALENCIANA EN EL
ÁMBITO DE LA DIRECTIVA
MARCO DEL AGUA
NUMÉRICOS ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de MatemàDIRECTOR DE L'INSTITUT DE MA- MÉTODOS
PARA LA VALORACIÓN DE AUTONÒMICA
TEMÀTICA MULTIDISCIPLINÀRIA
tica Multidisciplinària
OPCIONES EN MERCADOS
LÍQUIDOS Y CON COSTE DE
TRANSACCIÓN
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DIRECTOR DE L'INSTITUT DE MA- MODELIZACIÓN DE LOS FAC- ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de MatemàTORES DE RIESGO EN EL AUTONÒMICA
TEMÀTICA MULTIDISCIPLINÀRIA
tica Multidisciplinària
CARCINOMA VESICAL SUPERFICIAL. NOMOGRAMAS
DE SEGUIMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS PACIENTES

DIRECTOR DE L'INSTITUT DE MA- RECONSTRUCCIÓN DE ALTA ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de MatemàRESOLUCIÓN EN TOMO- AUTONÒMICA
TEMÀTICA MULTIDISCIPLINÀRIA
tica Multidisciplinària
GRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA

BONET SOLVES, JOSÉ ANTONIO

ANÁLISIS FUNCIONAL, TEO- ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de MatemàRÍA DE OPERADORES Y APLI- AUTONÒMICA

tica Pura i Aplicada

CACIONES

DIRECTOR DE L'INSTITUT DE MA- APROXIMACIONES ANALIÍI- ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de MatemàCO-NUMÉRICAS A PROBLE- AUTONÒMICA
TEMÀTICA PURA I APLICADA
tica Pura i Aplicada
MAS DE TRANSFERENCIA
DE CALOR EN PROCESOS
INDUSTRIALES

DIRECTOR DE L'INSTITUT DE MA- MEDIDAS E INTEGRALES EN ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de MatemàESPACIOS DE BANACH Y AUTONÒMICA
TEMÀTICA PURA I APLICADA
tica Pura i Aplicada
SUS APLICACIONES
DIRECTOR DE L'INSTITUT DE RES- CARACTERES CONSTRUC- ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de RestauTAURACIÓ DEL PATRIMONI

TIVOS DEL CENTRO HISTÓ- AUTONÒMICA

ració del Patrimoni

RICO DE VALENCIA. ANÁLISIS, CARACTERIZACIÓN Y
CONSERVACIÓN

DIRECTOR DE L'INSTITUT DE RES- DESARROLLO DE NUEVAS ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de RestauFORMULACIONES BASADAS AUTONÒMICA
TAURACIÓ DEL PATRIMONI
ració del Patrimoni
EN MICROPARTICULAS DE
CICLODODECANO EN LA REPRODUCCIÓN DE OBRA MONUMENTAL
IRIGOYEN GAZTELUMENDI, JESÚS REGISTRO CALORIMÉTRICO ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de RestauDE LAS FUENTES CARTO- AUTONÒMICA
MARÍA
ració del Patrimoni
GRÁFICAS DE LA FUNDACIÓN LUIS GIMÉNEZ LORENTE

DIRECTOR DEL CENTRE DE TEC- ACCIÓN COMPLEMENTARIA ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de TecnoloDEL MEC PARA TAREA COM- CENTRAL
NOLOGIA NANOFOTÒNICA
gia Nanofotònica
PLEMENTARIAS DE COORDINACIÓN EN EL PROYECTO
EUROPEO PSY-NANO-SI

DIRECTOR DEL CENTRE DE TEC- AYUDA COMPLEMENTARIA ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de TecnoloAL PROYECTO EUROPEO CENTRAL
NOLOGIA NANOFOTÒNICA
gia Nanofotònica
STREP DEL VI PROGRAMA
MARCO DE LA UE UROOF
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DIRECTOR DEL CENTRE DE TEC- AYUDA COMPLEMENTARIA ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de TecnoloAL PROYECTO IP DEL VI CENTRAL
NOLOGIA NANOFOTÒNICA
gia Nanofotònica
PROGRAMA MARCO DE LA
UE IPHOBAC

DIRECTOR DEL CENTRE DE TEC- AYUDA COMPLEMENTARIA ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de TecnoloAL PROYECTO STREP DEL VI CENTRAL
NOLOGIA NANOFOTÒNICA
gia Nanofotònica
PROGRAMA MARCO DE LA
UE PHODYE

DIRECTOR DEL CENTRE DE TEC- DESARROLLO DE NUEVOS ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de TecnoloMATERIALES COMPUESTOS AUTONÒMICA
NOLOGIA NANOFOTÒNICA
gia Nanofotònica
DE SILICIO MESOPOROSO
Y NANOPARTICULAS DE PLATA PARA FUTURAS APLICACIONES BIOMÉDICAS

DIRECTOR DEL CENTRE DE TEC- MATERIALES NANOFOTÓ- ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de TecnoloNICOS BASADOS EN PAR- AUTONÒMICA
NOLOGIA NANOFOTÒNICA
gia Nanofotònica
TÍCULAS DE SILICIO PARA
APLICACIONES BIOMÉDICAS

DIRECTOR DEL CENTRE DE TEC- PREPARACIÓN DE LA PRO- ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de TecnoloPUESTA DEL PROYECTO EU- CENTRAL
NOLOGIA NANOFOTÒNICA
gia Nanofotònica
ROPEO INBAND
DIRECTOR DEL CENTRE DE TEC- PREPARACIÓN DE LA PRO- ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de TecnoloPUESTA DEL PROYECTO EU- CENTRAL
NOLOGIA NANOFOTÒNICA
gia Nanofotònica
ROPEO SCORPION
DIRECTOR DEL CENTRE DE TEC- PREPARACIÓN DE LA PRO- ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de TecnoloPUESTA DEL PROYECTO EU- CENTRAL
NOLOGIA NANOFOTÒNICA
gia Nanofotònica
ROPEO UCELLS
INDEXACIÓN DE CARAS ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de TelecoALBIOL COLOMER, ALBERTO
municació i Aplicacions Multimèdia
SISTEMA AVANZADO DE ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de TelecoPROCESADO DE SEÑAL POR AUTONÒMICA
municació i Aplicacions MultiULTRASONIDOS PARA LA
mèdia
RESTAURACIÓN Y CARACAUTONÒMICA

PARA VIDEOVIGILANCIA

BOSCH ROIG, IGNACIO

TERIZACIÓN DE MATERIALES CERÁMICOS ARQUEOLÓGICOS

CABEDO FABRES, MARTA

DISEÑO DE UNA ANTENA ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de TelecoMULTIMODO PARA REDES AUTONÒMICA
DE SENSORES OPERANDO

municació i Aplicacions Multimèdia

EN EL ENTORNO CORPORAL

CAPMANY FRANCOY, JOSÉ

TECNOLOGÍAS Y APLICA- ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de TelecoCIONES

AVANZADAS

Y AUTONÒMICA

EMERGENTES DE LA FOTÓNICA DE MICROONDAS

municació i Aplicacions Multimèdia
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COGOLLOS BORRÁS, SANTIAGO

NUEVAS TÉCNICAS DE DI- ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de TelecoSEÑO PARA FILTROS COM- AUTONÒMICA
PACTOS DE MICROONDAS

municació i Aplicacions Multimèdia

EN GUIAS DE ONDA Y MICROSTRIP
DIRECTOR DE L'INSTITUT DE TELE- GENERACIÓN DE PULSOS ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de TelecoUWB EN EL DOMINIO ÓPTICO AUTONÒMICA
COM. I APLICACIONS MULTIMED.
municació i Aplicacions MultiPARA COMUNICACIONES
mèdia
MÓVILES
MONSERRAT DEL RÍO, JOSÉ FCO. CARACTERIZACIÓN DEL EN- ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de TelecoLACE RADIO EGPP LTE Y AUTONÒMICA
municació i Aplicacions MultiEVALUACIÓN DE SUS PRES-

mèdia

TACIONES

SASTRE MARTÍNEZ, JORGE

COMPUTACIÓN DE ALTAS ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de TelecoPRESTACIONES DE LA EX- AUTONÒMICA
PONENCIAL DE UN MATRIZ

municació i Aplicacions Multimèdia

MEDIANTE SERIES DE POLINOMIOS MATRICIALES ORTOGONALES

ATARES HUERTA, ALEJANDRO

HIBRIDACIÓN SOMÁTICA EN- ADMINISTRACIÓ Institut Universitari Mixt de BioTRE MELÓN Y ESPECIES SIL- AUTONÒMICA
VESTRES DEL MISMO GÉNE-

logia Molecular i Cel·lular de
Plantes

RO TOLERANTES A LA SEQUÍA

DIRECTOR DE L'INSTITUT DE BIO- LRA5 Y SU FUNCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓ Institut Universitari Mixt de BioRESISTENCIA INESPECÍFICA CENTRAL
LOGIA MOLECULAR I CEL·LULAR
logia Molecular i Cel·lular de
DE LAS PLANTAS
Plantes
EVALUACIÓN DE MÉTODOS ADMINISTRACIÓ Institut Universitari Mixt de BioFOS CAUSERA, MARIANO
QUÍMICOS Y MULCHING AUTONÒMICA
logia Molecular i Cel·lular de
COMO ALTERNATIVA A LA
Plantes
ERRADICACIÓN EN ZONAS
DUNARES DE LA PLANTA
EXÓTICA INVASORA

SÁNCHEZ PEIRÓ, JOAN ANDREU

TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA ADMINISTRACIÓ Institut Universitari Mixt de TecDEL CORPUS UPENN TREE- AUTONÒMICA

nologia Informàtica

BANK MEDIANTE TÉCNICAS
INTERACTIVAS

SILVESTRE BLANES, JAVIER LI- ALGORITMOS DE PROCESO ADMINISTRACIÓ Institut Universitari Mixt de TecDE IMAGEN PARA TRACKING AUTONÒMICA
DIANO
nologia Informàtica
Y CONTROL DE PRESENCIA
APLICADOS AL AHORRO
ENERGÉTICO

VIDAL RUIZ, ENRIQUE

MULTIMODAL INTERACTION ADMINISTRACIÓ Institut Universitari Mixt de TecIN PATTERN RECOGNITION CENTRAL

nologia Informàtica

AND COMPUTER VISION

DIRECTOR DE L'INSTITUT DE TEC- ESPECIES FOTOACTIVAS ADMINISTRACIÓ Institut Universitari Mixt de TecCOMO SONDAS PARA PRO- AUTONÒMICA
NOLOGIA QUÍMICA
nologia Química
TEÍNAS

MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2008-2009 129

DIRECTOR DE L'INSTITUT DE TEC- ESTADOS EXCITADOS DE ADMINISTRACIÓ Institut Universitari Mixt de TecLOS ANTIINFLAMATORIOS AUTONÒMICA
NOLOGIA QUÍMICA
nologia Química
NO ESTEROIDES COMO
SONDAS EN SISTEMAS PARA
CONTROL-DRUG DELIVERY

4.3. PATENTS
Durant lʼany 2008 sʼha mantingut la forta activitat de la UPV, i sʼhan sol·licitat
patents nacionals i internacionals, concretament se sol·licitaren 28 patents
nacionals i 19 dʼinternacionals, xifres que situen el dit any entre els de més
activitat en aquest aspecte de la Universitat. Els contractes de llicència (que
en foren 6), també estan situats entre els de més activitat dels últims anys.
Tots aquestes dades confirmen el lloc preeminent que té la UPV dins de la
universitat espanyola en el tema de patents, en què està situada sempre entre
els primers llocs quan no en el primer segons quin siga lʼindicador específic
considerat.

Nombre de patents anual de la UPV
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Nombre de patents acumulada de la UPV

NOMBRE DE PATENTS ACUMULADA DE LA UPV
SOL·LICITUD
2008-01-09

2008-01-23
2008-02-04
2008-02-04

2008-02-04

2008-02-14

TÍTOL
EQUIPO Y PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN DE LA VELOCIDAD DE CONSUMO DE
OXÍGENO DE FANGOS ACTIVADOS PARA
UNA CONCENTRACIÓN DE SUSTRATO ORGÁNICO BIODEGRADABLE DETERMINADA
PROCEDIMIENTO Y APARATO PARA EL FILTRADO DIGITAL DE SEÑALES
SOPORTES MACROPOROSOS TRIDIMENSIONALES PARA INGENIERÍA TISULAR
PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO DE TRASLACIÓN AUTOMATIZADO DE UN ENDOSCOPIO A TRAVÉS DEL TUBO DIGESTIVO
MÉTODO PARA LA MONITORIZACIÓN NO
INVASIVA DEL CURADO DE UN MATERIAL
PLÁSTICO TERMOESTABLE MEDIANTE EL
USO DE MICROONDAS Y DISPOSITIVO MICROONDAS PARA LA APLICACIÓN DE
DICHO MÉTODO
ESTRUCTURA HÍBRIDA CO-CONTINUA
PARA LA REGENERACIÓN DE DEFECTOS
ÓSEOS

INVENTOR
Ferrer Polo, José

Ramos Peinado, Germán
Gómez Ribelles, José Luis
Sánchez Díaz, Carlos

Catalá Civera, José Manuel

Gómez Ribelles, José Luis
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2008-03-14
2008-03-14

2008-05-08

2008-05-08

2008-05-12

2008-05-29
2008-06-27

2008-07-04
2008-07-18
2008-07-18

2008-07-18

2008-07-31

2008-07-31

DISPOSITIVO Y MÉTODO DE ALIMENTACIÓN DE MICROPIEZAS
INSTALACIÓN DE CARGA Y DESCARGA SELECTIVA DE OBJETOS CILÍNDRICOS DE UN
CONTENEDOR Y PROCEDIMIENTO DE DESCARGA
SISTEMA DE MEDIDA Y/O MONITORIZACIÓN
DEL GRADO DE CURACIÓN Y COMPOSICIÓN
EN EL INTERIOR DE PRODUCTOS CÁRNICOS Y DE LA PESCA, Y OTROS PRODUCTOS
SECO-SALADOS DURANTE SU PROCESADO
MÉTODO Y CRISTAL FOTÓNICO PARA EL
FILTRADO ESPACIAL DE UN HAZ DE RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA Y FUENTE DE
RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA QUE
COMPRENDE DICHO CRISTAL FOTÓNICO

Sánchez Salmerón, Antonio
José
Montava Seguí, Ignacio José

UTILIZACIÓN DEL ENZIMA FOSFOPANTETEINA ADENILTRANSFERASA, IMPLICADO EN
LA BIOSÍNTESIS DEL COENZIMA A, EN LA MEJORA DEL CRECIMIENTO VEGETAL, RESISTENCIA AL ESTRÉS SALINO/OSMÓTICO,
INCREMENTO DE LÍPIDOS DE RESERVA Y MODIFICACIÓN DEL CONTENIDO AMINOACÍDICO
SENSOR ÓPTICO PARA LA MONITORIZACIÓN DE ESTRUCTURAS
CAPA CATALÍTICA PARA LA ACTIVACIÓN DE
OXÍGENO SOBRE ELECTROLITOS SÓLIDOS
IÓNICOS A ALTA TEMPERATURA
PREPARACIÓN DE CARBAMATOS CON CATALIZADORES SÓLIDOS
PROCEDIMIENTO Y APARATO PARA MEDIR
LA EXTINCIÓN DE LUZ EN EL AGUA
EMULSIÓN LIGANTE, PROCEDIMIENTO
PARA SU FABRICACIÓN Y USO DE LA MISMA
COMO MEDIO DILUYENTE ACONDICIONADOR Y COMO MEDIO AGLUTINANTE EN PINTURAS Y TINTAS DE GRABADO
PROCEDIMIENTO Y SISTEMA PARA EL CÁLCULO DE LA POTENCIA REACTIVA EN
REDES TRIFÁSICAS PERTURBADAS
EQUIPO Y MÉTODO PARA LA EXTRACCIÓN
EN UNA MUESTRA DE UN EXTRACTO EMPLEANDO PARA ELLO UN EXTRACTANTE Y
PRECOCENTRACIÓN DE EXTRACTOS
SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA CON ENLACE DE CORRIENTE
CONTINUA

Rodríguez Egea, Pedro Luis

Martínez Máñez, Ramón

Sánchez Morcillo, Víctor José

Sales Maicas, Salvador
Serra Alfaro, José Manuel

Corma Canos, Avelino
Ibáñez Civera, Javier
Galbis Juan, Amparo

Montañana Romeu, Joaquín

Maquieira Catalá, Ángel

Blasco Giménez, Ramón Manuel
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2008-07-31

2008-09-15
2008-10-08
2008-10-16

2008-11-21

2008-11-21

2008-12-01
2008-12-09
2008-12-09
2008-12-18

PROCEDIMIENTO Y APARATO PARA EL REALZADO DEL ESTÉREO EN GRABACIONES
EN AUDIO
PREPARACIÓN DE AZO COMPUESTOS CON
CATALIZADORES SÓLIDOS
MÉTODO PARA DETERMINAR LA CONTRIBUCIÓN DE LA BIOMASA A LA DQO
PROCEDIMIENTO DE HIDROGENACIÓN SELECTIVA DE NITROCICLOALCANOS PARA
OBTENER OXIMAS CÍCLICAS
CELDA ELECTROQUÍMICA DE GENERACIÓN DE GASES PARA EL ANÁLISIS DE
PROCESOS ELECTROQUÍMICOS
PROCEDIMIENTOS Y APARATOS PARA LA
MEDICIÓN DINÁMICA DE LA TEMPERATURA
DE UN FLUIDO EN UN INTERCAMBIADOR
DE CALOR ACOPLADO AL TERRENO
APARATO PARA MEDIR PROPIEDADES ÓPTICAS DE MUESTRAS DE AGUA
PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA LA
DISCRIMINACIÓN DE ALIMENTOS
GUÍA DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
MULTIHAZ PARA MODOS CUASI-TEM
NUEVO CULTIVAR CON FRUTOS Y SÉPALOS CONVERTIDOS EN FRUTOS DE ALTO
INTERÉS PARA SU CONSUMO FRESCO Y
PROCESADO INDUSTRIAL

López Monfort, José Javier

Corma Canos, Avelino
Borrás Falomir, Luis
Corma Canos, Avelino

García Antón, José

Montero Reguera, Álvaro

Laguarda Miró, Nicolás
Fito Maupoey, Pedro
Valero Nogueira, Alejandro
Moreno Ferrero, Vicente

4.4. CIUTAT POLITÈCNICA DE LA INNOVACIÓ
4.4.1. Introducció
La Ciutat Politècnica de la Innovació (CPI) és el parc científic de la Universitat
Politècnica de València. El desenvolupament i lʼorganització de la CPI depenen
del Vicerectorat de Planificació i Innovació, funcions que exerceix directament i
a través de lʼÀrea per a la Ciutat Politècnica de la Innovació, àrea que assumeix
la direcció executiva de lʼentitat gestora del parc: la Fundació de la Comunitat Valenciana Ciutat Politècnica de la Innovació (Fundació CPI).
La CPI, com projecte global, integra la totalitat dels recursos humans i materials
destinats a la I+D+i de la UPV; com a projecte físic va començar a executar-se
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el 1996 sobre una superfície de 140.000 m2 dels quals 110.000 m2 són de superfície construïda. En lʼactualitat estan acabades les tres primeres fases, amb
una superfície total de 70.000 m2, en què sʼubiquen 25 instituts i centres dʼinvestigació de la UPV i vora 1.500 investigadors. La CPI també disposa dʼespais
destinats a lʼallotjament de laboratoris corporatius i dʼempreses de base tecnològica sorgides de la iniciativa dʼinvestigadors de la UPV.

4.4.2. Instituts ubicats a la CPI
En les taules següents es detallen els centres dʼinvestigació UPV i mixtos ubicats a la CPI amb indicació de lʼany de trasllat al parc científic.

CENTRES I INSTITUTS D’INVESTIGACIÓ DE LA UPV SENSE NATURALESA JURÍDICA PRÒPIA
ESTRUCTURA D’INVESTIGACIÓ
Institut Universitari d'Automàtica i Informàtica Industrial
Centre de Biomaterials i Enginyeria Tissular
Centre d'Investigació de Gestió i Enginyeria de la Producció
Institut Universitari CMT-Motors Tèrmics
Institut Universitari de Conservació i Millora de l'Agrodiversitat Valenciana
Centre Valencià d'Estudis sobre el Reg
Institut Universitari d'Enginyeria d'Aliments per al Desenvolupament
Institut Agroforestal Mediterrani
Institut Universitari d'Enginyeria de l'Aigua i del Medi Ambient
Institut d'Enginyeria Energètica
Institut Universitari de Telecomunicació i Aplicacions Multimèdia
Institut Universitari de Matemàtica Multidisciplinària
Institut Universitari d'Aplicacions de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions Avançades
Institut de Disseny per a la Fabricació i Producció Automatitzada
Institut Universitari de Matemàtica Pura i Aplicada
Institut Universitari de Tecnologia Nanofotònica
Institut Interuniversitari d'Investigació en Bioenginyeria i Tecnologia Centrada en
l'Humà
Institut Universitari de Restauració del Patrimoni
Centre de Tecnologies Físiques: Acústica, Materials i Astrofísica

ANY
2005
2005
2005
1998
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2009
2009

CENTRES I INSTITUTS D’INVESTIGACIÓ DE LA UPV SENSE ENTITAT JURÍDICA PRÒPIA EN COL·LABORACIÓ AMB
EL CSIC
ESTRUCTURA D’INVESTIGACIÓ
Institut Universitari Mixt de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes
Institut Universitari Mixt de Tecnologia Química
Institut de Gestió de la Innovació i del Coneixement

ANY
1996
1996
2005
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CENTRES I INSTITUTS D’INVESTIGACIÓ DE LA UPV SENSE ENTITAT JURÍDICA PRÒPIA EN COL·LABORACIÓ AMB LA
GENERALITAT VALENCIANA
ESTRUCTURA D’INVESTIGACIÓ
Institut Universitari Mixt de Biomecànica de València
Institut Universitari Mixt Tecnològic dʼInformàtica
Institut de TecnologIa Elèctrica

ANY
2002
2005
1998

4.4.3. Empreses i institucions privades amb presència a la CPI
La CPI acull empreses amb una relació particular amb la UPV i que compleixen
algun dels requisits següents:

· Estar constituïdes per investigadors de la UPV a partir de la seua activitat
dʼinvestigació universitària i realitzar una activitat empresarial que recolze
en solucions tecnològiques pròpies.

· Haver rebut el reconeixement de Spin-off UPV.
· Ser empreses amb un alt nivell dʼinnovació en els seus productes i serveis,
disposar de tecnològiques pròpies i tenir una trajectòria contrastable de
col·laboració amb la UPV o, si no nʼhi ha, tenir un pla dʼactuació que implique establir una relació estable amb aquesta Universitat.

· Ser empreses amb un alt nivell dʼinnovació en els seus productes i serveis, sense tecnologia pròpia, però plantejar una trajectòria de creixement que denote una evolució cap al desenvolupament de tecnologies
pròpies i, per tant, un potencial considerable de col·laboració amb la
Universitat.

· Proveir serveis avançats de suport a la I+D+i, entre dʼaltres: dʼassessoria
jurídica, de certificació, de suport en el disseny, estructuració i gestió de
consorcis dʼinvestigació, de registre de patents, de gestió de la fiscalitat i
de finançament de la I+D+i.

· Tenir un interès estratègic per a la UPV.
Les dites empreses signen un acord marc de col·laboració amb la Universitat en
el context del qual es cedeix lʼús de lʼespai necessari per a la realització. La presència dʼempreses a la CPI sʼinicià el 2006 després de la signatura de lʼacord
marc de col·laboració entre la UPV i lʼempresa Analog Devices. Des de llavors,
el nombre dʼempreses al parc ha crescut fins a les 20 de lʼactualitat. Aquesta xifra
ha experimentat un impuls molt important durant lʼexercici de 2009 com a conseqüència de la inauguració de la incubadora de la CPI i la resolució consegüent de la convocatòria pública dʼadjudicació dels espais. La incubadora de la
CPI acull 17 empreses.
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A més, a la CPI sʼacullen entitats privades sense ànim de lucre (associacions i
fundacions) de transferència de tecnologia lʼactivitat de les quals està íntimament relacionada amb la dels investigadors del parc.
En les taules següents es detallen les empreses i les entitats privades dʼI+D+i i
de promoció de la transferència de tecnologia ubicats a la CPI amb indicació de
lʼany de trasllat al parc científic.

ASSOCIACIONS D’EMPRESES
NOM DE L’ENTITAT
Associació IBV
Associació ITACA
Associació d'Investigació en Disseny i Fabricació
Associació Institut Tecnològic d'Informàtica
Associació Institut de Tecnologia Elèctrica
Associació CMT

ANY
2003
2006
2006
2006
2005
2000

ALTRES ENTITATS
NOM DE L’ENTITAT
Fundació Institut Tecnològic per al Desenvolupament de les Indústries Marítimes
Fundació Comunitat Valenciana Ciutat Politècnica de la Innovació
Fundació Globalitat i Microeconomia
Associació dʼEmpreses Innovadores Valencianes AVANT i+e

ANY
2009
2009
2008
2009

ASSOCIACIONS D’EMPRESES
NOM DE L’ENTITAT
ABBA Gaia, SLU
Analog Devices, SL
Busca Mobile, SL
Metis Biomaterials, SL
FEASA Valencia, SLU
General Equipment for Medical Imaging, SA
BIEN-e-TEC, SL
Energesis Ingeniería, SL
NGARO Intelligent Solutions, SL
Fibernova Systems, SL
Open Kode, SL
Sociedad Europea de Redes Virtuales e Ingeniería Telemática, SL
Wireless Sensor Networks Valencia, SL
Aurora Software and Testing, SL
Balmart Sistemas Electrónicos y de Comunicaciones, SL
Electroredeval Sistemas, SL

ANY
2009
2007
2009
2009
2008
2009
2009
2004
2005
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
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Nuevas Tecnologías para la Distribución Activa de Energía, SL
Demanda Activa de Energía, SL
DAS Photonics, SL
Austriamicrosystems Spain, SL

2004
2009
2007
2008

Les empreses ubicades a la CPI han tingut un impacte considerable a la UPV
des de lʼinici de la seua presència al parc. En la taula següent es detalla el dit
impacte considerant sis indicadors significatius.

INDICADOR

VALOR

Contractes d'investigació signats entre empreses ubicades a la CPI i la UPV
Nombre
Import total de drets acumulats 2006- 2009 (euros)

32
2.005.800

Relació amb estudiants i graduats UPV
Total contractats 2006-2009
Total contractes en pràctiques 2006-2009
Total becaris 2006-2009
Ingressos per compensació d'ús de l'espai 2006-2009 (euros)

46
11
34
326.000

4.4.4. Entitat de gestió de la CPI
La Fundació Ciutat Politècnica de la Innovació és des de gener de 2009 lʼentitat responsable de la gestió del parc científic de la UPV. La Fundació CPI ha
pres el relleu de la Fundació Innova, entitat de promoció de la innovació constituïda junt amb la Confederació Empresarial Valenciana i que va tenir la dita responsabilitat de 2003 a 2008.
La Fundació CPI és una entitat sense ànim de lucre promoguda per la UPV
amb la finalitat principal de realitzar, de manera directa o concertada, actuacions de suport a la investigació aplicada i a la transferència de coneixement
i tecnologia a la CPI, i entre aquesta i lʼentorn empresarial, i viceversa, en què
destaquen prioritàriament les tasques de promoció, orientació, gestió i finançament de la investigació i de les infraestructures , la difusió i lʼexplotació de
les seues capacitats i resultats, així com la promoció de la innovació empresarial, lʼatracció de recursos i la gestió de les relacions amb empreses i institucions, i que té com a activitat principal la gestió integral de la CPI com a
entorn dʼinnovació.
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La Fundació CPI disposa dʼun patronat constituït per membres de la UPV i per
representants dels sectors empresarial, polític i financer valencià i nacional.
La Fundació CPI té quatre administratius i tres tècnics de gestió de projectes. A continuació es resumeixen les activitats principals de lʼentitat gestora
de la CPI (Fundació Innova + Fundació CPI) des de lʼinici de les activitats el
2003.

4.4.4.1. Gestió de projectes de promoció i estructuració de la I+D+i finançats amb càrrec a pressupostos públics
· Convocatòria de parcs científics. Enfortiment de les capacitats de servei de
lʼentitat gestora del parc científic de la UPV, la Ciutat Politècnica de la Innovació; 100.000 euros.

· Dotació i posada en marxa de noves estructures dʼinvestigació per al parc
científic de la UPV, Ciutat Politècnica de la Innovació; 906.257 euros per
a 2005 i 4.833.376 euros per a 2006.

·

Xarxes de parcs científics de la Comunitat Valenciana; 22.500 euros per
a 2005 i 26.000 euros per a 2006.

·

Creació de material audiovisual per a promoure capacitats cientificotecnològiques de rellevància especial; 36.000 euros.

· Xarxa de parcs científics i tecnològics de la Comunitat Valenciana; 33.360
euros.

· Enfortiment de les capacitats de servei de lʼentitat gestora del parc científic de la UPV, CPI; 203.531 euros.

· Dotació i posada en marxa de noves infraestructures dʼinvestigació per al
parc científic de la UPV, CPI; 30.469.640 euros.

· Fase de consolidació del Pla Estratègic de Promoció de la CPI 2004-2008;
80.788 euros.

· A new transregional foresight model for the regional innovation strategies;
52.000 euros.

· International Cooperation Platform for Sustainability; 45.000 euros.
· ForTransRIS: a new transregional foresight model for the regional innovation strategies; 55.000 euros; període 2007-2008.

· ICoPS: international cooperation platform for sustainability; 54.746 euros.
· Xarxa de transferència de tecnologia Nuevas Oportunidades Empresariales Mediante la Investigación; NOEMI; 100.000 euros.

· Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de la Comunitat Valenciana; 15.000
euros.
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·

Dinamització de la relació empresa – universitat en el marc del Circulo
Empresarial CPI; 14.853 euros.

· Convocatòria de parcs científics i tecnològics; 3.675.000 euros.
· Xarxa de transferència de tecnologia de lʼassociació de parcs científics i
tecnològics dʼEspanya; 13.300 euros.

· Suport a la creació i consolidació dʼempreses de base tecnològica a la Ciutat Politècnica de la Innovació; 174.610 euros.

·

ForTransris: a new transregional foresight model for the regional innovation strategies.

· ICoPS: international cooperation platform for sustainability.
· Dinamització de la relació empresa – universitat en el marc del Círculo
Empresarial de la CPI; 15.629 euros.

· Subprograma nacional dʼactuacions en parcs científics i tecnològics; ACTEPARQ; 1.361.056 euros.

·

Xarxa de transferència de tecnologia de lʼassociació de parcs científics i
tecnològics. 7.000 euros.

· Ajudes per a determinats projectes de parcs científics i tecnològics; Fons
especial de lʼEstat per a dinamitzar lʼeconomia i lʼocupació, Pla E. Ciutat
Politècnica de la Innovació; parc científic de la Universitat Politècnica de
València. 4.000.000 euros.

· Convocatòria de Parcs Científics i Tecnològics.

4.4.4.2. Promoció i gestió d’acords de col·laboració científica i tecnològica
· Gestió i desplegament dʼacords de col·laboració amb les 20 empreses i entitats presents al parc.

4.4.4.3. Participació en iniciatives de transferència de tecnologia i desenvolupament regional
· Projecte GECOBIO: gestió del coneixement en biomedicina.
· Projecte OCDE: Enfortiment de la capacitat de les grans institucions educatives per al desenvolupament regional.

·

Estudi de revisió i actualització de prioritats del Pla Valencià dʼInvestigació Científica, Desenvolupament Tecnològic i Innovació.

· Reunió de la Xarxa de Parcs Científics (APTE).

4.4.4.4. Participació en iniciatives de planificació estratègica
· Suport a lʼequip rectoral per al llançament del Pla Estratègic de la UPV.
· Elaboració del pla de viabilitat de la CPI.
· Elaboració del Pla Estratègic de Comunicació de la CPI i del material divulgatiu.
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· Participació en la Comissió Pla Estratègic UPV.
· Elaboració del pla de viabilitat de la incubadora de la CPI.
· Participació en la Comissió Ambiental de la UPV.
· Actualització del pla de viabilitat de la CPI.

4.4.4.5. Promoció i gestió d’estructures estables de transferència de tecnologia
· Creació i gestió del Cercle Empresarial CPI des de novembre de 2005,
club UPV per a la innovació constituït en lʼorigen per 250 empreses.

· Creació del fòrum CPI sobre I+D+i en defensa i seguretat nacional.

4.4.4.6. Promoció i suport a trobades i jornades de transferència de tecnologia, innovació i prospectiva tecnològica
· Primera Jornada Reviro: estat de la robòtica a la Comunitat Valenciana.
· Suport a lʼorganització, i allotjament, de la IV Conferència Internacional
dʼAPTE.

· Producció de la setmana de la ciència i tecnologia.
· Producció del primer cicle de conferències CPI Els Nous Reptes Tecnològics al Servei de la Societat:

· “Noves tendències de la indústria alimentària”.
· “El problema energètic; I+D per a nous escenaris sostenibles”.
· “La tecnologia nanofotònica i les seues aplicacions”.
· “La biomecènica al servei de les tecnologies de la salut i el benestar”.
· Jornades sobre Deduccions Fiscals per a Projectes dʼI+D+i.
·

Seminari sobre beneficis i impacte de la prospectiva tecnològica; aprenentatge sobre la base dʼexperiències regionals.

·

Presentació dʼestudis de prospectiva en el sector de les ciències de la
salut.

· Producció de la Setmana de la Ciència i la Tecnologia.
· La I+D+i en lʼentorn productiu i les relacions amb lʼentorn científic.
· Plataformes tecnològiques espanyoles. Presentació dʼe-sec, seguretat i
confiança.

· Formació per als canvis: actituds davant de les dificultats i possibilitats.
· Presentació de lʼinforme CYD 2005.
· Presentació de la plataforma tecnològica espanyola de la construcció.
· Desdejuni conferència “Doing Business in China”.
· Desdejuni empresarial amb el president de Siemens España.
· Conferència del director general de King Marine amb motiu de la 32 Americaʼs Cup.

· Seminari EFQM.
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· Jornada Gate2Growth Venture Academy.
· Conferència “Highly Integrated 3D RF Front-Ends for broadband convergent applications.

· Conferència sobre seguretat de la informació, tecnologia i LOPD.
· Jornada projecte Perspective-EU.
· VII Jornades sobre Comerç Electrònic.
· 57 Congrés Internacional dʼAstronàutica IAC2006.
· Jornades Cientificoempresarials de Nanotecnologia Aplicada; ValènciaSuïssa 2006.

· Conferència Europe Innova.
· Jornada Grupo Boluda.
· Congrés Enginyeria de Projectes.
· Ford Almussafes: afrontant els reptes.
· La innovació com a font dʼèxit empresarial. El cas dʼAir Nostrum. Dotze
anys dʼexperiència emprenedora.

· La I+D en la cadena de subministrament, el cas de Ros Casares.
· Model energètic a la Comunitat Valenciana.
· El model EFQM, un instrument per a la innovació. Avaluació i millora de les
capacitats dʼuna organització per a innovar.

· AT4 wireless una experiència dʼinternacionalització.
· Presentació del Pla Nacional dʼI+D+i 2008-2011.
· Seminaris INGENIO-Fundació Innova sobre Ciència i Innovació.
· Conferència “Perspective 2007-2013: La cooperació entre regions competitives i sostenibles”.

· Trobada Techtour Showroom.
· Trobada de treball sobre la política i els instruments de promoció de la
I+D+i del CDTI.

· VIII Jornades de Comerç Electrònic.
· Trobada I+D+i en el sector de la construcció i lʼobra pública.
· II Jornada dʼAutomatització i Informàtica Industrial: La Automàtica i Informàtica Industrial en la Biotecnologia i Biomedicina.

· Reunió del grup de treball Comunitat Valenciana – RFO Perspective 20072013.

· Jornada Tècnica Ros Casares - UPV.
· Jornada de presentació de producte de lʼempresa Internet Xpress.
· V Jornada sobre Domòtica.
· III Jornada sobre Mobilitat.
· Producció de la Setmana de la Ciència i la Tecnologia.
· Vigilància tecnològica; utilitat per a lʼempresa i desenvolupaments recents.
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· La innovació en la gestió portuària; el cas del port de València.
· La I+D+i com a clau en el desenvolupament i evolució de lʼempresa.
· Lʼefectivitat del lideratge i el seu impacte en els resultats empresarials.
· Lʼexperiència de Dibaq en la coordinació de consorcis dʼinvestigació.
· La investigació sobre polítiques científiques i dʼinnovació.
· Segon congrés autonòmic del sector TIC de la Comunitat Valenciana.
· Conferència internacional: Innovació Oberta i Universitat; Competitivitat i
Desenvolupament.

· Nous consumidors; envelliment i immigració.
· Oportunitats dʼI+D+i en els sectors de la defensa i la seguretat nacional.
· X Jornada sobre Comerç Electrònic.
· Nous instruments per a la presa de decisions estratègiques.
· Nanofabricació en la indústria dels semiconductors.
· Presentació del projecte AKADEMIA.
· La biotecnologia i la nanotecnologia com a oportunitats tecnològiques per
als territoris menys desenvolupats.

· I Jornada sobre Energies Renovables.
· Reunió APTE.
· Expedició a lʼestació espacial internacional.
· Sources of innovation and cluster dynamics: the role of multinational enterprises.

· VI Jornada sobre Domòtica.
· Conferència Pablo Jarrillo “Grafeno: electrónica cuántica en la punta de un
lápiz”

· CONSOLIDER: Font dʼidees per a la innovació en nanociència i nanotecnologia. UPV – APTE - Ministeri de Ciència i Innovació.

· Jornada tècnica Cambrass-UPV.
· Jornada tècnica Siliken-UPV.
· Jornada Consum.
· Inauguració oficina Pescaplus.
· XI Jornades sobre Comerç Electrònic.
· Congrés ICAS i ICNS 09.
· Presentació de lʼinforme CYD 2008.
· Workshop Calsi.

4.4.4.7. Formació per a la innovació. Projecte Akademia
Akademia és un projecte coordinat per la Fundació de la Innovació de Bankinter que sʼha implantat per primera vegada a la UPV. La missió del projecte Akademia és influir en lʼeducació i actitud innovadora dels líders del futur, actualment
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estudiants universitaris en els dos últims anys de carrera. Akademia pretén identificar i potenciar els joves universitaris amb habilitats de líders innovadors, i estimular una actitud pro activa en innovació i creativitat, a més de proporcionar
experiències internacionals i facilitar lʼaccés a noves tecnologies, com un mitjà
natural i pròxim que dóna suport a lʼobertura de visió i, alhora, fomenta la gestió i lʼadaptació al canvi. Combina un seminari sobre innovació amb metodologia innovadora i recursos multimèdia amb estades en empreses de prestigi
internacional per als millors participants. Més de 30 alumnes de la UPV han participat en el programa durant la primera edició en aquest curs 2008-2009.

4.4.4.8. Visites i relacions institucionals
Gestió de visites de més de 150 universitats, institucions públiques, entitats
sense ànim de lucre i empreses de més de 20 països, així com dʼinstitucions nacionals i autonòmiques i organismes internacionals.

4.4.4.9. Suport a la presència en fires comercials de centres d’investigació UPV
Gestió i promoció anual de la presència de centres dʼinvestigació UPV en les
fires següents: Cevisama, Protodesign, Euroagro, Serproma, TCV Fira Internacional del Turisme a la CV, Escenarios TIC, Domogar, Ecofira, Egética i en el
Centenari de lʼExposició Regional de València.

5
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5.1. EVOLUCIÓ DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR
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5.2. DISTRIBUCIÓ DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR PER DEPARTAMENT
I ÀREA DE CONEIXEMENT

DEPARTAMENT
BIOLOGIA VEGETAL
BIOLOGIA VEGETAL
BIOTECNOLOGIA
BIOTECNOLOGIA
BIOTECNOLOGIA
BIOTECNOLOGIA
CIÈNCIA ANIMAL
CIÈNCIA ANIMAL
CIÈNCIA ANIMAL
CIÈNCIA ANIMAL
COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA

ÀREA
Fisiologia Vegetal
Bioquímica i Biologia Molecular
Genètica
Microbiologia
Nutrició i Bromatologia
Producció Animal
Zoologia
-

TOTAL
12
12
50
18
17
15
32
4
26
2
26
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COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL, DOCUMENTACIÓ I HISTÒRIA DE L'ART
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL, DOCUMENTACIÓ I HISTÒRIA DE L'ART
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL, DOCUMENTACIÓ I HISTÒRIA DE L'ART
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL, DOCUMENTACIÓ I HISTÒRIA DE L'ART
COMUNICACIONS
COMUNICACIONS
COMUNICACIONS
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE
BÉNS CULTURALS
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE
BÉNS CULTURALS
CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
DIBUIX
DIBUIX
ECONOMIA I CIÈNCIES SOCIALS
ECONOMIA I CIÈNCIES SOCIALS
ECONOMIA I CIÈNCIES SOCIALS
ECONOMIA I CIÈNCIES SOCIALS
ECONOMIA I CIÈNCIES SOCIALS
ECONOMIA I CIÈNCIES SOCIALS
ECOSISTEMES AGROFORESTALS
ECOSISTEMES AGROFORESTALS
ECOSISTEMES AGROFORESTALS
ECOSISTEMES AGROFORESTALS
ECOSISTEMES AGROFORESTALS
ENGINYERIA CARTOGRÀFICA, GEODÈSIA I FOTOGRAMETRIA
ENGINYERIA CARTOGRÀFICA, GEODÈSIA I FOTOGRAMETRIA
ENGINYERIA CARTOGRÀFICA, GEODÈSIA I FOTOGRAMETRIA
ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ I DE
PROJECTES D'ENGINYERIA CIVIL
ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ I DE
PROJECTES D'ENGINYERIA CIVIL
ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ I DE
PROJECTES D'ENGINYERIA CIVIL

Composició Arquitectònica
-

26
68

Biblioteconomia i Documentació

17

Comunicació Audiovisual i Publicitat

34

Història de l'Art

17

Enginyeria Telemàtica
Teoria del Senyal i Comunicacions
-

99
28
71
31

Pintura

31

ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
ENGINYERIA DEL TERRENY
ENGINYERIA DEL TERRENY

Enginyeria de Sistemes i Automàtica
Enginyeria del Terreny

Construccions Arquitectòniques
Dibuix
Comercialització i Investigació de Mercats
Dret Mercantil
Economia Aplicada
Economia Financera i Comptabilitat
Economia, Sociologia i Política Agrària
Botànica
Ecologia
Enginyeria Agroforestal
Producció Vegetal
Geografia Física

104
104
69
69
113
13
5
20
28
47
30
13
1
1
15
54
2

Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria

52

-

50

Enginyeria de la Construcció

43

Projectes d'Enginyeria

7
48
48
27
26
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ENGINYERIA DEL TERRENY
ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURA DELS
TRANSPORTS
ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURA DELS
TRANSPORTS
ENGINYERIA ELÈCTRICA
ENGINYERIA ELÈCTRICA
ENGINYERIA ELECTRÒNICA
ENGINYERIA ELECTRÒNICA
ENGINYERIA HIDRÀULICA I MEDI AMBIENT
ENGINYERIA HIDRÀULICA I MEDI AMBIENT
ENGINYERIA HIDRÀULICA I MEDI AMBIENT
ENGINYERIA HIDRÀULICA I MEDI AMBIENT
ENGINYERIA HIDRÀULICA I MEDI AMBIENT
ENGINYERIA MECÀNICA I DE MATERIALS
ENGINYERIA MECÀNICA I DE MATERIALS
ENGINYERIA MECÀNICA I DE MATERIALS
ENGINYERIA MECÀNICA I DE MATERIALS
ENGINYERIA QUÍMICA I NUCLEAR
ENGINYERIA QUÍMICA I NUCLEAR
ENGINYERIA QUÍMICA I NUCLEAR

Petrologia i Geoquímica
-

1
28

Enginyeria i Infraestructura dels Transports

28

Enginyeria Elèctrica
Tecnologia Electrònica
-

51
51
91
91
69

Ecologia
Enginyeria Hidràulica
Mecànica de Fluids
Tecnologia del Medi Ambient

Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica
Enginyeria Mecànica
Enginyeria dels Processos de Fabricació
Enginyeria Nuclear
Enginyeria Química
ENGINYERIA RURAL I AGROALIMENTÀRIA ENGINYERIA RURAL I AGROALIMENTÀRIA Enginyeria Agroforestal
ENGINYERIA TÈXTIL I PAPERERA
Enginyeria Tèxtil i Paperera
ENGINYERIA TÈXTIL I PAPERERA
Química Física
ENGINYERIA TÈXTIL I PAPERERA
ENGINYERIA GRÀFICA
Expressió Gràfica en l'Enginyeria
ENGINYERIA GRÀFICA
ESCULTURA
Escultura
ESCULTURA
ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERA- TIVA APLICADES I QUALITAT
ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERA- Estadística i Investigació Operativa
TIVA APLICADES I QUALITAT
EXPRESSIÓ GRÀFICA ARQUITECTÒNICA
EXPRESSIÓ GRÀFICA ARQUITECTÒNICA
FÍSICA APLICADA
FÍSICA APLICADA
INFORMÀTICA DE SISTEMES I COMPUTADORS
INFORMÀTICA DE SISTEMES I COMPUTADORS

Expressió Gràfica Arquitectònica
Física Aplicada
Arquitectura i Tecnologia de Computadors

1
38
8
22
88
29
39
20
57
13
44
42
42
19
10
9
63
63
48
48
53
53
82
82
114
114
96
96
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LINGÜÍSTICA APLICADA
LINGÜÍSTICA APLICADA
LINGÜÍSTICA APLICADA
LINGÜÍSTICA APLICADA
LINGÜÍSTICA APLICADA
LINGÜÍSTICA APLICADA
LINGÜÍSTICA APLICADA
LINGÜÍSTICA APLICADA
MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
MATEMÀTICA APLICADA
MATEMÀTICA APLICADA
MECÀNICA DELS MEDIS CONTINUS I
TEORIA D'ESTRUCTURES
MECÀNICA DELS MEDIS CONTINUS I
TEORIA D'ESTRUCTURES
MECANITZACIÓ I TECNOLOGIA AGRÀRIA
MECANITZACIÓ I TECNOLOGIA AGRÀRIA
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
PINTURA
PINTURA
PRODUCCIÓ VEGETAL
PRODUCCIÓ VEGETAL
PROJECTES ARQUITECTÒNICS
PROJECTES ARQUITECTÒNICS
PROJECTES D'ENGINYERIA
PROJECTES D'ENGINYERIA
PROJECTES D'ENGINYERIA
QUÍMICA
QUÍMICA
QUÍMICA
QUÍMICA
QUÍMICA
SISTEMES INFORMÀTICS I COMPUTACIÓ
SISTEMES INFORMÀTICS I COMPUTACIÓ
SISTEMES INFORMÀTICS I COMPUTACIÓ
TECNOLOGIA D'ALIMENTS
TECNOLOGIA D'ALIMENTS
TERMODINÀMICA APLICADA
TERMODINÀMICA APLICADA
TERMODINÀMICA APLICADA
URBANISME

Filologia Alemanya
Filologia Anglesa
Filologia Catalana
Filologia Francesa
Filologia Italiana
Llengua Espanyola
Llengua i Cultura de l'Extrem Orient
Enginyeria Aeroespacial
Màquines i Motors Tèrmics
Matemàtica Aplicada
Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures
Enginyeria Agroforestal
Organització d'Empreses
Pintura
Producció Vegetal
Projectes Arquitectònics
Filosofia Moral
Projectes d'Enginyeria
Edafologia i Química Agrícola
Química Analítica
Química Inorgànica
Química Orgànica
Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
Llenguatges i Sistemes Informàtics
Tecnologia d'Aliments
Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica
Màquines i Motors Tèrmics
-

96
11
12
14
49
1
8
1
46
14
32
170
170
60
60
12
12
137
137
49
49
40
40
106
106
46
1
45
54
7
22
8
17
165
21
144
58
58
18
1
17
84
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URBANISME
URBANISME
URBANISME
URBANISME
URBANISME
URBANISME

Dret Administratiu
Dret Civil
Dret Constitucional
Dret del Treball i de la Seguretat Social
Sociologia
Urbanística i Ordenació del Territori

15
3
5
4
2
55

5.3. DISTRIBUCIÓ DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR PER CENTRES

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

TOTAL
192
193
308
137
261
83
259
224
141
62
361
301
114
220
2856
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5.4. DISTRIBUCIÓ DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR PER CATEGORIES

CU
11%
11%
%
TU/CEU
28%

Cont TC
18%

TEU
18%
Cont TP
25%

5.5. DISTRIBUCIÓ DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

DISTRIBUCIÓ PER GRUPS
Personal

A
672

A1
341

A2
260

B
157

C
57

C1
803

C2
148

D
172

E
7

TOTAL
2617

DISTRIBUCIÓ PER SITUACIÓ CONTRACTUAL
BECA
INVESTIGACIÓ
Personal
76

FUNCIONARIO
DE CARRERA
1197

FUNCIONARI
INTERÍ
357

LABORAL
EVENTUAL
171

LABORAL
FIXE
21

LABORAL
INVESTIGACIÓ
795

TOTAL
2617

6

GESTIÓ ECONÒMICA

152
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6.1. CRITERIS BÀSICS PER A L’ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 2009
6.1.1. Marc normatiu
Lʼarticle 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 per a “conèixer, abans que el Consell de Govern els
aprove, els criteris bàsics previstos per a lʼelaboració del pressupost de la Universitat i formular propostes sobre aquesta qüestió”.
Lʼapartat 2 de lʼarticle 138 del Decret 25/2003, de 19 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual sʼaproven els Estatuts de la Universitat Politècnica de València, indica que “El gerent, dʼacord amb les directrius del
rector, elabora lʼavantprojecte de pressupost. El rector el presenta al Consell de Govern, el qual, al seu torn, lʼenvia al Consell Social perquè lʼaprove.”
Dʼacord amb el que sʼha indicat més amunt, i com que el Consell Social ha delegat la competència que sʼindica en el paràgraf primer en la Comissió dʼAssumptes Econòmics, es presenten a aquesta Comissió els criteris bàsics per
a lʼelaboració del pressupost de la Universitat Politècnica de València per a lʼexercici 2009.

6.1.2. Antecedents
Les universitats públiques valencianes van acordar el passat 20 de maig de
2008 un procediment per a liquidar el deute contret amb aquestes per la Generalitat Valenciana (894 MEUR) en un període de 14 anys.
Aquest acord inclou un compromís ineludible del Govern Valencià, representat pel conseller dʼEducació i Ciència, dʼevitar el comportament que havia
donat lloc a aquesta situació límit per a les finances universitàries, és a dir,
pressupostar sistemàticament en els últims cinc exercicis (2004-2008) un crèdit inferior als compromisos acordats amb les universitats, i reconèixer posteriorment, mitjançant una comunicació oficial i lʼacord del Govern Valencià, les
corresponents quanties anuals.
Aquest compromís era per a lʼexercici 2009 el següent:

154 GESTIÓ ECONÒMICA

“El nou pla de finançament establirà els criteris dels quals resultarà lʼimport que
ha de pressupostar la Generalitat, i no sʼhi preveu cap disminució respecte
dels nivells de finançament actual.
Encara que lʼimport que sʼha de pressupostar serà el resultat dʼaplicar el nou
pla de finançament, en el cas que en elaborar els pressupostos per al 2009 no
hi haja nou pla consensuat, es preveu incloure en el pressupost lʼimport que
correspondria dʼaplicar els criteris del pla anterior i les pròrrogues corresponents.”
Aquest acord comporta consignar 815 MEUR de subvenció corrent en el pressupost de la Generalitat Valenciana per al 2009.
Contravenint lʼacord esmentat, el Projecte de pressupost de la Generalitat Valenciana per al 2009 torna a reiterar les pràctiques que van donar lloc a lʼacumulació del deute dʼexercicis anteriors, i consigna en la línia de subvenció
destinada a les universitats 620 MEUR, en comptes dels 815 MEUR. Un desajust de 195 MEUR que implica una minoració del 24% sobre la quantitat compromesa, i dʼun 21% sobre els ingressos liquidables de les universitats públiques
valencianes lʼany 2008.
Per a pal·liar les conseqüències a què donaria lloc lʼaplicació de les consignacions de crèdit pressupostari en el Projecte de pressupostos de la Generalitat Valenciana 2009, lʼavantprojecte de llei conté les disposicions següents:

“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 depenen de la Generalitat per a lʼexercici 2009 es regirà pel que estableix aquest article i el que preveu la
disposició transitòria segona dʼaquesta llei.
2. A aquest efecte, la subvenció per a despesa corrent que correspon a cada
universitat serà, sense perjudici del que preveu la disposició transitòria esmentada, lʼestablida en lʼannex II dʼaquesta llei, i es pagarà a les universitats
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en pagaments mensuals. Mitjançant un acord del Consell, podrà modificar-se
lʼimport de la subvenció que corresponga a cada universitat.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
…
Segona. De la subvenció per a despesa corrent a les universitats
Durant lʼexercici 2009 el Consell queda facultat per a adoptar les mesures necessàries perquè, en el cas que no es revise lʼactual model de finançament autonòmic, sʼaproven les modificacions pressupostàries necessàries per a donar
cobertura a la diferència de consignació que hi haja entre les dotacions inicials
i els imports consignats en lʼannex II dʼaquesta llei.
La instrumentació de les mesures a què es refereix el paràgraf anterior haurà
de realitzar-se en tot cas en el marc dels requisits i les condicions establits per
la normativa en vigor.
ANNEX II
Distribució de la subvenció corrent entre les universitats públiques competència de la Generalitat.
Universitat

Import

Universitat de València

277.036.446 euros

Universitat Politècnica de València

246.093.378 euros

Universitat dʼAlacant

148.079.124 euros

Universitat Jaume I

73.644.100 euros

Universitat Miguel Hernández

70.800.317 euros

6.1.3. Elaboració del pressupost de la UPV per al 2009
Una vegada considerat el marc de finançament per a lʼexercici, és preceptiu
escometre lʼelaboració del pressupost de 2009, i amb aquest objectiu es proposa lʼadopció dels criteris bàsics següents per a lʼelaboració del pressupost
de la UPV per al 2009:

6.1.3.1. Estat d’ingressos
Els crèdits de lʼestat dʼingressos del pressupost de la Universitat Politècnica
de València per a lʼexercici 2009 sʼhan de pressupostar tenint en compte els
criteris següents:

156 GESTIÓ ECONÒMICA

· Taxes i preus públics per serveis dʼeducació superior de grau: sʼestimaran
segons la demanda esperada per titulacions oficials oferides (grau, postgrau i doctorat) i lʼactualització aprovada pel Govern Valencià dels preus públics de les taxes acadèmiques per al curs 2008-2009 (4,0%).

· Subvenció bàsica: de conformitat amb lʼAcord de 20 de maig de 2008, entre
la Generalitat i les universitats públiques de la Comunitat Valenciana sobre
finançament de les universitats públiques valencianes durant el període
2009, es quantifica la subvenció anual corrent en 246.093.378 €.

· Finançament dʼinversions en infraestructures: els ingressos provinents de
fons de bestretes reintegrables del Ministeri dʼEducació i Ciència es pressupostaran dʼacord amb la programació pluriennal prevista en els plans
corresponents.
Els ingressos procedents de la Generalitat per a finançament dʼinversions
sʼestimaran per lʼimport que es preveu en lʼAcord de 20 de maig de 2008,
entre la Generalitat i les universitats públiques de la Comunitat Valenciana,
i el Protocol dʼ11 de febrer de 2008, subscrit entre la Generalitat Valenciana
i la Universitat Politècnica de València.

· Ingressos per finançament de projectes dʼI+D+i i desenvolupament de les
activitats emparades en lʼarticle 83 de la LOU: sʼestimaran dʼacord amb la
previsió del CTT i el CFP, sobre el volum dʼactivitat exercit i la seua distribució per tipologies dʼactivitat i contractació.

· Altres ingressos: sʼestimaran actualitzant-los amb la variació de la previsió
oficial dʼinflació i les variacions dʼactivitat que donen lloc a la percepció dels
ingressos.

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 dʼun estalvi brut consolidat (ingressos corrents consolidats - despeses corrents consolidades) de signe positiu i superior al 15 %
dels ingressos corrents propis consolidats.
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La variació dels ingressos corrents agregats previstos per al 2009 (lligats a
lʼevolució de la previsió oficial del PIB nominal) es produirà en taxes molt inferiors a la de les despeses corrents. Això sʼexplica per efecte de les disposicions normatives per a despeses de personal i els acords salarials
dʼaplicació en lʼàmbit universitari, com també per lʼimpacte de lʼaplicació de
la LOMLOU.
Aquesta diferent dinàmica dʼingressos i despeses corrents marcarà necessàriament una reducció de lʼestalvi brut, i alterarà la continuïtat dʼaquesta desitjable situació en lʼelaboració de lʼestat de despeses de la institució per al
pressupost 2009.

6.1.3.3. Estat de despeses
Els crèdits de lʼestat de despeses del pressupost de la Universitat Politècnica
de València per a lʼexercici 2009 sʼhan de pressupostar tenint en compte els
criteris següents:

· Despeses de personal:
Les previsions de les despeses de personal han dʼincloure:

·

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 2008,
la qual haurà de ser actualitzada considerant el resultat dels processos de
transformació de places LRU en places LOU i LOMLOU desenvolupats i
conclosos i lʼampliació de places de personal docent i investigador que
haja requerit la cobertura adequada de les necessitats docents del curs
2008-2009.

·

Lʼactualització retributiva prevista, amb caràcter normatiu, per a lʼexercici 2009, i les variacions retributives derivades dels acords retributius
subscrits de compliment obligatori, el venciment temporal dels complements retributius associats a lʼantiguitat, els mèrits docents i la productivitat investigadora.

· La previsió de contractes temporals de substitució o reforç dʼactivitat.
· La dotació dʼuna 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.
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· 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, no sʼactualitzaran –amb caràcter general– i seran objecte de revisió per a adequar-los, reduint-los, si escau, als
condicionants de finançament de lʼexercici 2009. Aquest criteri dʼactualització sʼentendrà sense perjudici de lʼactualització de les variables objectives que donen lloc a la determinació dels pressupostos de centres
i departaments, ni de les reorganitzacions competencials que determine
el rector.

·

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 dʼaquest concepte es consideren els subministraments, la neteja, la seguretat, la vigilància i el manteniment,
sʼincrementaran de manera proporcional a lʼampliació de la superfície
esmentada.

· Despeses financeres i amortitzacions: sʼactualitzaran dʼacord amb les previsions de despeses financeres i amortitzacions previstes per a lʼexercici
2009, derivades de les operacions dʼendeutament autoritzades en vigor.

· Despeses associades als programes de suport a la millora docent i dʼI+D+i:
no sʼactualitzaran –amb caràcter general– i seran objecte de revisió per a
adequar-les, reduint-les, si escau, als condicionants de finançament de lʼexercici 2009. La distribució interna per programes i accions sʼhaurà dʼadequar a lʼorganització competencial que determine el rector.

·

Despeses destinades a lʼexecució de la programació de la inversió en infraestructures: la dotació dʼaquestes despeses es determinara mitjançant
lʼagregació de lʼimport de tres conceptes:

· Previsió per al pagament dels certificats dʼobres que estiguen licitades i
en execució.

· Previsió per al pagament dels certificats derivats de les necessitats dʼinversions en urbanització i condicionament, reposició, ampliació i millora
(RAM), com també les dʼequipament general requerides per lʼentrada
en servei de nous espais docents, dʼinvestigació i de serveis.

·

Previsió de lʼanualitat 2009 dʼobres incloses en el Programa dʼinfraestructures de la UPV 2009-2012, pendents de licitació.
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· Despesa en desenvolupament de les activitats que es preveuen en lʼarticle
83 de la LOU: es pressupostaran com a contrapartida en despeses de la
previsió dʼingressos del CTT i el CFP, sobre el volum dʼactivitat exercida i
la distribució per tipologies.
Per a la determinació de la totalitat de les despeses no estructurals del
pressupost de la UPV 2009, sʼhaurà dʼanalitzar la relació que tenen amb els
objectius i amb els plans dʼacció del Pla estratègic de la UPV 2007-2014, i
així sʼestablirà el nivell de coherència i alineament entre tots dos.

6.1.3.4. Normes de funcionament
Les normes de funcionament del pressupost 2009 sʼelaboraran sobre la base
de les aprovades per a lʼexercici 2008, amb la incorporació –almenys– dels aspectes següents:

·

Lʼadequació, si escau, a tots aquells aspectes que es deriven de la normativa legal aplicable a lʼexercici 2009 en matèria pressupostària.

·

Lʼarticulació dels mecanismes de tresoreria necessaris per a compensar
els desfasaments en la liquidació de les subvencions corrents i de capital
de la Generalitat Valenciana i garantir lʼaplicabilitat del Programa dʼinfraestructures de la UPV 2007-2010.

·

Tots els altres aspectes que redunden en una millora de lʼeficiència i lʼeficàcia de la gestió de la despesa i de lʼingrés en el pressupost de la UPV.

6.1.3.5. Informació del Projecte de pressupostos 2009
La informació constitutiva del Projecte de pressupostos de la Universitat Politècnica de València per al 2009, estarà integrada per:

·
·
·
·

Les normes de funcionament del pressupost 2009.
La classificació econòmica, orgànica i funcional dʼaplicació.
La relació de lloc de treball del PDI i del PAS.
La memòria descriptiva dels imports pressupostats en els diferents conceptes dʼingressos i de despeses.
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6.2. EL PRESSUPOST D’INGRESSOS PER AL 2009
El finançament del pressupost de despeses de la Universitat Politècnica de
València per a 2009 ascendeix a 382.318.548,26 euros. Tenint en compte la
classificació econòmica dels diversos conceptes, passem a descriure el comportament previst de les fonts dʼingressos més rellevants i a especificar el càlcul de les estimacions per a lʼexercici 2009.

6.2.1. Ingressos per taxes, preus públics i altres ingressos
El finançament del pressupost de despeses de la Universitat Politècnica de València per al 2009 ascendeix a 382.318.548,26 €. Tenint en compte la classificació econòmica dels diversos conceptes, passem a descriure el
comportament previst de les fonts dʼingressos més rellevants i a especificar el
càlcul de les estimacions per a lʼexercici 2009.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA. PRESSUPOST 2009. PRESSUPOST D’INGRESSOS
CONCEPTES D’INGRESSOS

Liquidació Exercici 2008

PR. INICIAL 2009

%Variació 2009/2008

3.1 Taxes i altres ingressos

28.525.107,71

28.585.964,69

0,21%

* Matrícules i taxes de Secretaria

26.474.812,92

26.474.812,92

0,00%

1.500.190,53

1.537.695,29

2,50%

* Escola dʼEstiu

328.217,98

336.423,43

2,50%

* Escola Infantil

221.886,28

237.033,05

6,83%

* Publicacions

La previsió dʼingressos per matrícules i taxes de secretaria presenta un estancament derivat dels moviments compensatoris entre lʼactualització normativa de les taxes i lʼevolució dels crèdits matriculats de les titulacions de grau
i postgrau oficials.
En lʼapartat dʼaltres ingressos es recullen els que corresponen a venda de publicacions, ingressos de lʼEscola dʼEstiu i ingressos de lʼEscola Infantil.
Aquests ingressos tenen una estimació de creixement de vora el 2,5%, excepte en el cas dels ingressos de lʼEscola Infantil, que mostren un creixement
superior, creixement derivat de lʼampliació de places en servei i de lʼactualització dels preus de la matrícula.
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6.2.2. Ingressos per transferències corrents
Les universitats públiques valencianes van acordar el passat 20 de maig de
2008 un procediment per a liquidar el deute que havia contret amb elles la
Generalitat Valenciana (894 M€) en un període de 14 anys.
Aquest acord inclou un compromís ineludible del Govern Valencià, representat pel conseller dʼEducació i Ciència, dʼevitar el comportament que havia
donat lloc a aquesta situació límit per a les finances universitàries, procediment
que consistia a pressupostar sistemàticament en els últims cinc exercicis
(2004-2008) un crèdit inferior als compromisos acordats amb les universitats,
i reconèixer posteriorment, mitjançant una comunicació oficial i lʼacord del Govern Valencià, les corresponents quanties anuals.
Aquest compromís era per a lʼexercici 2009 el següent:
“El nou pla de finançament haurà dʼestablir els criteris dels quals resultarà
lʼimport que ha de pressupostar la Generalitat, i no sʼhi preveurà cap disminució respecte dels nivells de finançament actual.
Tot i que lʼimport que sʼha de pressupostar serà el resultat dʼaplicar el nou
pla de finançament, en el cas que en elaborar els pressupostos per al 2009
no hi haja nou pla consensuat, es preveu incloure en el pressupost lʼimport
que correspondria dʼaplicar els criteris del pla anterior i les pròrrogues corresponents.”
El compliment de lʼacord implicava consignar 815 M € de subvenció corrent
en el pressupost de la Generalitat Valenciana per al 2009. Contravenint
aquest acord, el Projecte de pressupost de la Generalitat Valenciana per al
2009 ha tornat a reiterar les pràctiques que van donar lloc a lʼacumulació del
deute dʼexercicis anteriors, i ha consignat en la línia de subvenció destinada
a les universitats 620 M €, en comptes dels 815 M €. Un desajust de 195 M
€ que implica una minoració del 24% sobre la quantitat compromesa, i dʼun
21% sobre els ingressos liquidables de les universitats públiques valencianes
el 2008.
Per a pal·liar les conseqüències a què donaria lloc lʼaplicació de les consignacions de crèdit pressupostari en el Projecte de pressupostos de la Generalitat Valenciana 2009, lʼavantprojecte de llei conté en lʼarticle 14 i en la
disposició transitòria segona (vegeu les línies bàsiques) els mecanismes de
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salvaguarda corresponents, i deixa pendent la solució de la consignació pressupostària suficient per al transcurs de lʼexercici 2009.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA. PRESSUPOST 2009. PRESSUPOST D’INGRESSOS
CONCEPTES D’INGRESSOS

Liquidació Exercici 2008

PR. INICIAL 2009

%Variació 2009/2008

4.1 Transferències corrents

251.525.516,64

263.482.966,70

4,75%

* Subvenció ordinària

216.096.154,00

246.093.378,00

3,47%

8.283.441,14

10.571.048,33

27,62%

150.000,00

159.987,37

6,66%

* Finançament per compliment
dʼobjectius
* Finançament antiguitat

15.250.244,00
7.255.404,50

* Finançament compensació
despeses financeres
* Beques Erasmus G. Valenciana

35.001,00

35.001,00

0,00%

* Convenis institucions f.

1.280.000,00

1.280.000,00

0,00%

* Beques Erasmus/Leonardo

3.175.272,00

5.343.552,00

68,29%

* Normalització Lingüística

Els altres ingressos per transferències corrents sʼestimen dʼacord amb els convenis vigents amb les diferents entitats. En aquest conjunt destaca la continuïtat del fort impuls del finançament del MEC a les activitats dʼintercanvi
acadèmic, concretat en un contracte de subvenció firmat amb lʼOrganisme Autònom de Programes Educatius Europeus i en els recursos derivats de lʼaplicació de lʼOrdre ECI/2229/2007, de 13 de juliol, de bases reguladores de
lʼaportació complementària a les universitats i les institucions dʼensenyament
superior per al desenvolupament del programa Erasmus.

6.2.3. Ingressos patrimonials
Dins del capítol econòmic dʼingressos patrimonials, sʼintegren els ingressos
per concessions de serveis de la Universitat per empreses, les rendes que
genera el patrimoni de la Universitat i els ingressos financers derivats dels dipòsits bancaris generats per les posicions de tresoreria de la caixa de la Universitat.
En relació amb aquests últims ingressos, lʼestimació per al pròxim pressupost
de la UPV opta, com en els exercicis precedents, pel criteri de no consignar
inicialment cap quantia perquè la seua posició de tresoreria depèn del flux
dʼingressos que genere la Generalitat Valenciana, i integra aquesta aportació
en la liquidació de cada exercici.
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Dʼacord amb això, la quantia estimada per a lʼexercici 2009 dels ingressos per
concessions de serveis de la Universitat per empreses ascendeix a
606.393,25 €; i les rendes que genera el patrimoni de la Universitat, a
203.446,70 €.

6.2.4. Ingressos per transferències de capital
Per finançament extern de les despeses de capital, addicional a lʼobtingut a
càrrec dels recursos propis dʼUniversitat, es preveu obtenir durant lʼexercici
2009 recursos provinents de la Generalitat Valenciana per un import de
16.762.054,34 €, que resulten de lʼagregació dels conceptes següents:

·

7.200.000,00 € per a lʼanualitat 2009, per a finançar el trasllat de lʼEscola del Medi Rural i Enologia, en compliment del Protocol dʼintencions
entre la Generalitat i la Universitat Politècnica de València per a lʼadquisició dʼun immoble limítrof amb lʼHospital Clínic Universitari de València.

·

7.052.774,00 € en compliment del Conveni de col·laboració entre la
Conselleria dʼEducació i la Universitat Politècnica de València per al
finançament de despeses corrents i dʼinversió de 26 de maig de
2008.

· 2.509.280,34 € com a compensació de lʼanualitat 2009 dʼamortització de
les operacions dʼendeutament 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, lʼobjectiu bàsic del qual és afavorir la generació de coneixement tecnològic en diverses àrees, a partir de la integració
dʼinteressos científics, tecnològics i industrials i la corresponent transferència
del coneixement als sectors productius.
La UPV ha constituït una fundació específica que actue com a entitat gestora
de la CPI i que té per finalitat gestionar 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, mitjançant la transferència, els resultats dʼinvestigació, el desenvolupament tecnològic, la innovació i la competitivitat de les
empreses de la Comunitat Valenciana.
La previsió dʼingressos per passius financers preveu obtenir recursos per un
valor de 9.617.454,30 € per a lʼanualitat 2009 en concepte de bestretes reintegrables del Ministeri dʼEducació i Ciència per al finançament dʼinfraestruc-
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tures cientificotecnològiques encaminat al foment de parcs científics i tecnològics.

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 dʼinvestigació, desenvolupament i innovació, i disposa dʼuna àmplia oferta de formació permanent.
Lʼexercici dʼaquestes activitats es finança mitjançant lʼaportació de recursos
propis que cobreixen les despeses estructurals 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 matrícules dels alumnes de
la formació permanent.
La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, dʼuniversitats, inclou en lʼarticle
83 la potestat que aquestes entitats tenen per a “...firmar contractes amb persones, universitats o entitats públiques i privades, per a la realització dʼactivitats de caràcter científic, tècnic o artístic, com també el desenvolupament
dʼensenyaments dʼespecialització o activitats específiques de formació”.
Considerant les dades de previsió de liquidació de lʼexercici econòmic 2008,
en què la Universitat tindrà una taxa de decreixement dʼingressos de vora un
12% respecte als recursos liquidats en lʼexercici anterior, el finançament per
origen sʼha pressupostat sense creixement, en línia amb el que serà lʼevolució del PIB nominal, conseqüència de la desacceleració de lʼactivitat econòmica en general.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA. PRESSUPOST 2009. PRESSUPOST D’INGRESSOS
CONCEPTES D’INGRESSOS

Liquidació Exercici 2008

PR. INICIAL 2009

%Variació 2009/2008

Activitat objecte de contracte, conveni o subvenció de f. permanent i I+D+i
Contractes i convenis I+D+i
Matrícula de cursos, màsters, etc.
Total

53.641.964,06

53.641.964,06

0,00%

9.461.144,22

9.461.144,22

0,00%

63.103.108,28

63.103.108,28

0,00%
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UPV: Ingresos liquidados (€) por I+D+i y formación no reglada. (2008, previsión liquidación. 2009, presupuesto)

6.3. COMPTE FINANCER DEL PRESSUPOST 2009
El compte financer mostra les relacions econòmiques dels recursos i les aplicacions de despeses previstes en el pressupost i determina lʼestructura de finançament entre els ingressos i les despeses corrents. Així mateix, calcula
lʼestalvi intern de lʼexercici i lʼaplicació dʼaquest estalvi per a finançar lʼesforç
inversor i la necessitat de finançament que requereix.
Lʼevolució del pressupost 2009, respecte a lʼany 2008 és, agregadament, del
-0,89%; arriba al 4,14% si en deduïm la contracció derivada de les activitats
de I+D+i i formació no reglada amb finançament extern, àmbits que preveuen
un descens del 10,08 %. Són, en conseqüència, uns pressupostos elaborats
amb la prevenció derivada dʼun escenari limitat en els ingressos, davant dʼun
finançament universitari prorrogat i que lʼany 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 lʼactivitat universitària de la UPV, i que manté els
recursos necessaris que requereix el desplegament de la segona anualitat del
Pla estratègic de la UPV.
Aquesta reducció del 10,08% dels recursos captats externament mostra amb
claredat el deteriorament del context econòmic que lògicament afecta la facturació i lʼactivitat de la UPV. Només la disponibilitat de dades del sistema universitari espanyol i del sector dʼI+D+i marcarà la millora o el retrocés en la
posició competitiva de la UPV i lʼapreciació externa de la qualitat i la utilitat dels
serveis que presta a la societat en conjunt.
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El compte financer previst en el pressupost de la UPV per al 2009 assoleix un
estalvi intern brut de 64.836.860,59€, un 19,85%% dels ingressos corrents,
davant del 21,5% de la previsió de liquidació del pressupost de lʼany 2008. Si
excloem de les magnituds dʼingrés i de les despeses les activitats dʼI+D+i i
formació no reglada captades de lʼexterior, lʼestalvi intern net ascendiria a
31.086.633,24 euros i representaria el 10,61% dels ingressos propis consolidats, davant del 10,9% de la previsió de liquidació del pressupost del 2008.
Aquesta lleugera reducció de la capacitat de finançament amb recursos propis es deu
a la diferent dinàmica dʼevolució entre uns ingressos corrents, que evolucionen agregadament al 3,01%, i unes despeses corrents que ho fan al 4,72%, malgrat que tota lʼorganització ha fet un notable esforç de contracció de la despesa fins a arribar a taxes
negatives, amb lʼobjectiu de compensar el creixement de les despeses dʼineludible
compliment de caràcter social: despeses de personal, acció social, etc. i amb el de preservar –sense disminució– els programes estratègics de millora docent i investigadora.
Lʼestalvi intern brut permet –juntament amb uns ingressos per transferències
de capital de 46.072.095,27 €– afrontar la major part de lʼesforç en infraestructures total de 52.441.496,92 € i de finançament dʼactivitats dʼI+D+i i formació no reglada de 63.103.108,28 €.
Dʼaltra banda, la solució financera aportada per a les infraestructures docents
fruit dʼun conveni lʼany 2005 (estructurada ara mitjançant un pagament ajornat en cinc anys que ha dʼefectuar la Generalitat i que començarà lʼany 2009)
ha incrementat la pressió sobre els recursos propis en els exercicis 2006, 2007
i 2008, i ha obligat a acudir a lʼobtenció de recursos externs dʼendeutament,
la devolució dels quals començarà a partir del 2009 amb les aportacions ajornades acordades amb la Generalitat Valenciana.
Tal com mostra el compte financer, aquesta necessitat de finançament ascendeix en lʼexercici 2009 a -4.635.649,34 euros, i serà coberta per la contribució de
bestretes reintegrables del Ministeri dʼEducació i Ciència i les aplicacions de despesa que requereix la devolució de les bestretes reintegrables i lʼamortització dels
préstecs autoritzats per la Generalitat Valenciana, tots dos en exercicis anteriors.
La situació descrita per al conjunt del compte financer consolidat per al 2009,
revela –com en exercicis anteriors– una situació pressupostària sanejada,
amb marge dʼestalvi intern i capaç de sostenir amb solvència esforços de finançament dʼinversions de caràcter pluriennal com els que sʼhan descrit.
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UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA. PRESSUPOST 2009. DESENVOLUPAMENT DEL COMPTE FINANCER
TOTAL D’INGRESSOS
TOTAL DE DESPESES
CONCEPTES D’INGRESSOS I DESPESES
301 Lliurament de béns
302 Matrícules i taxes de Secretaria
Matrícules i taxes de Secretaria en estudis oficials

-0,89%

382.318.548,26

-0,89%

PR. INICIAL 2009

%Variació 2009/2008

1.537.695,29

2,50%

31.569.639,11

-0,07%

26.474.812,92

0,00%

5.094.826,19

-0,46%

26.868.185,87

-10,46%

573.456,48

4,25%

Transferències corrents finançament institucional

263.482.966,70

4,89%

S. anualitat

246.093.378,00

3,50%

Matrícules en títols propis
303 Prestacions de serveis I+D+i i formació n. r.
391 Indeterminats
4.1

382.318.548,26

10.571.048,33

27,62%

S. programes dʼintercanvi

5.538.540,37

42,97%

C. institucionals e. f.

1.280.000,00

0,00%

4.2

Transferències corrents I+D+i i formació n. r.

1.787.215,29

26,49%

5

Ingressos patrimonials

809.839,95

1,60%

326.628.998,69

3,01%

182.922.089,89

7,16%

acadèmiques

9.691.019,38

-0,65%

Pressupost activitat centres

2.087.625,02

-6,90%

Pressupost activitat departaments

4.283.687,06

-3,41%

Pressupost activitat IU i EPI

315.305,19

11,07%

Pressupost activitat postgrau oficial

503.162,46

29,89%

Pressupost resultats docents

728.830,18

7,68%

Pressupost resultats I+D+i

743.575,16

9,84%

61.312,38

0,00%

967.521,93

-2,31%

S. compensació despeses financeres

A1. TOTAL DʼINGRESSOS CORRENTS
1.

Despeses de personal

2.1. Despeses de funcionament, inversions Menors u.

Serveis cientificotècnics
Despeses descentralitzades u. acadèmiques
2.2. Despesesde funcionament, inversions menors

31.862.838,15

0,29%

* Govern universitari

2.535.082,31

-27,31%

* Programes dʼacció social i culturals

5.082.516,29

-11,80%

14.508.186,19

14,36%

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

8.199.358,07

-1,88%

* Programes complementaris

1.537.695,29

3,91%

2.3. Serveis generals

26.745.142,34

-1,77%

3.

10.571.048,33

0,17%

261.792.138,10

4,72%

govern i programes

* Programes de suport a la millora docent

Despeses financeres

A2. TOTAL DESPESES CORRENTES I I. MENORS
ESTALVI INTERN

64.836.860,59

-3,33%
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7.1

Tr. capital per a inv. plans

16.762.054,34

542,40%

Conveni CEC financiació infraestructures

7.052.774,00

Conveni Conselleria de Sanitat

7.200.000,00

7100,00%

2.509.280,34

0,00%

29.310.040,93

-11,67%

46.072.095,27

28,72%
-12,14%

Transferències de capital G. Valenciana amortització
préstecs autoritzats
7.2

Transferències capital I+D+i i formació n. r.

B1. TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL NO FINANCERS
6.1

Inversions en infraestructura

52.441.496,92

6.2

Inversions en convenis, contractes dʼI+D+i i despeses

63.103.108,28
-9,49%

en formació n. r.
115.544.605,20

-10,71%

-4.635.649,34

-82,54%

Passius financers

9.617.454,30

-58,95%

Bestretes reintegrables AGE

9.617.454,30

11,17%

9.617.454,30

-58,95%

Passius Financers

4.981.804,96

2,94%

Amortització préstecs autoritzat G. Valenciana

2.509.280,34

0,00%

Amortització bestretes reintegrable MEC

2.472.524,62

6,11%

FRAESTRUCTURA

4.981.804,96

2,94%

FINANÇAMENT

4.635.649,34

-75,07%

B2. TOTAL DESPESES DE CAPITAL NO FINANCERS
CAPACITAT (+) O NECESSITAT (-) DE FINANÇAMENT
9.

Préstecs (bestreta finançament acord GV 21.09.06)
C1. TOTAL INGRESSOS FINANCERS
9.

C2. TOTAL DESPESES DʼINVERSIÓ FINANCERS PLANS IN-

SALDO DE FINANÇAMENT

0,00

6.4. EL PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2009
Els crèdits del pressupost de despeses de la Universitat Politècnica de València per al 2009 ascendeixen a 382.318.548,26 €. A partir de la classificació econòmica i funcional passem a descriure les fonts de despesa mes
rellevants i a especificar el càlcul de les dotacions per a lʼexercici 2009.

6.4.1. Despeses de personal
El pressupost de la UPV per al 2009, ascendeix a 182.922.089,89 € i té un
creixement del 7,16% respecte del pressupost de lʼexercici anterior. Un 5,16%
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dʼaquesta variació prové de lʼaplicació de la normativa pressupostària aplicable al 2009 (actualització retributiva general, incorporació del complement específic a les pagues extres, compliment de triennis, mèrits docents i
productivitat investigadora), un 0,89% prové de lʼaplicació de la normativa universitària respecte dels canvis de les categories del professorat universitari, i
lʼ1,01% que queda és conseqüència de lʼaplicació de polítiques de personal
pròpies de la UPV, en compliment dels acords de personal adoptats amb les
organitzacions sindicals.
Aquest capítol de despeses mostra la valoració dels costos derivats de lʼassignació del personal per oficines gestores: centres, departaments, estructures dʼI+D+i, àrees i serveis. Sʼadscriu a aquestes oficines el cost de les
retribucions integres (també els que corresponen a càrrecs acadèmics) i els
costos de Seguretat social associats als conceptes següents:
Personal docent i investigador:
1. En cada departament, la plantilla del personal docent i investigador en
actiu en la nòmina del mes dʼoctubre del 2008 adscrit al departament.
La plantilla assignada a cada departament depèn de la càrrega docent
impartida pels professors que el componen i dʼacord amb la relació de
llocs de treball que recull lʼannex 3 de les normes de funcionament.
A més a més, i en relació amb el personal docent i investigador en lʼoficina
gestora “Gestió de Plantilles” es consignen les dotacions següents:
2. El crèdit necessari per la incorporació de nou personal docent i investigador la provisió del qual està prevista en concepte ampliació per al
curs 2008-2009, derivada de la implantació de nous cursos de títols oficials.
3. Dʼacord amb el que preveu la Llei 4/2007, de 12 dʼabril, i la normativa
que la desplega, el crèdit necessari per a possibilitar la incorporació al
cos de catedràtics dʼuniversitat dels titulars dʼuniversitat; al cos de titulars dʼuniversitat, dels titulars dʼescola 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.
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4. El crèdit necessari per al desplegament de la política del personal de docent i investigador contractat, prevista per a lʼexercici 2008 en compliment dels acords vigents derivats de la negociació laboral.
5. El crèdit necessari per a atendre la cobertura del venciment temporal
dels complements retributius associats a lʼantiguitat, els mèrits docents,
de productivitat investigadora i conceptes de productivitat aplicats dʼacord amb la normativa aprovada pel Consell Social i en el marc del Decret 174/2002 de la Generalitat Valenciana sobre complements
autonòmics.
6. La previsió de contractes temporals de substitució per malaltia, llicències o reforç dʼactivitat.
Personal dʼadministració i serveis:
7. En cada oficina gestora, la relació de llocs de treball dʼadministració i
serveis vigent en el centre de treball corresponent i que recull lʼannex 3
de les normes de funcionament.
8. El crèdit necessari per al desenvolupament de la política del personal
dʼadministració i serveis que es preveu per a lʼexercici 2009 en compliment dels acords vigents derivats de la negociació laboral.
9. El crèdit necessari per a atendre el reconeixement de lʼantiguitat i els
conceptes de productivitat derivades de la política salarial en vigor.
10. La previsió de contractes temporals de substitució per malaltia, llicències o reforç dʼactivitat.
Lʼarticle 23 del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana
per al 2009 determina les normes generals del règim retributiu del sector públic valencià; en aquest sentit, atès que la Universitat Politècnica de València
sʼinclou dins dʼaquest sector, les retribucions de lʼexercici del 2009 sʼhauran
dʼajustar al que determine la llei pressupostària en vigor.
Per aquesta raó, la projecció en valor anual de les magnituds prevista anteriorment sʼactualitzarà dʼacord amb les normes següents:

MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2008-2009 171

· 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 lʼ1,00% de la
massa salarial anual.
A més, la dotació del capítol de despeses de personal per a lʼexercici 2009 inclou:

·

La dotació dʼuna aportació a un fons de pensions del personal de la UPV
per un import del 0,50% de la massa salarial.

· La previsió de les despeses socials derivades dels càlculs efectuats en la
totalitat dels apartats anteriors.

6.4.2. Despeses de funcionament, transferències i inversions menors
Lʼassignació de despeses de funcionament, transferències corrents i inversions menors en el pressupost 2009 té la variació següent per tipus dʼunitat:

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA. PRESSUPOST 2009. PRESSUPOST DE DESPESES
CONCEPTES DE DESPESES

P. BASE 2008

PR. INICIAL 2009

%Variació 2009/2008

9.754.110,68

9.691.019,38

-0,6%

21.042.471,82

22.707.544,26

7,9%

9.240.789,74

7.617.598,60

-17,6%

2.4. Serveis generals

24.678.863,74

22.868.920,55

-7,3%

Total

64.716.235,98

62.885.082,79

-2,8%

2.1. Despeses de funcionament, inversions menors u. acadèmiques
2.2. Despeses de funcionament, inversions menors programes millora docent
i I+D+i
2.3. Despeses de funcionament, inversions menors govern i programes d’acció social i cultural

Els apartats següents descriuen els criteris i les circumstàncies que expliquen
les variacions de cadascuna dʼaquestes agrupacions dʼoficines gestores del
pressupost de despeses corrents de la UPV per al 2009.

6.4.2.1. Despeses de funcionament i inversions menors de les unitats acadèmiques
La variació del -0,65% de les unitats acadèmiques integra la variació de
-3,52% de les despeses corrents del pressupost agregat dʼactivitat i resultats
assignat a centres docents, un -3,41% del pressupost dʼactivitat assignat als
departaments i un 11,07% del pressupost dʼactivitat de les estructures de
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I+D+i; hi hem dʼafegir una variació del 29,89% del pressupost assignat a lʼactivitat de postgrau oficial que en aquest exercici incorpora plenament el funcionament dʼestructura docent completa. La variació del pressupost per
resultats de I+D+i als departaments i estructures de I+D+i és del 9,84%.
El sistema dʼassignació de recursos per a les unitats acadèmiques inclòs en
el pressupost 2009 manté lʼestructura i sistemàtica de lʼexercici 2008, i permet
distingir entre els recursos que sʼassignen als centres, als departaments i a les
estructures de I+D+i per activitat dels assignats per reconeixement de resultats. Els primers es distribueixen a partir dʼindicadors dʼactivitat, i els segons,
a partir dʼindicadors de resultats.
Els indicadors dʼactivitat utilitzats són els següents:

· Centres:
· Crèdits matriculats pels alumnes en assignatures dels plans dʼestudi del
centre (Cmat).

· Nombre dʼalumnes matriculats al centre (Al).
· Crèdits impartits pels professors de classes teòriques i pràctiques en les assignatures dels plans dʼestudi 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 dʼexperimentalitat de les pràctiques de laboratori o camp (Exp).
· Estructures de I+D+i
· Valors mínims de VIAIP oficial 2006.
Els indicadors de resultats utilitzats són els següents:

· Resultats docents (centres):
· TRDA: taxa de rendiment discent dels alumnes
· TRDG: taxa de rendiment discent dels graduats
· TABAN: taxa dʼabandonament dels estudis
· TAD2: taxa dʼadmissió en 1a i 2a preferència
· ISAD: índex de satisfacció dels alumnes per la docència rebuda
· TME: índex de mesos dʼintercanvi dʼalumnes en programes internacionals
· PEM: taxa dʼalumnes que fan pràctiques en empreses
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· Resultats de I+D+i (departaments i estructures dʼI+D+i):
· VIAIP: valor oficial de lʼíndex dʼactivitat investigadora de la UPV obtingut el
2006.
El pressupost assignat per activitat als centres es determina dʼacord amb lʼexpressió següent:
Pres.Ac.Cen = 18.582,21+ 0,26*Cmat.ICAdm +18,63*Al + 8,03*CimpC + 20,27*CimpL

On el cost de CimpL és el cost assignat per crèdit impartit en funció del coeficient dʼexperimentalitat de pràctiques.
El pressupost assignat per activitat als departaments es determina dʼacord
amb lʼexpressió següent:
Pres.Ac.Dep = 11.511,74 + 46,04*CimpD +16,99*Exp·CimpL

El pressupost assignat per activitat a les estructures de I+D+i es determina dʼacord amb els criteris següents:

· 5.168,97 € si VIAIP 2007 > 400 punts
· 10.337,85 € si VIAIP 2007 > 1.500 punts
El pressupost assignat per reconeixement de resultats als centres es determina mitjançant repartiment proporcional dʼacord amb lʼexpressió següent:
Pr. Resultats Centres. = Pres.Act.0,066 !(TRDA + TRDE + TABAN+ TAD2 +ISAD + TME +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 6,60% sobre
el pressupost dʼactivitat del centre).
El pressupost assignat per reconeixement de resultats en els departaments i
les estructures de I+D+i es determina dʼacord amb lʼexpressió següent:
Pr.Resultat Unitats I+D+i = VIAIPi / Σ VIAPi
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La contribució relativa de cada unitat gestora de I+D+i (departaments, instituts
universitaris i EPI) es calcula respecte al total de la UPV.
La dotació per a pressupost dʼactivitat de la docència de postgrau oficial serà
de 503.162,46 € per al 2009. Per a distribuir aquesta dotació global entre els
diferents màsters sʼaplica lʼexpressió següent:
Pres.Ac.Màsters = 1.319,35 + 53,94·CimpM+16,92·Exp·CimpL

On:

· 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 dʼexperimentalitat de les pràctiques de laboratori del
màster, obtinguts com a mitjana ponderada de lʼexperimentalitat dels departaments que imparteixen les assignatures corresponents.
Al final de la memòria sʼincorporen els quadres que mostren lʼaplicació dels criteris assenyalats als centres, els departaments, les estructures dʼI+D+i i postgrau oficial.

6.4.2.2. Despeses de programes de millora docent i I+D+i
Lʼassignació de recursos del pressupost del 2009 a programes de suport a la
millora docent i dʼinvestigació, desenvolupament tecnològic i innovació creix
en termes agregats un 7,9%, i aquest creixement es deu exclusivament a
lʼampliació del finançament extern del Ministeri dʼEducació i Ciència, per als
programes dʼintercanvi acadèmic, que com sʼha detallat en lʼapartat dʼingressos passa de 3.175.272,00 € a 5.343.552,00 €, amb un creixement del
68,29%.
La resta de programes estructurals de suport a la millora docent i I+D+i es
manté íntegrament en els mateixos imports que lʼexercici 2008.

6.4.2.3. Despeses de govern universitari i programes d’acció social i cultural
Dʼacord amb el criteri dʼelaboració aprovat, els crèdits assignats a les oficines
gestores i que corresponen a les àrees de Govern Universitari i Programes
dʼAcció Social i Cultural sʼhan pressupostat amb una reducció del 5% sobre els
nivells assignats en el pressupost inicial del 2008. A aquesta actualització sʼha
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afegit la supressió dels crèdits assignats a aquesta àrea el 2008, per a la celebració del Programa UPV 40 anys.
El pressupost dels programes dʼacció social han mantingut el mateix import
que el consignat en lʼexercici 2008.

6.4.2.4. Despeses de serveis generals
El pressupost per a lʼexercici 2009 de la despesa dels serveis generals de la
Universitat sʼaté al criteri de reducció del 5%. Sʼexceptuen les despeses de
manteniment i les necessàries per al funcionament de lʼàrea TIC de la UPV,
que afronta lʼexercici pròxim la implantació del projecte dʼadministració electrònica.
El pressupost 2009 tampoc preveu dotació per al programa DERD, el qual ha
de finalitzar la inversió el 2009 tal com sʼhavia previst.
Dʼacord amb això, lʼestimació de necessitats de crèdit pressupostari per a les
oficines gestores de Manteniment i Serveis Generals és la següent:

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA. PRESSUPOST 2009. PRESSUPOST DE DESPESES
CONCEPTE DE DESPESES
Serveis generals
Tributs
Arrendaments
Reparació i conservació
Subministrament elèctric, gas, aigua, etc.
Telèfon, correu i altres serveis de transport

PR. INICIAL 2009

Variació
2009/2008

%Variació
2009/2008

20.348.863,74 19.331.420,55

-1.017.443,19

-5,0%

P. BASE 2008
8.085,83

7.681,54

-404,29

-5,0%

282.467,77

268.344,38

-14.123,39

-5,0%

65.382,79

62.113,65

-3.269,14

-5,0%

7.416.618,03

7.045.787,13

-370.830,90

-5,0%

889.824,63

845.333,40

-44.491,23

-5,0%

Neteja, seguretat i altres tasques fetes per
10.500.547,70

9.975.520,31

-525.027,38

-5,0%

Assegurances

524.812,52

498.571,89

-26.240,63

-5,0%

Material dʼoficina, fotocòpies i altres compres

194.032,05

184.330,45

-9.701,60

-5,0%

Despeses diverses

284.669,99

270.436,49

-14.233,50

-5,0%

empreses

Despeses viatges, gestió i indemnitzacions
Inversions menors
Manteniment
Programa DERD

80.377,53

76.358,65

-4.018,88

-5,0%

102.044,90

96.942,66

-5.102,25

-5,0%

3.550.000,00

3.537.500,00

-12.500,00

-0,4%

780.000,00

0,00

-780.000,00

-100,0%
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6.4.3. Despeses d’inversions en infraestructures
Com en exercicis anteriors, les dotacions de despeses destinades a lʼexecució de la programació de la inversió en infraestructures es determinen mitjançant lʼagregació de lʼimport de tres conceptes:

· Previsió per al pagament dels certificats dʼobres que hi ha en execució.
· Previsió per al pagament dels certificats derivats de les necessitats del
programa dʼinversions RAM i dʼequipament general, a conseqüència de
lʼentrada en servei de nous espais docents, dʼinvestigació i de serveis.

· Previsió per al pagament dels certificats dʼobres derivades de lʼaplicació
del Programa dʼinfraestructures de la UPV 2008-2011.
La informació que conté el quadre adjunt final mostra la informació detallada
del Programa dʼinfraestructures 2008-2011, i que les necessitats pressupostàries de pagament, que es deriven de lʼexecució de lʼobres en curs i programades dʼinfraestructures docents, dʼinvestigació i de reposició, ampliació i
millora, estimades fins a la finalització de lʼexercici 2009 ascendeixen a
52.441.496,92 €.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA. RESUM D’INVERSIONS PROGRAMADES/EXECUTAT 31.12.2007,
AVANÇ D’EXECUCIÓ 2008 I PROGRAMADES 2009/2011
IMPORT
PROJECTE

PREVISIÓ TOTAL
CERTIFICADA EL
31.12.2008

ANUALITAT
LIQUIDABLE 2008

ANUALITAT
2009

2.820.000,00

2.227.225,25

2.227.225,25

592.774,75

i ampliació ETSA/ETSECCP

20.619.462,50 16.397.913,98

5.757.103,77

2.221.548,52

2.000.000,00

Remodelació complex FBA

38.815.151,31 14.114.096,33

5.507.344,62

7.220.632,63

7.000.000,00 10.480.422,35

Biblioteca EPSG

11.681.146,87

7.906.217,92

2.879.498,92

3.192.031,08

Agrària

1.864.527,16

345.454,40

0,00

1.519.072,76

Sala de lectura ADE/Cartografia

1.352.738,41

1.134.725,12

94.157,11

218.013,29

20.246.305,67

2.131.152,05

2.131.152,05

7.218.077,18

7.200.000,00

3.697.076,44

20.545.694,29

5.056.769,61

5.056.769,61

5.488.924,68

5.000.000,00

5.000.000,00

2.390.950,50

100.000,00

100.000,00

1.198.491,75

692.458,75

400.000,00

PROJECTE

ANUALITAT
2010

ANUALITAT
2011-següents

Projectes en execució
Obres condicionament i finalització
ADE
Fase II ETSA

582.897,87

Reforma Departament Mecanització

Nova seu ETSMRE
Ampliació ETSET, Idiomes, C. Llengües
i Aparcament
Nau industrial i reforma granja Dep.
Ciència Animal
Totals obres docents en execució

120.335.976,71 49.413.554,66 23.753.251,33 28.869.566,64 22.475.356,62 19.577.498,79
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Projectes, urbanització, equipaments i obres menors
Aparcament FBA

14.339.239,47 14.339.239,47

5.180.901,99

0,00

RAM reformes i obres menors

20.226.419,62

8.226.419,62

8.226.419,62

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

Equipament

11.606.921,73

3.000.000,00

3.000.000,00

2.606.921,73

3.000.000,00

3.000.000,00

Projectes i d. obres

11.055.145,51

3.080.157,18

3.000.000,00

2.055.145,51

3.000.000,00

3.000.000,00

Totals RAM, equipament,
assistències tècniques, etc.

57.227.726,33 28.645.816,27 19.407.321,61

8.662.067,24 10.000.000,00 10.000.000,00

Obres pendents de licitació
Edifici fase 5 ETSECCP

5.500.000,00

0,00

1.000.000,00

2.750.000,00

1.750.000,00

Laboratoris docents E. Aeronàutica

7.800.000,00

0,00

1.500.000,00

3.900.000,00

2.400.000,00

Actuació ETSEI edifici 5 D

2.160.000,00

0,00

1.000.000,00

1.080.000,00

80.000,00

Actuació ETSEI edifici 5 L

4.500.000,00

0,00

500.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Actuació ETSEI edifici 5 I

5.700.000,00

0,00

0,00

0,00

5.700.000,00

Actuació DSIC/ETSGE

3.600.000,00

0,00

100.000,00

2.000.000,00

1.600.000,00

600.000,00

0,00

100.000,00

400.000,00

100.000,00

7.000.000,00

0,00

500.000,00

3.500.000,00

3.000.000,00

36.860.000,00

0,00

Rehabilitació Alqueria de Bola
Pavelló esportiu i multiús EPSA
Totals obres en projecte
de caràcter DOCENT

4.700.000,00 15.630.000,00 16.630.000,00

Totals generals infraestructures
DOCENTS I GENERALS

43.160.572,94 42.231.633,88 48.105.356,62 46.207.498,79

214.423.703,04

Projectes en execució
Laboratori de Microscòpia Electrònica

1.707.609,57

1.573.095,53

404.309,14

134.514,04

Reforma edifici 9B. Empreses

1.685.499,61

1.393.739,39

1.393.739,39

147.819,87

15.000.000,00

0,00

1.500.000,00

8.000.000,00

5.500.000,00

5.100.000,00

0,00

2.000.000,00

2.100.000,00

1.000.000,00

Complex CIMET
Departament IC i ICITEC
Edifici laboratoris nanofotònica

14.015.054,15

1.224.928,45

310.074,83

Edifici IDI 3a fase

33.848.618,09 25.280.140,09 11.144.939,86

6.117.454,30

Totals obres en curs I+D+i

71.356.781,42 38.005.186,20 14.167.916,84 10.209.863,04 10.100.000,00

6.500.000,00

14.167.916,84 10.209.863,04 10.100.000,00

6.500.000,00

9.758.211,19

Totals generals DESPESES
infraestructures I+D+i

71.356.781,42

Totals generals
DESPESES INFRAESTRUCTURES

285.780.484,46

57.328.489,78 52.441.496,92 58.205.356,62 52.707.498,79

6.4.4. Despeses i passius financers
El pressupost de la UPV per al 2009 preveu la dotació de crèdits per un import de 10.571.048,33 € per a atendre despeses financeres, i de 2.509.280,34
€ per a atendre amortitzacions, derivades totes dues de les emissions de bons
i préstecs en vigor, efectuades durant els exercicis 1996 a 2004, en aplicació
dels programes pluriennals dʼinversió de la Generalitat Valenciana, com també
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les despeses de finançament de la tresoreria induïdes pel Conveni de col·laboració entre la Conselleria dʼEducació i la Universitat Politècnica de València per al finançament de despeses corrents i dʼinversió de 26 de maig de
2008.

Finalment, es destinen 2.472.524,62 € per a finançar lʼanualitat 2009 de lʼamortització de les bestretes reintegrables concedides per lʼAdministració General de lʼEstat per al finançament dʼequipament científic i dʼinfraestructures de
parcs científics.

7

RELACIONS
INTERNACIONALS

180 RELACIONS INTERNACIONALS
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7.1. OFICINA D’ACCIÓ INTERNACIONAL
La Universitat Politècnica de València (UPV) desenvolupa des de fa més dʼuna
dècada una intensa labor internacional a través de lʼOficina dʼAcció Internacional (OAI), que pertany al Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació, 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 dʼun nou model dʼuniversitat
oberta al món global, sense fronteres. En els últims anys hem realitzat una
forta aposta per tenir una presència internacional activa, i fomentar una mobilitat del professorat creixent per a realitzar els programes de postgrau i títols
propis.
LʼOficina dʼAcció Internacional està oberta a les iniciatives de la comunitat universitària de la UPV i és receptora 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 sʼintegra lʼOAI, han rebut
el Segell Compromís cap a lʼExcel·lència Europea 200+ pel seu sistema de
gestió, atorgat pel Club Excel·lència en Gestió per acord de col·laboració vigent
amb lʼAgència Nacional dʼAvaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA).
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LʼOficina dʼAcció Internacional té com a objectiu propiciar el desenvolupament de convenis amb altres institucions internacionals per a posar en
marxa programes de postgrau i títols propis per conveni amb institucions
estrangeres.

7.1.1. Activitats de l’Oficina d’Acció Internacional
7.1.1.1. Professorat i/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 en la formulació dʼacords marc i específics amb institucions estrangeres.
• Donar suport al professorat de la UPV que
realitze activitats en
altres països amb la
gestió administrativa,
logística i econòmica
dels programes de
postgrau o títols propis, que sʼimparteixen
en col·laboració amb
institucions estrangeres.
• Gestionar i col·laborar
amb professors i investigadors (espanyols o estrangers) en la
formulació i seguiment
dels projectes resultants de convocatòries dʼadministracions espanyoles, com
són PCI, AZAHAR, ARAUCARIA, CYTED, etc.; i de lʼAdministració de la Unió
Europea, com ara ERASMUS MUNDUS, TEMPUS, E-LEARNING, ASIALINK i altres.

7.1.1.2. Alumnes
• Difondre els programes de beques dʼestudi de diverses institucions per a la
formació a la UPV dʼestudiants internacionals (beques MAE/AECID, Alban,
Tordesillas, Beques Bancaixa, Carolina).
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• Atendre estudiants internacionals de doctorats, màster i/o especialista universitari o professional que estiguen en algun programa de beques i/o en
programes sota conveni.
• Facilitar les estades dʼinvestigació i/o docència dʼalumnes estrangers que realitzen programes sota conveni.

7.1.1.3. Institucions
• Atendre les visites institucionals internacionals en temes relacionats amb lʼestabliment de programes conjunts.
• Preparar visites institucionals i internacionals amb lʼobjectiu de desenvolupar nous vincles entre la UPV i institucions estrangeres en temes dʼinterès
comú.
• Participar en associacions i fòrums internacionals dʼàmbit acadèmic: Columbus, ASIBEI, AUIP, Tordesillas, UNIMED, EMUNI, entre altres.
• Buscar fonts de finançament per a les activitats per conveni.
• Assessorar, gestionar i
revisar convenis amb
institucions estrangeres: acords marc i específics.

7.1.2. Àmbits d’actuació
En lʼactualitat coordinem
projectes de formació,
investigació i intercanvi i
altres en la major part
de Llatinoamèrica, Angola, Algèria, Egipte,
Estats Units, lʼÍndia, Jordània, el Kazakhstan, el Marroc, Moçambic, República Democràtica del Congo, Síria, Tunísia, Ucraïna, Uzbekistan i la Unió
Europea.

7.1.3. Programes
La Universitat Politècnica de València durant els anys 2005-2009 ha iniciat i
desenvolupat diversos programes acadèmics en conveni amb institucions locals dʼaltres països. El professorat de la UPV sʼha desplaçat per a impartir
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classe a alumnat dʼinstitucions de països com ara lʼArgentina, Bolívia, Colòmbia, Cuba, Equador, Jordània, Mèxic, el Perú, Portugal, la República Dominicana,Veneçuela i Xile. (Les activitats amb Colòmbia i Cuba es gestionaren a
lʼOficina dʼAcció Internacional des dʼagost de 2008; anteriorment estaven sota
la competència dʼun altre vicerectorat.)
Aquestes activitats es gestionen administrativament des de lʼOficina dʼAcció
Internacional. A més, sʼha continuat donant suport a la coordinació dʼuns 32
programes de doctorat iniciats en anys anteriors lʼalumnat dels quals es troba
en la fase dʼelaboració de treballs dʼinvestigació o tesis doctorals.
Els programes desenvolupats al llarg dʼaquest període 2005-2009 han sigut:
ARGENTINA:
• Doctorat en Tecnologia dels Aliments, 2a edició
• Doctorat i Especialista en Innovació, Desenvolupament Territorial i
Competitivitat
• 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
• Programa de Postgrau en Mètodes i Tècniques del Disseny Industrial
i Gràfic
• Cursos en Mètodes i Tècniques del Disseny Industrial i Gràfic
BOLÍVIA:
• Doctorat en Gestió i Ciències Polítiques del Comerç Internacional
• Màster Universitari Internacional en Direcció i Planificació del Comerç
Exterior de lʼEmpresa, 2a, 3a i 4a edicions
COLÒMBIA:
• Màster Universitari en Automàtica i Informàtica Industrial
• Especialista Universitari en Gestió i Control de la Qualitat, 3a i 4a edicions
• Especialista Universitari i Professional en Gestió dʼEmpreses (15 edicions)
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• Especialista Universitari en Gerència de lʼEnergia Elèctrica
• Especialista Universitari en Enginyeria de la Taxació i Valoració
EQUADOR:
• Especialista Universitari en Desenvolupament Endogen i Cooperació
Internacional, 1a i 2a edicions
• Doctorat en Comerç Exterior
• Seminari Ecoeficiència dels Productes Industrials
• Màster Universitari en Estadística i Optimització
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
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• Curs Avançat de Valoració dʼActius. 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 dʼHospitals 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
lʼAnimació
• Doctorat en Arts Visuals i Intermèdia
• Doctorat en Mètodes i Tècniques del Disseny Industrial i Gràfic
• Doctorat en el Dibuix i les seues Tècniques dʼExpressió, 1a i 2a edicions

REPÚBLICA DOMINICANA:
• Doctorat en Matemàtiques Multidisciplinàries
• Especialista Universitari en Logística i Cadena de Subministrament
URUGUAI:
• Cursos de formació específica, com ara Client Intern, Gestió de la
Qualitat, Gerència Comercial, Gestió de la Qualitat en la Salut, Gestió de la Qualitat en la Pràctica
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• Cursos dʼEstiu, V edició
• Escola Internacional dʼEstiu Promoció de la Salut
VENEÇUELA:
• Doctorat en Projectes dʼEnginyeria, 1a i 2a edicions
XILE:
• Doctorat en Projectes dʼEnginyeria

Hi ha 29 programes de postgrau encara vigents, que foren iniciats amb anterioritat al 2005 i que es desenvolupen a lʼArgentina, el Brasil, Colòmbia, Cuba,
Mèxic, Veneçuela i Xile. Els dits programes pertanyen a diferents àrees de coneixement, 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 Carreteres
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• Enginyeria de la Construcció
• Enginyeria Electrònica
• Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient
• Enginyeria Mecànica i de Materials
• Expressió Gràfica
• Fitomillorament i Biotecnologia Vegetal
• Gestió i Administració dʼEmpreses
• Gestió i Control de la Qualitat
• Matemàtica Aplicada
• Planificació i Gestió del Turisme
• Projectes dʼEnginyeria
• Sistemes Informàtics, Enginyeria de la Programació i Intel·ligència Artificial
• Taxació i Valoració dʼActius
• Tecnologia dʼAliments
• Tecnologies de la Informació
• Telecomunicacions
• Transports
• Urbanisme

7.1.4. Els nostres resultats
Com a dades més rellevants de lʼactivitat dels programes per conveni internacional a la UPV, període 2005-2009 podem destacar els següents:
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Alumnesmatriculats
matriculats
Alumnes
177

172

102
77

21

15

Xile

Veneçuela

República
Dominicana

Portugal

21

Perú

23

Mèxic

23

Jordània

Colòmbia

Bolívia

Argentina

24

Equador

61

Diplomes dʼEstudis Avançats (DEA)
Veneçuela
8

Xile
15

Argentina
43

República
Dominicana
1
Portugal
27

Brasil
2
Colòmbia
15

Mèxic
65

Tesis doctorals
Xile
2
Argentina
17

Mèxic
26

Colòmbia
14

Cuba
2

Desplaçamentsde
deprofessors
professors
Desplaçament

76

33
29
21
11

10

Veneçuela

República
Dominicana

Portugal

Perú

Mèxic

Colòmbia

Bolívia

Argentina

3

8

Xile

10
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Cas especial mereix lʼEspecialista Universitari i Professional en Gestió dʼEmpreses, que sʼimparteix en conveni amb
la Universitat de Santander (Bucaramanga) i Cucutá (Colòmbia) des de
2002 i que en el període 2005-2008
sʼhan portat a cap 15 edicions amb:
• 703 alumnes matriculats
• 60 desplaçaments de professors
Cal destacar la referència a les
ajudes que lʼOficina dʼAcció Internacional proporciona a lʼalumnat dels diferents programes
de doctorat que sota conveni
amb la UPV tenen diverses universitats estrangeres.
Aquestes ajudes, anomenades
Passanties, consisteixen en un
suport per a allotjament i/o manutenció per a lʼalumnat que
està pròxim a presentar el Diploma dʼEstudis Avançats (DEA) o en procés de
realitzar la defensa de la tesi doctoral.
Els resultats obtinguts en els anys 2008 i 2009 són:

18

63
3P
PASSANTIES
ASSANTIES
A
S AUTORITZADES
AUTORITZAD
DES

11

10

11
7

Xile

República
Dominicana

Perú

3

Mèxic

Cuba

Colòmbia

Argentina

3
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7.1.5. Programa de Cooperació Interuniversitària i Investigació Científica (PCI)
La Universitat Politècnica participa cada any amb nombroses sol·licituds a la
convocatòria de Cooperació Interuniversitària i Investigació Científica PCI de
lʼAgència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament que
es desenvolupa con tres àmbits dʼactuació: el Brasil, Iberoamèrica i el Mediterrani (Tunísia, Marroc, Egipte, Algèria i Jordània)
Brasil
• Concedits en la convocatòria 2005 per a realitzar-se el 2006, foren 3 projectes
• Influència dʼActivitats Antròpiques en Qualitat dʼAigües Costaneres i Estuarines, amb la Fundació Universitat Federal do Rio Grande, Brasil
• Aplicació dʼElectrodiàlisi al Tractament de Dissolucions Aquoses dʼIons
Metàl·lics i Compostos Inorgànics, amb la Universitat Federal do Rio
Grande do Sul, Brasil
• Interfícies Digitals en Art Contemporani, amb la Universitat Federal do
Rio Grande do Sul, Brasil
• Concedits en la convocatòria 2007 per a realitzar-se el 2008, foren 5 projectes
• Disseny i Implementació dʼun Marc per a lʼEspecialització i el Desenvolupament de Sistemes de Gestió dʼEmergències, amb la Universitat Federal de Rio de Janeiro, Brasil
• LʼEnsenyament i lʼAprenentatge de Llengües Assistits per Ordinador: Possibilitats Docents i Exemples de Bones Pràctiques, amb la Universitat
Estatal de Campinas, Brasil
• Integració de Tècniques de Modelització 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 Autocompactable 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
• Concedits en la convocatòria 2008 per a realitzar-se el 2009, foren 2 projectes
• Formació de RH en Biologia de Poblacions de Patògens Radiculars: el
Col·lapse del Meló com a Model
• Fotoestabilitat i Fototoxicitat de Fàrmacs i Anàlegs Derivats de la 1,4-Naftoquinona
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Iberoamèrica
• Concedits en la convocatòria 2005 per a realitzar-se el 2006, foren 6 PCI
• Especialista Universitari en Desenvolupament Endogen i Cooperació Internacional amb la Universitat Politècnica Salesiana, Equador
• Màster Universitari en Organització i Direcció dʼHospitals 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 del Valle del Monteagua, amb la Universitat Rafael Landívar, Guatemala
• Ús de Tubs Protectors amb Alta Capacitat de Condensació dʼAigua per
a Millora dʼEstabliments de Plantacions Forestals, amb la Universitat Nacional Agrària La Molina, Perú
• Gestió Eficient de Recursos Municipals a partir dʼÚs de Models de Simulació en Aigua i Sanejament, amb la Universitat Nacional de Formosa,
Argentina

• Concedits en la convocatòria 2006 per a realitzar-se el 2007, foren 8 PCI
• Caracterització de Fruits Tropicals dʼInterès Comercial, amb la Universitat Nacional de Colòmbia, Colòmbia
• Postgrau Doble Titulació en Desenvolupament Endogen i Cooperació Internacional, amb la Universitat Politècnica 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 del Valle del Monteagua, amb la Universi-
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tat Rafael Landívar, Guatemala
• Detecció i Caracterització dʼEspècies dʼOmicets Associats a Conreus
dʼExportació, amb la Universitat 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
• Acció dʼIntercanvi i Cooperació entre les Unitats de Vinculació dʼUniversitats Argentines i Espanyoles, amb la Universitat Nacional del Litoral,
Argentina
• Disseny de Programa de Mestratge i Doctorat a Distància Hispano-Veneçolana en Desenvolupament, Sostenibilitat i Ecodisseny, amb la Universitat de Los Andes, Veneçuela
• Concedits en la convocatòria 2007 per a realitzar-se el 2008, foren 11 PCI
• Projecte Conjunt dʼInvestigació: Grup dʼInvestigació per a la Planificació
i el Desenvolupament Territorial mitjançant la Transferència Tecnològica,
amb la Universitat de Los Andes, Veneçuela
• Estudis de lʼEstructura Poblacional, Patogenicitat i Control dʼEspècies de
Phytophtora Associades a Conreus dʼExportació de Guatemala, amb la
Universitat de San Carlos de Guatemala, Guatemala
• Utilització de Putzolanes Naturals en lʼElaboració de Prefabricats amb
Base Cimentera Destinats a la Construcció dʼHabitatges de Baix Cost,
amb la Universitat Nacional dʼEnginyeria, Perú
• Desenvolupament i Optimització de Processos Químics i Fotoquímics
Ambientalment Benignes per a la Degradació dʼEfluents 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 Centramericana, Hondures
• Sistemes Integrats de Qualitat i Medi Ambient, amb la Universitat de São
Paulo, Brasil
• Curs de Doctorat del Departament dʼEcosistemes, Agroforestals i Producció Vegetal, amb la Universitat Nacional de San Martín, Perú
• Màster Universitari en Tècniques i Gestió Mediambientals, amb la Universitat Nacional Federico Villareal, 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 Estatal de Campinas,
Brasil
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• Accions Formatives de Suport a la Infraestructura dʼInvestigació, amb la
Universitat de Pinar del Río, Cuba
• Concedits en la convocatòria 2008 per a realitzar-se el 2009, foren 9 PCI
• Utilització de Putzolanes Naturals en lʼElaboració de Prefabricats amb
Base Cimentera Destinats a la Construcció dʼHabitatges de Baix Cost
• Desenvolupament i Optimització de Processos Químics i Fotoquímics
Ambientalment Benignes per a la Degradació dʼEfluents Aquosos Industrials. Avaluació de la Biodegradabilitat dels Productes de Reacció
• Control Automàtic de Processos Biotecnològics Multisubstrat
• Detecció i Diagnòstic dʼErrors, Supervisió i Control de la Qualitat en la Indústria de la Carn i el Lacti
• Biomet – Metodologia per a lʼAprofitament Energètic de la Biomassa a
Cuba
• Mestratge Centramericà en Conservació i Gestió del Patrimoni Cultural
per al Desenvolupament
• Programa de Doctorat Col·laboratiu en Tecnologies Energètiques
• Planificació de la Producció sense Pèrdues en la Indústria de la Construcció
• Laboratori dʼInvestigacions i Postgrau dʼÚltima Generació en Informàtica
Industrial i Automatització a lʼInstitut Superior Politècnic José Antonio
Echeverría de Cuba

Mediterrani
• Concedits en la convocatòria 2005 per a realitzar-se el 2006, foren 4 PCI
• Elaboració i Caracterització de Capes Fines dʼÒxid de Zinc per a Aplicacions Optoelectròniques, amb la Facultat de Ciències i Tècniques, Marroc
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• 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 i Tècniques de la Universitat de Tànger,
Marroc
• Desenvolupament i Turisme Sostenible, amb lʼEscola Nacional dʼArquitectura, Marroc
• Concedits en la convocatòria 2006 per a realitzar-se el 2007, foren 6 PCI
• Virosi i Bacteriosi en Conreu de Tomaca i Pimentó, amb lʼInstitut Superior dʼEnsenyaments i Investigacions Agrícoles, Tunísia
• Caracterització de Monosporascus Cannonballus Patogen del Conreu
del Meló dʼAlger a Tunísia, amb lʼInstitut Superior dʼEnsenyaments i Investigacions Agrícoles, Tunísia
• Preparació i Caracterització de Nanoestructures Imbricades dʼÒxids Ternaris, amb la Facultat de Ciències i Tècniques, Marroc
• Aplicació de Tècniques de Mineria de Dades al Desenvolupament Sostenible de Zona Costanera de Nador, amb lʼEscola Nacional Forestal
dʼEnginyers, Marroc
• Projecte AGDAL: Estudis i Propostes Mediambientals, Paisatgístiques i
Arquitectòniques en Terres Altes de Yagour, amb la Universitat Cadi
Ayyad, Marroc
• Sistema de Recuperació de Respostes Araest, amb lʼEscola Nacional de
Ciències Aplicades, Marroc
• Concedits en la convocatòria 2007 per a realitzar-se el 2008, foren 6 PCI
• Sistema de Cerca de Respostes Intel·ligents Basat en Agents, amb lʼEscola Mohammadia dʼEnginyers, Marroc
• Control Acústic mitjançant Cristalls Fonònics, amb la Universitat Ain
Shams, Egipte
• Virosi i Bacteriosi en el Conreu de la Tomaca i Pimientó de Tunísia:
Diagnòstic i Prevenció, amb lʼInstitut Superior dʼEnsenyaments i Investigacions Agrícoles, Tunísia
• Síntesi de Pel·lícules Delgades dʼÒxid de Titani Mesoporós per a Aplicacions Fotocatalítiques, amb la Central Metallurgical Research Development Institute, Egipte
• Actualització de la Capacitació de Personal Investigador per a Consolidar un Laboratori de Biologia Molecular que Permet lʼÚs Eficient de lʼAgrodiversitat Hortícola, amb la Universitat de Tiaret, Algèria
• Estudi de la Corrosió de Materials Soldats en la Indústria de lʼÀcid Fosfòric, amb la Universitat Mohamed V. Rabat, Marroc
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• Concedits en la convocatòria 2008 per a realitzar-se el 2009, foren 10 PCI
• Preparació de Cèl·lules Solars Híbrides Mitjançant Tècniques Electroquímiques de Baixa Temperatura
• Contribució al Desenvolupament de la Indústria de Fosfats al Marroc:
Corrosió dels Materials Soldats en Medis Fosfòrics
• Estudi Fenotípic dʼAïllats Tunesians i Espanyols de Monosporascus Cannonballus i Avaluació de Fungicides in Vitro
• Application des Procedes Membranaires au Traitement des Rejets Textiles
• Answer Extraction for Definition Questions in Arabic
• Termografia i Documentació 3D del Djin Block Número 9 a Petra
• Disseny i Implementació de Programes dʼInterpretació del Patrimoni per
al Guia Turístic
• Metodologia de Congelació de Semen de Conillo per a la Conservació de
Races Locals Egípcies
• Inhibition of Chloroplast and Plasma Membrane Proton Pumping Atpases
by Water Stress
• Actualització de la Capacitació de Personal Investigador per a Consolidar un Laboratori de Biologia Molecular que Permet lʼÚs Eficient de lʼAgrodiversitat Hortícola
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7.1.6. Xarxes universitàries
La Universitat Politècnica de València al llarg del temps sʼha adherit a diferents
xarxes internacionals en lʼàmbit de lʼeducació superior:
• ASIBEI: Associació Iberoamericana dʼInstitucions dʼEnsenyament de lʼEnginyeria
• AUIP: Associació Universitària Iberoamericana de Postgrau
• COLUMBUS: Xarxa dʼUniversitats dʼAmèrica Llatina i Europa
• CONAMEC: Consortium for North American Higher Education Collaboration
• EMUNI: Euro – Mediterranean University
• EUA: European University Association
• GRUPO TORDESILLAS
• LACCEI: Latin American and Caribbean Consortium of Engineering Institutions
• Xarxa dʼUniversitats Joan Lluís Vives
• redUniRSE: Xarxa Iberoamericana dʼUniversitats per la Responsabilitat Social Empresarial
• XARXA MAGALHÃES
• SANTANDER GROUP
• UNIMED: Unió dʼUniversitats del Mediterrani

7.1.7. Convocatòria oberta i permanent de projectes de cooperació espanyola AECID
AECID
• I Seminari Avançat del Programa AZAHAR sobre Formació Integral per
a la Gestió Turística de Recursos Naturals i Culturals; Petra
• II Seminari Avançat del Programa AZAHAR sobre Formació Integral per a la
Gestió Turística de Recursos Naturals
i Culturals; Petra
• Implementació de Nous Mètodes de Documentació i Registre Fotogramètric Digital per a la Protecció i Posada en Valor
del Patrimoni Monumental Mexicà
• Cooperació al Desenvolupament Cultural i Formatiu per a la Posada en
Valor de les Piràmides Preincaiques
de lʼEquador
• Diàlegs en la Intempèrie: Enfocaments
sobre Fotografia Contemporània
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I Trobada Hispano-Colombiana dʼInvestigadors en Enginyeria i Ciències Aplicades i Gestors de Relacions Universitat-Empresa
Concert per la Interculturalitat. Promoció dels Valors Culturals Comunitaris i
Nacionals a través de la Formació Folklòrica Musical de Joves al Perú

7.1.8. Projectes europeus
7.1.7.1. Tempus
Durant el període 2005–2009 sʼhan desenvolupat els Tempus següents:
• Facilitating the Introduction of a
Credit System Compliant with
the European Credit Transfer
System in Uzbekistan, Uzbekistan
• Master Degree Programme in
Telecommunication Informatics,
amb la Siberian State University
of Telecomunication 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
dʼUdine, Itàlia
• Biomedical Centre of Excellence, amb la Universitat de Heidelberg, Jordània
• New Curriculum in Automotive Pollution Control, amb la Reial Escola Tècnica
Superior-Kungliga Tekniska Högskolan, Egipte

7.1.7.2. Asia – Link
Quant als projectes dʼAsia-Link,
durant el període 2005-2009 se
nʼhan desenvolupat els següents:
• Capacity building and establishing new Master on mobile, wireless and Internet
Technologies; Xina
• On-International Operation
Management; Xina
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7.1.9. Altres projectes
Durant el període 2005-2009 la Universitat Politècnica de València ha coordinat sis projectes i nʼha participat com a soci en uns altres deu. A més, sʼhan portat a cap els projectes següents:
Leonardo
• Dissemination and Further Development of the Net
• European New Education on Smart Systems
Sòcrates
• Reference Pont for Electrical and Information Engineering
Erasmus Mundus
• VINTAGE, International Master of Science, Vine, Wine and Terroir Management (Partner)
• IMMSSET, Master in Materials and Sensor System for Environmental
Technologies (Coordinator)
Erasmus Mundus External Cooperation Window (Partner)
• Euro Brazilian Window I (Brasil)
• Euro Brazilian Window II (Brasil)
• Mundus 17 (Brasil, Uruguai i Paraguai)
• ARBOPEUE (Argentina, Bolívia i Perú)
• LISUM (Xina)
ALFA
• La UPV coordina sis projectes i participa com a soci en uns altres deu
Heritage IV
• ATHENA: Ancient Theatres

Enhancement

for

New Actualities
MED 2008
• SUSTOMED: Creation of
an Observatory of Sustainability in the Mediterranean Basin
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Amb relació a la mobilitat dʼalumnes i professorat que sʼha portat a cap el 2008,
seʼn tenen les dades següents:
• Mobilitat de professors UPV a lʼestranger pels programes TEMPUS,
ALFA i ASIA-LINK han sigut 147
• Mobilitat de professors estrangers a la UPV pels programes TEMPUS,
ALFA i ASIA-LINK han sigut 111
• Mobilitat dʼestudiants UPV a lʼestranger sota els programes TEMPUS,
ALFA i ASIA-LINK han sigut 25
• Mobilitat dʼestudiants estrangers a la UPV sota els programes TEMPUS,
ALFA i ASIA-LINK han sigut 46

7.1.10. Projectes iberoamericans
CYTED
• Foment de la Gestió Sostenible de lʼAigua a la Ciutat
• Residus Agroindustrials: Font Sostenible de Materials de
Construcció
• Tècniques Sostenibles de Distribució
de Plaguicides
• Disseny i Desenvolupament

dʼAplica-

cions Basades en
Xarxes de Sensors

7.1.11. Beques
Un dels serveis que presta lʼOAI és el suport a lʼalumnat estranger potencial
que vol cursar un programa de postgrau a la Universitat Politècnica de València en la formulació i validació de sol·licituds de beques a les autoritats i organismes finançadors, tant nacionals com internacionals. LʼOAI 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.
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També, des de lʼOAI, es gestionen, si és el cas, convocatòries pròpies de la
Universitat Politècnica de València per a ajudes per a cursar programes de
doctorat i estudis de màster universitari conduent a doctorat.
A continuació sʼexposen dades relatives dʼaquesta activitat.
2005-2006
• 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
2006-2007
• AGÈNCIA ESPANYOLA DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AECI
• 2 beques noves
• 16 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
• 2 beques de renovació
• AJUDA A MATRÍCULA 3r CICLE
• 69 ajudes de doctorat
• 25 ajudes de màster
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2007-2008
• 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
• AJUDA A MATRÍCULA 3r CICLE
• 37 ajudes de doctorat
• 48 ajudes de màster
2008-2009
• AGÈNCIA ESPANYOLA DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER AL
DESENVOLUPAMENT AECID
• 22 beques noves
• 7 beques de renovació
• PROGRAMA ALBAN
• 5 beques de renovació
• FUNDACIÓ CAROLINA
• 2 beques noves
• 6 beques de renovació
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7.1.12. Informació d’utilitat per a alumnat estranger que desitja estudiar a la UPV
7.1.12.1. Estudiar a la Universitat Politècnica de València
• Els estudiants espanyols o estrangers que desitgen ingressar a la UPV per
a realitzar els estudis de grau, poden adreçar-se al Servei dʼAlumnat
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 lʼestudiant, ja siga nacional o internacional, el que desitja és realitzar cursos de postgrau a la UPV (títols propis) ha dʼadreçar-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

• Si lʼestudiant desitja realitzar un postgrau (màster o doctorat) pot trobar tota
la informació que necessita a <http://www.upv.es/postgradooficial> o a
<http://www.upv.es/entidades/SA/> en lʼapartat dʼEstudis Oficials de Postgrau. A/e: <sealu@upvnet.upv.es>.

7.1.11.2. Estudiants d’intercanvi
LʼOficina de Programes Internacionals dʼIntercanvi (OPII) dóna suport a la realització dʼactivitats docents amb universitats estrangeres i gestiona els programes dʼintercanvi acadèmic amb universitats de tot el món.
• Oficina de Programes Internacionals dʼIntercanvi (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 més de les gestionades per
la UPV, apareixen regularment en lʼadreça següent: <http://www.upv.es/entidades/AI>.
LʼOAI 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: Estudiants.
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7.2. OFICINA DE PROGRAMES INTERNACIONALS D’INTERCANVI
7.2.1. Programa Erasmus curs 2008-2009
Programa de la Unió Europea per a la mobilitat dʼestudiants i professors universitaris amb reconeixement acadèmic dʼestudis.

7.2.1.1 Mobilitat d’estudiants curs 2008-2009
EVOLUCIÓ DE LA MOBILITAT ERASMUS ENVIADA/REBUDA (ÚLTIMS 10 CURSOS ACADÈMICS)
1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09
553 793 810 879 940 1.027 1.027 1.106 1.046 1.132 1.082
367 494 693 861 1.089 1.410 1.410 1.665 1.685 1.740 1.696

Alumnat enviat
Alumnat rebut
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2004-05
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2007-08
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ALUMNOS RECIBIDOS
Alumnat
rebut

ALUMNAT ERASMUS ENVIAT I REBUT PER LA UPV PER CENTRE CURS 2008-2009
CENTRE
EPSA
EPSG
ETSA
ETSGE
ETSEA
ETSIAP
ETSECCP
ETSED
ETSEGCT
ETSEI
ETSET

ENVIAT
32
105
131
46
94
51
77
132
27
135
69

REBUT
120
161
198
34
160
58
110
196
33
230
72
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ETSMRE
FADE
FBA
FI
Màsters oficials
FORD
PAX
TOTAL

26
38
84
32
1
1
1
1.082

45
102
104
73
0
0
0
1.696

ALUMNAT ERASMUS ENVIAT I REBUT PER LA UPV PER PAÏSOS CURS 2008-2009
CENTRE
ALEMANYA
ÀUSTRIA
BÈLGICA
BULGÀRIA
DINAMARCA
ESLOVÀQUIA
ESLOVÈNIA
ESTÒNIA
FINLÀNDIA
FRANÇA
GRÈCIA
HONGRIA
IRLANDA
ISLÀNDIA
ITÀLIA
LETÒNIA
LITUÀNIA
NORUEGA
PAÏSOS BAIXOS
POLÒNIA
PORTUGAL
REGNE UNIT
TXÈQUIA
ROMANIA
SUÈCIA
TURQUIA
TOTAL

ENVIATS
147
29
44
0
57
2
3
0
20
86
6
24
46
0
190
10
6
19
50
65
11
74
97
2
77
17
1.082

REBUT
256
57
87
1
6
14
23
5
59
300
31
27
5
1
289
7
25
9
47
155
35
21
68
23
34
111
1.696

DISTRIBUCIÓ D’ALUMNAT ERASMUS ENVIAT PER LA UPV PER SEXE CURS 2008-2009
SEXE
Dones
Homes
TOTAL

ALUMNAT ENVIAT
481
601
1.082
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ALUMNAT ERASMUS ENVIAT PER DURADA DE L’ESTADA CURS 2008-2009
MÉS DE
DE99MESES
MESOS
MÁS
17%
17%

3-6 MESOS

3-6 MESES
25%25%

7-9 MESOS
7-9 MESES
58%58%

NRE. D’INSTITUCIONS EUROPEES QUE HAN REBUT ALUMNAT ERASMUS DE LA UPV
CURS

Nre INSTITUCIONS
187
215
248
267
287
277
284
306
301
296
290

1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
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7.2.1.2 Mobilitat de personal amb fins docents curs 2008-2009
En el curs 2008-2009 es realitzaren 168 accions STA (missions docents de curta
durada) i es reberen 90 professors en aquest programa.

NRE. D’ACCIONS STA REALITZADES PER PAÍS
PAIS
ALEMANYA
ÀUSTRIA
BÈLGICA
DINAMARCA
ESLOVÈNIA
ESTÒNIA
FINLÀNDIA
FRANÇA
GRÈCIA
HONGRIA
IRLANDA
ITÀLIA
LETÒNIA
LITUÀNIA
NORUEGA
PAÏSOS BAIXOS
POLÒNIA
PORTUGAL
REGNE UNIT
ROMANIA
SUÈCIA
TURQUIA
TXÈQUIA
TOTAL

ENVIAT STA
26
2
6
9
3
0
13
24
1
0
0
21
2
2
2
4
7
4
11
14
4
4
9
168

REBUT STA
9
1
6
0
3
1
2
8
1
1
2
17
0
6
0
3
11
1
2
4
6
1
5
90

ENVIAT STA
8
23
26
14
35
3
6
4
4
12

REBUT STA
9
2
10
0
17
6
0
1
6
9

NRE. D’ACCIONS STA REALITZADES PER CENTRE
CENTRE
EPSA
EPSG
ETSA
ETSGE
ETSEA
ETSIAP
ETSECCP
ETSED
ETSEGCT
ETSEI
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ETSET
ETSMRE
FADE
FBA
FI
PAX
TOTAL

7
5
6
10
4
1
168

0
15
1
14
0
0
90

7.2.1.3 Mobilitat de personal amb fins formatius curs 2008-2009
A partir del curs 2008-2009 sʼactiva la mobilitat de personal amb fins formatius
dins del programa Erasmus. En aquest primer any es realitzaren 20 accions
STT (Staff Training) i es reberen 15 professionals dʼaltres universitats dins dʼaquesta mateixa acció.

NRE. D’ACCIONS STT REALITZADES PER PAÍS
PAIS
ALEMANYA
BÈLGICA
FINLÀNDIA
FRANÇA
ITÀLIA
POLÒNIA
PORTUGAL
REGNE UNIT
TXÈQUIA
SUÈCIA
TOTAL

ENVIAT STT
4
1
0
3
6
0
0
2
3
1
20

REBUT STT
0
0
1
1
6
3
0
2
2
0
15

ENVIAT STT
0
3
1
0
1
0
1
0
2
0
0
1
2

REBUT STT
0
0
2
0
1
2
0
0
1
0
0
1
4

NRE. D’ACCIONS STT REALITZADES PER CENTRE
CENTRE
EPSA
EPSG
ETSA
ETSGE
ETSEA
ETSIAP
ETSECCP
ETSED
ETSEGCT
ETSEI
ETSET
ETSMRE
FBA
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FI
OPII
SCEN
TOTAL

0
1
8
20

2
0
2
15

7.2.2. Programa PROMOE curs 2008-2009
Programa propi de la UPV amb objecte de complementar la mobilitat i possibilitats oferides pels programes de la UE. Aquest programa sʼinicia el curs 97-98.

ALUMNAT ENVIAT PER LA UPV PER CENTRE - CURS 2008-2009
CENTRO
EPSA
EPSG
ETSA
ETSGE
ETSEA
ETSIAP
ETSECCP
ETSED
ETSEGCT
ETSEI
ETSET
ETSMRE
FADE
FBA
FI
OIP
TOTAL

ALUMNAT ENVIAT
10
24
19
3
9
2
16
15
17
25
14
2
14
21
10
1
202

ALUMNAT ENVIAT PER LA UPV PER PAÏSOS - CURS 2008-2009
PAIS
ALEMANYA
ARGENTINA
AUSTRÀLIA
ÀUSTRIA
BRASIL
CANADÀ
COREA DEL SUD
COSTA RICA
CUBA

ALUMNAT ENVIAT
4
15
8
1
10
6
10
4
2
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ESTATS UNITS
FRANÇA
ÍNDIA
ITÀLIA
JAPÓ
MÈXIC
NOVA ZELANDA
PERÚ
REGNE UNIT
REPÚBLICA DOMINICANA
SINGAPUR
TAIWAN
URUGUAI
XILE
XINA
TOTAL

47
18
2
3
10
29
1
1
10
1
1
3
2
13
1
202

7.2.3. Altres programes
ALUMNAT ESTRANGER D’INTERCANVI* NO ERASMUS REBUT PER PAÏSOS A LA UPV 2008-2009
PAIS
ARGENTINA
AUSTRÀLIA
BOLÍVIA
BRASIL
CANADÀ
COLÒMBIA
COREA DEL SUD
ESTATS UNITS D'AMÈRICA
ISRAEL
JAPÓ
MÈXIC
PERÚ
REPÚBLICA DOMINICANA
RÚSSIA
SINGAPUR
SUÏSSA
TAIWAN
URUGUAI
VENEÇUELA
XILE
XINA (REPÚBLICA POPULAR )
TOTAL
(*): Acords específics dʼintercanvi, altres programes

REBUT NO ERASMUS
25
15
2
56
7
53
10
57
3
5
128
1
4
1
4
16
4
4
1
17
13
426
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ALUMNAT ESTRANGER D’INTERCANVI* NO ERASMUS REBUT PER CENTRES A LA UPV 2008-2009
CENTRE

Nre ALUMNAT REBUT
4
23
76
6
32
1
27
40
3
65
23
2
76
32
15
1
426

EPSA
EPSG
ETSA
ETSGE
ETSEA
ETSIAP
ETSECCP
ETSED
ETSEGCT
ETSEI
ETSET
ETSMRE
FADE
FBA
FI
Màsters oficials
TOTAL
(*): Acords específics dʼintercanvi, altres programes

7.2.3.1. Estudiants UPV mobilitzats fora de programes oficials utilitzant acords bilaterals
No totes les estades acadèmiques poden ser emmarcades dins dʼun programa,
bé per la mateixa naturalesa de lʼintercanvi, bé perquè lʼestudiant ja ha gaudit
anteriorment dʼajudes que solament es poden gaudir una vegada. A continuació es relacionen les estadístiques dʼaquests estudiants:

PAIS
EPSG ETSA ETSGE ETSEA ETSIAP ETSECCP ETSEGCT ETSEI ETSET FADE
ALEMANYA
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
BÈLGICA
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
DINAMARCA
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
FINLÀNDIA
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
FRANÇA
0
0
0
2
1
0
0
0
1
1
ITÀLIA
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
POLÒNIA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
REGNE UNIT 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUÏSSA
0
2
1
0
0
2
0
2
2
2
TOTAL
3
2
1
2
6
2
2
2
3
3

FBA
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1

FI
0
0
0
0
1
0
1
1
0
3

MÀSTER TOTAL
0
3
0
3
0
1
0
1
0
6
0
3
0
1
0
1
1
12
1
31
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7.2.4. Programa Erasmus Pràctiques
Acció del programa Erasmus que substitueix el programa Leonardo da Vinci
per a estudiants que desitgen fer pràctiques en empresa en països participants
en el programa Erasmus. El programa Leonardo da Vinci queda exclusivament
per a titulats a partir de lʼ1 de juny de 2008 i passa a ser gestionat pel Servei
Integrat dʼOcupació.

EVOLUCIÓ DE L’ALUMNAT ENVIAT A EMPRESES EUROPEES EN ELS ÚLTIMS CURSOS
CURS

Nre ALUMNES
55
68
82
65
86
98
68
67
124
126
141
60
70

1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09

160

140

120

Nº ALUMNOS
Nre. dʼAlumnat
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ESTUDIANTS ERASMUS-PRÀCTIQUES DE LA UPV 2008-2009 PER CENTRES
CENTRE
EPSA
EPSG
ETSA
ETSGE
ETSEA
ETSIAP
ETSECCP
ETSED
ETSEGCT
ETSEI
ETSET
FADE
FBA
FI
TOTAL

Nre ALUMNES
1
7
11
1
1
1
3
12
2
13
7
2
6
3
70

ESTUDIANTS ERASMUS-PRÀCTIQUES DE LA UPV 2008-2009 PER PAÏSOS
PAÍS
ALEMANYA
BÈLGICA
DINAMARCA
FRANÇA
GRÈCIA
HONGRIA
ITÀLIA
LETÒNIA
NORUEGA
PAÏSOS BAIXOS
REGNE UNIT
ROMANIA
SUÈCIA
TXÈQUIA
TOTAL

Nre ALUMNES
22
2
1
18
1
1
4
1
1
7
8
1
1
2
70

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 a lʼespai europeu dʼeducació superior, a través de la participació
en programes internacionals de cooperació, estades de professors en centres
dʼeducació superior de prestigi i estades de professors de prestigi a la UPV.
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AJUDES APICID 2008-2009 ASSIGNADES PER CENTRE
TIPO / CENTRO
Projectes
Estades PDI
Estades a la UPV
Altres projectes
TOTAL

EPSA EPSG ETSA ETSGE ETSEA ETSIAP ETSECCP ETSED ETSEGCT ETSEI ETSET ETSMRE FADE
0
1
1
3
1
0
1
0
1
0
0
2
0
0
4
8
2
6
1
1
2
4
5
4
1
1
0
1
0
0
0
0
0
2
1
7
0
0
1
0
0
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6 12
5
7
2
2
4
6
12 4
3
2

FBA
1
5
1
0
7

AJUDES APICID 2008-2009 PER PAÍS DE DESTINACIÓ/ORIGEN DEL BENEFICIARI
PAIS
ALEMANYA
ARGENTINA
ÀUSTRIA
BRASIL
CANADÀ
COLÒMBIA
CONGO
CUBA
EQUADOR
ESPANYA
ESTATS UNITS
GUATEMALA
JAPÓ
MARROC
MÈXIC
NORUEGA
RÚSSIA
XILE
XINA
TOTAL

Nre AJUDES
1
3
1
6
2
4
2
8
1
21
9
1
1
3
5
2
1
1
3
75

7.2.6. Programa d’intercanvi SICUE/SÈNECA
Sistema dʼIntercanvi entre Centres Universitaris Espanyols SICUE. Intercanvis
dʼestudiants entre universitats espanyoles. El Ministeri dʼEducació, Cultura i Esport convoca el programa de beques Sèneca per als estudiants participants en
SICUE que compleixen uns requisits acadèmics mínims.

FI
1
1
1
0
3

UPV
12
45
14
4
75
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ESTUDIANTS SICUE/SÉNECA PER CENTRE. CURS 2008-2009
CENTRE
EPSA
EPSG
ETSA
ETSGE
ETSEA
ETSIAP
ETSECCP
ETSED
ETSEGCT
ETSEI
ETSET
ETSMRE
FADE
FBA
FI
TOTAL

ENVIAT*
0(0)
5(3)
6(5)
5(2)
5(4)
1(0)
6(2)
4(2)
0(0)
2(2)
4(2)
3(0)
0(0)
10(8)
2(2)
53(32)

REBUT
11(2)
6(3)
11(9)
10(4)
13(8)
4(1)
7(3)
26(9)
1(1)
10(5)
9(4)
6(1)
0(0)
20(16)
3(1)
137(67)

* Entre parèntesis els estudiants que participant en SICUE no reberen ajuda econòmica Sèneca

7.2.7. Tramitació d’expedients d’estrangeria
LʼOPII ajuda els membres estrangers de la comunitat universitària que així ho
requereixen a tramitar la documentació que els permet residir a Espanya de
manera legal durant el període de la seua estada. El nombre dʼexpedients tramitats durant el curs 2008-2009 ha sigut el següent:

DOCUMENT
NIE i registre nacional de comunitaris
Sol·licitud inicial estada per estudis
Sol·licitud de renovació estada per estudis
TOTAL

Nre DE DOCUMENTS GESTIONATS
22
325
445
792

* La primera sol·licitud dʼuna estada per estudis implica també la sol·licitud dʼun NIE.

7.2.8. Participació en associacions
Grup Santander
EUA
CESAER
SEFI
EAIE
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7.2.9. Accions de difusió
Guia de lʼalumne estranger (espanyol-anglès) en suport paper i CD.
Servidor WWW. <http://www.opii.upv.es/ >
Paquet informatiu per a alumnat estranger.
Setembre 2008. Inici de les emissions del programa de la UPV-TV Políglotas.

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 generacions futures en els valors de la pau, del diàleg i del respecte entre cultures,
dʼacord 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
lʼentorn acadèmic.

· Per a portar a cap intercanvis dʼestudiants i professorat i compartir programes
o activitats (publicacions, investigacions, projectes, etc.).

· Per a establir sinergies entre universitats i altres parts interessades de la societat civil, com per exemple els mitjans de comunicació, els representants
locals i educadors, per a garantir de manera conjunta la protecció de patrimoni.

MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2008-2009 217

· Per a fomentar la creació de programes universitaris i/o càtedres UNITWIN de
la UNESCO en les àrees del patrimoni cultural o natural i de la seua conservació.

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 disciplines relacionades.

· Compartir coneixements, habilitats tècniques i competències.
· Reforçar la cooperació entre universitats i professionals del patrimoni en àrees
de formació i investigació.

· Promoure la participació de professors 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.).

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 Universitat Politècnica de València (Espanya).
Fins avui sʼhan organitzat deu seminaris internacionals: a València, Espanya
(1996 i 2001); Quebec, Canadà (1997); Melbourne, Austràlia (1998); Al-Akhawayn, Marroc (1999); Biblos i Beirut, Líban (2000); Amman, Petra i Irbid, Jordània (2002); San Cristóbal de la Laguna, Espanya (2003); Buenos Aires, Argentina
(2004); Newcastle, Regne Unit (2005); Florència, Itàlia (2006); i Hanoi, Vietnam
(2009).
Sʼhan editat nombroses publicacions, i sʼhan realitzat desenes de projectes de
protecció, universitats dʼestiu i tallers regionals o nacionals. La xarxa disposa
actualment dʼespecialistes de vora 600 universitats en tot el món.

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 comuniquen a la resta de membres por si
volen participar-hi.
Anualment se celebra un seminari internacional, que alternen les universitats
on es realitza i les diferents regions del món. En cada seminari es tracta un tema
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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 tenen el suport dʼun comitè científic específic integrat per professors de la universitat organitzadora o per investigadors especialitzats en el tema seleccionat. La UNESCO i la Universitat Politècnica de València
també hi estan representades.

7.3.1.5. Estructura temàtica
La xarxa sʼestructura 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
· 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
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· Impacte del canvi climàtic sobre el patrimoni
· Pintura rupestre
7.3.2. Xarxa Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
Actualment, Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni (FUUP) disposa aproximadament de 4.256 contactes de 136 països entre participants de les activitats
realitzades i membres dʼaquesta Xarxa.
Les activitats organitzades, junt amb el butlletí electrònic i el lloc web de FUUP,
han despertat lʼinterès de nous especialistes a divulgar, compartir i promoure
lʼintercanvi de coneixements sota el marc dʼaquesta xarxa.
En el curs 2008-2009 sʼhan adherit 729 especialistes de 100 països, entre professors i investigadors, estudiants de postgrau (màster, doctorat, etc.) i professionals que treballen en disciplines relacionades amb el patrimoni cultural i
natural. La xarxa disposa actualment de 1.768 adhesions de 115 nacionalitats.
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Gràfic evolució de la xarxa FUUP.
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Membres distribuïts per modalitat dʼadhesió.
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7.3.3. Correspondència FUUP
Durant el curs 2008-2009 (setembre 2008-agost 2009) sʼhan registrat a FUUP
12.025 documents dʼentrada i eixida de correspondència de contactes de 116
països, sobre diversos assumptes que reflecteixen lʼactivitat desenvolupada i
les relacions amb la xarxa Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni durant
aquest período.

DISTRIBUCIÓ PER REGIONS (I): REPRESENTACIÓ DE PAÏSOS AMB QUÈ S’HA MANTINGUT CORRESPONDÈNCIA
PER REGIÓ.
PAÏSOS
REGIÓ
Europa i Amèrica del Nord
Àfrica
Estats àrabs
Àsia i Pacífic
Amèrica del Sud i Carib

Nre.
34
31
16
26
19

%
27%
24,60%
12,70%
20,70%
15%

DISTRIBUCIÓ PER REGIONS (II): NOMBRE DE DOCUMENTS PER REGIÓ
DOCUMENTS
REGIÓ
Europa i Amèrica del Nord
Àfrica
Estats àrabs
Àsia i Pacífic
Amèrica del Sud i Carib

Nre.
10.156
358
271
717
734

%
83%
3%
2%
6%
6%
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ASSUMPTE
Edició del butlletí electrònic
Adhesions individuals
XII Seminari Internacional Fòrum UNESCO

CORRESPONDÈNCIA
35%
24%
31%

7.3.4. Lloc web <universidadypatrimonio.net>
El lloc web <http://universidadypatrimonio.net> ofereix un mitjà de divulgació
i intercanvi dʼinformació a tots els membres de la Xarxa Fòrum UNESCO –
Universitat i Patrimoni. Aquest lloc web lʼha creat la Universitat Politècnica de
València, amb la col·laboració de lʼAgència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), i es publica en anglès, francès i
espanyol.
En el curs 2008-2009 hi va haver més de 300.000 visitants, amb una mitjana
de 925 visitants per dia.

Estructura de continguts
• Portada
• Xarxa Fòrum UNESCO (objectius, temes, història, seminaris internacionals,
adhesió…)
• Membres (institucions i professors i investigadors, professionals i estudiants)
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• Investigar (tesis doctorals de membres de la xarxa)
• Activitats i notícies, classificades per àrees temàtiques: Fòrum UNESCO Universitat i Patrimoni, Convenció del Patrimoni Mundial, convencions de la
UNESCO relatives a la cultura, etc.

7.3.5. Butlletí electrònic FUUP
El Butlletí Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni és una publicació electrònica periòdica (quinzenal) registrada per lʼEditorial de la Universitat Politècnica de València que sʼedita en tres idiomes: anglès (ISSN 1887-1672),
espanyol (ISSN 1887-1658) i francès (ISSN 1887-1666).
Lʼobjectiu és informar i reflectir lʼactivitat de la Xarxa Fòrum UNESCO així
com de la UNESCO mitjançant la divulgació dels treballs o projectes realitzats
pels membres dʼaquesta xarxa i de les notícies o esdeveniments de la mateixa
UNESCO.

El Butlletí de Fòrum UNESCO, en les tres edicions, es publica en format PDF
en el lloc web de Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni (FUUP). Cada vegada que sʼedita un número del butlletí FUUP es realitza un comunicat mitjançant el correu electrònic a tots els membres i contactes de la Xarxa Fòrum
UNESCO.
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7.3.5.1. Estructura de continguts
Les activitats, notícies, projectes i publicacions inclosos en el butlletí electrònic FUUP es classifiquen en les àrees temàtiques següents:

· Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni
· Convenció del Patrimoni Mundial
· Convencions de la UNESCO relatives a la cultura
· Museus
· Patrimoni cultural
· Convencions relatives al patrimoni natural
· Patrimoni natural
· Activitats del director general sobre patrimoni natural i cultural
· Premis, beques, concursos
· Llocs de treball, varis

7.3.5.2. Estadístiques del curs 2008-2009
· Nombre mitjà dʼactivitats i notícies per edició: 150
· Nombre mitjà de publicacions per edició: 25
· Nombre de descàrregues del lloc web en el curs 2008-2009:
· Boletín Forum UNESCO: 83.487 descàrregues
· Forum UNESCO Newsletter: 64.287 descàrregues
· Bulletin Forum UNESCO: 56.118 descàrregues
7.3.6. Activitats del curs 2008-2009
· I Taller dʼArquitectura Rural: La Puebla de San Miguel
Lloc: La Puebla de San Miguel, València, Espanya
Dates: del 2 a lʼ11 dʼoctubre de 2008
Organitza: ETGGE, UPV
Col·labora: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
Aquest primer taller internacional dʼarquitectura rural pretén ser lʼinici dʼun
cicle de camps de treball que, anualment, permeten lʼestudi i anàlisi de diferents tipologies urbanes i arquitectòniques, a través de trobades universitaris en què estudiants i professors, desenvolupen un intercanvi cultural
basat en les distintes tipologies arquitectòniques rurals que hi ha entre distints països.
Aquesta primera edició va comprendre lʼestudi i anàlisi de La Puebla de San
Miguel, i va realitzar un alçament que, a tall dʼinventari, aportà tota la infor-
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mació necessària per a documentar-ne el patrimoni arquitectònic.
En primer lloc es va desenvolupar
una anàlisi urbanística que va
comprendre la situació geogràfica
i la justificació arquitectònica de
lʼhàbitat humà, així com el desenvolupament de les infraestructures
viàries, comercials, religioses i socials del municipi.
Pòster del taller

· I Workshop Internacional de Grafits Prehispànics: Els grafits maies
Dates: 9,10 i 11 de desembre de 2008
Lloc: Col·legi Major Rector Pesset, València
Organitza: Vicerectorat dʼInvestigació i Política Científica de la Universitat
de València, Conselleria dʼEducació de la Generalitat Valenciana, Fòrum
UNESCO – Universitat i Patrimoni
Directors: Cristina Vidal Lorenzao (UV) i Gaspar Muñoz Cosme (UPV)
Coordinadora: Núria Feliu Beltrán (UV)
En aquest primer workshop internacional dedicat als grafits maies
es presentaren alguns de les últimes

troballes

procedents

de

Mèxic i Guatemala, alhora que es
va debatre sobre lʼaplicació de les
metodologies més adequades per
a lʼestudi, la conservació i la difusió científica dʼaquests.

Tríptic informatiu i dʼinscripció a lʼesdeveniment.
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· Seminari Internacional dʼArquitectura Islàmica
Dates: 9 - 14 maig 2009
Lloc: Tlemcen, Algèria
Organitza: Comité Scientifique du Séminaire International sur lʼArchitecture Islamique, Tlemcen, Algèria; Faculté des sciences de lʼingénieur, Université Aboubakr Belkaid, Tlemcen, Algèria; Départament d´Architecture,
Université Aboubakr Belkaid, Tlemcen, Algèria; Escola Tècnica Superior
de Gestió en lʼEdificació, Universitat Politècnica de València, Espanya;
Fòrum UNESCO Universitat i Patrimoni, Universitat Politècnica de València, Espanya
Professorat: Esther Valiente Ochoa, Universitat Politècnica de València, Espanya; Mohamed Nabil Ousii, Université Aboubakr Belkaid, Tlemcen, Algèria; Nacira Bendimerad, Université Aboubakr Belkaid, Tlemcen, Algèria
El principal objectiu és la renovació del conveni de cooperació existent amb
la Universitat Aboubakr Belkaid, en què sʼòbriguen els llaços dʼintercanvi dʼestudiants amb lʼETSGE-UPV, i sʼinicie un treball dʼestudi i documentació dels
vestigis dʼarquitectura islàmica existents en ambdós països, amb el suport de
Fòrum UNESCO, Universitat i Patrimoni.
Aquest treball de camp proposa crear una línia dʼinvestigació que òbriga nous
horitzons per al professorat i alumnat de lʼETSGE-UPV i UAB, en què es desenvolupen noves línies dʼactuació, intervenció arquitectònica i projectes
dʼI+D+i.
Al seu torn, és lʼinici del projecte
final de carrera dʼun alumne de
lʼETSGE, per la qual cosa la presa
de dades in situ i lʼestudi i el desenvolupament posterior donarà
lloc a un ambiciós projecte, lʼestudi
del qual pot ser concatenat amb
futurs projectes dʼaltres alumnes.

Participants del taller dʼarquitectura islàmica

Això suposa una línia dʼinvestigació permanent des de lʼETSGE, des de la qual es desenvoluparan nous camps
de coneixement i desenvolupament amb altres universitats i organismes.
La proposta comprèn lʼestudi i lʼanàlisi de lʼarquitectura islàmica existent en
ambdós països, per a documentar-ne el patrimoni arquitectònic. En primer
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lloc, desenvolupar una anàlisi urbanística que comprenga la situació geogràfica i la justificació arquitectònica de lʼhàbitat humà, així com el desenvolupament de les infraestructures viàries, comercials, religioses i socials de
la ciutat de Tlemcen, si bé es pretén estendre el cicle de tallers, a la cerca
dels vestigis dʼarquitectura existents a la ciutat de València i, en un futur, altres països.
En aquest primer taller, el pla de treball proposat estudia vivendes de tipologia arquitectònica andalusí i edificis emblemàtics, com ara la mesquita de la
medina de Sidi Boudiem.

· XII SEMINARI INTERNACIONAL FÒRUM UNESCO – Universitat i Patrimoni
Dates: 5 - 10 abril 2009
Lloc: Hanoi, República del Vietnam
Organitza: Universitat dʼArquitectura dʼHanoi (UAH) i el Comitè Popular dʼHanoi (Vietnam) i Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni, Universitat Politècnica de València
La dotzena edició del Seminari Internacional de Fòrum UNECO es va desenvolupar sobre el lema central “Paisatges urbans històrics. Un nou concepte? Una nova categoria de llocs del patrimoni mundial?”, tema crucial per
al futur de la conservació del patrimoni, així com per al desenvolupament de
comunitats, ciutats i la societat civil en general.
La col·laboració Fòrum UNESCO en aquesta edició es basà, principalment,
en:

· El desenvolupament dʼuna aplicació informàtica per a gestionar la informació
proporcionada pels participants
(abstracts, treballs complets,
dades dels autors, etc.)

· La gestió de les ponències, autors, avaluacions i elaboració
del programa del seminari.

· Lʼelaboració dels documents del
seminari: credencials, certificats, etc.

·

Lʼelaboració dʼun lloc web amb
la informació referent a les po-
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nències, autors, avaluació i programació de les presentacions en el seminari, allotjament, etc., en anglès, francès i espanyol.

· Lʼedició dʼun CD-ROM amb la informació referent a les ponències, autors i
programació del seminari en anglès, francès i espanyol per a la distribució
als participants de lʼesdeveniment.

·

La comunicació i servei dʼalerta informativa als participants del seminari:
des de Fòrum UNESCO es realitzaren comunicats a través de lʼeina FlashInfo, als participants i membres del comitè científic referents a informació
dʼinterès sobre el seminari: avaluacions, allotjament, lloc de realització, etc.

Sr. José Luis Montalvá, director Programa FUUP UPV amb lʼam- Sessió dʼinauguració del XII Seminari Internacional Fòrum
baixadora dʼEspanya al Vietnam, Sra. Mª Soledad Fuentes, en la UNESCO – Universitat i Patrimoni.
presentació de ponències

· VI Trobada Internacional Ciutat Imatge i Memòria
Dates: 4 - 7 maig 2009
Lloc: Santiago de Cuba, Cuba
Organitza: Universitat dʼOriente, Cuba
La VI Trobada Internacional Ciutat Imatge i Memòria es va desenvolupar amb
el tema principal “Imagen e identidad” i va tenir, igual que en anteriors edicions, el coauspici de Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni.
En aquesta edició, Fòrum UNESCO basà principalment la seua col·laboració en:

· Lʼedició de material i documents de la trobada: díptic informatiu, cartell, credencials, certificats, etc.
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· Lʼedició dʼun CD interactiu
· La publicació electrònica en CD-rom del llibre de ponències (en procés)

·

Edició del llibre Simposio Internacional Compartiendo nuestro patrimonio: nuevos retos para la conservación y protección de los sitios y
gestión del turismo

Finançament i revisió de lʼedició del llibre Simposio Internacional Compartiendo nuestro patrimonio: nuevos retos para la conservación y protección de
los sitios y gestión del turismo.

·

Exposició Treballs dʼInvestigació sobre lʼEsglésia de Sant Joan de
lʼHospital de València
Data: 26 de febrer al 12 de març de 2009
Lloc: Església de Sant Joan de lʼHospital, València
Organitza: Departament dʼExpressió Gràfica Arquitectònica, Universitat Politècnica de València, Escola Tècnica Superior de Gestió en lʼEdificació UPV
i Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
Directors acadèmics dels treballs: Jorge García Valldecabres (UPV) i Concepción López González (UPV)

El grup I+D Estudis de la Patologia en lʼEdificació del Departament dʼExpressió Gràfica Arquitectònica, en col·laboració amb lʼorganització Fòrum
UNESCO – Universitat i Patrimoni, manté oberta una línia dʼinvestigació centrada en lʼarquitectura realitzada per lʼorde de Sant Joan de lʼHospital de Je-
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rusalem. En aquest context sʼhan realitzats una sèrie dʼestudis, la majoria dʼaquests projectes final de carrera, dʼalumnes dʼArquitectura Tècnica. Aquests
treballs han aprofundit en lʼelaboració de documentació gràfica i en lʼanàlisi
dels diferents elements constructius que componen el conjunt arquitectònic.

· Exposició I Taller dʼArquitectura Rural La Puebla de San Miguel
Lloc: EXCO ´09. CEVISAMA 09. València
Dates: del 10 al 13 de febrer de 2009
Organitza: ETGGE, UPV
Col·labora: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
Sʼha programat per a aquesta edició una sèrie de conferències impartides durant els dies 11, 12 i 13 de febrer i sʼhan disposat diverses exposicions.
Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni col·labora en lʼexposició “Taller Internacional de Arquitectura Rural” els professors responsables de la qual són
Esther Valiente, Isabel Tort, Juan Gomis, Thomsen Bo Riisbjerg, Tof Erik i Olesen Ole Sand.

·

Col·laboració en lʼedició del llibre “Pequeñas recetas para grandes
causas”
Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni col·laborarà en breu en lʼedició del
llibre titulat Pequeñas recetas para grandes causas. Recetario de cocina
africana.

Lʼedició dʼaquest llibre, en el contingut del qual han col·laborat desinteressadament grans mestres de la cuina, com ara Ferran Adrià o Carme Ruscadella, junt amb altres persones amb nom desconegut per al gran públic, però
grans cuiners, pretén ajudar a concloure el projecte de la construcció i lʼequipament dʼuna escola a la comunitat de Kumbungu, poblat prop de Tamale, al
nord de Ghana.
Des de 2005 es recullen fons per a comprar els terrenys, que el 2006 sʼadjudicaren a lʼassociació de dones BOBGU N-NYE YAA de Kumbungu. El 2007
es realitzà la construcció de la primera fase de lʼescola, tres aules, de les
quals dos al gener de 2009 estaven acabades i equipades.
Els beneficis obtinguts amb la venda dʼaquest llibre permetran comprar mobles per a la tercera aula, la construcció de les latrines, la tanca, la cuina, la

230 RELACIONS INTERNACIONALS

sala per a usos múltiples i infermeria, la dotació dʼaigua i llum elèctrica. A més,
es pretén posar en marxa un hortet i una granja i plantar-hi arbres fruiters.
Hi ha també en fase de desenvolupament lʼedició dʼun llibre infantil de contes
africans, el benefici dels quals seria per a donar suport a les accions anteriorment descrites.

·

Taller internacional sobre arquitectura de terra a lʼAlt Atles Septentrional (Marroc). Reconstrucció de la mesquita de terra de la casba de
Tatiouine
Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni hi col·laborarà en una activitat
que sʼemmarca dins dʼun projecte més ampli denominat Projecte de posada en valor del patrimoni arquitectònic i desenvolupament de la població
de la vall de lʼOutat. Midelt. Província de Khenifra (Marroc).

La primera expedició es va portar a cap el passat desembre i es contactà amb
les associacions Tanant, Ikis, Tifawt i Amal de la ciutat de Midelt. Fruit dʼaquests contactes i de la intermediació dels frares del Cister i de les germanes
franciscanes que hi resideixen, sʼestudiaren les actuacions que es podien portar a cap; es determinà començar per la casba de Tatiouine, la més llunyana
i desfavorida, i començar per la reconstrucció de la mesquita de terra.

· XLV Edició de lʼOlimpíada Matemàtica Espanyola
Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni col·labora amb la Facultat de
Ciències Matemàtiques de la Universitat de València en la XLV edició de lʼOlimpíada Matemàtica Espanyola com es feia en edicions anteriors.

· IV Congrés Internacional de Patrimoni i Història de lʼEnginyeria
Lloc: Las Palmas de Gran Canària
Dates: del 15 al 18 dʼabril de 2009
Organitza: Centre Internacional per a la Conservació del Patrimoni (CICOP
– ESPAÑA)
Escola Universitària Politècnica (EUP). Universitat de Las Palmas de Gran
Canària (ULPGC)
Col·labora: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
La celebració dʼaquest quart CIPHI pretén consolidar el fòrum de coneixement i intercanvi dʼexperiències en àrees tan importants com són la conservació, rehabilitació i restauració del patrimoni de lʼenginyeria tant a Europa
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com a Amèrica. Dʼaltra banda, la difusió de la història de lʼenginyeria, i la posada en actualitat dʼenginyers cap al gran públic, els treballs del qual han suposat verdaderes fites en lʼavenç de lʼenginyeria. Aquest IV congrés està
dedicat a lʼinsigne enginyer Sr. Juan de León y Castillo. Es fa especial èmfasi
en el patrimoni de lʼenginyeria de Gran Canària.

7.3.7. Biblioteca, hemeroteca i arxiu d’investigació
Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni (FUUP) disposa dʼun fons de documents especialitzats en patrimoni, tant en format imprès com en format electrònic, que per les característiques i especialització són molt difícils dʼobtenir
en qualsevol altra biblioteca, hemeroteca o centre de documentació.
Aquest fons es classifica, segons lʼorigen 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 sʼincorporaran pròximament al catàleg de la biblioteca.

· Fons dʼinvestigació, que inclou memòries i informes de projectes i treballs
dʼinvestigació, tesis doctorals i treballs de DEA relacionats amb el patrimoni
cultural.

· Fons dʼhemeroteca, que inclou publicacions periòdiques especialitzades en
patrimoni mundial.

7.4. CENTRE DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
El Centre de Cooperació al Desenvolupament és lʼàrea de la Universitat Politècnica de València encarregada de fomentar i catalitzar actituds solidàries en
la comunitat universitària. La seua missió és posar en pràctica estratègies de cooperació per al desenvolupament a la universitat a través de la docència, la investigació i lʼextensió universitària, i promoure el compromís solidari de la
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Universitat amb la finalitat última dʼassolir un Desenvolupament Humà Sostenible. Podem dividir les activitats desenvolupades durant el curso 2008-09 en 4
eixos dʼacció.

7.4.1. Suport a la investigació i a la formació especialitzada en desenvolupament i cooperació internacional
· Instruments al servei de la comunitat universitària:
· Fons Documental: biblioteca en tecnologies per al desenvolupament
humà, estudis en desenvolupament i cooperació internacional, amb més
de 1000 llibres, lʼobjectiu dels quals és donar suport a la comunitat universitària, grups de treball, ONGD, entitats i investigadors interessats a
millorar les pràctiques de desenvolupament i cooperació internacional.

· Pàgina web renovada per a coordinar, facilitar i donar difusió als esforços en cooperació al desenvolupament que es realitzen des de la UPV
<www.accd.upv.es>.

· Base de dades del personal UPV investigador en cooperació al desenvolupament.
En el mes dʼabril es va realitzar la inauguració oficial del Fons Documental i la
presentació dels nous recursos al personal universitari, amb la presència del vicerector de Relacions Internacionals i Cooperació i la directora general de Cooperació de la Generalitat Valenciana.

· Suport al Màster de Polítiques i Processos de Desenvolupament, coordinat pel
Grup dʼEstudis de Desenvolupament, Cooperació i Ètica del Departament de
Projectes dʼEnginyeria.

· Seminari: “Especialització en gestió de riscos: Prevenció, mitigació i preparació contra desastres”, impartit per lʼInstitut dʼEstudis sobre Conflictes i Acció
Humanitària (IECAH) els dies 30 i 31 de març a la UPV, amb la col·laboració
logística del CCD.

·

Curs: Tutoratge de projectes final de carrera i pràctiques en organismes internacionals i ONGD. Gener de 2009. Impartit pels tècnics del Centre de Cooperació al Desenvolupament, en col·laboració amb lʼAssociació Valenciana
Enginyeria Sense Fronteres.

· Publicacions:
· Los factores de viabilidad de los proyectos y programas de desarrollo
en el sector de las infraestructuras.

· Cuadernos de Cooperación. para el Desarrollo nº 2: Identificación y formulación de proyectos de cooperación para el desarrollo. Gestión del
ciclo del proyecto y enfoque del marco lógico.
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7.4.2. Educació per al desenvolupament (EpD) i sensibilització
· Convocatòria PROMOE-Cooperació. El CCD, en col·laboració amb lʼOficina
de Programes Internacionals dʼIntercanvi de la UPV (OPII), obri anualment
la convocatòria de beques PROMOE-COOPERACIÓ. Lʼalumnat de la UPV
hi pot realitzar pràctiques i PFC durant diversos mesos en ONGD del Sud i
organismes internacionals vinculats al sistema de Nacions Unides i dʼaltres
agents de cooperació. En la convocatòria del curs 2008-09 sʼhan enviat 10
alumnes per a 37 mesos, en 5 destinacions de 4 països (Guatemala, Burkina Faso, Argentina i Colòmbia). A més, sʼha establit oficialment un curs de
preparació abans de la partida dels estudiants.

· Programa de pràctiques en entitats socials. Durant aquest curs escolar sʼha
continuat coordinant des del CCD, en col·laboració amb el Departament de
Projectes dʼEnginyeria, el programa de pràctiques dʼestudiants de les assignatures de lliure elecció de cooperació en ONG. Uns 21 alumnes realitzaren pràctiques en set entitats no lucratives (Setem, Enginyeria Sense
Fronteres, Hedra, Cooperació Social Universitària, Xaloc, Bantaba i Taleia).

· Curs: Acercándonos al Sur (formació inicial per a la trobada Sud-Nord), impartit del 18 dʼoctubre al 13 de desembre, en col·laboració amb CeiMigraCentro Arrupe.

·

I Jornades de Tecnologia per al Desenvolupament Humà (TpDH), Ajuda
Humanitària i Emergències. 7 i 8 de maig de 2009. Lʼobjectiu principal de
les jornades va ser reflexionar sobre el paper de la tecnologia i de les formacions tècniques en la construcció dʼuna tecnologia enfocada a la promoció del desenvolupament humà. També es va treballar sobre el paper
de les tecnologies com a ajuda humanitària per a situacions dʼemergència
a través de les exposicions dʼalgunes ONGD. Finalment, sʼutilitzaren les
jornades com a espai per a compartir experiències dʼinvestigació a la UPV
relacionades amb TpDH (grups dʼinvestigació, PFC i pràctiques dʼestudiants, etc.)

·

V Setmanes Interculturals: Aportacions tecnològiques de les cultures del
nord dʼÀfrica. 16 de febrer al 6 de març de 2009, període durant el qual es
van realitzar cicles de conferències i de cine, tertúlies en la televisió i la ràdio
de la UPV, una exposició (“Algèria, un país també denominat Al-Jazaʼir”) i la
instal·lació dʼuna carpa audiovisual a lʼÀgora de la UPV. Les activitats es realitzaren en col·laboració amb la Xarxa Vives dʼUniversitats i amb el finançament de la Fundació Bancaixa.

· Estrena del curtmetratge “El Paradigma”. Es va estrenar el 15 de juliol el curt
a lʼETSE Informàtica. La producció va ser dirigida pel professor Diego Álvarez.

234 RELACIONS INTERNACIONALS

7.4.3. Foment de la participació social i el voluntariat
· Voluntariat de Nacions Unides. La UPV obri una convocatòria adreçada a estudiants per a participar en el programa Xarxa de Voluntaris Universitaris de
Nacions Unides davant dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni
(ODM)”. Durant el curs 2008-09, quatre estudiants de la UPV realitzaren pràctiques com a voluntaris en oficines de les Nacions Unides de Kirguizistan, el
Perú, Sri Lanka i lʼEquador.

· Suport a organitzacions de la UPV. El CCD dóna suport a la xarxa dʼorganitzacions de la UPV, formada per diverses associacions dʼestudiants de la universitat.

7.4.4. Suport a projectes de desenvolupament
· Convocatòria per a participar en programes i projectes de cooperació al desenvolupament 2009. La finalitat dʼaquesta convocatòria és fomentar la participació dels membres de la Universitat Politècnica de València en programes
i projectes de cooperació al desenvolupament que tinguen per objectiu contribuir a millorar les condicions de vida de les poblacions més vulnerables i
marginades dels països empobrits en el marc de la consecució dels Objectius
de Desenvolupament del Mil·lenni. En la convocatòria de 2009 sʼhan finançat
sis projectes a personal PAS i PDI i estades entre dos i tres mesos a vuit estudiants per a participar en projectes de cooperació.

· Convocatòria dʼaccions de sensibilització i educació per al desenvolupament
2009. Lʼobjectiu dʼaquesta convocatòria és donar suport a activitats realitzades per membres de la comunitat universitària el fi de les quals és fomentar
els valors de solidaritat a la universitat, així com sensibilitzar la societat sobre
les causes de la pobresa i les desigualtats Nord-Sud.

· El CCD continua actuant com a oficina gestora (reunir, supervisar, assessorar tècnicament i presentar documentació) dels projectes de cooperació al
desenvolupament que presenta el personal de la UPV a distintes convocatòries públiques (Generalitat Valenciana universitats, Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, Nacions Unides).

7.4.5. Altres activitats
· Participació en la Comissió de Cooperació Internacional (eix 4) del Pla dʼInternacionalització de la UPV.

· Participació en la plataforma virtual de lʼObservatori de Cooperació Universitària per al Desenvolupament (OCUD).

· Elaboració del Pla Estratègic UPV de comerç just i consum responsable.
· Elaboració del Pla Estratègic UPV per a adoptar el compromís 0ʼ7 %.
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8.1. CULTURA
8.1.1. Campus de Vera
DATA
15 setembre 2008 al
28 octubre 2008
20 octubre 2008 al
20 novembre 2008

6 novembre 2008 al
30 desembre 2008
2 desembre 2008 al
22 desembre 2008
15 gener 2009 al
24 febrer 2009
4 març 2009 al
28 abril 2009
23 març 2009 al
6 abril 2009
7 maig 2009 al
23 juny 2009
25-28 maig 2009

3-30 juny 2009

16 octubre 2008

6 novembre 2008
16 gener 2009
29 gener 2009
2 abril 2009

ESDEVENIMENT
EXPOSICIONS
“Ocho Visiones: Distrito C”
Sala dʼexposicions. Edifici Rectorat
Exposició filatèlica
“El segell: ciència, tecnologia i art”
Casa de lʼAlumne. Sala de projectes
2n pis
“Experiències<36”
Sala dʼexposicions. Edifici Rectorat
“Miguel Hernández, poeta”
Escola Tècnica Superior dʼEnginyers de Camins, Canals i Ports (ETSECCP)
“Abstraccions”
Sala dʼexposicions. Edifici Rectorat
“Swiss Design in Hollywood”
Sala dʼexposicions. Edifici Rectorat
Quinzena de les Arts “Formaccions”
Sala Josep Renau. Facultat de Belles Arts
“Raimon a la UPV. 50 anys dʼAl vent”
Sala dʼexposicions. Edifici Rectorat
Projecte LÍMITES
Escola Tècnica Superior dʼEnginyeria del Disseny
(ETSED)
“El sentido de lo inútil”
Escola Tècnica Superior dʼEnginyeria del Disseny
(ETSED)
CONFERÈNCIES
“El gran manipulador. La mentira cotidiana de Franco”,
a càrrec de Paul Preston
Sala dʼactes. Edifici Nexus UPV
“Experiencias 36”
Sala dʼactes. Edifici Rectorat
Conferència “Abstraccions”
Facultat de Belles Arts
“La memoria literaria”, a càrrec de Manuel Vicent
Sala dʼactes. Edifici Rectorat
“Los territorios de la ficción”, a càrrec de Felipe Benítez Reyes
Sala dʼactes. Edifici Rectorat

ASSISTÈNCIA
528
263

677
105

1.099
1.428
315
1.127
350

420

158

17
60
54
95
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4 maig 2009
14 maig 2009

18 novembre 2008
19 novembre 2008
20 novembre 2008
21 novembre 2008

Bartolomé Ferrando
“La nova literatura de la literatura”, a càrrec de Vicent
Verdú
Sala dʼactes. Edifici Rectorat
F E S T I VA L D E J A Z Z 2 0 0 8
XIMO TEBAR
Paranimf. Edifici Rectorat
SERRANO Y REINOSO
Paranimf. Edifici Rectorat
GILAD ATZMON
Paranimf. Edifici Rectorat
ELIANE ELIAS
Paranimf. Edifici Rectorat

50
65

270
390
485
550

F E S T I VA L A R T U R B À P O L I N I Z A 2 0 0 9
27 abril 2009

28 abril 2009

29 abril 2009

30 abril 2009

9 setembre 2008
2 octubre 2008
14 octubre 2008

5 desembre 2008

11 desembre 2008

Roda de premsa de presentació i
Conferència de Javier Abarca
Sala dʼactes. Edifici Rectorat
Inauguració de lʼexposició "Poliniza_2009"
Sala Josep Renau -Facultat de Belles Arts
Exhibició batucada Combe Capelle
Àgora UPV
Presentació del llibre de Gabriela Berti Pioneros del
graffiti en España
Sala dʼactes. Edifici Rectorat
Exhibició parkour Fusk2 Àgora UPV
Presentació audiovisual col·lectiu Difusor.Org
Sala dʼactes. Edifici Rectorat
Exhibició break dance FEELIN CLASS
Àgora UPV
Concert de Pistolas Rosadas BCD (Cuba)
Sala El Loco
CONCERTS
Concert del Cor
Palau de la Música de València
Concert Plaça de Bous de València
Amb Julieta Venegas
“Monográfico de Chopin – Concierto de Otoño”, per
Marisa Blanes
Paranimf. Edifici Rectorat
Randy George amb Francisco Isla i el grup de Cambra
de la UPV
Paranimf. Edifici Rectorat
Concert de Nadal Banda UPV – La Vida és Bella
Paranimf. Edifici Rectorat

25

120

300

425

(extern)
10.100
163

74

210
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12 desembre 2008
4 maig 2009
17 desembre 2008
13 gener 2009
26 febrer 2009
8 maig 2009
12 maig 2009
26 maig 2009
27 maig 2009
3 juny 2009

29-30 setembre 2009
31 octubre 2009
10-11 novembre 2008
17-21 novembre 2008

27-30 enero 2009

4 febrer 2009

4 marÇ 2009

28 abril 2009
21 maig 2009

Concert “Nadal a Iberoamèrica” del Cor de la UPV
Paranimf. Edifici Rectorat
Bartolomé Ferrando
Concert Música de Cambra
Paranimf. Edifici Rectorat
Concert de Marisa Blanes
Paranimf. Edifici Rectorat
X Aniversari de la Banda
Paranimf. Edifici Rectorat
Concert de Raimon
Paranimf. Edifici Rectorat
“Concierto de Primavera” de Marisa Blanes
Paranimf. Edifici Rectorat
Sarsuela “Luisa Fernanda”
Paranimf. Edifici Rectorat
“Música de cámara”, a càrrec del Grup de Cambra
Paranimf. Edifici Rectorat
Concert del Cor
Església Santa Maria del Mar
JORNADES
Cocina Conciencia
Edifici NEXUS
Jornades sobre Política Euromediterrània i Estratègia
per a Orient Pròxim
“Links en les arts”
Paranimf. Edifici Rectorat
I Setmana del Videojoc a la UPV
Sala dʼactes de la Facultat dʼInformàtica
Sala dʼactes i sala Innova de la Ciutat Politècnica de la
Innovació
IV Jornades dʼEmpresa
Escola Tècnica Superior dʼEnginyeria Geodèsica, Cartografia i Topogràfica
RODES DE PREMSA
Associació contra el Càncer, a càrrec de
Willy Quijal
Sala dʼactes. Edifici Rectorat

183
75
112
150
230
485
150
140
100
(extern)

304

207

27
18

Roda de premsa de lʼexposició “Swiss Design in Hollywood”
Sala dʼactes. Edifici Rectorat
P R E S E N TA C I Ó D E L L I B R E S
Presentació del llibre Pioneros del Graffiti de Gabriela Berti
Presentació dels llibres de lʼexposició de “Raimon a la
UPV: 50 anys dʼAl vent”
Barcelona

95
105
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12 febrer 2009 al
17 abril 2009

28 maig 2009

2 octubre 2008 al
18 desembre 2008
7 octubre 2008 al
28 maig 2009
13 octubre 2008 al
27 maig 2009
13 octubre 2008 al
22 desembre 2008
15 octubre 2008 al
17 desembre 2008
21 octubre 2008 al
16 juny 2009
23 octubre 2008 al
30 maig 2009
23 octubre 2008 al
28 maig 2009
2 febrer 2009 al
4 maig 2009
4 febrer 2009 al
6 maig 2009
23 febrer 2009 al
5 març 2009

24 octubre 2008
12 març 2009

18 juny 2009

25-28 setembre 2008
2, 4 i 5 octubre
30 octubre-2 novembre
2008

CONCURSOS
VI Premi de Teatre Nous Temps

R E C I TA L S
“Amb els ulls de la poesia”, a càrrec de Vicent Alonso
AULES
Improvisació teatral: Improteràpia, creativitat i espontaneïtat al servei de la rialla
Genealogia, Heràldica, Nobiliària i Castellologia

14

Cant valencià d'estil

10

Desarrollo artístico de escenas dramáticas en lengua
castellana
Desenvolupament artístic dʼescenes dramàtiques en
llengua anglesa
Poesia Polimnia 222

13

11

12
24

Poesia en valencià

6

Taller de narrativa

15

Teatro de improvisación y estudio de escenas dramáticas en lengua castellana
Teatre dʼimprovisació i estudi dʼescenes dramàtiques
en llengua anglesa
Taller dʼIniciació al Vídeo Digital

15

T E AT R E I N T E R N E S
“Las Troyanas”, a càrrec del Grup KOMOS
Paranimf. Edifici Rectorat
“Búho Bíblica: sexo, drogas y rock & roll”, a càrrec de
Monminet
Paranimf. Edifici Rectorat
“Seguimos pasándonos tres pueblos”
Sala de projeccions de lʼEscola Tècnica Superior dʼArquitectura

T E AT R E E X T E R N E S
ESPACIO INESTABLE – Teatre
Cuando el silencio cae en los relojes de arena
ESPACIO INESTABLE – Teatre
Draft Home

7
15

146
75

48

1
1
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13-16 novembre 2008
20-24 novembre 2008
4, 7, 11, 14, 18, 19, 20,
21 desembre 2008
22-25 gener 2009
29 gener - 1 febrer
2009
29 gener- 8 febrer 2009
19, 20, 21, 22 febrer
2009
26-28 febrer 2009
5-8, 12-15 març 2009
19-22, 26-29
2009
9-29 abril 2009

març

23-26 abril 2009
4-7 maig 2009
21-24 maig 2009
25-28 juny 2009
11-21 juny 2009
18-25 juny 2009

ESPACIO INESTABLE – Teatre
Le tien, le mien
ESPACIO INESTABLE – Teatre
Revolution#9
ESPACIO INESTABLE – Teatre
La perrera
ESPACIO INESTABLE – Teatre
Nubila Wahlheim y extinción
ESPACIO INESTABLE – Teatre
Alguien silvó (y despertó un centenar de pájaros dormidos)
ESPACIO INESTABLE – Teatre
L'últim dia de la creació
ESPACIO INESTABLE – Teatre
Inconexo contrastada
ESPACIO INESTABLE – Teatre
Mi relación con la comida
ESPACIO INESTABLE – Teatre
El brazo partido
ESPACIO INESTABLE – Teatre
Per “h” o per “v”
ESPACIO INESTABLE – Teatre
Yo os declaro
ESPACIO INESTABLE – Teatre
Elogio a un instante
ESPACIO INESTABLE – Teatre
Suecia
ESPACIO INESTABLE – Teatre
Con charcos en los ojos
ESPACIO INESTABLE – Teatre
Viajen al revés
ESPACIO INESTABLE – Teatre
Antes que despiertes
ESPACIO INESTABLE – Teatre
UR

9 maig 2009

AUDITORI DE TORRENT – Presuntos Implicados

19 febrer 2009 al
1 març 2009
18, 22, 25 octubre al
1 novembre 2008
22-29 novembre 2008
6 desembre 2008 y
13 desembre 2008
5-7, 9-13 març 2009
22-26 abril 2009

TEATRE EL MUSICAL – La zarzuela. Serrano y
Chapí…
TEATRE EL MUSICAL – SMOKING/ NO SMOKING
TEATRE EL MUSICAL – La noche de San Juan
TEATRE EL MUSICAL – Sobre flores y cerdos
TEATRE EL MUSICAL – La comedia nueva o El café
TEATRE EL MUSICAL – Cabaré de caricia y puntapié

2
1
6
41
9
4
10
1
14
11
20
8
9
7
9
3
5

1
35
51
30
218
21
7
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23-26 octubre 2008
19-22 febrer 2009
30 octubre 2008 al
2 novembre 2008
6-9 novembre 2008
13-16 novembre 2008
20-23 novembre 2008
29-30 novembre 2008
4-12 desembre 2008
18-21 desembre 2008
5-8 març 2009
25-26 abril 2009
9-10 maig 2009
30 abril 2009 al
2 maig 2009

CARME TEATRE – Antígona 18100-7

1

CARME TEATRE – Lorca era Maricón

2

CARME TEATRE – Huesos
CARME TEATRE – La calle del Infierno
CARME TEATRE – Ángeles resisten al atardecer
CARME TEATRE – Travelinʼ
CARME TEATRE – Prólogo del Temblor
CARME TEATRE – RESET y castañuelas de Anna Albadalejo
CARME TEATRE – La danza del cisne
CARME TEATRE – 68
CARME TEATRE – Concerto – Descontento
CARME TEATRE – Plutón no es un planeta

1
1
2
1
2
2

10 gener 2009 al
29 febrer 2009
17 abril 2009 al
30 maig 2009

TEATRO CÍRCULO – La lección

27 març 2009
31 març 2009
23 abril 2009
4 maig 2009 al
8 maig 2009
18 maig 2009

30
11
2
3
5
5

TEATRO CÍRCULO – Las tres hermanas

E S D E V E N I M E N T S VA R I S
Fiesta de la Primavera “FESTA MAT”
GreenSpace. València
Màgia a la UPV, a càrrec de Miguel Ángel Gea
Paranimf. Edifici Rectorat
El Dia del Llibre
Setmana de la Llengua
Dia Internacional del Museu

1.300
400
530

340

8.1.2. EPS de Gandia
DATA
16 octubre 2008

18 octubre 2008
21 octubre 2008

ESDEVENIMENTS
CONFERÈNCIES
“Theremin: Història, funcionament i música” a càrrec
de Mari Carmen Bachiller
Aula Magna
“La tierra desde el espacio”, a càrrec de Pedro Duque
Aula Magna
“Promoción del Congreso TELECON i+d”, a càrrec de
Carlos Alberto Hernández
Sala de Conferències

ASSISTÈNCIA
190

250
60
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24 octubre 2008

30 octubre 2008

6 novembre 2008
11 novembre 2008

12 novembre 2008

13 novembre 2008

19 novembre 2008

20 novembre 2008

27 novembre 2008

4 desembre 2008

11 desembre 2008

5 febrer 2009

19 febrer 2009

26 febrer 2009

5 març 2009

“Del caos al orden. La ciencia de los sistemas fuera del
equilibrio”, a càrrec de Víctor José Sánchez Morcillo
Casa de la Marquesa
“Solidaridad, Cooperación y Voluntariado”, a càrrec
dʼIntermón-Oxfam, Global Món, Càrites, voluntariat esportiu, Fundar i participació ciutadana
Sala de Conferències 1
“La influència de la lluna”, a càrrec de Marcelino Álvarez
Cafeteria EPSG
“Gestión Ambiental del Puerto de Río Grande, Río Grande
do Sul Brasil)”, a càrrec del Sr. Celso Elías Corradi
Aula Magna
“La mobilització social a través dels joves”, a càrrec de
Zenaida Pérez
Sala de Conferències
“Turisme i comerç en lʼEgipte dels faraons”, a càrrec
de José Llull
Sala de Graus
“Interrelaciones cómplices del audiovisual cubano”, a
càrrec de Jorge Fernández
Sala de Conferències 1 i 4
“Un fragmento diminuto de la realidad”, a càrrec de
Juan José Gómez Cadenas
Aula Magna
“Conservación de especies en peligro de extinción en
la Comunidad Valenciana: estrategia, planes y programas de la Generalitat”, a càrrec de Juan Jiménez
Aula Magna
“Viatge Virtual a la Grècia Clàssica”, a càrrec dʼÁlvaro
Ortolá
Aula Magna
“El escenario de la TDT en España y en la Comunidad
Valenciana. El perfil de los candidatos a primeros puestos de Telecomunicaciones”, a càrrec de Sergio Diago
Aula Magna
“Lʼetnobotànica al País Valencià”, a càrrec dʼAntoni
Aguilella
Aula Magna
“Phytophthora ramorum i Fusarium circinatum, patògens emergents en plantes ornamentals i forestales”, a
càrrec de la Dra. Ana Pérez Sierra
Aula Magna
“¡CÓPIAME! Sobre el Copyleft y el Software libre”, a
càrrec de Jorge Cortell
Sala de Graus
“La música en el llenguatge audiovisual”, a càrrec de
Ramón Sanjuán Mínguez
Aula 10

73

24

58
214

29

68

82

150

120

60

38

250

35

50

200
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12 març 2009

13 març 2009
23 abril 2009
7 maig 2009
14 maig 2009
18 maig 2009

21 maig 2009

20 novembre 2008 al
20 desembre 2008
9-29 març 2009
30 març 2009 al
22 abril 2009
23 abril 2009 al
10 maig 2009

11 maig 2009 al
11 juny 2009

16 octubre 2008

13 novembre 2008
18 desembre 2008
12 març 2009
14 maig 2009
28 maig 2009

“De King Kong a Blade Runner. Física i Cinema”, a càrrec
de Manuel Moreno Lupiánez
Aula Magna
“Periodisme digital”, a càrrec de Rafael Garrido
Aula Magna
“El lenguaje del cómic” a càrrec de Sergio Córdoba
Sala de Conferències
“El periodisme de viatges”, a càrrec de Marta Copeiro
Sala de Conferències
“Creative Commons”, a càrrec dʼIgnasi Labastida
Sala de Conferències
“La Gestión pública del turismo en la Comunidad Valenciana”, a càrrec de Pau Pérez Lledó i Oliva Mensalvas
Aula Magna
“El espectador está dentro”, a càrrec dʼAntonio Hernández Núnez
Aula Magna
EXPOSICIONS
La mar de Números
Hall dʼExposicions
“Siempre adelante. Mujeres deportistas”
Sala dʼexposicions
“Fotografia Subaquàtica”
Sala dʼexposicions
“Exposició de les obres del II Concurs de fotografia digital de lʼEPSG” sota el lema “Els llibres i la biblioteca
del Campus”
Sala dʼexposicions
“Fotografies de Juantxo Ribes”
Sala dʼexposicions
CONCERTS
“Theremin: Història, funcionament i música”, a càrrec
de Nacho Roca, Noelia Castillo i Enrique Serrano
Aula Magna
Feliu Vera
Aula Magna
Big Band del Campus de Gandia
Aula Magna
Cicle Son de Sons. Quamlibet
Aula Magna
Concert de rock en català
Pàrquing EPSG
Concert fi de curs de la Big-Band de lʼEPSG
Aula Magna

85

55
50
60
80
48

120

Inauguración:

80
120
180
150

150

190

243
120
170
200
250
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11 desembre 2008
9 març 2009

7 maig 2009

21 maig 2009

4 desembre 2008
9 març 2009
21-23 abril 2009

30 abril 2009
7 maig 2009

T E AT R E
Grup de Teatre de lʼEscola Monminet
Aula Magna
Monòleg “Mariua i Pac; bé, en realitat Paco se nʼha
anat un moment per tabac i ara ve. Mʼha dit: “oye, que
voy un momento a por tabaco… ahora vengo” i encara
no ha tornat”, a càrrec de Maria Juan
Aula Magna
Setmana 25 Abril per la Llengua
“Històries de reis i bufons”
Aula Magna
Grup de Teatre de lʼEscola Monminet, amb el Búho:
“No és una altra estúpida búho americana”
Aula Magna
A LT R E S
Visionat del documental: “Los Aché: Un canto a la
muerte” + Tertúlia amb lʼautor, Alfons González
Dia de la Dona Treballadora: Mercat Solidari “Tolerància Zero”
Setmana celebració del Dia del Llibre:
- Literatura i cine: Remando al viento. Projecció i
debat
- Literatura i cine: Nora. Projecció i debat
- Fira del Llibre
- Estand de la Biblioteca. Àgora de lʼEPSG
- Inauguració de lʼexposició i lliurament de premis del
II Concurs de Fotografia Digital de lʼEPSG a la Sala de
Conferències
Taula redona i projecció de documentals
Aula Magna
II Fira Gastronòmica del Campus
Àgora de lʼEPSG

350
250

300

300

50
200
250

15
80

8.1.3. EPS d’Alcoi
DATA
15 setembre 2008 al
15 octubre 2008
22 octubre 2008 al
1 desembre 2008
10-24 desembre 2008

ESDEVENIMENT
EXPOSICIONS
Exposició de dissenys de producte
Edifici Carbonell. Sala dʼexposicions
“Pobles abandonats”
Edifici Carbonell. Sala dʼexposicions
“50 años de fotografía”
Edifici Carbonell. Sala dʼexposicions

ASSISTÈNCIA
165
170
210
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27 desembre 2008 al
7 gener 2009
4 desembre 2008 al
18 gener 2009
15-30 gener 2009
25 febrer 2009
5 març 2009 al
17 abril 2009
7 maig 2009 al
5 juny 2009
5-30 juny 2009

9 octubre 2008
9 octubre 2008
18 desembre 2008

14 novembre 2008
15 novembre 2008
4 desembre 2008
13 març 2009
28 maig 2009
24 març 2009

9 març 2009
9 març 2009

“Solidaria”
Edifici Carbonell. Sala de exposiciones
“40 años UPV”
Llotja de Sant Jordi
“Expandint lʼart en totes les etapes de la vida”
Edifici Carbonell. Sala dʼexposicions
“Quan plovien bombes”
Vestíbul de la primera planta de lʼedifici de Viaducte
“NuSnus”
Edifici Carbonell. Sala dʼexposicions
Exposició pintura de Rafael Calbo
Sala multiusos Edifici Carbonell
“La mar de números”
Sala multiusos Edifici Carbonell
CONFERÈNCIES I ACTUACIONS
“Scachs dʼamor”
Cercle Industrial dʼAlcoi
Actuació del grup valencià “Verdcel”
Conferència “Solidaria”, a càrrec de la Fundació Vicente Ferrer
Sala de graus Roberto García Payá
CONCERTS
“Tirant de Cançó”
Teatre Principal dʼAlcoi
Concert de Bebo i Chucho Valdés
Teatre Calderón de lʼEPSA
Agrupació Musical EPSA
Teatre Salesians
Agrupació Musical EPSA
Pàrquing EPSA
Concert del Col·legi de Perits Enginyers Tècnics
So de sons: Verdcel
Casa de Cultura dʼAlcoi
XII Mostra de Teatre
A LT R E S
Dia de la Dona Treballadora
Desdejuni i detall floral
Conferència: “Los orígenes del Día Internacional de la
Mujer Trabajadora”, a càrrec de Julia Moltó del Col·lectiu 8 de Març
Sala de graus Roberto García Payá
Presentació i col·laboració amb el llibre Tardofranquismo y transición democrática en Alcoy
Sala de graus Roberto García Payá
Setmana per la Llengua; 40 anys llegint i parlant; Universitat Politècnica de València

320
450

300
350
100
(en procés)

200

20

360
750
320

150
200
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8.1.4. Publicacions del Vicerectorat de Cultura, Comunicació i Imatge Institucional
8.1.4.1. Pròpies
Llibres
Procesos Escultóricos Editorial UPV
Desde Dentro de la Pintura Editorial UPV
Lectura poética Francisco Brines. Editorial UPV
Historia de la ciudad: V. Tradición y progreso. 2008
X Aniversario Banda Sinfónica UPV Editorial UPV
Materia de Arte Editorial Pretextos
Pioneros del Grafiti Editorial UPV
Aquest viure insistent Editorial UPV
Retórica Tipográfica David Pérez Editorial UPV
Formas de Caminar José Saborit Editorial UPV
Víctor Manuel. Retrato apasionado Editorial UPV
El Lápiz Azul, Premi Cesar Simón Editorial UPV
Catàlegs
El llibre espai de creació Editorial UPV
Experiencias 36 Editorial UPV
Abstraccions Editorial UPV
Swiss Desing in Hollywood Editorial UPV
Raimon a la UPV. 50 anys dʼAl vent Editorial UPV
Tirant lo Blanc Editorial UPV
Rumbo a Valencia Editorial UPV
Silvestre, Manuel. Cuadernos de Arte. [catàleg dʼexposició] / [textos: Joan B.
Peiró]. Valencia: Ajuntament dʼAlmansa, UPV, 2008.

Col·laboracions
Guía URBANA 1931-1939 Universitat de València
Artistes amb el Sahara
Terra Crítica Col·laboració UV
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8.1.5. Col·laboracions del Vicerectorat de Cultura, Comunicació i Imatge Institucional
DATA

EVENT

25 setembre 2008 al
31 desembre 2008

EXPOSICIÓ - Llibres dʼartista “El Llibre espai
de creació”
Sala capitular de la Biblioteca a Sant Miquel
dels Reis
CONFERÈNCIA – Associació Valenciana de
Crítics dʼArt
Sala dʼactes. Edifici Rectorat
EXPOSICIÓ – “Tirant lo Blanc”
Junta Municipal de Ciutat Vella
CONFERÈNCIA – “Confines” de Vicenzo
Trieno i Aaron Betsky
Sala dʼactes de lʼIVAM

2 febrer 2009

21 maig 2009 al
21 juny 2009
27 maig 2009

COL·LABORACIÓ
Difusió
Catàleg

Difusió

Cartell
Difusió

8.1.6. Convenis del Vicerectorat de Cultura, Comunicació i Imatge Institucional
Conveni de col·laboració entre lʼAjuntament dʼAlcoi i la UPV per a promocionar
el projecte “Alcoi ciutat universitària” i per a difondre activitats culturals entre lʼalumnat i el personal docent i no docent del campus dʼAlcoi de la Universitat Politècnica de València: 09.05.2008.
Acord de col·laboració específic entre la Societat Filharmònica de València i la
Universitat Politècnica de València per a desenvolupar una activitat cultural consistent en lʼassistència a concerts: 01.12.2008.
Acord per a la cessió i adaptació de la Guia de conversa universitària, català-castellà-aranès-basc-gallec de la Universitat de Barcelona, per a una edició de les
universitats valencianes: 12.09.2008.
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8.2. ESPORTS
Presentem la memòria esportiva del Vicerectorat dʼEsports de la Universitat Politècnica de València a la nostra comunitat universitària i a la societat en general.
El Vicerectorat dʼEsports és lʼencarregat de promocionar i facilitar la pràctica esportiva a tots els nivells, a través de la gestió dʼuna oferta àmplia dʼinstal·lacions, activitats, escoles, formació, competicions i serveis específics als esportistes dʼalt nivell.
Amb lʼobjecte de transmetre valors educatius a través de lʼesport i millorar el
benestar integral de la comunitat universitària.
Lʼaposta per lʼesport en aquesta universitat és clara i amb una tradició consolidada al llarg dʼaquests anys, integrada en la vida curricular de lʼalumnat i en la
vida social de tot el col·lectiu de PAS i PDI de la universitat. El Vicerectorat dʼEsports esdevé un any més un lloc de trobada de tota la comunitat universitària, i
ens acosta també les realitats esportives de la resta dʼuniversitats dʼEspanya
en els diferents esdeveniments i competicions en què els esportistes de la Universitat Politècnica participen.
Durant el curs 2008-09 sʼha consolidat lʼoferta esportiva i millorat el nostre servei amb lʼampliació i la millora de les instal·lacions esportives i lʼextensió del servei dʼinscripció en línea. Les instal·lacions sʼhan ampliat durant aquest curs amb
dos blocs dʼescalada a lʼexterior, de formigó gunitat i tematitzat amb una altura
de 4.5 metres cadascun i una superfície escalable de 220 metres. Amb capacitat per a 20 usuaris simultàniament i 1.800 punts dʼancoratge. Tota la instal·lació
està envoltada de cautxú absorbent.
Emmarcat en el Pla Estratègic de la UPV, el Vicerectorat dʼEsports ha obtingut
dʼAENOR el certificat de les seues cartes de servei, segons la norma UNE 96200.
Més de 18.000 usuaris han participat de la gamma dʼactivitats físiques saludables durant el curs 2008-09; 7.363 alumnes participaren en la Lliga Interna de
la UPV; 1.406 alumnes participaren en el XIX Trofeu Universitat; vint-i-tres escoles esportives serveixen de base a una pràctica esportiva més seriosa i regular
en què participen 2.789 alumnes; 1.293 participants en el Programa de Formació Esportiva consoliden la nostra formació específica en el camp de lʼesport, i
sʼatorguen més de 1.000 crèdits de lliure elecció. Finalment, més de 1.200 es-
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portistes sʼhan federat amb els colors de la Universitat en les 33 seccions del
Club Esportiu de la UPV.
Quant a resultats esportius, cal destacar les 19 medalles aconseguides en els
Campionats dʼEspanya Universitaris, la participació dels judokes Pablo Sánchez,
Alberto Arnal i Laura Gómez a la Universiada de Belgrad, amb lʼobtenció de la
primera medalla dʼor espanyola per Laura Gómez. Antonio García es va proclamar campió dʼEspanya elit de ciclisme i en atletisme, Javier Carriqueo, participà en el Campionat del Món de Cros i Bárbara Hernando va aconseguir el
premi dona i esport universitària al millor expedient academicoesportiu de lʼany.
Lʼampli volum de participació durant lʼany es distribueix fonamentalment en diverses línies dʼacció que es descriuen al llarg dels vuit apartats dʼaquesta memòria.
Dʼuna banda, la promoció de la salut, lʼoci i la
recreació a través de les activitats dirigides,
les escoles esportives, el Programa Aula Salut
i Plus 50. De lʼaltra, lʼesport reglat i de competició, a través de les lligues internes, els
campionats interuniversitaris, els Campionats
dʼEspanya Universitaris i altres esdeveniments i competicions organitzats pel Vicerectorat dʼEsports. Lʼesport federat, a través del
Club Esportiu de la UPV. El Programa de Formació Esportiva i el Programa dʼAjuda i Suport a lʼEsportista dʼAlt Nivell.
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 sʼestableixen amb diferents
col·lectius i institucions i lʼimpacte en els mitjans de comunicació que resulta de lʼactivitat esportiva de la Universitat Politècnica de València.
El principal usuari de les diferents propostes esportives del Vicerectorat dʼEsports és la comunitat universitària que engloba personal docent i dʼinvestigació, personal dʼadministració i serveis,
alumnes de primer, segon o tercer cicles, alumnes de màsters oficials de més de dos anys i antics alumnes que pertanyen a lʼAssociació dʼAntics Alumnes.
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A més, anualment el Vicerectorat dʼEsports tramita el carnet dʼaccés esportiu a altres
usuaris especials i col·lectius, com ara el Col·legi Major Galileo Galilei i el Conservatori de Música Joaquín Rodrigo. Durant lʼany 2008-09 sʼhan tramitat 262 carnets.

8.2.1. Una oferta esportiva, plural, diversa i gratuïta: La promoció de la salut, l’oci i la recreació
Lʼoferta esportiva a la nostra universitat es desenvolupa en diversos programes,
les activitats dirigides, les escoles esportives, el Programa Aula Salut i el Programa Plus 50.
Una oferta àmplia i variada composta per un gran nombre dʼactivitats, la majoria dʼaquestes totalment gratuïtes, 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 lʼoci, la salut i la
recreació siga fàcil i compaginable amb la vida acadèmica i laboral.
La professionalitat dels monitors, varietat i innovació dʼactivitats i la qualitat de
les instal·lacions provoca que 21.633 esportistes hagen elegit la pràctica esportiva encaminada a la salut i lʼoci 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 dʼactivitats dirigides, tradicionals a la universitat als
tres campus: Vera, Alcoi i Gandia.
Al campus de Vera, les activitats dirigides es van desenvolupar bàsicament
entorn de cinc instal·lacions: La sala de
musculació, equipada amb tot tipus de
maquinària específica per a aquesta comesa. A més, de dues sales de parquet
flotant de 225 m2 i dos tatamis, un de
bla i un altre de dur. Aquesta última instal·lació amb un paviment de biosuro.
Les activitats dirigides oferides durant el
curs 2008-2009 al campus de Vera han
sigut les següents: aeròbic, aerobox, aerogim, bars training, condicionament físic,
fitness, step, GAP, musculació, ritmes, tonificació muscular i stretching i les activitats de tatami, arts marcials, aikido, judo, karate i taekwondo, amb 14.132 usuaris.
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Durant el curs 2008-2009 la franja horària dʼactivitats dirigides i musculació ha
sigut de les 7.30 a 22.30 hores. Lʼactivitat de musculació també ha tingut un horari de 10.00 a 13.00 hores els dissabtes de matí. Aquesta àmplia franja horària facilita en gran mida el gaudi de les activitats i instal·lacions esportives per un
gran nombre dʼusuaris.
El programa dʼactivitats dirigides vol adequar-se a la realitat diària de la comunitat universitària. Per això, el dit programa sʼha desenvolupat dʼoctubre a maig
en tota extensió i ha inclòs una programació específica en els períodes de juny
a setembre, al desembre i gener i a lʼabril, amb horaris especials, motivat fonamentalment per lʼactivitat acadèmica en època dʼexàmens i els períodes de vacances, amb un format dʼaccés lliure sense inscripció prèvia.
Al campus de Gandia, lʼoferta dʼactivitats dirigides durant el curs 2008-2009
sʼha compost per aerogim, aeròbic, aerofunky, aerosalsa, aerobox, bars training,
step, fitness, GAP+stretching, condicionament físic, iniciació a la tonificació, entrenament en circuit i musculació. La participació en activitats dirigides a lʼEPSG
ha sigut de 1.430 persones.
Al campus dʼAlcoi, la participació en activitats dirigides ha sigut de 1.000 persones. Sʼhan portat a cap les activitats dirigides següents: musculació, aeròbic,
tonificació, step, GAP, ritmes, spinning, judo, karate, taekwondo i aikido.
En resum, la participació en les activitats dirigides durant el curs 2008-2009 ha
sigut de 14.132 persones en el conjunt dels tres campus distribuïdes de la manera segëunt:

NOMBRE DE PARTICIPANTS EN ACTIVITATS DIRIGIDES
ACTIVITATS DIRIGIDES
Musculació
Aeròbic
Tonificació
Condicionament físic
Fitness
Step
Bars training
Aerogim
Aerobox
GAP
Ritmes
Spinning
Estretching

Nre PARTICIPANTS
3.680
808
1.094
690
1005
1262
822
486
708
1.375
615
112
467
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Aerofunky
Entrenament en circuit
Aerosalsa
Judo
Karate
Taekwondo
Aikido
TOTAL

102
71
73
137
150
343
378
14.132

8.2.1.2. Escolas Esportives
Les escoles esportives es constitueixen com una alternativa més, dins de lʼàmplia oferta esportiva de la Universitat Politècnica de València, per a tots els membres de la comunitat universitària interessats a aprendre o perfeccionar una o
diverses especialitats esportives.
Lʼoferta dʼescoles esportives ha crescut en funció de la demanda de noves especialitats i de la disponibilitat de noves instal·lacions esportives de què disposa
la Universitat Politècnica de València.
Així mateix, les dites escoles apareixen en nombrosos casos com a base de les
diferents representacions esportives de la Universitat Politècnica de València
dins de les distintes competicions universitàries espanyoles. No obstant això,
lʼorientació que busquen les escoles esportives és fonamentalment el foment
de la pràctica esportiva i té com a missió acostar distintes activitats en lʼàmbit
de lʼesport, en alguns casos no molt habituals, a la població universitària.
Sensibilitzats amb el fet que augmente la pràctica esportiva femenina, preocupats per acostarnos a la majoria de xiques dʼaquesta universitat,
sʼha continuat amb un programa específic dʼescoles femenines, que busca consolidar esports
ja amb certa trajectòria a la nostra universitat i
que proposa uns altres per a millorar els nostres
equips universitaris, però amb el propòsit en definitiva que lʼesport sʼintegre de manera habitual
en el seu dia a dia.
Lʼoferta dʼespecialitats en el present curs 2008-2009 al campus de Vera ha abraçat especialitats esportives tan diverses com són: atletisme, bàdminton, ciclisme, escalada, escacs, esgrima, iniciació i tecnificació en bàsquet, futbol sala,
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rugbi i voleibol femení, natació, patinatge, pesca esportiva, pilota valenciana,
rem amb banc fix (falutx), tenis, tenis de taula, pàdel, tir amb arc, vòlei platja i
waterpolo, amb 2.692 usuaris.
Al campus de Gandia sʼhan portat a cap les escoles esportives de tenis de taula,
esgrima, voleibol, handbol, futbol sala femení, bàsquet i windsurf, amb 181 alumnes matriculats.
Al campus dʼAlcoi sʼhan portat a cap les escoles esportives dʼatletisme, tir amb arc i tenis de taula, amb
e 17 alumnes matriculats.
En resum, la participació en les escoles esportives
per al curs 2008-2009 als tres campus (Vera, Alcoi i
Gandia) ha sigut de 2.789 esportistes repartits com
mostra la taula següent:

NOMBRE DE PARTICIPANTS EN ESCOLES ESPORTIVES
ESCOLES ESPORTIVES
Vòlei platja
Rem
Atletisme
Escacs
Natació
Waterpolo
Esgrima
Patinatge
Tenis
Pàdel
Bàdminton
Tir amb arc
Pilota valenciana
Pesca esportiva
Dep. dʼequip femení
Escalada
Vela
Tenis de taula
Ciclisme
Altres escola Gandia*
TOTAL

*voleibol, handbol, bàsquet i windsurf

Nre PARTICIPANTS
30
24
164
43
493
78
123
58
287
108
58
39
24
163
522
78
87
78
287
109
2.789
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8.2.1.3. Aula salut i el Programa Plus 50
El ritme de vida actual implica nombrosos canvis en les nostres activitats i pràctiques quotidianes. Lʼesport no és aliè a aquests canvis socials, noves pràctiques físiques sorgeixen per les noves demandes. Els practicants actuals
busquen alguna cosa més que treball i lʼesforç intens en les activitats esportives,
busquen una treva a les seues activitats quotidianes: un nou concepte dʼactivitat esportiva. Per això, durant el curs 2008-2009, aquest
programa compleix cinc anys dʼexistència, en què sʼhan
agrupat les pràctiques físiques del camp de les gimnàstiques suaus, la dansa i lʼexpressió corporal.
El nostre desig a través del Programa Aula Salut ha sigut
donar resposta a aquestes necessitats de salut, benestar
i forma física en tots els sentits i a tots els segments de
població, incloent-hi activitats dirigides a persones majors
de 50 anys 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, lʼoxigenació i la cerca dʼun estat general dʼharmonia.
El Programa Aula Salut ha abraçat les activitats de ioga, dansa del ventre, txikung adaptat, mètode Pilates, capoeira, tai-txi, balls de saló, balls llatins, shiatsu,
funky, swing, dansateràpia, dansa contemporània, break dance, latin dance,
bhangra i risoteràpia. Les activitats del Programa Plus 50 han sigut ball llatí,
balls de saló, gimnàstica passiva i txi-kung. En total, la participació als tres campus, en els dos programes, ha sigut de 4.418 persones. Al campus de Vera,
3.759 persones han participat en Aula Salut.
El Programa Plus 50 sʼha desenvolupat de manera especial per als membres de
la comunitat universitària majors de 50 anys amb lʼobjectiu dʼaugmentar lʼequilibri
personal, millorar lʼestat dʼànim i salut, potenciar els reflexos i proporcionar més
agilitat. Enguany sʼha oferit txi-kung, gimnàstica passiva, balls de saló i balls llatins.
Al campus de Gandia sʼha oferit les activitats de dansa del ventre, fit ball, mètode Pilates, tai-txi, expressió corporal, balls de saló, reeducació postural i ioga,
amb 612 participants. Englobat en el Programa Plus 35 sʼhan oferit les activitats
de zen-txi i personal trainning, amb 11 participants.
Al campus dʼAlcoi sʼha oferit tai-txi, dansa del ventre, ioga, capoeira i mètode Pilates, amb 56 participants i 164 participants en el Programa Plus 50 en balls de
saló i mètode Pilates.
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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.

NOMBRE DE PARTICIPANTS EN EL PROGRAMA AULA SALUT I PLUS 50/35
ESCOLES ESPORTIVES
Ioga
Dansa del ventre
Txi-kung
Mètode Pilates
Capoeira
Tai-txi
Balls de saló
Balls llatins
Shiatsu
Funky
Swing
Dansateràpia
Dansa contemporània
Breakdance
Latin dance
Bhangra
Risoteràpia
Fit ball i expressió corporal
Plus 50
TOTAL

Nre PARTICIPANTS
1.177
418
36
659
227
217
198
209
108
81
134
64
93
94
85
98
143
79
298
4.418

8.2.2. Un esport reglat i de competició: les lligues internes, els campionats interuniversitaris i els
campionats d’Espanya universitaris
La competició esportiva és sovint el fi mateix de lʼesport. Quant a lʼoferta esportiva
de competició, a la Universitat Politècnica es pot trobar una àmplia gamma de nivells esportius, des de les lligues internes dins de lʼàmbit de la mateixa universitat
fins a lʼesport dʼalt nivell, i participar en els campionats autonòmics i interautonòmics i els Campionats dʼEspanya Universitaris. La diferent gamma de competicions que sʼofereixen es pot classificar fonamentalment en competicions internes,
interuniversitàries i els Campionats dʼEspanya Universitaris. A més, es descriu en
aquest capítol altres esdeveniments organitzats pel Vicerectorat dʼEsports. Es detalla tot seguit cadascuna de les línies dʼacció pel que fa a la competició.

8.2.2.1. Les competiciones internes
En aquest epígraf sʼhan recollit totes les competicions que sʼorganitzen per a la
comunitat universitària, en lʼàmbit dels seus tres campus: Vera, Gandia i Alcoi.
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Lʼobjectiu és oferir un ampli ventall de modalitats esportives que arribe a tota la
comunitat universitària, sense distinció dʼedat ni sexe.
Bàsicament, parlar de competicions internes és parlar de les lligues interescoles
que tenen lloc en cadascun dels campus i, dʼaltra banda, el Torneig Intercampus, competició que va nàixer amb lʼobjectiu dʼinterrelacionar els tres campus de
la Universitat a través de lʼesport, del Trofeu Universitat Politècnica i del Torneig
Social, els quals sʼhan 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.
Lʼinici de les lligues interescoles comença a mitjan mes dʼoctubre, després dʼun
ampli període de inscripcions, i acaba el mes dʼabril.
Lʼobjectiu és que tota la comunitat universitària puga
gaudir i sentir el món de la competició a través dʼuna
gran varietat dʼesports, els quals es poden classificar en
esports dʼequip, esports individuals i esports de raqueta.
Durant el curs 2008-2009 en les Lligues Interescoles
participaren 7.363 alumnes, repartits entre els esports
dʼequip, els esports individuals i els esports de raqueta.
Al campus de Vera es va disputar competició en els esports dʼatletisme, bàdminton, bàsquet, 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.
Al campus de Gandia durant el curs 2008-2009 sʼhan portat a cap les lligues de
futbol sala, bàsquet 3 x 3, vòlei 3 x 3, tenis, tenis de taula, escacs i frontenis, a
més dels esports de platja, vòlei platja i handbol platja.
I al campus dʼAlcoi sʼhan dut a terme les lligues internes de futbol 7, futbol sala,
bàsquet 3 x 3, vòlei 4 x 4, tenis, esquaix, tenis de taula, escacs i tir amb arc, amb
un total de 296 participants. A Alcoi també es feren els trofeus de Nadal i Festes
dʼAlcoi en les mateixes modalitats esportives.
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En resum, la participació en les lligues internes dels campus de Vera,
Alcoi i Gandia dividida en esports dʼequip, esports de raqueta i esports
individuals queda configurada com es mostra a continuació.
En els esports dʼequip la participació total ha sigut de 540 equips i 6.296
esportistes distribuïts per divisions i esports.
En els esports de raqueta la participació ha sigut de 564 esportistes.
En esports individuals participaren 503
esportistes.
TORNEIG SOCIAL
El Torneig Social es desenvolupa al llarg
de tot el curs des dʼoctubre fins a maig i
està orientat a la participació de tot el personal
docent i investigador i el personal dʼadministració
i serveis de la universitat. Les modalitats esportives competitives es desenvoluparen per sistema
de lliga amb 132 participants.
Les modalitats esportives en què sʼha desenvolupat aquesta competició han sigut
futbol sala, esquaix, tenis i pàdel aquest curs i el nombre de participants.
TORNEJOS COPA
De lʼ1 de març al 29 de maig sʼofereix a la comunitat universitària els tornejos
copa en les modalitats de futbol 7, tenis dobles masculí i tenis dobles mixt, pàdel
mixt i pàdel mixt amb 892 participants.
XIX TROFEU UNIVERSITAT
Com cada any, des de fa dinou edicions, el segon dijous de cada mes de maig celebrem el Trofeu Universitat Politècnica, enguany fet el 14 de maig. Aquest campionat es realitza en una sola jornada de 12 hores esportives de màxima activitat.
Cadascun dels esportistes participants representa a la seua escola o facultat, per tal
dʼaconseguir el màxim de punts, i així ser lʼescola guanyadora del Trofeu. En el mateix dia es portaren a cap dues vies de participació esportiva, amb 1.406 participants.
La primera via de participació, les competicions esportives, en què participaren
1.374 alumnes, distribuïts en els esports següents: bàsquet, frontó, esquaix, fut-
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bol 7, futbol sala, pàdel, tenis de mesa, voleibol, tenis, vòlei platja, futbol i escacs. Cadascuna de les 15 escoles que formen la Universitat Politècnica va inscriure els seus equips en aquestes modalitats i es va desenvolupar la competició
pel sistema dʼeliminatòria directa.
I la segona via de participació, les activitats esportives, en què participà lʼalumnat 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 126 alumnes en activitats, en els esports següents: atletisme, orientació,
aeròbic, rem, escalada i esgrima. També es realitzaren exhibicions de patinatge,
tir amb arc i trialsín, aquesta última a càrrec de lʼactual medallista de bronze en
el Campionat del Món dʼaquesta 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, amb lʼestreta col·laboració de tots els voluntaris de la Universitat que han fet possible aquest esdeveniment.
Lʼacte va culminar amb el lliurament de trofeus al mateix pavelló poliesportiu a
continuació de les finals i un aperitiu al mateix lloc, al qual es quedaren la majoria dʼesportistes participants en el Trofeu. En aquesta ocasió, lʼescola guanyadora
del Trofeu va ser lʼEscola Tècnica Superior dʼEnginyeria del Disseny.
VI TORNEIG INTERCAMPUS
El 5 de març de 2009 es va celebrar a Alcoi el VI Torneig Intercampus UPV com a
trobada entre els campus dʼAlcoi, Gandia i València amb lʼobjectiu de fomentar les
relacions i reforçar els nexes dʼenllaç a través de diverses competicions esportives.
Aquest campionat va nàixer fonamentalment amb lʼobjectiu de donar eixida competitiva als campus externs de Gandia i Alcoi i a més integrar aquests dins de tota
la dinàmica esportiva que es desenvolupa a la Universitat Politècnica de València.
El Campionat sʼha realitzat en les modalitats de futbol sala, bàsquet i voleibol en
una única jornada feta al campus dʼAlcoi. Sʼha jugat en un format de competició
tots contra tots i sʼha realitzat una única classificació per suma de punts aconseguits per tots els equips en cada esport.
Hi han participat 145 esportistes, dels quals 75 han sigut xics i 70 xiques.
El guanyador del VI Torneig Intercampus ha sigut el campus de Vera.
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En finalitzar la jornada competitiva es va fer a lʼEscola dʼAlcoi un dinar de germanor i al final dʼaquest el lliurament de trofeus al campus campió i als equips classificats en primera posició de cadascun dels esports, tant en homes com en dones.

8.2.2.2. Les competicions interuniversitàries
Són les competicions que ens enfronten a la resta dʼuniversitats que pertanyen
al Comitè Espanyol dʼEsport Universitari (CEDU). En aquests campionats cada
universitat presenta una selecció en els distints esports segons la normativa específica que publica el Consell Superior dʼEsports 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 dʼequip la competició es distribueix en tres fases.
Campionat Autonòmic dʼEsport Universitari, lliga CADU,
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 8 equips per eliminatòria directa.
Campionat dʼEspanya, CEU, Fase Final, en què participen 8 equips: els equips
campions de les 5 comunitats amb més equips (Andalusia, Catalunya, Castella
i Lleó, Madrid i Comunitat de València), més els 2 equips campions de les fases
interzonals i lʼequip de la universitat organitzadora.
En les modalitats esportives individuals, la competició es desenvolupa únicament
en una fase final, en què cada universitat només pot inscriure els esportistes que
tenen marca mínima o el nombre dʼesportistes que estableix el Consell Superior
dʼEsports 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 Comunitat Valenciana. En el CIGL només es
competeix en esports individuals, els que no necessiten classificació prèvia per
al Campionat dʼEspanya i altres modalitats esportives que no estan recollides en
el calendari oficial de Campionats dʼEspanya, com el cas de piragüisme, pilota
valenciana, frontenis, esquaix o futbol platja.
Es descriuen a continuació cadascuna de les competicions que componen el
programa de competicions interuniversitàries.
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CAMPIONAT AUTONÒMIC DʼESPORT UNIVERSITARI
El Campionat Autonòmic dʼEsport Universitari, lliga CADU, es desenvolupa durant els mesos dʼoctubre a març, i es constitueix com la primera fase del Campionat dʼEspanya Universitari dels esports dʼequip. En funció de la classificació
en aquest campionat se seleccionen els equips que representaran la Comunitat
Valenciana en la fase final i interzonal del Campionat dʼEspanya Universitari.
El Campionat Autonòmic dʼEsport Universitari es porta a cap amb la col·laboració de
la Generalitat Valenciana. Hi participen les set universitats de la nostra comunitat autònoma: U. Catòlica de València, U. de València, U. Jaume I, U. Miguel Hernández,
U. dʼAlacant, U. Cardenal Herrera i U. Politècnica de València. La classificació sʼobté mitjançant una lliga a una
volta amb desempat entre els quatre primers equips.
Els esports que es disputen són: bàsquet, handbol, futbol sala, rugbi i voleibol, tots aquests en modalitat femenina i masculina; futbol en modalitat masculina i el
futbol 7 en modalitat femenina. Entre totes aquestes modalitats durant aquest curs
han participat 300 esportistes que pertanyen a la UPV, 185 xics i 125 xiques.
Els resultats obtinguts per la UPV en el Campionat Autonòmic de lʼEsport Universitari en el curs 2008-2009 són 4 primers llocs, 4 segons llocs i 1 tercer lloc
en les modalitats esportives següents.

PODI LLIGA CADU
1r LLOC
Rugbi masculí
Rugbi 7 femení
Voleibol femení
Voleibol masculí

2n LLOC
Bàsquet masculí
Futbol sala femení
Futbol sala masculí
Handbol masculí

3r LLOC
Futbol 7 femení

Se nʼha obtingut en 5 la classificació directa per a la fase final i en 3 la classificació per a disputar la fase interzonal dels Campionats dʼEspanya que es realitza
per sorteig amb universitats dʼaltres comunitats autònomes.
CAMPIONAT INTERUNIVERSITARI DEL GRUP LEVANTE
Aquests campionats es desenvoluparen durant el curs 2008-2009 en els esports
individuals que no és necessària classificació prèvia per als Campionats dʼEspanya Universitaris i en els altres esports que a judici de les universitats partici-
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pants seria convenient promocionar o que les distintes universitats desenvolupen
i no estan previstos entre els esports que se celebren en els Campionats dʼEspanya Universitaris.
Hi participaren onze universitats que pertanyien a tres comunitats autònomes: U. de València, U. Jaume I, U. Miguel Hernández, U. dʼAlacant, 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, escalada, esgrima, esquaix, frontenis, golf, judo, karate, orientació, pàdel, pilota valenciana,
piragüisme, taekwondo, tenis, tenis de taula i tir amb arc.
Hi participaren 159 esportistes de la Universitat Politècnica de València i sʼaconseguiren 59 medalles, de les quals, 19 dʼor, 20 de plata i 20 de bronze.
El podi es configura de la manera següent:

MEDALLER DEL CAMPIONAT INTERUNIVERSITARI DEL GRUP LEVANTE
1r LLOC
CAMPS A TRAVÉS: equips
ESCALADA: categories masculina i femenina
ESGRIMA: equip esp. masc i
equip esp. fem.
TAEKWONDO: ind. masculí
(+ 82kg)
JUDO: sènior femení -57 kg,
sènior masculí -66 kg, sènior
masculí -73 kg, sènior masculí -81 kg, sènior masculí -90
kg
ATLETISME: 800 m. l., 400 m.
v., triple, altura, 4 x 400 m. l.
TIR AMB ARC: arc recorbat
masc, arc comp. masc, arc
comp.fem.
TRIATLÓ: indiv. masc.

2n LLOC
3r LLOC
CAMPS A TRAVÉS: categoria ESCACS: equips
masculina
ESCALADA: categoria masculina i categoria femenina
ESCACS: indiv.
ESCALADA: categoria mas- BÀDMINTON: D. M.
culina
ORIENTACIÓ: categoria feESGRIMA: ind. floret fem, ind. menina
esp. masc i equip floret fem
ORIENTACIÓ: equips

ESGRIMA: ind. esp. masc. i
ind. esp. fem.

KARATE: ind. masculí (-84 ESQUAIX: categoria femenina
kg)
TENIS DE TAULA: equips
TAEKWONDO: ind. femení (- masc. i indiv. masc.
68 kg)

JUDO: sènior femení -52 kg

TIR AMB ARC: arc recorbat ATLETISME: 800 m. l., 1500
masc, arc comp. masc, arc re- m. l., 400 m. l., 4 x 100 m. l.,
corbat fem.
javelina
ATLETISME: 1500 m. l., disc
GOLF: indiv. fem, per equips

GOLF: indiv. fem, indiv. masc.

TIR AMB ARC: arc recorbat
ESQUAIX: indiv. masc, indiv. masc.
fem, per equips
TRIATLÓ: per equips
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Del total de 18 modalitats esportives en què ha participat la UPV en els CIGL ha
aconseguit trofeus en totes excepte en frontenis, pàdel i tenis.
ELS CAMPIONATS DʼESPANYA UNIVERSITARIS
Com cada any sʼhan desenvolupat els Campionats dʼEspanya Universitaris (CEU)
entre totes les universitats espanyoles que pertanyen al Comitè Espanyol dʼEsport Universitari.
Els Campionats dʼEspanya Universitaris els convoca el Consell Superior dʼEsports: En els esports individuals sʼaccedeix directament a la fase final acreditant marques mínimes establides per les normatives tècniques de cada esport.
En els esports dʼequip enguany el campió de la fase autonòmica de les comunitats dʼAndalusia, Catalunya, Castella i Lleó, Madrid i 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 universitaris de
les altres comunitats autònomes i alguns dels subcampions de les 5 comunitats relacionades anteriorment, en funció del nombre dʼequips de cada esport
que participa en la fase autonòmica, els que es disputen les dues places que
queden per a la fase final del Campionat dʼEspanya Universitari en una fase
interzonal. Les fases, interzonal i final dels CEU 2009 sʼhan desenvolupat de
la manera següent:
FASE INTERZONAL
La fase interzonal dels Campionats dʼEspanya es realitzà durant el mes dʼabril,
per a obtenir els equips que es classifiquen per a la fase final dels Campionats
dʼEspanya, un total de 44 esportistes/entrenadors de la UPV hi participaren en
els esports de bàsquet masculí, futbol sala masculí 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 sʼenfrontà, la universitat seu.
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PARTICIPACIÓ DE LA UPV EN LA FASE INTERZONAL DELS CAMPIONATS D’ESPANYA UNIVERSITARIS
ESPORTS
Bàsquet masculí

Futbol 7 femení

Futbol sala masculí

UNIVERSITATS PARTICIPANTS
Cantàbria, Alcalá de Henares, Catòlica de
Sant Antoni, Cadis, Santiago, Politècnica
de València, Illes Balears i Barcelona
Màlaga, Las Palmas, Alacant, Politècnica
de Madrid, Oviedo, Politècnica de València, Santiago
Castella-la Manxa, Lleida, Illes Balears, Politècnica de València, Las Palmas, La Rioja,
Catòlica de Sant Antoni, Extremadura

ORGANITZADOR
U. Cantàbria

U. Màlaga

U. Castella-la Manxa

En els esports individuals convocats pel Consell Superior dʼEsports sʼaccedeix directament a la fase final acreditant les marques mínimes establides per les normatives tècniques de cada esport.
FASE FINAL
Durant els mesos dʼabril i maig de 2009 es van celebrar els Campionats dʼEspanya Universitaris dels diferents esports.
La participació de la Universitat Politècnica en la fase final dels
Campionats dʼEspanya ha sigut de 186 esportistes/entrenadors
repartits tal com indica la taula següent.

MEDALLER DE CAMPIONATS D’ESPANYA UNIVERSITARIS
ESPORT
Atletisme
Cros
Escalada
Golf
Judo

Karate
Taekwondo
Voleibol femení
Voleibol masculí

MEDALLA / ESPORTISTA
1r 10.000 m lliures Javier Carriqueo
3a 100 m tanques Bárbara Hernando Fuster
1r Javier Carriqueo
1r Roberto Palmer Soria
2n per equips
3r Vicente Boscá Ramón
1r per equips
1r –66 kg Sugoi Uriarte Marcos
1a -73 kg Pablo Sánchez García-Moncó
1r -81 kg Vasile Capsa
1r -90 kg Alberto Arnal Mengod
1a -52 kg Laura Gómez Ropiñón
2n -60 kg Javier Furió Vizcaíno
3r -63 kg Zaira Gisbert Peñalvert
1r -60 kg Sergio Martínez Serrano
3r -67 kg Ángel Iván Aibar
3a -67 kg Lucia Roca-Monzó Alba
3rper equips
3r per equips
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Els resultats en els Campionats dʼEspanya Universitaris, dels esportistes representants de la Universitat Politècnica de València, durant el curs 2008-2009 són
10 primers llocs, 2 segons llocs i 7 tercers llocs.

8.2.2.3. Altres esdeveniments i competicions del Vicerectorat d’esports
Per a la promoció i el foment dʼespecialitats esportives dʼespecial interès dins de
la nostra comunitat universitària, la Universitat Politècnica de València organitzà
enguany una seguit dʼesdeveniments i campionats en què han participat prop de
2.396 esportistes.
FESTA DE BENVINGUDA
Amb motiu de fer conèixer el Vicerectorat dʼEsports i el seu programa esportiu a
tota la comunitat universitària i sobretot a lʼalumnat de nou ingrés, es va celebrar
la Festa de Benvinguda el dijous 15 dʼoctubre amb una programació variada i la
presència de Marc Coma, com a esportista dʼhonor de la Universitat Politècnica
de València.
Com a acte de participació estrella es realitzà la IV Volta a Peu al Campus, a
més es va instal·lar a lʼÀgora una carpa dʼinformació del Vicerectorat dʼEsports i
es muntaren tatamis on hi va haver lʼexhibició dʼaikido. 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 realitzaren les accions següents:

PRESENTACIÓ DE L’ESPORTISTA D’HONOR
Acte en què el Vicerectorat dʼEsports nomena Esportista dʼHonor de la Universitat un esportista dʼelit elegit per la seua trajectòria humana i esportiva. Aquest
acte queda segellat amb la signatura del llibre dʼhonor tant de lʼEsportista dʼHonor com pels esportistes universitaris
que han aconseguit èxits en lʼesport nacional i internacional.
En aquesta edició vam poder tenir com
a Esportista dʼHonor el tricampió del
món de raids, campió del Ral·li Dakar
2006, Baja España Aragón 2008, Marc
Coma. També es va organitzar una roda
de premsa amb els mitjans de comunicació.
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IV VOLTA A PEU
La Volta a Peu al Campus UPV és una carrera de caràcter popular lʼobjectiu de la
qual és aconseguir la màxima participació sota la premissa de fer esport per a tots.
Lʼeixida i arribada tenen lloc a lʼÀgora i recorre lʼinterior del campus de Vera amb
una distància de 4,5 km i 432 participants. Es donaren camisetes a tots els participants i hi va haver un sorteig de material esportiu.
GP KARTING UPV
Es va celebrar el dia anterior a la festa de benvinguda el Gran Premi de Karting UPV en un circuit
als voltants de la Casa de lʼAlumne de lliure participació amb 218 participants, 197 xics i 21 xiques.

SIGNATURA LLIBRE D’HONOR
Acte en què, dʼuna banda, es reflecteix el pas pel
Vicerectorat dʼEsports dʼesportistes dʼalt nivell i,
de lʼaltra, reconeixem els èxits dels nostres universitaris. Aquest fet es recull en
el Llibre dʼHonor, mitjançant la signatura de lʼesportista dʼelit elegit que és el que
apadrina tots els nostres esportistes universitaris que han aconseguit medalla
en els Campionats dʼEspanya Universitaris.

LLIURAMENT DE TROFEUS DE LES LLIGUES 2007-2008
Premiació de les Lligues Internes del curs anterior, així
com a lʼescola amb més participació i sʼelegeix el millor
esportista universitari per les seues accions dins i fora de
la Universitat. Enguany ha sigut lʼEscola Tècnica Superior
de Topografia, Cartografia i Geodèsia.
Lʼesportista de lʼany més destacat de la Universitat Politècnica de València ha sigut Javier Carriqueo per la seua trajectòria esportiva i participació en els Jocs Olímpics de Pequín.
SANT SILVESTRE
Amb motiu del 40 aniversari de la Universitat Politècnica de València, el 17 de desembre de 2008, el Vicerectorat dʼEsports organitzà la I Sant Silvestre solidària
de caràcter popular amb un circuit de 4,5 km.
La carrera es va desenvolupar per lʼinterior del campus de Vera amb eixida des
de la pista dʼatletisme i una participació de 246 esportistes.
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XII TROFEU UPV DE VELA CREUER
El Vicerectorat dʼEsports de la UPV va organitzar el XII Trofeu UPV de Vela
creuer durant els dies 16 i 17 de maig al Reial Club Nàutic de València, que
en va tenir lʼestreta col·laboració, amb lʼúnic fi del foment de la vela entre la
comunitat universitària. Hi participaren 295 persones distribuïdes en 43 embarcacions.
La competició es va celebrar en la modalitat de vela creuer en tres categories segons la classe dʼembarcació: 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 dʼenguany es configura de la manera següent:

CLASSIFICACIÓ XII TROFEU DE VELA UPV
CLASSE
1. 1r Classificat
2. 1r Classificat
3-5. 1r Classificat
Classificació general. 1r Classificat

IOT
San Telmo II
Carmen 6
Iberolimp Alhambra
San Telmo II

ARMADOR
Promociones Urbanas, SL
Ricardo Schuller
José Vicente Alhambra
Promociones Urbanas, SL

CAMPIONATS INTERESCOLES
Durant el curs 2008-2009 sʼhan realitzat distints campionats universitaris interescoles en lʼàmbit nacional. Les escoles i facultats de la UPV hi han participat
amb 696 esportistes.
Enguany sʼhan celebrat Interinformàtiques, Intercamins, Intereueti, Interarquitectura, Interteleco, EuroIbiza, Interindustrials, EuroMilano.
A més, al campus de Gandia es porta a cap les 12 hores esportives, que es van
fer lʼ1 dʼabril amb 643 participants i les trobades comarcals amb la participació
dels equips més prestigiosos de la Safor en les modalitats de bàsquet, handbol
i voleibol.
Al campus dʼAlcoi se celebra els dies 11 i 12 de març les festes de lʼEPSA amb
competicions en les modalitats de tenis, tenis de taula, futbol 7, bàsquet 3 x 3,
vòlei 4, futbol sala, escacs i tir amb arc, amb 162 esportistes.
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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 esportistes que
així ho vulguen a través de les 28 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 1.229 esportistes federats
en: aeromodelisme, activitats subaquàtiques, aikido, atletisme, bàsquet, handbol, BTT, ciclisme,
esgrima, espeleologia, frontenis, futbol sala, judo,
karate, muntanya, natació, orientació, pàdel,
pesca esportiva, pilota valenciana, rem, rugbi,
taekwondo, tir amb arc, tenis de taula, trialsín, triatló, vela, voleibol i waterpolo.
És el club esportiu de la Comunitat valenciana amb més seccions esportives.
Aquestes seccions funcionen amb una planificació anual dʼactivitats, esdeveniments i competicions que porten a cap amb el suport del Vicerectorat dʼEsports.
Presentem a continuació un resum de participació del Club Esportiu el 2008-2009:

NOMBRE DE PARTICIPANTS DEL CLUB ESPORTIU UPV
SECCIÓ
Muntanya
Espeleologia
Waterpolo
Handbol
Ciclisme
Trialsín
BTT
Vela
Orientació
Natació
Futbol sala
Taekwondo
Karate
Activitats subaquàtiques
Atletisme
Triatló
Tir amb arc
Rem
Aikido
Rugbi

Nre PARTICIPANTS
340
10
40
21
84
1
29
46
24
91
38
10
33
52
65
56
42
34
15
29
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Esgrima
Judo
Frontenis
Vòlei
Bàsquet
Pesca
Pàdel
Tenis de taula
TOTAL

17
26
34
29
24
18
17
5
1.229

Al campus de Gandia desenvoluparen lʼactivitat les seccions de rem, muntanya
i busseig.
Al campus dʼAlcoi disposen de la secció de BTT.

8.2.4. Un esport integrat en la vida universitària. La formació esportiva
A la Universitat Politècnica de València lʼesport forma part dʼuna concepció, dʼun
estil de vida pel qual hem optat. Així, lʼesport a la nostra universitat respon a les
necessitats dʼexercici físic, competició, salut i recreació alhora que envaeix amb
força les activitats acadèmiques pròpies de lʼuniversitari.
Precursors dels crèdits de lliure elecció esportiva, disposem dʼun programa anual
de formació esportiva amb cursos, tallers, jornades i congressos junt amb el cicle
anual de conferències, exposicions i clínics sobre temes específics en matèria esportiva. A més, enguany sʼha posat en marxa el tercer Màster Universitari en Organització, Gestió i Administració dʼEntitats i Organitzacions Esportives. Dʼaltra
banda, cal destacar la convocatòria per desena vegada consecutiva dels certàmens de Pintura, Escultura i Projectes Final de Carrera relacionats amb lʼesport.
Totes aquestes línies dʼactuació consoliden la nostra formació específica en el
camp de lʼesport, en què han participat 1.394 persones.

8.2.4.1. La formació esportiva
La necessitat dʼadquirir nous coneixements que
propicien una activitat física saludable ha sigut
una demanda constant de practicants i usuaris
i la base per al desenvolupament dʼaquest Programa de Formació Esportiva.
Durant el curs 2008-2009 i dins del XIV Programa de Formació Esportiva sʼhan impartit 14
cursos i 7 tallers distribuïts en tres quadrimes-
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tres als campus de Vera, Alcoi i Gandia, tots oberts a la comunitat universitària i
a la societat en general. La participació ha sigut de 517 usuaris en cursos i 225
alumnes en els tallers.
Les temàtiques desenvolupades en els cursos i tallers han sigut variades, com
per exemple sobre instal·lacions esportives de gespa artificial, prevenció i tractament de lesions esportives o aquatrainning: tonificació muscular a lʼaigua. Altres temes relacionats amb activitats concretes com la mecànica de la bicicleta
tot terreny i en general, el coneixement del cos, tècniques de relaxació o ioga
ocular. També sʼhan impartit cursos que doten de titulacions oficials, com són el
de socorrista aquàtic o el de patró dʼembarcacions dʼesbarjo, així com altres que
permeten formar part de borses de treball internes, com ara el curs dʼàrbitre col·laborador de futbol sala i dʼhandbol, oferits en col·laboració amb el Consell Valencià de lʼEsport.
Perquè això fóra possible, el Programa de Formació ha tingut la col·laboració de
professors altament qualificats en la docència dels cursos i tallers, entre els quals
figuren catedràtics, llicenciats, doctors, diplomats i tècnics especialistes en diferents matèries.
CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ
Com a part de la formació curricular de lʼalumnat de la Universitat Politècnica, el
1994 sʼaprovà en Junta de Govern un bloc de crèdits de lliure configuració per a
esport. Cal afegir-hi que al setembre de 2003 el Consell de Govern aprovà lʼaugment de 8 fins a un màxim de 16 crèdits, els possibles a obtenir com a crèdits de
lliure configuració per esport, que va entrar en vigor a partir del curs 2003-04.
Així, amb lʼobjecte de respondre a les distintes inquietuds i necessitats de la comunitat universitària hi ha establides tres vies dʼobtenció de crèdits de lliure elecció:

· ÀREA FORMATIVA:
Composta per cursos, seminaris i conferències sobre aspectes rellevants de
lʼactivitat física i de lʼesport, organitzats pel Vicerectorat dʼEsports de la Universitat Politècnica de València. Lʼequivalència en crèdits és dʼ1 crèdit cada 20
hores.
Durant el curs 2008-2009 sʼhan atorgat 820 crèdits de lliure elecció per la participació en cursos organitzats pel Vicerectorat dʼEsports.
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· ÀREA PRÀCTICA:
Com a reconeixement al treball dʼalguns dels nostres alumnes, que compaginen lʼalt rendiment esportiu amb els seus estudis. Lʼequivalència en crèdits
és dʼun mínim dʼ1 crèdit i un màxim de 2 crèdits en lliga zonal o campionat autonòmic i un màxim de 4 en Campionats dʼEspanya Universitaris, a atorgar
en ordre invers a la classificació de lʼesportista. Sʼatorgaran 4 crèdits directament per ser seleccionats pel Consell Superior dʼEsports per a participar en
competicions de caràcter nacional o internacional. El Vicerectorat dʼEsports
estableix lʼequivalència per la participació dʼesportistes amb necessitats especials en competicions oficials.
Durant el curs 2008-2009 sʼhan atorgat 531 crèdits de lliure elecció per la participació en diferents campionats universitaris; lligues zonals, Campionats
dʼEspanya o esportistes seleccionats pel CSD per a competicions nacionals
o internacionals (prenent en consideració que durant aquest curs encara no
sʼhan sol·licitat crèdits per aquest tipus de via).
Els esports en què més crèdits sʼhan sol·licitat han sigut: rugbi (58 crèdits), atletisme (54 crèdits), futbol sala (46 crèdits), handbol (42 crèdits), judo (40 crèdits) i escalada (32 crèdits).

· ÀREA FORMADORA:
Per tal de reconèixer i aprofitar els coneixements i les experiències dʼalguns
dels nostres alumnes en el món de lʼesport, ja siga per la seua formació específica en institucions alienes a la Universitat o per la seua 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 dʼEsports i la participació en línies dʼinvestigació relacionades amb lʼactivitat física que es troben vinculades a qualsevol departament o servei de la Universitat Politècnica de València.
Lʼequivalència de crèdits a atorgar per col·laborar-hi és dʼun mínim de 2 i un
màxim de 8 amb relació a la línia dʼinvestigació o el curs en què col·labora,
(sʼestableix com a pauta la concessió directa del doble dels crèdits que conformen el curs), i 2 crèdits més, si lʼalumne participa en lʼorganització i la preparació del dit curs. Igualment, per la participació en línies dʼinvestigació
relacionades amb lʼactivitat física es pot obtenir un mínim de 2 i un màxim de
8 crèdits per curs acadèmic.
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A continuació presentem la distribució de crèdits de lliure elecció segons les
línies dʼobtenció, i es considera que durant el curs 2008-2009 no sʼha assignat cap crèdit sota la línia dʼàrea formadora.
MÀSTER UNIVERSITARI
El IV Màster Universitari en Organització, Gestió i Administració dʼEntitats i Organitzacions Esportives suposa un nou repte dins del desenvolupament esportiu de la Universitat Politècnica de València.
Des del Vicerectorat dʼEsports es pretén formar futurs professionals de la gestió
esportiva que siguen capaços dʼafrontar els nous reptes
esportius tant en lʼàmbit universitari, municipal o autonòmic com en lʼàmbit de clubs i entitats esportives.
Aquests professionals seran capaços dʼaplicar nous conceptes dins de la gestió esportiva, com és la qualitat en
els serveis esportius, la gestió mediambiental en els esdeveniments esportius o la maximització dels recursos esportius.
El màster, en la quarta edició, va començar a lʼoctubre de 2008, i finalitzarà al novembre de 2009, amb 27 persones inscrites.
El màster sʼestructura en 5 mòduls: legislació esportiva, màrqueting i comunicació esportiva, gestió esportiva i qualitat, organització i projectes dʼempreses i institucions esportives i el mòdul dʼadministració i gestió econòmica a les empreses
i entitats esportives, i disposa de professorat de la Universitat Politècnica de València amb àmplia experiència en temes relacionats amb la gestió esportiva i professionals reconeguts de lʼàmbit de la gestió esportiva.

8.2.4.2. Conferències, exposicions i clínics
Durant el curs acadèmic 2008-2909, com en anys anteriors, sʼha continuat realitzant conferències sobre temàtiques relacionades amb lʼesport, dʼespecial interès
per als membres de la comunitat universitària, així com diverses exposicions. A
més sʼhan tornat a organitzar els denominats clínics, sessions col·lectives amb
gran component pràctic dirigides 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.
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En total sʼhan portat a cap 20 activitats entre conferències, exposicions i clínics
que han versat sobre aspectes tècnics relacionats a lʼesport. A través de les conferències sʼhan abordat temes relacionats majoritàriament amb els esports de
muntanya.

8.2.4.3. Certàmens de Pintura, Escultura i Projectes final de Carrera relacionats amb l’esport
Enguany, en la X edició, sʼhan convocat els certàmens de pintura, escultura i projectes final de carrera sobre treballs relacionats directament amb el món de lʼesport, en general, i de lʼesport a la Universitat
Politècnica, en particular. Amb això la Universitat
brinda el seu suport científic i tècnic a lʼesport i intenta acostar el món de lʼart a lʼesport.
Enguany sʼhan presentat a concurs 1 projecte final
de carrera, 9 escultures i 21 pintures. Els guanyadors de la X convocatòria en les diferents modalitats són els següents.

GUANYADORS DEL X CERTÀMENS DE PINTURA, ESCULTURA I PROJECTES FINAL DE CARRERA
MODALITAT
Pintura

Primer Premi
Segon Premi
Tercer Premi
Escultura
Primer Premi
P. Final de Carrera Primer Premi

“Boxeo de Guante I “ de Pedro Sánchez Abril
“Running” de Oliver Paz Pérez
“El último punto” de María José Mocholí Bayona
“Entrada a meta” de José Andrés Soler Milla
“Cuadro de suspensión trasera” de Andrés Climent Alberó

8.2.4.4. Programa de Cooperació Esportiva
El Vicerectorat dʼEsports, sensible al compromís social que necessita la nostra societat, va impulsar la creació dʼuna Associació de Voluntaris Esportius lʼany 2003,
per tal de promocionar i fomentar la implicació dels membres de la comunitat universitària en els diferents àmbits esportius de la UPV, per a prestar especial atenció a lʼimpuls de Projectes de Cooperació per al Desenvolupament relacionats amb
lʼactivitat física i lʼesport tant al nostre entorn més pròxim com en projectes internacionals en països subdesenvolupats o en vies de desenvolupament.
Tot aquest esforç i dedicació exercit pel Vicerectorat dʼEsports a través de lʼAssociació de Voluntaris Esportius va ser reconegut (el 16 de març de 2006) pel diari
ABC, qui a través dels seus premis ABC Universitario, ABC Solidario va decidir
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premiar en la modalitat Entidad Solidaria lʼAssociació de Voluntaris Esportius de
la UPV.
ACCIONS EN L’ÀMBIT INTERNACIONAL
Durant el curs 2008-2009 sʼha continuat desenvolupant el projecte de cooperació internacional entre la Universitat Pinar del Río (Cuba) i la Universitat Politècnica de València. Durant tot lʼany sʼha recollit material esportiu, escolar i dʼoficina,
que donen persones i entitats per a enviar a la Universitat de Pinar del Río, i està
previst noliejar un contenidor amb tot el material recollit durant enguany.

8.2.5. Els programes d’ajuda i suport a l’esportista d’alt nivell
La Universitat Politècnica de València, conscient de les necessitats de suport als
esportistes universitaris dʼalt nivell i reconeixent dʼaquesta manera el gran esforç
que suposa compaginar els estudis amb la pràctica esportiva dʼalt nivell ofereix,
mitjançant el Programa EsportEstudi, suport als esportistes universitaris dʼalt nivell a través dʼun professor-tutor en cada centre, ajornament de pràctiques i exàmens, canvis dʼhorari, atenció especialitzada al Centre de Suport a lʼEsportista
(serveis de fisioteràpia i preparació física) i una convocatòria dʼajudes de residència i per a esportistes dʼexcel·lència esportiva i elit UPV.

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 seua carrera esportiva amb lʼactivitat acadèmica, crea el Programa EsportEstudi, que té
com a objectiu el suport i reforç a la pràctica esportiva dʼalt nivell, ja que cada vegada són més els esportistes que sent estudiants universitaris competeixen en
campionats nacionals i internacionals representant la seua universitat.
Des de llavors, cada any acadèmic, aquest programa ha acollit un gran nombre
dʼesportistes i involucrat professionals de diferents escoles i facultats per a crear
un marc interdisciplinari necessari per a integrar lʼesportista dʼalt nivell en lʼactivitat acadèmica
Els antecedents dʼaquest programa es remunten a anys arrere. Intervencions
carregades dʼun gran component innovador, com ara lʼaccés lliure a les instal·lacions, la reserva preferent dʼaquestes, lʼassessorament tècnic directe, les dotacions dʼequipament esportiu o lʼemissió de certificats per a ajornaments
dʼexàmens i pràctiques per competicions nacionals, demostren que es realitza un
gran esforç per a reconèixer la labor i lʼacompliment dels esportistes dʼelit.
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Lʼaprovació per la Junta de Govern dʼaquesta 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 dʼalt nivell.
EsportEstudi representa el suport institucional a través dʼajuda personalitzada i
concreta als esportistes universitaris dʼalt nivell, que decideixen compaginar les
seues tasques acadèmiques amb una dedicació seriosa i àmplia en lʼesport.
Aquest programa disposa del suport i lʼesforç econòmic del Consell Superior
dʼEsports.
El Programa EsportEstudi proporciona a lʼesportista dʼalt nivell:
Professor-tutor en la figura del subdirector o vicedegà de cada escola o facultat, que fa de nexe entre els professors i lʼalumne, i li facilita:

·

Ajornament de pràctiques i exàmens (coincidents amb campionats dʼàmbit nacional o internacional).

· Prioritat en lʼelecció dʼhoraris docents.
· Possibilitat de rebre bibliografia, apunts o informació puntual
docent.

· Facilitats en els programes dʼintercanvi dʼestudiants.
· Ajudes dʼexcel·lència esportiva.
· Ajudes per a esportistes dʼelit A i B.
· Crèdits de lliure elecció esportius.
· Ajudes de residència.
· Atenció especialitzada al Centre de Suport a lʼEsportista (CAD).
· Servei de fisioteràpia
· Servei de preparació física
Durant el curs 2008-2009, 160 esportistes han integrat el Programa EsportEstudi,
que pertanyen a un o diversos dels apartats següents.

· 8 esportistes dʼalt nivell de lʼany actual o de lʼanterior, de conformitat amb el
que estableix el Reial Decret 146/1997, de 19 de setembre, sobre esportistes dʼalt nivell.

·

74 esportistes proposats per la Universitat Politècnica de València per trobar-se entre els tres primers classificats en els Campionats dʼEspanya Universitaris, en el curs acadèmic 2006-2007.

·

20 esportistes convocats a seleccions nacionals i seleccions universitàries
enguany o en lʼany anterior.
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· 125 esportistes dʼelit reconeguts per la Universitat Politècnica de València.
· 5 esportistes amb ajuda de residència.

8.2.5.2. La línia d’ajudes per a esportistes d’alt nivell
La Universitat Politècnica de València potencia com a via de suport als esportistes de la Universitat, des de 1993, un Programa dʼAjudes Esportives amb lʼobjectiu dʼimpulsar i premiar la participació dels nostres esportistes universitaris en
els distints campionats. En el dit programa es preveuen dos tipus dʼajudes per als
estudiants.

·

AJUDES DʼEXCEL·LÈNCIA ESPORTIVA, PER A ESPORTISTES UNIVERSITARIS DʼELIT A I ESPORTISTES UNIVERSITARIS DʼELIT B
Aquestes ajudes sorgeixen amb lʼobjectiu dʼimpulsar i premiar la participació
dels nostres esportistes universitaris en diferents campionats i tenen el suport
econòmic i institucional del Consell Superior dʼEsports.
5 ajudes dʼexcel·lència esportiva amb
una dotació econòmica de 2000 euros
cadascuna, dirigides a impulsar i premiar
els esportistes de nivell internacional que
han competit en Olimpíades, Paralimpíades, Campionats del Món, Universiades, Campionats del Món Universitari,
Campionats dʼEuropa o altres continents.
70 ajudes a esportistes dʼelit A amb una dotació econòmica de 660 euros reconeixen i premien la labor dels millor classificats en competicions nacionals.
Així doncs, es dirigeixen a estudiants que tenen un alt nivell en la seua especialitat esportiva i representen Espanya i la Universitat Politècnica en esdeveniments destacats.
50 ajudes a esportistes dʼelit B amb una dotació econòmica de 330 euros,
orientades als alumnes que sense èxits esportius sensacionals tenen un alt
bagatge esportiu per a transmetre a la resta dels seus companys i per als que
practiquen especialitats que no consten en els programes del Consell Superior dʼEsports.
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·

AJUDES DE RESIDÈNCIA PER A ESPORTISTES DʼALT NIVELL I ESPORTISTES DʼELIT DEL VICERECTORAT DʼESPORTS DE LA UPV
La Universitat Politècnica de València convoca 5 ajudes de residència per als
esportistes universitaris dʼalt nivell desplaçats del seu lloc habitual de residència amb lʼobjecte dʼimpulsar i premiar la participació dʼaquests esportistes
dʼalt nivell en les distintes competicions universitàries de caràcter internacional i en competicions oficials en què siguen convocats per seleccions nacionals. Durant el curs 2008-2009 sʼhan assignat 5 ajudes, amb un import total
que puja a 30.000 euros (6.000 euros anuals per esportista).

8.2.5.3. El centre de suport a l’esportista
El Vicerectorat dʼEsports conscient de les necessitats dels esportistes dʼalt nivell
vol dotar lʼesportista 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 lʼEsportista dʼAlt Nivell proporciona una atenció especialitzada, a tota la comunitat universitària i en especial a lʼesportista dʼalt nivell, a través de la prestació
de serveis especialitzats.
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 lʼatén una diplomada en fisioteràpia i cinc alumnes en pràctiques. 134 esportistes dʼalt nivell de la UPV se nʼhan beneficiat, dels quals 82 són homes i 52
dones. Sʼhan realitzat 735 tractaments.
Les lesions més freqüents han sigut esquinços, tendinitis, lumbàlgies, cervicàlgies i sobrecàrregues. La majoria dels
esportistes procedeixen del vòlei, handbol i rugbi.
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 de 16 a 18 h, dimarts i
dijous de 17 a 20 h. Sʼhi ha atès 114 esportistes (94 homes i 20 dones), els quals
han sol·licitat fonamentalment plans dʼentrenament específic per a una competició, consells per a assegurar-se que el treballo 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. Com a novetat, durant aquest curs sʼha adquirit una plataforma vibratòria que han utilitzat molt els esportistes com a mitjà

278 CULTURA I ESPORT

dʼentrenament (sobretot de la força) i com a mitjà de recuperació durant lʼentrenament. Els esports de què procedeixen són variats: ciclisme, orientació, rem, futbol, etc.

8.2.6. Instal·lacions esportives de la UPV
La Universitat Politècnica de València disposa en lʼactualitat dʼunes instal·lacions
esportives immillorables per a la pràctica esportiva a tots els nivells, tant per a la
formació i lʼentrenament com per a competicions, fruit dʼ una gran inversió en la
remodelació dels espais esportius i creació de noves instal·lacions climatitzades,
informatitzades i perfectament equipades segons la modalitat que sʼha de practicar.
Les instal·lacions esportives de la Universitat Politècnica sʼagrupen en tres grans
nuclis al voltant dels tres grans edificis esportius: el pavelló poliesportiu, lʼedifici
principal i el de més recent creació, el Trinquet Politècnica El Genovés.
Enguany, sʼhan inaugurat dos blocs dʼescalada a lʼexterior situats al jardí central
de la UPV, instal·lació innovadora en tot Espanya i probablement a Europa. No
hi ha cap instal·lació semblant en cap universitat espanyola. Les instal·lacions
del campus de Vera es distribueixen de la manera següent:
NUCLI 1. PAVELLÓ POLIESPORTIU
El pavelló poliesportiu de la Universitat Politècnica de València és un edifici modern de 51 m x 83 m de planta i 14 m dʼaltura lliure dʼobstacles amb grades amb
una capacitat 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 dʼhandbol 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 dʼaltura per 15 m dʼample que simula una gran roca natural amb un desplom de 3 m amb més de 1.400 punts dʼancoratge per a simultaniejar 8 vies dʼescalada de diferents graus.

· Una pista de pàdel interior amb gespa artificial.
· Dues pistes dʼesquaix de parquet flotant.
· Un bloc (boulder) per a la pràctica dʼiniciació i perfeccionament dʼescalada.
· Dues sales de musculació per a lʼentrenament dels equips de la Universitat.
· Al voltant dʼaquest espai se situen les instal·lacions:
· Tres pistes de tenis exteriors de formigó porós.
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·

Quatre 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
dʼample amb 6 carrers, totalment climatitzada i
amb 500 places de grades per al públic.

NUCLI 2. EDIFICI PRINCIPAL
Ubicat estratègicament al centre del campus,
entre els dos espais a lʼaire lliure més grans. Lʼedifici principal disposa a lʼinterior dels espais esportius següents:

· Una sala de musculació de 450 m2 climatitzada, sonoritzada i informatitzada.
· Una sala dʼaeròbic de parquet flotant i equipada per a la pràctica dʼactivitats dirigides.

·

Una sala dʼAula 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 bla de doble matalàs per a la pràctica
dʼarts marcials i activitats dirigides.

·

Tres aules de formació esportiva amb capacitat per a 55 persones equipades
amb moderns mitjans audiovisuals i informàtics per a impartir cursos teòrics.

A lʼexterior dʼaquest edifici podem trobar aquests espais:

· Estadi amb pista dʼatletisme i camp dʼherba 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 dʼaltra superfície perimetral de gespa artificial que acull un camp
dʼherba natural a lʼinterior. La instal·lació disposa a més de dues rectes per a salt
de perxa, una doble recta amb dues fosses de salt de longitud i triples i gàbies
per als llançaments. Un gran marcador i megafonia completen la instal·lació.

· Un camp de gespa artificial per a futbol i futbol 7 amb àmplies grades per al públic.
· Un camp de vòlei platja dʼarena de platja, adossat a la pista dʼatletisme.
· Dos blocs dʼescalada a lʼexterior, de formigó gunitat i tematitzat amb una altura
de 4.5 metres cadascun i una superfície escalable de 220 metres. Amb capacitat per a 20 usuaris simultàniament i 1.800 punts dʼancoratge. Tota la
instal·lació està envoltada de cautxú absorbent.
NUCLI 3. TRINQUET POLITÈCNIC EL GENOVÉS
Lʼedifici Trinquet Politècnica 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 dʼun mur de vidre laminat, cli-
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matitzades i sonoritzades, amb capacitat per a 100 persones assegudes, el trinquet
de 57 m de llarg per 6,5 m dʼample a la zona de joc i entre parets de 9,5 m dʼample.
Aquest edifici acull a més els espais esportius següents:

· Una sala dʼesgrima per a la pràctica i competició.
· La seu del Club Esportiu condicionada per a activitats i reunions.
· Una aula de biosuro per a la pràctica de gimnàstiques suaus.
· Dues pistes dʼesquaix de parquet flotant.
· Dos frontons de 30 m coberts i adossats sobre el lateral nord de lʼedifici.
· Una sala de tenis de taula amb capacitat per a tres taules de joc.
Vora aquest edifici es troben les instal·lacions a lʼaire lliure següents:

· Un velòdrom i pistes exteriors de futbol sala. Pista de rodolament o velòdrom de
4 carrers peraltades. La instal·lació disposa de dues pistes poliesportives al centre per a futbol sala de gespa artificial.
En aquesta línia de dotar totes les especialitats esportives de
tot el necessari per a les pràctiques més demanades, la Universitat Politècnica disposa a més de les construccions fixes,
embarcacions per a la pràctica dʼesports nàutics, com ara un
creuer Benetau First 40.7- regata de 12 metres dʼeslora, dues
embarcacions valliant de 6 metres dʼeslora, dos falutxos i dos
iols per a la pràctica de rem i un falutx prototip per a la competició dʼembarcacions del Mediterrani.
Tot això sense oblidar els projectes portats a cap pels campus
dʼAlcoi i de Gandia, projectes on es comença a equiparar lʼoferta esportiva dʼaquests campus amb el del campus de Vera: pistes poliesportives, gimnàs, sales
dʼusos múltiples, configuren un gran parc esportiu universitari.
La posada en marxa de totes les nostres instal·lacions esportives, així com la dotació dʼaquestes de lʼequipament més adequat i lʼadquisició de dues embarcacions esportives han originat una nova manera de gestionar instal·lacions, adaptades a les
demandes i noves necessitats de la nostra població, una nova manera de fer esport
completament integrats al 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 lʼentorn, porta
a cap diferents col·laboracions i convenis amb altres entitats externes i aconse-
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gueix la millor adequació entre les demandes socials i les de la mateixa universitat, i fomenta esports autòctons com és la pilota valenciana. Realitza una tasca
de suport a col·lectius amb característiques especials o fins i tot acosta lʼesport
i les instal·lacions esportives a futurs esportistes en edat escolar.
Detallem a continuació les col·laboracions més significatives portades a cap el
curs 2008-2009.
El Trinquet Politècnica El Genovés, sense dubte referent a la Comunitat Valenciana, ha acollit els esdeveniments i entrenaments següents per a les diverses
modalitats de pilota valenciana, entre els quals destaquen.

·

Per al foment de lʼesport autòcton de pilota valenciana, la Federació de Pilota
de la Comunitat Valenciana i la Universitat Politècnica signaren un conveni de
col·laboració gràcies al qual lʼEscola de Tecnificació de Pilota Valenciana ha
tingut lloc al Trinquet Politècnica El Genovés.

· També sʼhi ha portat a cap, dins de la línia de cooperació de lʼesport autòcton,
partides de la Lliga Caixa Popular en què participa la Universitat Politècnica de
València.

· La realització de campionats, com ara la I Copa dʼEscala i Corda, Copa President de la Diputació de València, el Circuit Jove Oxford.
La col·laboració del Vicerectorat dʼEsports amb diferents federacions de la Comunitat Valenciana per al foment de la pràctica esportiva en les seues modalitats.

·

Federació de Pilota Valenciana per a realitzar activitats de promoció i tecnificació

· Federació de Bàsquet en el Curs de Tecnificació
· Federació Valenciana de Futbol per a lʼentrenament de futbol sala de categories infantils

·

Escola Nacional dʼEntrenadors de Futbol per a realitzar el Curs de Monitor de
Futbol

·

Federació dʼEsport adaptat de la Comunitat Valenciana per als entrenaments
de boccia

· Federació Espanyola dʼEsports de Muntanya i Escalada realitzà la presentació
de la Copa i Campionat dʼEspanya de Carreres de Muntanya
Un altre referent a la Comunitat Valenciana és el rocòdrom de la UPV, instal·lació
que ha sigut la base de diverses col·laboracions al llarg del curs. Destaquem els entrenaments dʼesportistes de diferents col·lectius, com ara la Facultat de Ciències de
lʼActivitat Física i lʼEsport, el grup COES dʼoperacions especials de la policia, el
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Centre Excursionista de Iecla, el Centre Excursionista de Torrent, el Club de Muntanya Chomolungma, la Direcció General de Policia, el Club Esportiu Norte de la
Montaña, el Club Vents de Muntanya, el Club Alpí Alemany, el Club dʼEscalada
Sargantana, el Centre Excursionista de València, el Centre Excursionista dʼOntinyent, el Club Excursionista Mad Team i el Centre Excursionista Alt de la Creu.
A més, el Vicerectorat dʼEsports ha cedit lʼús de les instal·lacions esportives per
a esdeveniments de diferents col·lectius.

· Lʼempresa Naranja Producciones per a filmar a les pistes de vòlei platja.
· Lʼempresa Filmax Animatos va filmar una classe de karate per a Canal 9.
· El col·legi públic Malva-rosa va celebrar les seues jornades escolars a la pista
dʼatletisme.

·

Lʼempresa IGUAL, Gestión, Promoción y Representación va fer un torneig de
pàdel a les pistes de la UPV.

· La Fundació Universitas va realitzar a la UPV el III Torneig Solidari.
· La Diputació de València realitzà captacions fotogràfiques al Trinquet UPV per
a les seues campanyes de promoció.

·

Lʼequip de bàsquet Jamones de Serón de Godella va jugar els seus partits de
lliga al pavelló poliesportiu.

·

Lʼassociació per al Desenvolupament Social Intercultural de la Comunitat Valenciana utilitzà el pavelló poliesportiu per a les seues jornades, igual que el
Grup Summer Dyscovery.

· Lʼempresa CYSBIONIC va disposar del tatami portàtil de la UPV per a organitzar un esdeveniment esportiu.

· Dins del marc del conveni de col·laboració entre Bancaixa i la Universitat Politècnica se celebrà el sopar de lliurament de Premis Bancaixa, que per cinquè
any es realitza al pavelló poliesportiu de la Universitat de València.

· Lʼassociació de Slot Cartagobarna celebrà el 1r Campionat dʼEspanya de Slot
digital al Trinquet de la UPV.

· El col·legi el Pilar realitzà a les instal·lacions de la UPV les olimpíades escolars.
I quant a docència fa, destaquen les col·laboracions següents.

· El Vicerectorat dʼEsports ha acollit alumnes en pràctiques de diferents entitats
com ara FCAFD i lʼIES Jordi Joan del Port de Sagunt, lʼIES Manuel Sanchis
Guarner. Els alumnes 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.
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·

Societat Esportiva Correcaminos per a intercanviar serveis esportius i culturals, promoció i foment de lʼesport centrat especialment en lʼatletisme.

·

Per a fomentar 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.

· Con lʼentitat financera Bancaixa per a patrocinar lʼequip ciclista.
Al si de la mateixa universitat:

· Conveni de col·laboració amb la Universitat Sènior per a la investigació científica relativa a lʼentrenament i la salut de les persones majors de 55 anys.

· Amb el CEVEP, de creació recent per a lʼús de les instal·lacions esportives.
· Amb el Vicerectorat de Cultura per al desenvolupament al Trinquet de Poliniza 28 A.
· Amb el Consolat General de la República de lʼEquador per a celebrar eleccions
al pavelló poliesportiu.

· LʼInstitut Idees per al desenvolupament de les seues jornades al Trinquet de la UPV.
· LʼInstitut de Biomecànica de València ha portat a cap diversos assaigs per a investigacions sobre materials esportius i lʼanàlisi de diverses manifestacions de
força explosiva mitjançant protocols biomecànics.

·

El Servei Integrat de Prevenció de la UPV realitzà una jornada al Trinquet de
la UPV.

·

El pavelló poliesportiu, per quart any consecutiu, va ser lʼescenari per a realitzar el campionat Trivial Pursuit, de gran difusió social.

· Lʼalumnat de la Universitat dʼIndiana utilitza les nostres instal·lacions esportives
durant les seues estades a València, així com amb altres col·lectius el Col·legi
Major Galileo Galilei.

· El Vicerectorat dʼEsports sʼha implicat en el projecte de la Universitat Politècnica
de lʼecocotxe i ha dotat dʼinfraestructura i material esportiu aquest projecte.

·

LʼEscola Tècnica Superior dʼAgrònoms celebrà el 50 aniversari amb lʼorganització dʼAgrilatino al pavelló de la UPV.

·

Quant a cessió dʼinstal·lacions, destaquem també el campionat de futbol sala
de lʼAssociació dʼAntics Alumnes.

8.2.8. L’impacte en els mitjans de comunicació
El tractament de la informació al Vicerectorat dʼEsports ha tingut un doble vessant durant el curs 2008-2009. Dʼuna banda, sʼinforma a la comunitat universitària, com a usuaris potencials, sobre tota lʼoferta que des del Vicerectorat dʼEsports
es programa i, de lʼaltra, es donen a conèixer a la societat tots els esdeveniments
i èxits obtinguts pels esportistes i els equips de la Universitat. Ambdues facetes
de la informació es porten a cap en col·laboració amb altres serveis de la Uni-
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versitat Politècnica de València, com són el Gabinet de Premsa, la Ràdio del Poli,
UPV Televisió i lʼÀrea dʼInformació de la Universitat Politècnica.

8.2.8.1. Recursos informatius
Per a informar a la comunitat universitària sobre els diferents programes esportius es posa en marxa tots els mecanismes necessaris per a transmetre la informació, com ara
1. Anualment es publica un llibre general del Vicerectorat dʼEsports amb tota la

informació esportiva més rellevant amb 10.000 exemplars difosos en tres idiomes (valencià, castellà i anglès), es publiquen en el web del Vicerectorat dʼEsports en anglès, alemany, francès i italià. A més, sʼediten tríptics específics
sobre els diferents programes que sʼofereixen, el programa de formació, els
certàmens relacionats amb lʼesport, els programes esportius. De manera puntual sʼediten a més altres tríptics per a esdeveniments concrets, com ara el Trofeu Universitat.
2. La pàgina web del Vicerectorat dʼEsports, en la seua adreça
<www.upv.es/adep>, és el principal canal de comunicació del Vicerectorat dʼEsports, con una actualització diària. A través de la pàgina web es pot consultar
tota la programació de manera detallada i estructurada en àrees. Disposa
també dʼaltres utilitats i informació, com ara els calendaris de joc i resultats de
les lligues, els horaris dʼactivitats disponibles per a matriculació i les pistes que
estan en situació de reserva. Sʼhi pot descarregar el llibre general dʼesports en
format digital en diversos idiomes: francès, italià o alemany, a més de valencià,
castellà i anglès.
Sʼhi troba la carta de serveis, els diagrames dels processos bàsics i accés a la
bústia de queixes, suggeriments i reclamacions com a mecanisme de col·laboració de la comunitat universitària amb el Vicerectorat dʼEsports.
A més, sʼhi poden trobar enllaços a les pàgines de totes les seccions del Club
Esportiu UPV, a pàgines oficials en matèria esportiva, com són federacions de
les diferents modalitats o el Consell Superior dʼEsports o altres pàgines dʼinterès esportiu.
3. El tauler dʼanuncis electrònic a través del servidor <upvnews.upv.es>, freqüentment consultat pel PAS i PDI de la Universitat, on sʼinsereixen diàriament
anuncis dʼactualitat imminent i serveix per a realitzar comunicats dʼúltima hora.
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4. Lʼagenda electrònica UPV a què sʼaccedeix des de la pàgina principal de la
Universitat. Aquesta pàgina és de consulta pública en general.
5. Els taulers dʼanuncis de les escoles que sʼactualitzen a través dels coordinadors dʼesports, 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 dʼunió entre el Vicerectorat
dʼEsports i les escoles i col·laboració en lʼorganització dʼesdeveniments esportius, com és el Trofeu Universitat Politècnica.
6. També es canalitza la informació directament des de lʼOficina dʼInformació del
Vicerectorat dʼEsports amb una atenció personalitzada, presencial i telefònica.
Lʼoficina disposa dʼhorari de dilluns a divendres de 10 a 14 i de 17 a 20 hores.
7. Finalment, enguany sʼha consolidat lʼedició del butlletí informatiu del Vicerectorat dʼEsports amb les últimes notícies dʼactualitat.

8.2.8.2. Campanyes especials
Com a projectes informatius hem tingut durant el curs 2008-2009 un seguit de
campanyes, com són

· Campanya matricula: Dirigida principalment a lʼalumnat de nou ingrés a la universitat per a aconseguir, dʼuna banda, informar-los de les possibilitats en matèria esportiva i, de lʼaltra, captar els possibles esportistes dʼelit interessats a
acollir-se al programa EsportEstudi. Amb aquest fi es portaren a cap dues accions clarament diferenciades. Dʼuna banda, una labor informativa als alumnes-tutors del programa AMA i, de lʼaltra, una participació directa en les
Jornades dʼAcollida per a alumnes de nou ingrés mitjançant xarrades en totes
les escoles de la UPV.

·

Jornades dʼOrientació: Organitzades per lʼÀrea dʼInformació de la UPV. El Vicerectorat dʼEsports va atendre el públic en la seua visita a la Universitat per a
fer-los conèixer totes les instal·lacions esportives i una aproximació a lʼoferta esportiva de la UPV.

· Jornades de Portes Obertes per a pares dʼalumnes dʼinstituts en què es col·laborà amb lʼÀrea dʼInformació de la UPV, per a realitzar una visita guiada per les
instal·lacions esportives ca da dimarts i dijous de gener a març. Les instal·lacions esportives i els programes dʼesports són un gran atractiu per a tots els futurs possibles alumnes de la Universitat.
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8.2.8.3. Els mitjans de comunicació
Pel que fa als mitjans de comunicació i premsa, sʼha donat a conèixer les activitats, esdeveniments i resultats obtinguts pels nostres esportistes. Un total de 348
articles sʼhan publicat durant el curs 2008-2009,
des de juny de 2008 fins a maig de 2009.
Les seccions que més han destacat enguany,
quant a notícies, són lʼequip de futbol sala UPV
Maristes València FS, que ha jugat en divisió de
plata i ha aconseguit els desempats, la participació de lʼequip de la UPV en diferents trofeus de
pilota valenciana, a més de la informació corresponent als Campionats dʼEspanya Universitaris i
la Festa de Benvinguda de la UPV, que va tenir la
presència de Marc Coma.
A més de la premsa escrita, cal destacar lʼemissió dʼun espai televisiu propi en
el programa Politécnica tal cual de difusió setmanal en la TV de la Universitat i
la presència en els mitjans de televisió, amb nombroses entrevistes i programes
especials, com els dedicats als Campionats dʼEspanya Universitaris de judo, el
XIX Trofeu UPV, emès per Punt 2, o la gravació de diversos programes dedicats
a la vida dels universitaris esportistes.
A la Universitat Politècnica Televisió unes 70 intervencions han fet conèixer el
món esportiu de la Universitat. El Vicerectorat dʼEsports elabora una biblioteca
audiovisual de totes les intervencions aparegudes en televisió.

8.2.9. Resum memòria del Vicerectorat d’Esports 2008-2009
A mode de resum, podem dir que ens sentim orgullosos que més de la meitat de
la nostra comunitat universitària fa esport amb nosaltres:

·

37.382 esportistes practica alguna de les nostres especialitats esportives,
dels quals són dones 16.000.

· 540 equips participen en les competicions internes que organitzem.
· Oferim fins a 63 especialitats esportives diferents, que abracen tot lʼespectre esportiu, oci, salut, diversió, formació, competició, etc.

· Competitivament, ens situem per damunt de la resta de clubs de la Comunitat Valenciana, amb 27 seccions esportives diferents.

· Destaquem Laura Gómez, campiona de la Universiada de Belgrad, i Javier
Carriqueo, participant en el Campionat del Món de Cros i lʼOlimpíada.
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· En els Campionats dʼEspanya Universitaris es van obtenir 19 medalles, 10
dʼaquelles del metall daurat, a més de 2 medalles de plata i 7 de bronze.
Lʼimpacte 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, i la notícia més seguida enguany és lʼequip de futbol sala UPV–Maristes en
Divisió de Plata, a més de la informació corresponent als Campionats dʼEspanya
Universitaris i la Festa de Benvinguda de la UPV, que va tenir la presència de
Marc Coma.
I sobretot la consolidació del nostre objectiu: la promoció esportiva, junt amb la
pràctica dels nostres esportistes és el nostre reconeixement més gran.

8.3. ESCOLA D’ESTIU
LʼEscola dʼEstiu realitza lʼoferta dels seus serveis orientada cap a les cinc àrees
següents:

· LʼEscola dʼEstiu a lʼestiu
· LʼEscola dʼEstiu a lʼhivern
· LʼEscola dʼEstiu a la neu
· LʼEscola dʼEstiu a Pasqua
· La Formació Sociocultural
8.3.1. L’Escola d’Estiu a l’estiu
Com cada any, lʼEscola dʼEstiu de la UPV obri les portes durant el mes de juliol
a tots els infants i joves valencians interessats a participar en les nostres activitats.
Enguany, sʼha arribat a les 1.800 sol·licituds als tres campus en què estem presents.
En la present edició, hem mantingut la previsió de participants, i hem realitzat les
activitats al campus de Vera, el campus dʼAlcoi i al de Gandia. Per a atendre
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tots els infants i joves, sʼha disposat de 265 monitors en diferents labors i responsabilitats per a fer aquesta edició de lʼEscola dʼEstiu.
Aquestos números ens mostren el manteniment de lʼacceptació que té lʼEscola
dʼEstiu tant per als membres de la Universitat com per a la resta de les famílies
valencianes, en què participen un 70% des de la mateixa universitat (familiars
directes dʼalumnes, PAS, PDI). També sʼha comptat amb un 15% de participants
de membres de lʼAssociació dʼAntics Alumnes i un altre 15% dʼinfants aliens a
la Universitat Politècnica de València.

8.3.1.1. L’Escola de les Estreles
En aquesta edició lʼambientació comuna de lʼEscola ha sigut sobre el tema de
les estrelles, aprofitant la temàtica de lʼAny Internacional de lʼAstronomia. Fer
que les seues experiències del dia a dia a lʼEscola esdevinguen divertides en els
experiments i descobriments ha sigut el centre dʼinterès i objectiu principal en
totes les activitats dʼaquesta edició.
Amb això, ʻLes sorpreses de nataliciʼ; ʻLa festa fi dʼEscolaʼ; accions en col·laboració amb altres entitats, a més de dispsoar dʼun planetari, lʼactuació especial de
la coral Aigua de Coco dʼinfants de Madagascar, la trobada de xiquets ucraïnesos i sahrahuís dʼacollida a la Comunitat Valenciana, completen les accions i
lʼambientació comuna al llarg de lʼEscola dʼEstiu.

8.3.1.2. L’Escola d’Estiu a Alcoi
En aquesta edició sʼha arribat a les 150 sol·licituds per a participar-hi, dʼedats compreses entre els 4 i els 14 anys, cosa que ens indica el manteniment a la ciutat dʼAlcoi. Aquesta Escola dʼEstiu es realitza a les instal·lacions del campus de lʼEPSA,
amb la col·laboració del col·legi dels 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 lʼoferta al campus de Gandia, lʼEscola dʼEstiu ha rebut més
de 125 sol·licituds per a participar dʼaquesta edició en edats compreses entre els
4 i 4 anys, i mostren lʼacceptació dʼaquesta oferta a Gandia. Aquesta Escola
dʼEstiu es realitza a les instal·lacions del campus de lʼEPSG.
Activitats per a joves
Seguint els passos iniciats lʼany passat, hem plantejat per als més majors (15 a
17 anys) una oferta concreta dʼactivitats que permetien confeccionar-se la prò-
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pia Escola a la carta, i, com calia esperar, ens nʼha confirmat lʼacceptació. Lʼoferta inicial era de 130 places en 2 activitats (una de les quals desdoblada) i en
la inscripció ens superaven amb més de 145 sol·licituds.
Al final, lʼoferta es va acostar bastant a la demanda final, tal com mostra el quadre de participació següents dʼaquestes activitats.

TALLER
Camino de Sant Jaume
Campament Multiaventura

OFERIT
50
80

SOL·LICITAT
60
86

OCUPAT
45
80

· Camino de Sant Jaume: des de Lugo fins a Santiago de Compostel·la, seguint la Ruta del Camí Primitiu, descobrint els paratges que aquest sender del peregrí obri fins a les portes de Santiago de Compostel·la.
Continuaren fins a Finisterre.

·

Campament Multiaventura: al Guijo de Ávila (Salamanca), múltiples activitats que fan gaudir de lʼentorn dʼuna manera diferent i atractiva. No hi ha
temps per a avorrir-se.

8.3.2. L’Escola d’Estiu a l’hivern
Durant els dimarts, dimecres i divendres de vesprada i els dissabtes de matí,
continuem oferint el taller dʼiniciació al rugbi per a promocionar la pràctica dʼaquest esport i els valors que potencia en el seu treball de equip.
Enguany, han superat els 90 els participants dʼaquesta edició que han assistit durant tota la temporada a jugar, entrenar-se i competir en les categories de cadets,
infantils, juvenils i alevins de les competicions de la Federació Valenciana de Rugbi
i de la Federació Espanyola de Rugbi en les competicions infantils i juvenils.

8.3.3. L’Escola d’Estiu a la neu
En les vacances de Nadal hem oferit lʼEscola a la Neu, com a activitat per a iniciar-se i millorar en el nivell dʼesquí a 128 dels 160 sol·licitants, infants i joves
entre 9 i 17 anys. Engany, hem repetit les instal·lacions, gaudit de les pistes
dʼesquí de Panticosa i dormit a lʼalberg Pirenarium de Sabiñánigo.
Una vegada acomodats a lʼalberg, de matí sʼanava a les pistes dʼesquí i, amb els
monitors dʼesquí, es realitzaven les classes. La resta del temps en pistes sʼesquiava amb els monitors de lʼEscola dʼEstiu i, de vesprada, es realitzaven activitats dʼanimació a lʼalberg i voltants.
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8.3.4. L’Escola d’Estiu a Pasqua (PasquAcampada)
Durant els dies de les vacances de Pasqua, continuem realitzant lʼactivitat a lʼalberg Mar i Vent a Piles, en què han participat 75 infants de 9 a 14 anys, i sʼha
hagut dʼaugmentar el nombre de places previstes. Aquesta activitat complementa lʼacció de lʼEscola dʼEstiu 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 denominà PasquAcampada 2009, en què han participat 10 monitors i un coordinador del campament.

8.3.5. Formació Sociocultural
Atès el gran nombre de monitors que es necessita per al desenvolupament de
les activitats de lʼEscola dʼEstiu, sʼha incidit en la formació específica dins de
lʼàmbit que ens ocupa: els monitors i lʼanimació sociocultural.
En aquest curs sʼha realitzat el període formatiu de la titulació bàsica per al treball amb infants dins de lʼanimació: el títol oficial de Monitor de Temps Lliure Infantil i Juvenil. Sʼhi ha impartit, amb la col·laboració de formadors molt
experimentats en els distints aspectes dels continguts, la part teòrica de 125
hores des dʼoctubre fins a maig a 102 alumnes (a València, Gandia i Alcoi), que
tenen lʼopció dʼobtenir el títol oficial en superar la fase pràctica. Aquest curs disposa del reconeixement de 6 crèdits de lliure opció a la nostra universitat.
A més, sʼhan realitzat 5 cursos sobre diferents aspectes en temes de lʼanimació,
amb una durada de 20 hores cadascun i a què seʼls reconeix un crèdit de lliure
elecció. En tots sʼhan cobert les places oferides, i queda en llista dʼespera un bon
nombre de sol·licitants en cadascun dels cursos, que ens indica lʼacceptació dʼaquest tipus de formació entre els estudiants i interessats en lʼoferta que oferim.
El total de la participació en la formació ha sigut de 230 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 a la seua faena en lʼanimació sociocultural.

8.3.6. Organització. Estructura de l’Escola d’Estiu
Com mostra lʼorganigrama adjunt, lʼEscola dʼEstiu depèn del Vicerectorat dʼEsports. Està dirigida per Miguel Giménez, com en els últims anys. Lʼestructura
amb què treballem permet i facilita lʼatenció dels participants i lʼorganització dels
monitors.
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Darrere del director, lʼEscola dʼEstiu disposa dʼun gran equip humà de més de
265 persones encarregades de fer possible aquest esdeveniment cada any.
Cal destacar la gran ajuda que aquest servei rep dʼaltres unitats i serveis de la
UPV, sobretot per la falta dʼun espai propi. Encara que no volem excloure ningú,
ja que són molts els centres, departaments i serveis dʼaquesta universitat que
han manifestat el seu interès a col·laborar i sʼhan fet eco de les nostres peticions, sí que volem ressaltar la gran ajuda prestada per serveis com el dʼEsports, el Centre de Processament de Dades, la Unitat de Manteniment, la Casa
de lʼAlumne, el Gabinet Mèdic i lʼÀrea dʼInformació, i dʼescoles, com ara lʼETS
de Camins; Gestió de lʼEdificació; lʼEscola i Facultat dʼInformàtica; lʼETS dʼEnginyeria del Disseny; dʼAgrònoms; la Facultat dʼADE; EPSA i EPSG, sense la
col·laboració dels quals no seria possible portar a cap aquest servei. De tota
manera, com ja hem indicat, són moltes les persones i els centres que hi col·laboren i seria impossible esmentar tots.

8.3.7. Nombre i tipus de beques i contractes
Les persones encarregades de donar suport al funcionament de lʼEscola dʼEstiu durant el mes de juliol han sigut 80, provinents dels cursos dʼanimació sociocultural i de les pràctiques que han de realitzar com a part de la seua
formació.
Els monitors encarregats dels infants a lʼEscola dʼEstiu sʼhan contractats per a
desenvolupar aquesta labor durant el mes de juliol, i han sigut un nombre pròxim als 200 als tres campus, i es diferencia el període del contracte segons el
lloc i la responsabilitat del monitor. El requisit indispensable que sʼha exigit en
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quasi totes les places ha sigut la titulació en Animació Sociocultural, i sʼha valorat el currículum i lʼexperiència en el camp de lʼanimació.

8.3.7.1. Inscripció d’infants
LʼEscola dʼEstiu continua creixent en la seua oferta any rere any i això es posa
de manifest en la quantitat dʼinscripcions que van superant la previsió constantment, i aquesta és la tònica general durant els 20 anys de funcionament de
lʼEscola dʼEstiu. Les sol·licituds rebudes en aquesta edició han sigut:

· Escola dʼEstiu a València:
· Escola dʼEstiu a Alcoi:
· Escola dʼEstiu a Gandia:
· Activitats per a joves:

1.522
151
128
146

8.3.7.2. Etapes i grups
Els infants es divideixen en etapes, cadascuna al seu torn sʼha dividit en diversos cursos i cada curs en diferents grups, aquesta és la manera que hem estipulat per a poder funcionar amb aquest nombre de participants. Aquesta vegada
la distribució sʼha realitzat així:

CAMPUS
Vera

Alcoi

Gandia

ETAPA
Preescolar
Primera
Segona
Tercera
Quarta
Preescolar
Primera
Segona i Tercera
Quarta
Preescolar
Primera
Segona
Tercera
Quarta

GRUPS
16
12
10
8
8
2
1
2
1
2
1
1
1
1

8.3.8. Dinàmica de l’Escola d’Estiu
La dinàmica de cada dia de lʼEscola pren dues maneres ben diferents; dʼuna
banda, la dinàmica reglada, és a dir el funcionament normal de lʼEscola dʼEstiu,
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dia a dia; de lʼaltra, la dinàmica no reglada, que consisteix en activitats i esdeveniments especials limitats en el temps i introduïts com a punts de lʼambientació.

8.3.8.1. Dinàmica general de les activitats
Un dia normal de lʼEscola té lʼhorari que podem veure a continuació:
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

Activitats per etapes
En cadascun dels temps dʼactivitat del matí, els infants realitzen diferents activitats en funció de les etapes a què pertanyen, i per tant adequades a les seues
edats, i canviant cada 2 anys.
Dinàmica no reglada
Dins de la dinàmica no reglada es troben unes activitats no reflectides en els
horaris, de manera que causen un efecte de sorpresa més gran entre els infants. Sʼhi troben els Dies D, activitats sorpresa i els concursos generals de
lʼEscola.
Informació als pares
Enguany, per a mantenir informats els pares, de manera més ràpida, sobre les
excursions, els horaris dʼarribada i incidències dʼaquestes activitats externes actualitzem la pàgina web que vam crear fa dos anys i en què informem constantment (i des de qualsevol punt) amb informació de lʼEscola dʼEstiu
(documents i notícies al dia). Així, els pares accedeixen a la informació de manera immediata i sense necessitat dʼemprar el telèfon; la dita pàgina web és:
<http://www.escoladestiu.com>. Sʼhi manté la de la Universitat Politècnica de
València <www.upv.es/eestiu> i entre ambdues es millora la informació a la comunitat de lʼEscola dʼEstiu.
Activitats externes
Els participants en lʼEscola dʼEstiu gaudeixen dʼuna sèrie dʼactivitats fora dels
respectius campus; aquestes eixides poden ser les excursions en què tot un

294 CULTURA I ESPORT

curs ix dʼexcursió durant un matí a realitzar alguna activitat especial o visitar un
paratge de la Comunitat Valenciana, bé el campament o granja escola, amb una
durada en funció de lʼedat del grup. Aquestes eixides foren:
Campament i granja escola
Depenent de les edats, els infants gaudiren dʼuna diversa oferta en eixides de
més dʼun dia fora del campus.
Mas del Capellà (1r i 2n)
Entre 6 i 8 anys, els infants van conviure durant tres dies a la granja escola Mas
del Capellà, situada al terme municipal dʼOlocau (València). En aquesta granja,
de reconegut prestigi, van poder participar en les activitats típiques dʼaquests
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 dʼAlta-Lai,
a 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, perquè sʼhabituen a dormir en campaments. Lʼallotjament es va realitzar en cabanes de fusta, majoritàriament, situades a la zona de campament i els majors
dormiren en tendes de campanya al llarg del campament volant programat durant els cinc dies de campament.

8.4. UNIVERSITAT SÈNIOR
8.4.1. Alumnat matriculat
Per desè any consecutiu, setè al campus dʼAlcoi, la Universitat Politècnica de València ha acollit a les seues aules lʼalumnat de la Universitat Sènior. La Universitat Sènior, integrada ara al Vicerectorat dʼAssumptes Socials i Responsabilitat
Social Corporativa dins del Projecte Aules Universitàries de lʼExperiència, de la
Conselleria dʼEducació, és un programa per a majors de 55 anys que pretén
acostar la Universitat a les persones que, després de la jubilació, mantenen lʼentusiasme per continuar aprenent.
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Un any més hem continuat la reforma dels continguts, i hem ajustat el nombre
dʼhores dʼalgunes de les assignatures per tal dʼintroduir noves matèries, i buscar una estructura més dinàmica i intentar que aquests canvis redunden en una
millora de la Universitat Sènior i una satisfacció superior del nostre alumnat.
Durant el curs 2008-2009 sʼha impulsat la posada en marxa de tallers i cursos
monogràfics i sʼha aconseguit molt més, fins i tot que amb un tercer curs, ja que
significa, en la pràctica, la possibilitat real dʼuna continuïtat indefinida a la Universitat Sènior i mantenir la vinculació amb la nostra Universitat.
ALUMNAT MATRICULAT
CAMPUS DE VALÈNCIA

· PRIMER CURS:..................................157 alumnes
· SEGON CURS:...................................156 alumnes
CAMPUS DʼALCOI

· PRIMER CURS:....................................96 alumnes
· SEGON CURS:.....................................97 alumnes
8.4.2. Activitats realitzades
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
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 a la Unió Europea ......................7 hores
· La Citricultura Valenciana ...........................6 hores
Hores lectives primer curs 116 hores x 2 grups = 232 hores
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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 lʼArt .........................................10 hores
· Cultura i Tradicions Valencianes ...............10 hores
· Cinefòrum Musical ....................................10 hores
· Art i Cultura de lʼEuropa de lʼEst ...............10 hores
· Hores lectives segon curs128 hores x 2 grups = 256 hores

TALLERS

· Informàtica Iniciació: Es va desenvolupar en 3 grups, amb una durada
de 4 hores per grup. 24 alumnes matriculats.
CAMPUS DʼALCOI
Primer curs:
Bloc 1: CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ I JURÍDIQUES

· Dret ...........................................................12 hores
· El Cine a Alcoi .............................................6 hores
· Els meus Drets i Deures com a Consumidor6 hores
· Habilitats per a Comunicar-nos Millor........10 hores
Bloc 2: CIÈNCIES APLICADES

· El Sentit Comú de lʼÀlgebra i la Geometria .6 hores
· El Perquè de les Coses ...............................6 hores
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Bloc 3: HUMANITATS

· Industrialització: El Cas dʼAlcoi..................12 hores
· La Religiositat Popular Valenciana ..............6 hores
· Les Revolucions del Món Contemporani .... 6 hores
· Els Germans Machado ............................... 8 hores
· Les Bruixes, Història dʼuna Persecució ......6 hores
Bloc 4: CIÈNCIES DE LA SALUT

· Posant Rumb a la Felicitat...........................8 hores
Bloc 5: MÚSICA I ART

· La Saga dels Mèdici ....................................8 hores
· LʼActivitat Musical a Alcoi, II part .................8 hores
· Història de les Religions ..............................6 hores
· Pompeia, una Ciutat sota el Vesuvi ............ 6 hores
Total dʼhores lectives de primer curs: 120
Segon curs
Bloc 1: MEDI AMBIENT I SOCIETAT

· Curs dʼEcologia 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
· Turisme Virtual.......................................... 10 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
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Bloc 4: CIÈNCIES DE LA SALUT

· Cursos dʼAutoestima ...................................6 hores
Bloc 5: MÚSICA I ART

· La Saga dels Mèdici ....................................8 hores
· LʼActivitat Musical a Alcoi ............................8 hores
· LʼArt Alcoià en el Context
Espanyol i Europeu ...................................10 hores
Total dʼhores lectives de primer curs: 120
CAMPUS DE VALÈNCIA
ACTIVITATS CULTURALS PALAU DE LES ARTS

· Temàtica “El Grial a València”....................del 21.10 al 07.11.2008
· Setmana de la Ciència a la UPV...................................11.11.2008
· “Faust” Lectures Dramatitzades ...................................07.02.2009
· Conferències UNESCO a lʼAteneu Mercantil ...............09.02.2009
EXPOSICIÓ DE PINTURA

· Exposició a la Casa de lʼAlumne de la Politècnica

.25-29 de maig

SETMANA CULTURAL DESÈ ANIVERSARI

· Conferència a càrrec del Sr. Manuel Toharia ...............01.06.2009
· Concert de lʼOrquestra de Cambra de la UPV .............02.06.2009
· Conferència a càrrec del Sr. Santiago Grisolía ............03.06.2009
· Concert de la Banda Polifònica UPV............................04.06.2009
GRUP CORAL POLIFÒNICA SÈNIOR

· Obertura del curs..........................................................02.10.2008
· Setmana cultural...........................................................04.06.2009
· Clausura del curs..........................................................10.06.2009
CAMPUS DʼALCOI
Viatges a la Font Roja i al Puig

· Conferència “El Placer de Envejecer”
per Iluminada Pastor............................. 24.03.2009
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Cursos monogràfics del campus de València

· Cinefòrum .........................................................................50 hores
· Les Nou Simfonies de Beethoven ....................................21 hores
· En el Centenari del Naixement de F. Mendelssohn..........21 hores
· La Salut dels Majors .........................................................42 hores
· Educació Visual ...............................................................10 hores
· Educació Visual (2a edició) ..............................................10 hores
· Història de lʼArt .................................................................20 hores
· Realitat Social i Cultural Valenciana III .............................30 hores
· Patrons i Mecenes en lʼArt Europeu .................................13 hores
· Arquitectura de la Ciutat de València................................13 hores
· Nutrició i Dietètica.............................................................16 hores
· Antiguitats i Paisatges del Regne de València .................15 hores
· Unesco i el Mediterrani:”Els Mites” ...................................12 hores
· Crítiques Literàries: “Una propuesta de lecturas” .............12 hores
· La Restauració dʼObjectes dʼArt .......................................30 hores
· Història dʼEspanya Documental........................................30 hores
· Tertúlies Literàries.............................................................16 hores
· Arts Plàstiques I
· Dibuix ......................................................................50 hores
· Pintura .....................................................................50 hores
· Arts Plàstiques II
· Pintura II .........................................................50 hores
· Dibuix II .........................................................50 hores
· Pintura II ........................................................50 hores
· Anglès. Nivell A1.1 ...........................................................40 hores
· Anglès. Nivell A1.2 ...........................................................40 hores
· Anglès. Nivell A2.1 ...........................................................40 hores
· Anglès. Nivell A1.2 (2a edició) .........................................40 hores
· Informàtica
· Internet..............................................................................10 hores
· Internet (2a edició)............................................................10 hores
· Fotografia digital ...............................................................10 hores
· Fotografia digital (2a edició) .............................................10 hores
· Grup de Teatre
· Massa Coral

300 CULTURA I ESPORT

ESPORT

· Txi-kung Sènior
· Ioga Sènior
· Balls de Saló
· Balls Llatins
Alumnes matriculats en cursos monogràfics...............................867
Matrícules realitzades en els cursos monogràfics ...................1.703

8.5. FONS D’ART
8.5.1. Catalogació d’obra artística
NOMBRE D’OBRES PER CATEGORIES 2007-2008
DIBUIX
ESCULTURA
FOTOGRAFIA
OBRA GRÀFICA
PINTURA
RELLEU
INTERDISCIPLINAR
TOTAL

41
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NOMBRE D’OBRES PER CATEGORIES 2008-2009
DIBUIX
ESCULTURA
FOTOGRAFIA
OBRA GRÀFICA
PINTURA
RELLEU
INTERDISCIPLINAR
TOTAL

41
191
188
1.116
609
30
80
2.255

1200

1116

1000
800
609

600
400
191

200

188

41

30

80

0

Dibuix
Dibujo

Escultura
Escultura Fotografia
Fotografía

Obra
Obra
gráﬁca
gràfica

Pintura

Relleu
Relieve

Altres
Otros

INCREMENT D’OBRES EN EL FONS DE PATRIMONI ARTÍSTIC
DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
OBRES ANY 2007-2008
Dibuix
Escultura
Fotografia
Obra gràfica
Pintura
Relleu
Altres
TOTAL

ANY 2007-2008
41
187
169
1.036
587
30
80
2.130

ANY 2008-2009
41
191
188
1.116
609
30
80
2.255

INCREMENT
0
4
19
80
22
0
0
125
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Altres
Otros 0
Relleu 0
Relieve
Pintura
Pintura

22

Obra gràfica
gráﬁca
Obra

80

Fotografia
Fotografía

19

Escultura
Escultura

4

Dibuix 0
Dibujo
0

10

20

30

40
50
60
Número
de dʼobres
obras
Nombre

70

80

90

INCREMENT D’OBRES
Any 2007-2008
Any 2008-2009

2.130
2.255

2280
2255

2260

Nombre de
dʼobres
Número
obras

2240
2220
2200
2180
2160
2140

2130

2120
2100
2080
2060
Any2007-2008
2007-2008
Año

Any 2008-2009
Año
2008-2009

8.5.2. Adquisicions
La Universitat Politècnica de València, com a centre de cultura, té la pretensió dʼaugmentar-ne cada any el patrimoni artístic, per a arribar a tenir una col·lecció dʼart contemporani, majoritàriament, de les més importants entre les universitats espanyoles.
En ser diversos els organismes que adquireixen obres, el Fons de Patrimoni Artístic és lʼencarregat de coordinar totes aquestes.
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Enguany, el Fons de Patrimoni Artístic ha adquirit:

· JOSEP GUINOVART
“Aproximació a les quatre estacions”33/100
Tècnica: Aiguafort, carborúndum i il·luminació manual
Mides: 57 x 39 cm

· JOSÉ MANUEL BROTÓ
“Or” 45/100
Tècnica: Aiguafort; Mides: 72 x 56 cm

· ANTONIO SAURA
“Sèrie oberta 1- variant” 6/50
Tècnica: Litografia
Mides: 75 x 104 cm

· RAFAEL MARTÍ QUINTO
“Lʼescola” 1974
Tècnica: Oli sobre taula
Mides: 110 x 110 cm

· JUAN BARBERÁ
“Pescador” 1989
Tècnica: Oli sobre tela
Mides: 190 x 300 cm

· JAIME GIMENER DE HARO
“Lluna” 1989
Tècnica: Oli sobre tela
Mides: 146 x 114 cm

· ANTONIO GADEA
“Abstracción Húmeda” 1989
Tècnica: Mixta sobre tela
Mides: 200 x 290 cm

· JOSÉ SANLEÓN
“S/T” 1987
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Tècnica: Acrílic sobre tela
Mides: 150 x 100 cm

· JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ
“Serie Velas” 2008
Tècnica: Mixta sobre taula
Mides: 130 x 120 cm

· ANTONIO TOMÁS SANMARTÍN
“Desguace” 1976
Tècnica: Oli sobre tela
Mides: 174 x 139 cm

8.5.3. Operacions de préstec dins de la nostra universitat
MOVIMENT DʼOBRES
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 enguany.
Obres que sʼhan ubicat a:

· SETEMBRE 2008
Servei de Microscòpia Electrònica EDIFICI 8 D
Carla Santucci

“II Gregge”

Rosa Rodríguez

“S/T 2008. Sèrie Cromatisme”

Amparo Quilis

“S/T. Sèrie El Llegat”

Facultat dʼInformàtica
Joan Cardells Alemán

“S/T” 189/300”

Desconegut

“S/T”

Nicolás Munera Giner

“Adelantado 1”

Nicolás Munera Giner

“Adelanatado2”

Rectorat 1a planta RH
Antonio Saura

“S/T”
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Facultat dʼInformàtica (Departament de Matemàtiques Aplicades)
Bathseba Grossman

“Vorocube”

Bathseba Grossman

“Universal Clef”

Departament de Física (Cub Roig)
Noelia Gálvez

“Destrucción Bubble”

Antonio Álvarez

“S/T”

Antonio Rembao

“S/T”

Antonio Rembao

“B2222…..”

ETS dʼArquitectura
Maria Zárraga

“Workshops núm. 12

Vicerectorat dels Campus
Carmen Muñoz

“Mediterrani”

Domingo Forner

“S/T 2008”

Javier Gómez

“S/T 2008”

· NOVEMBRE 2008
ETSE Cartografia i Fotogrametria
Sara Stefanncci

“Viaggio in Toscana”

Imma Femenia

“Entre montañas”

Kozue Miyamura

“Carta del carrer”

Kozue Miyamura

“Carta de rosa”

Juanli Carrión Centenero

“Baraeco”

Enginyeria Elèctrica
Carles Méndez Llopis

“ATP”

Kozue Miyamura

“Per a tu”

Regina Quesada Alonso

“Criting”

SIO
Mario Di Nino

“Chiesa di S”

Alfonso Iannello

“Via Cavour”

Chen Puerto Llamas

“Arquitectura Fractal”

Sancho Cassola

“La-Quila-la”

Jana López Gómez

“Aularios”
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Associació Universitat Sènior
Marcos Martínez Peréz

“S/T”

Marcos Martínez Peréz

“S/T”

EPS Gandia
Riuns Roelofs

“Shere 90 elements”

Vicerectorat dʼInvestigació
Águeda Caballero

“S/T”

Bárbera Espósito

“S/T”

Termodinàmica Aplicada
Carmen Muñoz López

“Mediterrani”

Rafael Armengol Machí

“Villa Médicis 289/300”

Rectorat Recursos Humans
Shota Fujiike

“S/T”

Águeda Caballero Almécija

“Esto no es una edición”

Jana López Gómez

“S/T”

ETS dʼArquitectura
Keke Vila-Belda Montalt

“S/T” Sèrie Dinàmiques Urbanes

Assumptes Socials i Cooperació
Davó González Sergio

“S/T 2008”

Silvestre de Edeta

“S/T 76/300”

· DESEMBRE 2008
Fòrum UNESCO
Antonio Marí Ribas

“Bajada al rastrillo”

Antonio Marí Ribas

“Mercado de Ibiza”

Amparo Berenguer Wieden

“S/T”

Nadia Galviati

“Esquina”

María José Esteve Girbés

“S/T”

José Saborit Viguer

“S/T”

Pilar Belmonte Useros

“S/T”
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· GENER 2009
ETS dʼArquitectura
Daniel Galván

“La Fuente”

Jesús Rivera Quirante

“S/T” Sèrie “Blue Ruins”

Ayaka Ono

“S/T”

Gil Wittke

“S/T” 2007

ETS de CAMINS
Mario Olivares Guzmán

“Inmigrantes”

José Manuel Guillén Ramón

“Bajo la lluvia”

Joaquín Real García

“Monólogo esquizofrénico nº 1,2 ó 3”

Ángela Sánchez de Vera

“Familia”

Jorge Ballester

“S/T 214/300”

Ema Shin

“La canción de cuna”

Miquel Navarro Navarro

“S/T 287/300”

Rectorat 2n pis (Estudis i Convergència Europea)
Virginia Kelle Cardona

“Caos en la ciudad”

FEBRER 2009
Edifici 6 G NEXUS
Silvestre de Endeta

“S/T 80/300”

Vicerectorat dels Campus
Ernest Guasp

“Romea la plaça de Sant Joan”

Ernest Guasp

“Clavillazo el chismoso de la ventana”

Vicerectorat dʼAssumptes Socials
Wang Chung Ien

“Infància”

Alejandro Marco

“S/T”

Facultat dʼAdministració i Direcció dʼEmpreses
Elvis Awiles

“Veve”

· MARÇ 2009
DISCA
Mariona Brines Martínez

“Aprendiendo a volar”
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Marta Pina Martínez

“Le petite Violiniste”

IVI Centre de Tecnologia Nanofotònica
Óscar Martínez Carmona

“En ramas crecen”

Carles Méndez Llopis

“S/T”

Regina Quesada Alonso

“Boe mosca I y II” (dos quadres)

Claudia Canaresi

“Interseccione”

Vicerectorat dʼOrdenació Acadèmica i Professorat
Carlos Domingo

“Babau”

Departament de Matemàtiques Aplicades 1H
Mery Sales Andrés

“Nieve-Lumbre”

· ABRIL 2009
ETS dʼArquitectura (Secretaria dʼExpressió Gràfica)
José Luis Fernández

“Sèrie veles”

Antonio Saura

“Sèrie oberta 1-V”

José Manuel Broto

“Or- 45/100”

ASIC Edifici 7
Rafa Morata

“Composición en Suspensión”

Noelia Ruiz

“S/T”

Ramón Ruiz

“Babilonia”

Elena Petrocco

“S/T”

Fabio Dilizio

“Sulla Città”

Manuel Iranzo

“Callejero”

Sara Addario

“S/T”

Despatx de la Secretaria del Rector
Ángeles Marco

“S/T 1 de 14/75”

Ángeles Marco

“S/T 2 de 14/75“

Ángeles Marco

“S/T 3 de 14/75“

Ángeles Marco

“S/T 4 de 14/75“

Rectorat (corredor)
Encarnación Sepúlveda
Antoni Miró

“S/T”
“Psicoanàlisi Cromàtica”
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Eusebi Sempere

“Tardor”

Eusebi Sempere

“Hivern”

Eduardo Arroyo

“S/T”

Ángela García Codoñer
Antoni Tàpies

“Bodegón con partitura”
“S/T 41/ 250”

ETS dʼArquitectura (Relacions Institucionals)
José Bondía Tárrega

“El color de la Música”

Facultat dʼInformàtica (Matemàtica Aplicada. Despatx 301)
Mery Sales Andrés

“Nieve-Lumbre”

Facultat de Telecomunicacions
Salvador Soria

“S/T”

Salvador Victoria

“ROM”

· MAIG 2009
Vicerectorat de Qualitat i Avaluació dʼActivitat Acadèmica
José Francisco Pérez San León “S/T”
Silvestre de Edeta

“S/T 117/30”

Vicerectorat de Tecnologia dʼInformació i Comunicació
Carmen Calvo

“S/T IV/XX”

Vicerectorat de Professorat i Ordenació Acadèmica
Antoni Miró

“Psicoanàlisi Cromàtica”

Vicerectorat dʼAlumnat i Serveis a lʼEstudiant
Eusebi Sempere

“Primavera”

Eusebi Sempere

“Estiu”

Eusebi Sempere

“Tardor”

Eusebi Sempere

“Hivern”

Gil Manolo

“S/T“

Joaquim Michavila

“S/T“

Eduardo Arroyo

“S/T“

Cristina Alaban

“S/T“

Vicerectorat per al Desenvolupament de les Tecnologies de la Informació
i les Comunicacions
María Zárraga

“Workshop núm. 13”
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María Zárraga

“Workshop núm. 21”

Departament dʼOrganització dʼEmpreses. Edifici 7
José Anzo

“Estampa popular”

Josep Guinovart

“Aproximació a les 4 estacions (4) 33/100”

ETSE dʼIndustrials (Departament de Projecte dʼEnginyeria)
Kang Ming-Lang

“Gen del character yong”

Sheng- Min Hsieh

“Prega per la sort”

Tsa Jung

“Tresaure Map of Taiwan”

José Ortega

“S/T”

ETSE de Topografia i Cartografia
Eduardo Camacho

“El Extraño habitual”

Eduardo Camacho

“Huerto en Marrakech”

Amparo Santamarina

“Paisaje XX”

Vicerectorat dʼAssumptes Socials i Cooperació
María Cremades

“S/T”

Centre de Gestió de Qualitat i del Canvi
Eduardo Camacho Cabrera

“Juegos en la orilla”

Eduardo Camacho Cabrera

“Sábado”

Jacinta Gil Roncales

“Estudio de distancias 12”

Vicerectorat dʼInvestigació
Valentín Vallhonrat

“Campus I”

Àrea de Medi Ambient
Eduardo Camacho Cabrera

“El encuentro”

Eduardo Camacho Cabrera

“Mi Elca”

Samuel Ferrer García

“Ella y su mascota”

Alberto March Ten

“Brevario (Memoria)”

Saúl Hernández Vargas

“Silencio/ruido”

· JUNY 2008
Prevenció de Riscos Laborals
Rafael Alberti

“Aire”

Rafael Alberti

“Tierra”
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Rafael Alberti

“Agua”

Rafael Alberti

“Fuego”

ETS dʼArquitectura (Departament dʼUrbanisme)
Eduardo Camacho Cabrera

“Pero el bosque dejó ser misterio”

Eduardo Camacho Cabrera

“Está el cuerpo desnudo”

Josep Guinovart

“Imatges de Temps8”

Eduardo Sales Encarnación

“S/T 297/500”

Eduardo Sales Encarnación

“S/T”

Rafael Armengol Machí

“Villa Médicis- 176/300”

Normalització Lingüística
Eduardo Camacho Cabrera

“Motivaciones 42/46”

Eduardo Sales Encarnación

“Signos Icónicos 10/14”

Ana Mellado Romero

“Verano”

Àrea de G. Jurídic
Antoni Tàpies

“S/T”

Ángela García Codoñer

“Cenicienta” Serie: Misses

DISCA (Escola dʼInformàtica)
Ángela García Codoñer

“S/T”

· JULIOL 2008
Vicerectorat dʼInvestigació
Fermín Jiménez Landa

“Amapola-Flow”

Àrea dʼInformació
Enrique Carrazoni

“S/T- Campus I”

Lluís Casals

“S/T- Campus I”

Valentin Vallhonrat

“S/T- Campus I”

Manuel Serra

“S/T- Campus I”

Vicerectorat de Qualitat i Avaluació de lʼActivitat Acadèmica
Equip Crònica

“Ma jolei”
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Secretaria General
Joaquim Michavila

S/T

Domingo Forner Arnau

S/T

Margarita Torres

S/T

Gerónimo Guevara Vera

“Buscando Raíces”

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 dʼexposicions itinerants o intercanvis temporals amb altres universitats o fundacions artístiques.
Sʼhan cedit temporalment per a les exposicions següents:

· JAUME I, MEMÒRIA I MITE HISTÒRIC
“Acto en el que el rey Moro presenta las llaves” 1972
Autor: José Esteve y Bonet
Tècnica: Terracota
Mides: 68 x 48 cm

· CIEN AÑOS DE DIÁLOGO DE PINTURA Y ESCULTURA
“Adán y Eva” 1957
Autor: Víctor Manuel Gimeno Vaquero
Tècnica: Oli sobre llenç
Mides: 154 x 48 cm
“S/T” 1953
Autor: Manolo Gil
Tècnica: Càustica sobre taula
Mides: 122 x 78 cm
“Estructura” 1957
Autor: Vicente Castellano Giner
Tècnica: Oli sobre llenç
Mides: 69 x 60 cm
“Los hijos de España” 1964
Autor: José Soler Vidal (Monjalés)
Tècnica: Oli sobre paper
Mides: 100 x 70 cm

MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2008-2009 313

“La Venus grotesca” 1966
Autor: Andrés J. Cillero Dolz
Tècnica: Assemblage
Mides: 100 x 73 x 18 cm
“Xoriço dʼalta qualitat” 1972
Autor: Rafael Armengol Machi
Tècnica: Oli sobre llenç
Mides: 97 x 130 cm
“Bontempeli y Sabino. Estudio de figuras” 1992
Autor: Jorge Ballester Bonilla
Tècnica: Acrílic i llapis sobre llenç
Mides: 120 x 100 cm
“El descanso del guerrero” 1973
Autor: Rafael Calduch
Tècnica: Mixta sobre llenç
Mides: 100 x 70 cm
“En la escuela” 1974
Autor: Rafael Martí Quinto
Tècnica: Oli sobre taula
Mides: 110 x 110 cm
“El pequeño violinista” 1976
Autor: Eva Mus Grande
Tècnica: Oli sobre llenç
Mides: 130 x 100 cm
“Dos triángulos con azul” 1971
Autor: Jorge Teixidor de Otto
Tècnica: Pintura sintètica sobre fusta
Mides: 180 x 180 cm
“Figura imposible” 1972
Autor: José María Yturralde
Tècnica: Pintura sintètica
Mides: 161 x 185,5 cm
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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 lʼautor:
“Ricordo dell anfiteatro Romano-Luca” 2004
Autor: Mónica Michelotti
Tècnica: Litografia i pintura a mà amb aquarel·la
Mides: 25 x 23 cm

8.5.6. Dia Internacional del Museu
Seguint amb la trajectòria en les seues activitats i per lʼenorme acollida que està
tenint, ens serveix de gran motivació 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 dʼuna iniciativa del Consell Internacional de Museus (ICOM) realitzada amb la intenció de
sensibilitzar el públic de lʼimportant valor que tenen els museus en lʼintercanvi i
enriquiment culturals.
Enguany, el lema elegit ha sigut Museus i turisme, amb lʼobjectiu dʼ”aconseguir
que tot el món adquirisca consciència del paper que exerceixen els museus en
la labor dʼensenyar-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, conservació i difusió del patrimoni que posseeix la UPV, ha volgut sumar-sʼhi i ha organitzat una sèrie dʼactivitats per a
aquest dia.
Dʼaquesta manera, el divendres 16 de maig es va instal·lar una carpa a lʼÀgora
durant tot el matí a què la comunitat universitària en conjunt va poder acostarse per a participar dʼaquest esdeveniment.
Com a suport informatiu per a fer conèixer la missió, les funcions i el conjunt de les
obres que componen el Fons dʼArt, es van poder consultar els exemplars publicats
pel Fons de Patrimoni, el llibre Fons dʼArt així com el catàleg de les escultures del
campus, el llibre dʼObra Gràfica, les memòries en què es reflecteix les activitats
del Fons i el llibre acabat dʼeditar de Pintura Valenciana Década de los 70.
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A tall de promoció, es repartiren, fullets explicatius, marcapàgines, imants amb
una selecció de les obres escultòriques i pictòriques més representatives, així
com unes bosses de tela on hem plasmat la Col·lecció de Pintura Valenciana de
la Dècada dels 70.
Es realitzaren visites especials guiades per a tot aquell que estiguera interessat
a conèixer el campus escultòric. Les visites tenien dos itineraris diferents:

· Entre lʼÀgora i el Rectorat: visitant escultures dʼartistes reconeguts, com a
Juan Ripollés, Francisco Badía, Amparo Carbonell, Mompó, etc.

· Entre lʼÀgora i la Casa de lʼAlumne: itinerari que destaca per contenir obres
de Miquel Navarro, Mariscal, Uiso Alemany o Salvador Sòria.
Podem afirmar que, atès lʼèxit dʼaquest tercer any de celebració del Dia del
Museu, aquest esdeveniment sʼanirà consolidant com a activitat important dins
del programa dʼaccions i propòsits del Fons de Patrimoni Artístic.
En aquest sentit, creiem fermament que la nostra iniciativa ha aconseguit amb
escreix els dos objectius marcats: dʼuna 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 lʼaltra, fer 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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8.5.7. 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 lʼàmbit escolar, en què diàriament demostren el gran interès per assistir a les visites guiades.
En ser una activitat que cada vegada va en augment creixent, i així ho reflecteixen les estadístiques, que ens indiquen lʼinterès pels centres educatius a assistir a les visites guiades pel campus

RESUM DE VISITES PER ANYS
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009

2008-2009

115

2007-2008

110

2006-2007

88
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63

2002-2003

55
0

55 visites amb 2.337 visitants
63 visites amb 2.950 visitants
81 visites amb 3.279 visitants
83 visites amb 3.480 visitants
88 visites amb 3.960 visitants
110 visites amb 5.500 visitants
115 visites amb 4.863 visitants
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8.5.8. 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 dʼescultura contemporània que es mostra al campus de la Universitat Politècnica de València que els endinsa en lʼart
del segle XX.
Mostrant lʼevolució de lʼart a través del temps, reflectint els canvis amb tota la varietat de tendències obtingudes amb el pas del temps, per a arribar així fins a
lʼart modern dels nostres dies, tot això es fa conèixer mitjançant una passada de
diapositives a la sala de congressos de Rectorat que, junt amb un quadernet
explicatiu, fa que lʼexposició siga més comprensible i amena.
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Sʼhan realitzat durant aquest curs 2008-2009 10 visites de centres de personal
adultes amb 345 visitants.

8.5.9. IV Certamen de Dibuix “Un passeig pel campus”
Dʼacord amb el nostre propòsit educatiu es convoca el tercer concurs “Un passeig pel campus”.
Els participants, col·legials entre 7 i 17 anys, que realitzaren al seu dia una visita
guiada als jardins hi plasmen la seua visió personal de les sensacions que van
tenir observant les escultures de la UPV, durant la visita guiada a què assistiren.
Es premia els participants per categories segons edats i es realitza una àmplia exposició dels dibuixos presentats. Així es fomenta lʼinterès i la participació dels xics, alhora que seʼls aproxima a aquest món universitari
futur i seʼls introdueix en el sistema de concursos artístics. Hi han participat 7 col·legis, amb 86 obres, repartides de la manera següent:
1r, 2n, 3r premis de la categoria A
1r, 2n, 3r premis de la categoria B
1r, 2n, 3r premis de la categoria C
Un únic premi al cartell
Els premis consistiren en diversos materials artístics segons les edats
dels premiats, amb un diploma signat pel rector i el vicerector de Cultura.
El lliurament de premis es va realitzar el 19 juny 2009
a la sala dʼactes de lʼedifici 6G.Els dibuixos es van exposar a la Sala Vip de lʼedifici 6G.

8.5.10. Participació en les activitats de l’Escola d’Estiu
Des del Fons de Patrimoni Artístic naix la idea de participar amb lʼEscola dʼEstiu en alguna activitat, sempre tenint com a referència lʼart i la voluntat de 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 als alumnes de primària de lʼEscola dʼEstiu, que
ha consistit en recorregut breu per les escultures del campus, per a aconseguir
que els infants hi tinguen un contacte directe.
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Posteriorment, es realitzen tallers diversos de dibuixos, collage i modelatge a les
aules preparades per al dit treball, i sʼaconsegueixen escultures gracioses en
miniatura, en què reflecteixen clarament el seu poder dʼabsorció dels conceptes
i idees que els ofereixen les escultures.
En el nostre tercer any sʼhan realitzat 19 visites guiades, que han acollit en cada
recorregut els grups de;
1r B, 1r D, 1r E, 1r F, 2n D, 2n E, 3r A, 3r B, 3r C, 3r D, 3r E, 7è A, 7è B, 7è C,
7è D, 8è A, 8è B, 8è C, 8è D

8.5.11. Manteniment del patrimoni artístic de la UPV
Durant el curs acadèmic 2008-2009 es va realitzar una important revisió i restauració de les escultures del campus, ja que aquest és un dels nostres objectius generals: mantenir en perfecte estat totes les peces artístiques que componen el
Fons dʼArt de la UPV. El nostre mètode de treball consisteix a revisar cadascuna
de les obres periòdicament, i controlar-ne la ubicació i lʼestat de conservació.
Descripció de les obres restaurades i accions realitzades:
“HOMENAJE A MANOLO GIL” 1989
Autor: Jorge Oteiza
Tècnica: ferro
Mides: 161 x 60 x 70 cm

· El principal problema que presentava aquesta escultura era la forta exfoliació del plint de la base de ferro.

· Després de sanejar el dit plint, es va reposar la pèrdua de material amb una
resina termoestable i hidròfuga, apropiada per a les reintegracions de materials metàl·lics, i es va igualar el color de la reposició a la resta de lʼescultura.

· Neteja amb un dissolvent alifàtic i protecció amb cera microcristal·lina.
· Amb el mateix mètode es va netejar el pedestal, i tot seguit es va polir amb
polidora mecànica.
“TORSO” 1990
Autor: Vicente Ortí Mateu
Tècnica: granit
Mides: 207 x 125 x 30 cm

· Recomposició i adhesió de les parts fragmentades que recuperava les parts
perdudes i es va aconseguir lʼaspecte original que posseïa abans de lʼaltercat.
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“S/T”(anvers i revers) 1953
Autor: Manolo Gil
Tècnica: càustica sobre taula
Mides: 122 x 78 cm

·

Neteja de les superfícies pictòriques. Ací es descobreix que lʼobra està
pintada en les dues cares -anvers i revers- i han de netejar-se ambdues i
consolidar-se.

· Consolidació dʼextractes pictòrics i elements afegits.
· Actuació sobre el pla de lʼobra.
· Reforç del suport.
· Estudi de sistema dʼancoratge de les peces despreses.
· Estudi de les condicions idònies per a lʼemmarcar i exposar.
8.5.12. Pàgina web del Fons d’Art
Mitjançant la creació dʼaquesta pàgina web es pretén donar accessibilitat a tota
la informació de les obres que componen el Fons dʼArt 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 lʼinterior o de lʼexterior
de la Universitat Politècnica de València, amb la finalitat de fer-se conèixer a la
major quantitat de públic possible.
Manteniment de la pàgina web i base de dades.
Consisteix en una aplicació web que conté integrada la base de dades contenidora de la informació de les obres dʼart.
A través del lloc web es fa conèixer de manera oberta tot el fons artístic disponible a la universitat.
Mitjançant un menú navegacional es pot accedir a tot el fons dʼobres a través de
cinc classificacions: obres, autors, col·leccions, ubicacions i categories.
També es proporciona informació sobre les activitats organitzades pel Fons dʼArt,
com per exemple, els certàmens de pintura, el passeig pel campus escultòric i
els certàmens de dibuix escolar.
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Any 2008

Any 2009

8.5.13. Llibre “Pintura valenciana dècada dels 70”
Aquest llibre recull part de la col·lecció de pintura que acull el Fons de Patrimoni
Artístic de la Universitat Politècnica de València.
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La vocació dʼaquesta col·lecció té doble interès per a la nostra institució. En primer lloc, probablement la més important és la docent. Dʼaltra banda, està dedicada a servir a la societat que crea la institució perquè els seus ciutadans es
formen en els més amplis nivells de lʼexcel·lència.
També convé aclarir que no és fàcil trobar peces de la dècada que ens ocupa,
i encara que la majoria són de la dècada, sʼha optat per la representació dels artistes encara amb obres més joves en el temps. Molts dʼells estan en actiu i formen part de la història de lʼart espanyol.
També convé assenyalar que la primera part dʼaquest volum, a què hem titulat antecedents, presentem els artistes de generacions anteriors però
molt pròximes, que dʼalguna manera les han estudiat els artistes del temps
a què es dedica aquest llibre. Els artistes que hi queden reflectits són els
següents:
ANTECEDENTS
Josep Renau
Jacinta Gil Roncales
Víctor Manuel Gimeno Baquero
Amadeo Gabino Úbeda
Eusebi Sempere
Ricardo Zamorano
Manolo Gil
José Vento
Joaquim Michavila Asensi
Enric Mestre
José Luis Roig
Vicente Castellano Giner
Manuel Hernández Mompó
Eduardo Sales Encarnación
Victoria Salvador
José Soler Vidal (Monjalés)
Andrés José Cillero Dolz
DÈCADA DELS 70
Francisco José Alberola Cuñat
José Anzo
Rafael Armengol Machí
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Jorge Ballester Bonilla
Manuel Boix
Luis Pascual Bou Solis
Martín Martínez Caballero
Rafael Calduch
Carmen Calvo
Javier Calvo Maiques
Joan Cardells Alemán
Joan Ramon Castejón
Equip Crònica
Equip Realitat
Ángela García Codoñer
Juan Ramón Genovés Candel
Artur Heras Sanz
Mariano Maestro Moratinos
Rafael Martí Quinto
Ángeles Marco Saturnino
Antoni Miró
José Tomás Molina Cigues
Eva Mus Grande
Isabel Oliver Cuevas
Rafael Ramírez Blanco
Jorge Teixidor de Otto
Joan Antoni Toledo
Rosa María Torres Molina
Aurora Valero
Jose María Yturralde López

8.5.14. Exposició “Pintura valenciana dècada dels 70”
La dècada dels 70 a la Comunitat Valenciana es va caracteritzar per la puixança
plàstica, per la potència dels artistes, que van reflectir les tensions socials de lʼèpoca de manera efervescent, amb un destacat sentit dels colors. Aquest és lʼesperit de lʼexposició inaugurada a la sala municipal Llotja del Peix, organitzada pel
Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, amb la col·laboració dʼAlacant
Cultura.
La mostra, que va ser presentada pel catedràtic Felipe Garín, assessor científic del Consorci de Museus, la comissària Ángela García i el tinent dʼalcalde de
Cultura, Miguel Valor, té el títol “Col·lecció de Pintura Valenciana en la dècada
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dels 70” i procedeix del fons patrimonial de la Universitat Politècnica de València. Els més de 50 quadres exposats es poden visitar, amb entrada lliure, fins al
26 de maig.
Lʼobra sʼha distribuït en tres sales, on es presta atenció als precedents, a lʼabstracció geomètrica i a la producció mateixa datada en els anys 70, en què fructificaren una sèrie de creadors que marcaren la pauta, com ara lʼEquip Crònica,
Equip Realitat, Manuel Boix, Carmen Calvo o Teixidor, entre altres. Les obres
mostren lʼesplèndid desenvolupament que les arts plàstiques assoliren a la Comunitat en la dècada esmentada, en què sʼutilitzaren llenguatges expressius
molt variats: realisme, informalisme, collage, pop o fotomuntatges.
Les distintes obres que formaren part dʼaquesta exposició són les següents:
“Autoretrat del capital” 1978
Autor: Josep Renau
Tècnica: Serigrafia
Mides: 100 x 76 cm
“Estudio de distancias nº 5” 1977
Autor: Jacinta Gil
Tècnica: Mixta sobre cartó
Mides: 86 x 70 cm
“Adán y Eva” 1957
Autor: Víctor Manuel Gimeno Vaquero
Tècnica: Oli sobre llenç
Mides: 154 x 48 cm
“S/T” 1980
Autor: Amadeo Gabino Úbeda
Tècnica: Serigrafia
Mides: 65 x 50 cm
“Primavera” 1988
Autor: Eusebi Sempere
Tècnica: Serigrafia
Mides: 65 x 50 cm

MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2008-2009 325

“Estiu” 1988
Autor: Eusebi Sempere
Tècnica: Serigrafia
Mides: 65 x 50 cm
“S/T” (anvers i revers) 1953
Autor: Manolo Gil
Tècnica: Càustica sobre taula
Mides: 122 x 78 cm
“Paisaje de la memoria” 1993
Autor: Joaquim Michavila Asensi
Tècnica: Acrílic sobre tela
Mides: 160 x 200 cm
“S/T” 1999
Autor: Joaquim Michavila Asensi
Tècnica: Tècnica mixta
Mides: 74 x 58 cm
“S/T” 1965
Autor: José Vento
Tècnica: Acrílic sobre tela
Mides: 63 x 60 cm
“Estructura” 1957
Autor: Vicente Castellano Giner
Tècnica: Oli sobre llenç
Mides: 69 x 60 cm
“Relieve” 1990
Autor: Manuel Hernández Mompó
Tècnica: Ferro i tremp
Mides: 117 x 310 x 28 cm
“Casas de Santo Domingo” 1959
Autor: Eduardo Sales Encarnación
Tècnica: Oli sobre tela
Mides: 90 x 126 cm
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“S/T” 1960
Autor: Salvador Victoria
Tècnica: Oli sobre llenç
Mides: 100 x 81 cm
“Los Hijos de España” 1964
Autor: José Soler Monjalés
Tècnica: Oli sobre paper
Mides: 100 x 70 cm
“La venus grotesca” 1966
Autor: Andrés Cillero Dolz
Tècnica: Assemblage
Mides: 100 x 73 x 18 cm
“Equip Crònica 70” 1970
Autor: Francisco Alberola
Tècnica: Mixta i foto
Mides: 70 x 70 cm
“Composición” 1989
Autor: José Anzo
Tècnica: Acrílic sobre llenç
Mides: 100 x 81 cm
“Xoriço dʼalta qualitat” 1972
Autor: Rafael Armengol
Tècnica: Oli sobre tela
Mides: 97 x 130 cm
“Bontempeli y Sabino; estudio de figuras” 1992
Autor: Jorge Ballester
Tècnica: Acrílic sobre llenç
Mides: 120 x 100 cm
“Lʼespera” 1992
Autor: Manuel Boix
Tècnica: Mixta sobre llenç
Mides: 270 x 180 cm

MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2008-2009 327

“Interior de lʼestació del Nord-València” 1978
Autor: Luis Bou
Tècnica: Gouache
Mides: 102 x 72 cm
“Los ciegos” 1993
Autor: Martí Martínez Caballero
Tècnica: Acrílic sobre tela
Mides: 162 x 130 cm
“El descanso del guerrero” 1973
Autor: Rafael Calduch
Tècnica: Mixta sobre llenç
Mides: 100 x 70 cm
“Espacio” 1990
Autor: Rafael Calduch
Tècnica: Acrílic sobre llenç
Mides: 200 x 400 cm
“Pobres diablos siempre con hambre” 2003
Autor: Carmen Calvo
Tècnica: Mixta
Mides: 100 x 170 cm
“Nº 60 itinerario que conduce a chaisse” 1974
Autor: Javier Calvo
Tècnica: Mixta
Mides: 130 x 195 cm
“R-829” 1992
Autor: Joan Cardells
Tècnica: Grafit
Mides: 208 x 100 cm
“Eran más de tres mil” 1973
Autor: Ramón Castejón
Tècnica: Oli sobre tela
Mides: 73 x 92 cm
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“El banquero” 1971
Autor: Equip Crònica
Tècnica: Serigrafia
Mides: 75 x 55 cm
“El construtor” 1971
Autor: Equip Crònica
Tècnica: Serigrafia
Mides: 75 x 55 cm
“Interior de las meninas” 1971
Autor: Equip Crònica
Tècnica: Serigrafia
Mides: 75 x 55 cm
“Felipe y la pincelada” 1971
Autor: Equip Crònica
Tècnica: Serigrafia
Mides: 75 x 55 cm
“El Guernica” 1971
Autor: Equip Crònica
Tècnica: Serigrafia
Mides: 75 x 55 cm
“Paisaje. Vista de los Altos Hornos de Bilbao en 1973” 1974
Autor: Equip Realitat
Tècnica: Oli sobre llenç
Mides: 100 x 100 cm
“Punto rumano” 1976
Autor: Ángela García Codoñer
Tècnica: Serigrafia
Mides: 49 x 63,5 cm
“Cenicienta” 1974
Autor: Ángela García Codoñer
Tècnica: Acrílic sobre llenç
Mides: 130 x 130 cm
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“S/T” 1984
Autor: Joan Genovés
Tècnica: Gravat
Mides: 49,5 x 64 cm
“S/T” 1997
Autor: Joan Genovés
Tècnica: Gravat
Mides: 43 x 35 cm
“Nu” 1949
Autor: Joan Genovés
Tècnica: Oli sobre tela
Mides: 92 x 66 cm
“El banquero” 1971
Autor: Equip Crònica
Tècnica: Serigrafia
Mides: 75 x 55 cm

8.6. VICERECTORAT D’ASSUMPTES SOCIALS I RESPONSABILITAT SOCIAL
CORPORATIVA
8.6.1. Ajudes d’Acció Social
El Consell de Govern, en sessió de 14 de desembre de 2006, aprovà la creació
de la Subcomissió dʼAcció Social per a assumptes dʼacció social a estudiants i
assumptes dʼacció social a PAS i PDI. Entre les seues funcions estan: efectuar
les convocatòries dʼajudes de caràcter social adreçades a la comunitat universitària; efectuar les propostes de resolució; estudiar i gestionar les sol·licituds
presentades i efectuar les propostes de concessió i/o denegació de sol·licituds
al rector.

8.6.1.1. Ajudes per al personal de la UPV (PAS/PDI)
· Ajuda Fons Social
Objectiu: Fons dʼajuda social per al PAS i PDI que haja prestat serveis a la Universitat Politècnica de València durant més de sis mesos en lʼany per al qual es
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convoca lʼajuda i que es troba en actiu en el moment de la publicació de la convocatòria.
Les despeses, justificades degudament, han dʼestar realitzades durant lʼany natural.
Lʼajuda comprèn: Fons educatiu; fons dʼassistència social (pròtesis, intervencions…); fons dʼajuda a discapacitats psíquics, físics o sensorials; fons dʼajudes per a lʼatenció dʼascendents a càrrec, i fons dʼajudes per a adopcions
internacionals.
Pressupost: 137.700 euros.
En lʼajuda del Fons Social 2008-2009 es presentaren 535 sol·licituds i seʼn resolgueren favorablement 490.

· Ajuda de matrícula
Objectiu: Compensar despeses de matrícula per estudis universitaris del personal de la Universitat Politècnica de València, cònjuge i fills, en primer, segon
i tercer cicles en centres públics o privats, corresponents al curs acadèmic de la
convocatòria.
Pressupost: 166.207,02 euros.
En lʼajuda de matrícula del curs 2008-2009 es presentaren 321 sol·licituds i seʼn
resolgueren favorablement 299.

· Residències dʼestiu
Objectiu: Oferir estades gratuïtes durant set nits en règim dʼallotjament o allotjament i desdejuni en residències universitàries i col·legis majors al PAS i PDI de
la Universitat Politècnica de València.
Pressupost any 2009: 112.470,78 euros.
En la convocatòria 2008-2009 sʼhan oferit i concedit 685 places.

8.6.1.2. Ajudes per a l’alumnat de la UPV
El pressupost per a les prestacions socials en el curs acadèmic 2008-2009 sʼha
incrementat en les partides dʼajuda de matrícula a lʼalumnat de primer i segon
cicles i de les beques menjador.
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Ajudes Acció Social Alumnes UPV
A) Ajuda a matrícula dʼalumnes de primer i segon cicles i màsters oficials.
Objectiu: Atendre mitjançant una convocatòria general les demandes de lʼalumnat de la Universitat Politècnica de València que acredite una situació personal
o familiar dʼespecial necessitat econòmica i no gaudisquen dʼaltres beques o
ajudes a lʼestudi.
Sʼha resolt la convocatòria dʼajudes Acció Social Alumnes UPV 2008-2009 per
un import total de 170.000 euros.
Sʼhan presentat 610 sol·licituds i se nʼhan concedit 228.
B) Ajuda per causes sobrevingudes
Objectiu: Donar resposta a situacions sobrevingudes en la unitat familiar o en el
mateix sol·licitant i que, a judici de la Subcomissió dʼAcció Social, siga causant
dʼun perjudici econòmic greu que puga dificultar a lʼalumne la continuació dels
estudis. Es pot sol·licitar en qualsevol moment del curs acadèmic.
Durant el curs 2008-2009 i fins a juliol de 2009 sʼhan presentat 27 sol·licituds i
se nʼhan concedit 16.
Pressupost: 35.700,00 euros.

· Ajuda per a alumnes discapacitats
Objectiu: Facilitar les ajudes tècniques necessàries per a lʼestudi, el transport i
la comunicació a lʼalumnat de la Universitat Politècnica de València amb necessitats educatives associades a condicions personals de discapacitat, amb la
finalitat de facilitar-los lʼaccés a la formació universitària i el desenvolupament
dels estudis en condicions dʼigualtat.
Aquestes ajudes inclouen emissores, gravadores, sistemes informàtics (ordinadors portàtils, programes específics…), així com ajudes per al transport, acompanyament, assistència dʼintèrprets de llengua de signes, etc.
Pressupost: 6.716,88 euros.
En la convocatòria del curs 2008-2009 sʼhan presentat i concedit 6 sol·licituds.
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· Beques menjador
Objectiu: convocar beques de menjador adreçades a lʼalumnat de primer i segon
cicles i màsters oficials de la Universitat Politècnica de València.
En la convocatòria del curs 2008-2009 sʼhan presentat 1.584 sol·licituds i se
nʼhan concedit 589.
Pressupost: 140.000 euros.

8.6.2. Responsabilitat Social Corporativa
Dins de les activitats relacionades amb la Responsabilitat Social Corporativa de
la UPV, sʼemmarquen el Pla dʼIgualtat dʼOportunitats (que abraça diferents àmbits: Violència de gènere, dona, discapacitat, accessibilitat o Escola Infantil, entre
altres), el codi ètic de bona governabilitat i la sostenibilitat Social.

8.6.2.1. Marc de la conciliació de la vida familiar i laboral
Per a conciliar la vida familiar i laboral del personal de la UPV, la universitat disposa des de 1978 dʼaules infantils i des de fa 10 amb aules de la Universitat Sènior.

· Escola Infantil
Amb lʼobjecte de donar una cobertura total al personal que realitza les seues
funcions a la Universitat Politècnica de Valencia, es presta el servei dʼeducació
infantil en dues modalitats:
A) Escola Infantil situada al campus de Vera i Escola Infantil Sol-Solet dʼAlcoi.
En la convocatòria del curs 2008-2009 sʼhan presentat al campus de Vera 235
sol·licituds i se nʼhan concedit 221 i a lʼ Escola Infantil Sol-Solet dʼAlcoi se nʼhan
concedit 4, tantes com sol·licitades.
B) Per al personal que per prestar servei en altres campus o que, per qualsevol
altra circumstància, no puga fer ús dels dos centres esmentats, la Universitat
concedeix ajudes amb aquesta finalitat per un import de cinc-cents euros (500
€) per infant.
En la convocatòria del curs 2008-2009 sʼhan presentat 99 sol·licituds i se nʼhan
concedit 65.
Pressupost és de 35.700 euros.
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· Universitat Sènior
Per desè any consecutiu, setè al campus dʼAlcoi, la Universitat Politècnica de València ha acollit a les seues aules lʼalumnat de la Universitat Sènior. És un programa
per a majors de 55 anys que pretén acostar la Universitat a les persones que, després de la jubilació, mantenen lʼentusiasme per continuar aprenent i sʼemmarca dins
del Projecte Aules Universitàries de lʼExperiència de la Conselleria dʼEducació.
Durant el curs 2008-2009 sʼha impulsat la posada en marxa de tallers i cursos
monogràfics i sʼaconsegueix molt més fins i tot que amb un tercer curs, ja que
signifiquen, en la pràctica, la possibilitat real dʼuna continuïtat indefinida a la Universitat Sènior i mantenir la vinculació amb la nostra universitat.
A més dʼincrementar el nombre dʼalumnes (1.294), sʼha incrementat tant lʼoferta
formativa com el nombre de matrícules, que arriba el curs 2008-2009 a un total
de 2.024 matrícules realitzades.

8.6.2.2. Iniciatives i actuacions promogudes i realitzades en matèria de RSC
· Adhesió de la UPV al Pacte Mundial, que sʼacull a la major iniciativa internacional proposada per Nacions Unides amb lʼobjecte dʼaconseguir un compromís voluntari de les entitats en responsabilitat social, per mitjà de la implantació
de deu principis basats en els drets humans, normes laborals, respecte al medi
ambient i de lluita contra la corrupció. És una iniciativa altruista que demana
a les empreses que facen seus, donen suport i porten a la pràctica un conjunt
de valors fonamentals. El Pacte Mundial és la major iniciativa internacional en
el terreny de lʼètica i de la responsabilitat social.

· Obtenció del certificat dʼAENOR dʼAccessibilitat universal: sistema de gestió de
lʼaccessibilitat, en dos serveis generals molt utilitzats i sol·licitats per lʼalumnat: la Biblioteca Central i el Servei Integrat dʼOcupació, i és la primera universitat a Espanya a obtenir-lo.

· Com a resultat del treball que la Universitat Politècnica de València, a través del
Vicerectorat dʼAssumptes Socials i RSC realitza des de novembre de 2005 quan
elaborà el Pla Especial dʼActuació en Matèria dʼAccessibilitat Integral de la Universitat Politècnica de València (estudi/diagnòstic dʼaccessibilitat integral a la
UPV, amb una avaluació detallada de tots els edificis i vials dels quatre campus
que componen la Universitat), la UPV va obtenir, el dia 29 de gener de 2009,
el certificat dʼaccessibilitat registrada i el dret dʼús de marca AENOR dʼaccessibilitat registrada, dʼacord amb la Norma UNE 170001-2:2007: Accessibilitat Universal, Part 2: Sistema de gestió de lʼaccessibilitat. Aquest projecte sʼinicia amb
la signatura dʼun conveni de col·laboració entre el Ministeri de Treball i As-
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sumptes Socials (IMSERSO), la Fundació ONCE per a la Cooperació i Integració Social de les Persones amb Discapacitat i la Universitat Politècnica de
València, amb la col·laboració financera del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. Entre altres moltes millores, sʼadquireix un servei adaptat dʼordinador i de programari per a persones discapacitades a la Biblioteca Central.

· Conveni de col·laboració de la Fundació Caja Murcia i la Universitat Politècnica
de València destinat a realitzar actuacions per a eliminar barreres arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació tant en els diferents itineraris dels
campus de la UPV com en la prestació de diversos serveis de la Universitat Politècnica de València.

· Celebració del Dia Internacional de la Dona 2009 amb la participació de la comunitat universitària. Entre les activitats realitzades destaquem:

· Mercadet Solidari, amb la col·laboració de la Fundació Tolerància Zero
(Fundació de la Comunitat Valenciana contra la discriminació i els mals
tractes) de la Conselleria de Benestar Social. Enguany, la recapdació
sʼha destinat al Programa de Família i Infància, de Càrites Diocesana
de València, amb el lema “Hombre y Mujeres unidos para acabar con
la violencia hacia mujeres y niñas”.

·

I Concurs de Cartells Commemoratius del Dia de la Dona 2009, amb
una alta participació i creativitat de tota la comunitat universitària. Es
presentaren 88 participants i es concediren 1 premi i 6 accèssits.

· Actuació de la Banda Simfònica de la Universitat Politècnica de València amenitzant el Dia Internacional de la Dona.

·

I campanya de recollida de joguets destinats a centres dʼacollida de menors,
sales infantils, hospitals, etc., amb el lema “Un Juguete una sonrisa”, que va
desbordar les expectatives inicials, tant de participació com de material recollit.

·

Participació en la jornada Construyendo Redes para la Paz y la Sostenibilidad. Aquesta jornada es va presentar com una activitat formativa i de difusió
en el marc de la Dècada de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible (2005-2014) i el 60 Aniversari de la Declaració de Drets Humans. Va
tenir la presència del doctor Federico Mayor Zaragoza, qui ha escrit el pròleg
del llibre Redes para la Paz, de Mónica Edwards.

· Punt de venda de comerç solidari al campus de Vera dʼobjectes realitzats en centres
ocupacionals, en col·laboració amb la Fundació CEDAT-projecte nou per realitzar.

8.6.2.3. Col·laboració amb diverses associacions i institucions amb finalitat social
· Coordinació dels estudiants que participen en el programa intergeneracional
Viure i Conviure, obra social de Caixa Catalunya, allotjament i convivència
dʼestudiants amb persones majors.
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· Adhesió de la UPV a la campanya promoguda per la Conselleria de Benestar
Social contra la violència cap a la dona i la igualtat dʼoportunitats: “Yo doy la cara
por las mujeres maltratadas”. Carpa solidària de la Fundació Tolerància Zero.

· Associació Espanyola Contra el Càncer –captiri públic anual i meses informatives per tal de promoure hàbits de vida saludables.

· Col·laboració amb el col·legi major universitari Galileo Galilei de València. Convocatòria de tres estades gratuïtes dʼallotjament i manutenció al col·legi major
durant el curs 2009-2010 per a tres alumnes matriculats a la UPV (estudis de
màster, doctorat o primer curs de qualssevol dels estudis de grau, primer cicle
o primer i segon cicles que sʼimparteixen a la UPV).

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

· Col·laboració amb el Centre Reina Sofia (Fundació de la Comunitat Valenciana
per a lʼEstudi de la Violència), en el II Concurs Internacional de Fotografia
sobre Violència: Persones Majors.

·

Col·laboració amb la Fundació AIXEC (Fundació per a lʼAtenció a les Persones amb Paràlisi Cerebral) promoguda per la Creu Roja a València.

· Ajuda a les activitats de PayaSOSospital amb la impressió de publicacions.
· Casal de la Pau. Associació que atén i acompanya en tot el procés dʼintegració les
persones que, dins o fora de la presó, es troben en una situació dʼindefensió social a causa de les carències familiars. Ajuda a la impressió de la revista trimestral.

· Prestació de lʼespai de la UPV per a celebrar la XXXIV Conferència Europea
de Coordinació i Suport al Poble Sahrauí.

· Suport a lʼactivitat de la Mostra dʼArt i Cultura del Tibet: realització dʼun mandala dʼarena i danses tradicionals tibetanes.

·

Setmana contra la Pobresa, del 13 al 18 dʼoctubre. Suport de la UPV, com a
entitat adherida a la campanya Pobresa Zero de la Comunitat Valenciana.

·

Col·laboració amb lʼAssociació Valenciana de Pares dʼInfants amb Trastorns
Específics del Llenguatge (AVATEL) en les 4a jornades.

·

Suport a ASPRONA, Associació Valenciana pro Persones amb Discapacitat
Intel·lectual, per a realitzar la falla en el 50 aniversari, amb la col·laboració de
lʼalumnat de Belles Arts, dirigits pel professor del Departament dʼEscultura,
Jaime Chornet.

8.6.2.4. Representació del Vicerectorat en institucions i associacions amb finalitat social
· Vocal en el Consell de Ciutadania de la Comunitat Valenciana, òrgan depenent
de la Conselleria dʼImmigració i Ciutadania. Redacció de lʼavantprojecte del
Pla de la Comunitat Valenciana per a la Integració Ciutadana.
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· Vocal en el Consell Assessor de la Generalitat Valenciana en matèria de drogodependències i altres trastorns additius dependent de la Conselleria de Sanitat.

· Consell Valencià de Benestar Social dependent de la Conselleria de Benestar
Social.

· Representant del rector, com a president del Patronat de la Fundació CEDAT,
en les juntes del patronat.

· Assistència a la 14 sessió del Patronat de la Fundació per a la Restauració de
la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats.

9

SERVEIS
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9.1. ÀREA D’INFORMACIÓ
9.1.1. Informació
El principal objectiu de lʼÀrea dʼInformació és donar resposta a les preguntes i
els dubtes que formula qualsevol usuari intern i extern sobre la Universitat Politènica de València: estudis, vida universitària, serveis, etc. La nostra meta consisteix a oferir una informació veraç, actualitzada, senzilla, completa i adaptada
a lʼusuari, en els dos idiomes oficials (valencià i castellà), amb un temps de resposta mínim i una garantia dʼatenció correcta.
La majoria de les consultes que sʼatenen a lʼÀrea 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 dʼuna operadora automàtica i dʼun
equip dʼoperadors de telefonia, adscrits a lʼÀrea dʼInformació, que atenen les telefonades a la Universitat des dels números dʼinformació general (telèfons 96
387 70 07 i 96 387 70 00). Els operadors de telefonia sʼencarreguen dʼesbrinar
les necessitats dʼinformació de les persones que marquen el telèfon de la Universitat i trameten la telefonada després a les extensions sol·licitades.
En el curs 2008-2009 sʼha incrementat el nombre de telefonades ateses per lʼoperadora manual ja que sʼhan habilitat més extensions per a rebre les telefonades del número principal de la UPV. A més, en aquest curs sʼha canviat
lʼoperadora automàtica i sʼha implantat un nou sistema de recompte que no permet fer una comparació amb les dades dels anys anteriors.

ATENCIÓ TELEFÒNICA: TELEFONADES A L’OPERADORA MANUAL
Telefonades

2004-2005
50.841

2005-2006
49.856

2006-2007
45.849

2007-2008
41.288

2008-2009
57.116
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9.1.1.2. Telefonades a l’Àrea d’Informació
Algunes de les telefonades que es realitzen al telèfon de lʼÀrea dʼInformació, al
número de la UPV 96 387 90 00, són ateses pel mateix personal de lʼÀrea, que
sʼencarrega de resoldreʼn les preguntes i consultes sobre els estudis i la vida universitària.

TELEFONADES A L’ÀREA D’INFORMACIÓ (TELÈFON 96 387 90 00 I EXTENSIÓ 79000)
Telefonades
Durada (hores)
Mitjana mensual
(minuts/telefonades)

2004-2005
19.445
16,6
1,3

2005-2006
22.604
583
1,5

2006-2007
19.582
560,9
1,7

2007-2008
11.832
231,7
1,2

2008-2009
25.003
437,8
1,1
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9.1.1.3. Respostes al correu electrònic i postal
Principalment, es tracta de missatges de correu electrònic, encara que en aquest
apartat també sʼinclouen les cartes que es reben per correu postal. En els últims
anys, el nombre de consultes que arribaven a lʼÀrea dʼInformació anava en augment; no obstant això, durant lʼúltim curs sʼaprecia un descens lleu, perquè els
usuaris sʼinformen cada vegada més a través del web de la UPV.
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RESPOSTES AL CORREU ELECTRÒNIC
Missatges rebuts
Missatges enviats

2004-2005
4.487
3.883

2005-2006
4.810
4.798

2006-2007
7.162
6.801

2007-2008
8.132
6.451

2008-2009
7.293
6.250

No tots els correus rebuts a la bústia de lʼÀrea dʼInformació requereixen una resposta. Molts dels missatges contenen simplement informació que pot ser rellevant per a la comunitat universitària (beques, ofertes, tot tipus dʼactivitats o
cursos destinats a alumnes universitaris…). Dʼací la diferència entre els missatges rebuts i els enviats.
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Mensajes enviados

9.1.1.4. Fax
Des de 2007 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).

FAX (TELÈFON 96 387 90 00 I EXTENSIÓ 79009)
2007-2008
1.688
794

Faxos rebuts
Faxos enviats

1800
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0
2007-2008
2007
2008
Faxos rebuts

2008-2009
2008
2009
Faxes enviats

2008-2009
1.335
663
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9.1.2. Difusió d’informació
LʼÀrea dʼInformació sʼencarrega de difondre qüestions dʼinterès per a la comunitat universitària i la societat en general, que li fa arribar principalment
lʼequip rectoral, els distints vicerectorats, les àrees i serveis de la UPV. Segons els casos, sʼempren distints canals per a fer arribar la informació al públic: llibres, fullets, materials en suport paper o digital, la pàgina web de la
Universitat, etc.
És fonamental que la informació es difonga complint els estàndards de qualitat
i imatge corporativa de la UPV. Un altre requisit imprescindible és que arribe als
destinataris amb el format, característiques, idioma i suport adequats, i en els terminis acordats.

9.1.2.1. Material en suport paper o digital
LʼÀrea dʼInformació desenvolupa els propis materials i col·labora en la mesura
que se li requereix en lʼelaboració dels treballs que porten a cap altres entitats.
Pot tractar-se dʼassessorament en qüestions dʼimatge, comunicació i identitat
corporativa, o més directament de desenvolupament dels dissenys corporatius,
de textos o dʼaltres continguts.

MATERIAL EN SUPORT PAPER O DIGITAL: TREBALLS REALITZATS
Materials digitals
Materials en paper
Total

2004-2005
51
204
255

2005-2006
56
227
283

2006-2007
65
236
301

2007-2008
80
241
321

2008-2009
113
189
302
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9.1.2.2. Informació publicada en el web UPV
· Notícies publicades a la portada
En el curs 2008-2009 sʼhan publicat 466 notícies en la pàgina principal de la
Universitat Politècnica de València. Aquest és un servei bastant utilitzat per la comunitat universitària per a publicitar-ne les activitats, les iniciatives empreses i
els èxits aconseguits.
El nombre dʼaccessos a les notícies de la portada sʼha situat en 1.138.999 que
significa un considerable increment respecte a lʼany anterior i demostra lʼinterès
creixent dels membres de la comunitat universitària per les notícies del web. Al
maig de 2006 es va fer pública el nou web de la Universitat Politècnica de València. Des de llavors el mètode de càlcul dʼaccessos és distint i, per aquest
motiu, no apareixen les dades dels anys anteriors, ja que no ofereixen una comparació real.

NOTÍCIES PUBLICADES A LA PORTADA DEL WEB
2004-2005
389
-

Notícies publicades
Accessos a les notícies*

2005-2006
464
-

2006-2007
458
676.647

2007-2008
417
771.967

2008-2009
466
1.138.999

* Sʼhi compta cada clic que fa lʼusuari en descarregar una notícia.
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380
360
340
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· Cercador de beques
Es tracta dʼuna aplicació informàtica en què es donen dʼalta les convocatòries
de beques i ajudes pròpies de la UPV. Dʼaquesta 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 a la portada web de la UPV, en aquest
apartat no sʼinclouen tampoc les dades dʼaccessos dels cursos anteriors a maig
de 2006, ja que no ofereixen una comparació real.
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La caiguda dʼaccessos sʼexplica pel canvi que, al gener de 2008, es realitzà al
cercador de beques. Fins aleshores, aquesta base de dades reunia tot tipus de
convocatòries (pròpies i alienes a la UPV) i els usuaris consultaven lʼaplicació per
a trobar beques del Ministeri, la Conselleria, de fundacions privades, dʼintercanvi
acadèmic, etc. Des del gener, només es donen dʼalta convocatòries llançades
per la UPV i es redirecciona els usuaris que busquen altres ajudes a les pàgines oficials dels organismes competents.

BEQUES
2004-2005
1.111
-

Beques
Accessos

2005-2006
1.219
-

2006-2007
1.121
335.179

2007-2008
1.128
191.836

2008-2009
741
127.291
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· Cercador dʼallotjaments
LʼÀrea recopila també tota la informació sobre ofertes dʼallotjaments per a estudiants universitaris i elabora una base de dades que es pot consultar a
<www.upv.es>. El nombre dʼofertes que sʼhi introdueix augmenta cada any i en
el curs 2008-2009 lʼincrement ha sigut espectacular, potser està relacionat amb
la crisi econòmica.
En aquest curs, per primera vegada, sʼha pogut calcular els accessos al web
dʼallotjaments, ja que al juny de 2008 es va renovar lʼaplicació web de gestió
dʼallotjaments.

ALLOTJAMENTS
Ofertes
Accessos

2004-2005
997
-

2005-2006
1.394
-

2006-2007
1.368
-

2007-2008
1.639
-

2008-2009
3.235
256.086
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· Agenda de la UPV
En aquesta agenda, lʼÀrea dʼInformació; el Vicerectorat de Cultura, Comunicació i Imatge Institucional; el Vicerectorat dʼEsports, i el Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia (CTT) publiquen les
activitats culturals, cientificotècniques, esportives, i els premis i certàmens que
organitza la UPV.
Com en el cas de les notícies publicades a la portada del web de la UPV i les
beques introduïdes a la base de dades, en aquest apartat no sʼinclouen tampoc
les dades dʼaccessos dels cursos anteriors al maig de 2006, ja que no ofereixen
una comparació real.

AGENDA DE LA UPV: ACTIVITATS INTRODUÏDES
Esdeveniments publicats
Accessos al web

2004-2005
310
-

2005-2006
359
-

2006-2007
419
591.267

2007-2008
618
228.851

2008-2009
493
582.112
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· Publireportatges i anuncis en premsa
Al llarg del curs, la UPV contracta diferents insercions a la premsa general i especialitzada del sector de lʼeducació. En el curs 2008-2009, lʼÀrea dʼInformació
ha elaborat 22 treballs diferents entre anuncis, publireportatges i qüestionaris
que es publiquen en forma de manuals dʼuniversitats, suplements dominicals o
especials en pàgines web.
En aquest curs sʼaprecia un descens respecte a lʼanterior. El motiu és que estem
reduint els publireportatges a la premsa especialitzada en el sector de lʼeducació perquè, segons distints estudis realitzats, aquest no és un canal utilitzat per
a informar-se sobre la UPV; no així, Internet. Hem reduït les insercions que impliquen una despesa econòmica, encara que en mantenim les gratuïtes.

PUBLIREPORTATGES I ANUNCIS EN PREMSA
Publireportatges i anuncis

2004-2005
13

2005-2006
26

2006-2007
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2007-2008
27

2008-2009
22
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9.1.2.3. Informació publicada en el web d’Universia
Universia és la major xarxa iberoamericana de col·laboració universitària, que integra 1.100 universitats i institucions dʼeducació superior en 15 països. Les universitats sòcies representen el 76% del col·lectiu universitari dels països on està
present, amb 10,9 milions dʼalumnes i 885.000 professors.
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 sʼhi porten a cap.
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AGENDA UNIVERSIA
2004-2005
189

Esdeveniments introduïts

2005-2006
222

2006-2007
187

2007-2008
274

2008-2009
290
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9.1.2.4. Senyalística
Des de maig de 2009, després de les últimes eleccions a rector, la unitat de senyalística passa a formar part de lʼÀrea dʼInformació. Aquesta unitat és responsable de la senyalització tant interior com exterior dels diferents campus de la
Universitat Politècnica de València, així com dels edificis que els constitueixen.
Fins a final del curs, els treballs realitzats han sigut: 1 senyalització exterior, 1
senyalització interior i 3 plaques direccionals.

9.1.3. Accions per a futurs alumnes
Dins dʼaquest apartat sʼengloben totes les accions dirigides a secundària. Es
tracta de les activitats que sʼorganitzen per a fer conèixer la UPV entre el seu públic natural (lʼalumnat 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
LʼÀrea dʼInformació posa en marxa cada any visites guiades als diferents campus de la Universitat Politècnica de València, perquè lʼalumnat de secundària
conega les titulacions que sʼimparteixen i recórreguen les escoles i facultats. En
són ja 16 edicions consecutives.
En el curs 2008-2009 sʼhan organitzat:

· 17 jornades al campus de Vera (València)
· 14 jornades al campus dʼAlcoi
· 12 jornades al campus de Gandia
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Quant a resultats globals de participació, es pot dir que el nombre dʼalumnes ha
crescut de manera considerable i també el de centres. Igual ha passat amb el
nombre de pares, que ha augmentat notablement. Aquests increments es deuen
a la inquietud que hi ha entre els futurs universitaris, orientadors, professors, directors de centre i familiars respecte als nous títols de grau adaptats a lʼespai europeu dʼeducació superior (EEES).

JORNADES DE PORTES OBERTES: PARTICIPANTS
2004-2005
8.560
236
368

Alumnes
Centres
Pares*

2005-2006
8.492
248
251

2006-2007
8.930
260
245

2007-2008
7.580
251
359

2008-2009
9.199
302
664

* Només al campus de Vera (València)
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9.1.3.2. Jornades d’Orientació
LʼÀrea dʼInformació organitza les Jornades dʼOrientació, amb lʼobjectiu de proporcionar als orientadors, professors i directors de centres dʼensenyament 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 dʼAlcoi i de Gandia.
Les VIII Jornades dʼOrientació, la inscripció a les quals és gratuïta, tingueren
lloc el dimarts 20 de gener de 2009.
Des de la primera edició, les Jornades dʼOrientació han tingut una gran quantitat de públic. En aquest curs, el nombre dʼorientadors ha minvat respecte al curs
anterior, perquè sʼha canviat la sala on tenen lloc les Jornades dʼOrientació.
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Aquesta vegada les sessions han tingut lloc al Paranimf, una sala amb una capacitat més reduïda que la de lʼedifici Nexus (6G), on es feien fins ara.

JORNADES D’ORIENTACIÓ
2004-2005
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9.1.3.3. Cursets d’Orientació
LʼÀrea dʼInformació coordina el professorat de la Universitat Politècnica de València que participa en els Cursets dʼOrientació als Estudis Universitaris, que en
aquesta 38a edició sʼhan desenvolupat del 26 al 31 de gener de 2009.
Lʼactivitat consisteix en 46 xarrades dʼuna 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 lʼespecialitat. Les xarrades es fan en horari de vesprada, perquè lʼalumnat interessat puga assistir.
En aquesta edició han participat 7.500 alumnes entre 14 i 17 anys, més del
doble que lʼany anterior. El dissabte 31 de gener va tenir lloc una jornada per a
pares i orientadors, que va tenir la presència de 350 persones.
De les 46 xarrades que es van oferir en aquesta edició, 16 tractaven dʼestudis
que poden cursar-se a la UPV i 12 van ser impartides per professors de la casa.
Aquestes presentacions tingueren lʼassistència de 3.024 alumnes.

350 SERVEIS

Lʼactivitat es presenta com un reforç a les labors dʼorientació que porten a cap
els centres de secundària i serveix per a encarrilar les vocacions. Les xarrades
sʼhan fet al Centre Cultural de la Petxina.
Lʼorganització dʼaquests cursets va a càrrec de: ESIC, CEU Universitat Cardenal Herrera, Universitat Catòlica de València, Universitat Europea de Madrid,
Florida Universitària i Universitat Politècnica de València, i té la col·laboració de
la Universitat de València.

CURSETS D’ORIENTACIÓ
2007-2008
44
18
13
3.600
1.517
79

Total de xarrades organitzades
Xarrades sobre estudis de la UPV
Ponents de la UPV
Assistents al total de xarrades
Assistents a les xarrades sobre estudis de la UPV
Assistents a la jornada per a pares
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16
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9.1.3.4. Assistència a fires del sector de l’educació
Anualment, lʼÀrea dʼInformació, en representació de la Universitat Politècnica
de València, va a distintes fires relacionades amb lʼeducació superior, lʼocupació i els sectors afins. Durant el curs 2008-2009, la UPV ha assistit a dues fires:
València i Alacant. En ambdues, ha participat amb un estand propi i amb personal i materials de la Universitat. A més, durant aquest curs, ha participat en les
trobades dʼUnitour a València, Palma de Mallorca i Múrcia.

· Formaemple@. València. Del 4 al 7 de març de 2009
La desena edició del Saló de la Formació i lʼOcupació ha tingut un format atípic, centrat en la formació, pel descens de la participació de la
Generalitat Valenciana i del sector de lʼocupació.
Com a novetat, enguany, cal destacar la Jornada Marc de lʼEspai Europeu dʼEducació Superior, una activitat organitzada conjuntament per
la Universitat Politècnica de València i la Universitat de València, i
adreçada al professorat de secundària de la Comunitat Valenciana
per a explicar-los les noves titulacions dʼacord amb el procés de Bolonya.
Una altra novetat ha sigut el Hall universitari, un espai informatiu on representants de les universitats públiques i privades de la Comunitat Valenciana han oferit informació personalitzada, al marge dels coneguts
estands.
Lʼestand de la UPV a Fomaemple@ ocupava 80 m2 i va estar atès pel
personal de lʼÀrea dʼInformació i del Servei Integrat dʼOcupació (SIO) en
un taulell únic.

· Educ@emplea. Alacant. Del 22 al 24 de maig de 2009
A aquesta vuitena cita anaren 7.000 persones, entre joves i professionals. Enguany han participat 44 expositors, que han ocupat els prop de
1.300 m2 destinats a aquest certamen.
Lʼestand de la UPV al certamen dʼAlacant ocupava un espai obert, de 20
m2, on es va exposar el material informatiu. Sʼhi trobava el personal de
la Universitat per a contestar totes les preguntes dels visitants.
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· Unitour
La Universitat Politècnica de València ha assistit durant aquest curs a
les trobades de València (12 centres participants), Palma de Mallorca
(13 centres) i Múrcia (9 centres). Aproximadament, assisteixen entre 450
i 500 alumnes per fira.
Aquestes fires, que se celebren en hotels de la ciutat, són un lloc de trobada entre universitats i futurs alumnes. Les universitats ajuden els estudiants a dissenyar-ne el futur professional a partir de dues qüestions
fonamentals: què estudiar? i on estudiar? Així, els jovent coneix de
primera mà totes les titulacions que sʼofereixen.

9.1.3.5. “¿Qué vas a hacer?”, programa d’UPV Ràdio
¿Qué vas a hacer? és un programa de ràdio adreçat als futurs universitaris amb lʼobjectiu dʼajudar-los a elegir una carrera. El 2008-2009 sʼhan
emès 51 espais (la majoria de mitja hora de durada) en què sʼhan explicat les diferents titulacions de primer cicle, i de primer i segon cicles que
es poden cursar a la UPV.
No és possible comptabilitzar lʼaudiència que tenen aquests espais
en ser emesos 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.

PROGRAMA DE RÀDIO ¿QUÉ VAS A HACER?
2006-2007
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2007-2008
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9.1.3.6. Setmana de la Ciència
La Setmana de la Ciència és una celebració dʼàmbit europeu promoguda a
Espanya fins ara pel Ministeri de Ciència i Tecnologia, 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.
LʼÀrea dʼInformació sʼencarrega de coordinar les activitats que es realitzen
al campus de Vera (València) de la Universitat.
Majoritàriament, es tractà de xarrades, conferències, taules redones, visites
guiades, projecció de pel·lícules i documentals, tallers, simulacions, demostracions i exposicions, que es desenvoluparen per igual als campus de Vera,
Alcoi i Gandia.
Al campus de Vera (València) es va organitzar una jornada per lʼalumnat de
secundària, que es va repetir del dilluns 17 al divendres 21 de novembre.
Acudiren prop de 850 alumnes procedents de 4t dʼESO i de 1r de batxillerat
de la Comunitat Valenciana, que pertanyen a un total de 23 centres educatius.
Lʼobjectiu final de lʼactivitat és aconseguir que lʼalumnat visite la Universitat
i vinculen la ciència i la tecnologia al nom de la UPV.

SETMANA DE LA CIÈNCIA A LA UPV
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9.1.3.7. Projecte Valentina
Al curs 2008-2009, la Universitat Politècnica de València ha continuat treballant al Projecte Valentina. Lʼobjectiu dʼaquesta iniciativa és millorar la percepció que tenen els alumnes dʼESO i de batxillerat sobre els estudis de
caràcter tecnològic, pel que fa a la igualtat de sexe i, alhora, aconseguir un
canvi positiu a la tendència de la presència de dones en aquestes carreres.
Per això, sʼha previst un programa dʼintervenció a instituts dʼensenyament
secundari de la Comunitat Valenciana que es va desenvolupar de novembre
a desembre i de febrer a abril. En total, han participat 438 estudiants de batxillerat i dʼEducació Secundària Obligatòria (ESO), cosa que representa un
increment del 34,76% respecte al nombre de participants del curs anterior.
Dels 438 alumnes, 235 eren xics i 203, xiques.

PROJECTE VALENTINA
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Les activitats consisteixen en el pas dʼun qüestionari anònim, on es pregunta
als joves sobre les assignatures triades 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 lʼalumnat 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
el pas del mateix qüestionari anònim. Dʼaquesta manera, queda palès fins a
quin punt es pot combatre eficaçment els estereotips que tenen els estudiants.
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9.1.4. Acreditacions
LʼÀrea dʼInformació sʼencarrega de gestionar lʼalta i el manteniment dels diferents tipus dʼacreditacions de la UPV, tant per al PAS i el PDI com per al
personal resident o membres dʼinstitucions externes amb convenis de col·laboració establits (col·legis majors, col·legis professionals...).
A més, lʼÀrea sʼencarrega de la coordinació general de les oficines gestores
dʼacreditacions per a lʼalumnat.
LʼÀrea té com a objectiu complir els terminis establits a la seua carta de serveis (en el cas dels carnets temporals, lliurament en 48 h, i no més de 30 dies
en el cas dels carnets UPV) i ofereix una atenció personalitzada i un procés
senzill, àgil i còmode.
Però lʼÀrea no solament té encomanada la gestió dels carnets UPV, sinó
també la tramitació dels carnets internacionals (dʼestudiant, professor i de
viatge), els carnets dʼalberguista i les renovacions del DNI que es porten a
cap al campus de Vera.

9.1.4.1. Carnet UPV
En la taula següent es pot observar lʼevolució del nombre de carnets UPV
(amb una vigència superior a un any) tramitats per lʼÀrea dʼInformació. El
descens que es registra es deu principalment a dos motius:
Dʼuna banda, les millores realitzades en les aplicacions utilitzades, que impedeixen que una mateixa persona puga tenir dos carnets diferents.
De lʼaltra, des de febrer de 2008, als funcionaris del CSIC seʼls fa el carnet
UPV per a quatre anys i no anualment com abans.

CARNETS UPV
Carnets UPV

2004-2005
4.737

2005-2006
6.010

2006-2007
7.333

2007-2008
9.891

2008-2009
8.289
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9.1.4.2. Carnet temporal
LʼÀrea dʼInformació gestiona també els carnets temporals, que sʼemeten per
als col·lectius que estan vinculats a la UPV per un període molt curt de temps
(menys dʼun any), com és el cas del professorat visitant.
També sʼhi inclouen els carnet UPV dʼesports, que serveixen per a accedir
exclusivament a les prestacions que ofereix el Vicerectorat dʼEsports.
En aquest curs sʼha experimentat un descens del nombre de carnets temporals respecte al curs anterior perquè dos centres adscrits de la UPV –
Mediterranean University Centre of Science and Technology (MUST) i el
Centro de Estudios PAX–, han deixat de ser-hi i, per això, el seu alumnat no
ha necessitat un carnet temporal de la UPV.
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9.1.4.3. Renovació del DNI
A les instal·lacions de lʼÀrea, els membres de la comunitat universitària poden
tramitar, amb cita prèvia a través de la intranet, la renovació del DNI 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. Des de febrer de 2009 es
tramita el DNI electrònic.
Tot i la gran demanda de sol·licituds, en el curs 2008-2009 sʼaprecia un descens en el nombre de renovacions del DNI. Això es deu a dos motius:

·

Dʼuna banda, la policia va reduir el nombre de dies en què oferia
aquest servei.

· De lʼaltra, la renovació del DNI electrònic en una comissaria és instantània; no obstant això, a la UPV cal tornar una segona vegada
per a recollir el carnet.

RENOVACIONS DEL DNI
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9.1.4.4. Carnets internacionals
Les persones interessades poden tramitar des de la Universitat Politècnica
de València els carnets internacionals dʼestudiant (ISIC), els carnets internacionals de professor (ITIC) i el carnet jove internacional de viatge (IYTC).
En el curs 2004-2005 es produeix un boom a causa de lʼinici del servei i en
els anys següents sʼobserva una consolidació amb variacions mínimes.
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CARNETS INTERNACIONALS
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9.1.4.5. Carnet d’alberguista
Des de febrer de 2005 és possible tramitar a lʼÀrea dʼInformació el carnet
dʼalberguista, amb què el titular pot allotjar-se a albergs de tot el món. Dʼaquesta acreditació, nʼhi ha cinc modalitats (juvenil, adult, grup juvenil, familiar i estrangers visitants).

CARNETS D’ALBERGUISTA
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9.1.4.6. Signatura digital
Al juny de 2007 es va posar en marxa la signatura digital a lʼÀrea dʼInformació, gràcies a un conveni entre la Universitat Politècnica de València i la Generalitat Valenciana. El certificat sʼobté després de sol·licitar una cita prèvia
a través de la intranet.

SIGNATURA DIGITAL
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9.1.4.7. Metrovalència
Des de febrer de 2009, lʼÀrea dʼInformació facilita als membres de la comunitat universitària la targeta de Metrovalència, gràcies a un acord signat entre
la Universitat Politècnica de València i Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).
Dʼaquesta manera, lʼalumnat, el PAS i el PDI poden sol·licitar de manera
gratuïta una targeta personalitzada de Metrovalència (que té un cost de quatre euros, finançats per la UPV). La targeta funciona com un moneder o una
cartera buida en què cal introduir els bitllets. Els usuaris poden recarregarhi bonus mensuals de transport a preu per davall dels del mercat, que els permeten viatjar amb metro i amb tramvia de manera il·limitada per les zones
definides en cada bonus. Això és així perquè FGV aplica una bonificació especial respecte a la seua tarifa oficial i perquè la UPV subvenciona una altra
part important.
En el curs 2008-2009, lʼÀrea dʼInformació tramità 3.674 targetes de Metrovalència.
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9.1.5. Altres activitats
9.1.5.1. Objectes trobats
LʼÀrea dʼInformació manté en depòsit els objectes que sʼextravien al campus
de Vera (València). Registra les troballes, els etiqueta i arxiva durant un període màxim de tres mesos. Passat aquest temps, els objectes no recollits es
donen a organitzacions no governamentals de cooperació al desenvolupament.
En el curs 2008-2009, ens han arribat 955 objectes perduts i nʼhem retornat
166, unes xifres un poc més baixes que en el curs anterior, tal com pot apreciar-se en la taula següent.

OBJECTES TROBATS
Objectes trobats
Objectes lliurats
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9.1.5.2. Bones Idees
Altra de les activitats que desenvolupa lʼÀrea és el certamen de Bones Idees,
que es convoca tres vegades lʼany (octubre, gener i abril). Lʼobjectiu dʼaquest concurs és incentivar els membres de la comunitat universitària perquè
presenten solucions que milloren els serveis i la qualitat de vida de la Universitat.
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BONES IDEES
Iniciatives presentades

2004-2005
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9.2. SERVEI DE BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ CIENTÍFICA
9.2.1. Introducció
La Biblioteca General és lʼencarregada de proveir i gestionar la documentació i informació bibliogràfica necessària per al suport a lʼestudi, la docència i
la investigació de la comunitat universitària.
Així mateix, és competència del servei la formació dels usuaris en el maneig dels
recursos dʼinformació, i la conservació, lʼincrement i la difusió dels fons bibliogràfics, documentals i audiovisuals de la Universitat. I tot això amb lʼobjecte de:

· Ser un centre de recursos per a lʼaprenentatge i la investigació.
· Aconseguir una col·lecció documental que satisfaça les necessitats docents i investigadores de la comunitat universitària.

· 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.
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9.2.2. La Biblioteca i el Pla Estratègic de la UPV
Enguany els resultats de lʼestudi de lʼenquesta de satisfacció sobre la qualitat dels serveis que es passà fa poc als distints grups dʼusuaris continuen
sent molt satisfactoris, ja que el Servei de Biblioteca i Documentació Científica ha obtingut un 94.6 % de satisfacció dels usuaris i els 5 serveis enquestats han obtingut percentatges excel·lents, entre 96.3 a 93.0 de
satisfacció.
Com a resultat de lʼestudi dels indicadors, plantegem un Pla de Millora denominat Utilitza PoliCercador des del Principi, que tractava dʼidentificar les necessitats dʼinformació de lʼalumnat dels primers cursos. Entre les principals
tasques del pla cal esmentar la passada dʼuna enquesta a tot el professorat,
que va obtenir un ampli nivell de resposta, a més es crearen diversos materials didàctics i sʼimpartiren nombroses sessions de formació.
El 31 dʼoctubre de 2008, i després de lʼauditoria dʼAENOR, seʼns va concedir
el certificat, junt amb altres serveis de la Universitat, a la Carta de Serveis.
Dʼaltra banda, i tenint la inestimable ajuda del Vicerectorat dʼAssumptes Socials, el CEDAT, el Servei dʼAssumptes Generals, ASIC i, per descomptat, del
personal bibliotecari totalment implicat en aquests temes, el dia 29 de gener
de 2009 AENOR ens va concedir el Certificat dʼAccessibilitat Universal, dʼacord amb la norma UNE 170001-2: 2007 Accessibilitat Universal, part 2: Sistema de Gestió dʼAccessibilitat, un projecte a què hem dedicat moltíssim
esforç i dedicació.
Anem a detallar ara algunes de les millores més importants que es portaren
a cap a lʼedifici i que el converteixen en un dʼaccessible:

·

Es canvien les portes dʼaccés giratòries per unes altres dʼobertura automàtica i es protegeixen totes les obertures que poden equivocar lʼaccés.

· A les escales principals sʼelimina el bossell de 198 escalons per a evitar entropessons, es col·loquen entrebigats de color contrastat per a transmetre
sensació de seguretat i més distinció entre els escalons i sʼaugmenta la
il·luminació.

· Es fan nous tots els lavabos per a usuaris en totes les plantes de la biblioteca i sʼhabilita una cabina de treball en grup adaptada.

·

El mostrador dʼatenció al públic es redissenya i es converteix en un mostrador accessible per a usuaris en cadires de rodes.
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· A lʼaula de formació sʼamplia el nombre de preses de xarxa, per tal de poder
reubicar tot el mobiliari i aconseguir els espais requerits, es reserven, amb
caràcter preferent per a persones amb discapacitat quatre llocs i sʼadequa
lʼaltura de les taules per a facilitar lʼaccés a persones en cadires de rodes
i es col·loca una rampa adaptada dʼaccés a la tarima des de la qual sʼimparteixen les classes.

·

Sʼadapta lʼascensor dʼusuaris amb senyals acústics (portes obertes, tancades i en quina planta es troba lʼusuari), sʼinclou a la cabina de lʼascensor un directori general de lʼedifici i sʼidentifica clarament al vestíbul de la
biblioteca com a alternativa a les escales.

· Se substitueixen els directoris generals, els de cada planta, cartells i la retolació de les prestatgeries per altres dʼadaptats, mats, que no provoquen
reflexos i amb tipografia augmentada. Aquesta acció suposa el canvi de
més de 300 cartells que retolen els armaris i les prestatgeries on sʼemmagatzemen els llibres.
Qualsevol usuari que accedisca a la Biblioteca disposa dʼun lloc completament adaptat quant a maquinari i programari. La Universitat va adquirir lʼordinador més avançat que ofereix lʼOrganització Nacional de Cecs dʼEspanya
i que consta dʼun monitor TFT 22” panoràmic dʼalta resolució i contrast, línia
Braille ALVA 570 Satellite Pro, magnificadors de pantalla (Zoom Text 9.1) i
lectors de pantalla (Jaws 9.0). Aquest se situa en una taula adaptada regulable en altura mitjançant un sistema elèctric. A més, es posa al servei de lʼusuari una telelupa color de 57 augments i es modernitzen i es milloren els
llocs adaptats.

9.2.3. Participació de la Biblioteca General en projectes transversals UPV
En aquesta ocasió, i amb motiu dʼorganitzar els actes commemoratius del Dia
del Llibre 2009, hem treballat conjuntament amb el Vicerectorat de Cultura,
Comunicació i Imatge Institucional, amb el Vicerectorat dʼAssumptes Socials
i RSC i amb la Casa de lʼAlumne. Algunes de les activitats celebrades als
campus de Vera i Gandia foren:
Al vestíbul de la Biblioteca Central se celebra lʼexposició filatèlica commemorativa del Dia del Llibre 2009 “Llibres que parlen de segells, segells que
parlen de llibres”, el comissari de la qual va ser el prof. Abel García Bernabé,
i també sʼinstal·là una estafeta de correus especial amb el mata-segells commemoratiu del Dia del Llibre 2009, amb gran èxit de públic.
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Altres activitats foren la presentació del llibre Poliversos II, a càrrec del Taller
de Poesia en Valencià, de la UPV, i lectura de poemes en valencià i a lʼÀgora
es va celebrar un concert de la cantautora Chili Valverde, qui amb la seua
veu i guitarra va fer un sentit homenatge a Juan Ramón Jiménez.
Al campus de Gandia gaudiren del cicle “Literatura i cine”, Fira del Llibre, i
la instal·lació del ja tradicional estand de la Biblioteca del Campus, amb novetats, espai dedicat a lʼAny Internacional de lʼAstronomia i al nou edifici
CRAI; a més, hi va haver un concurs de fotografia digital, presentacions de
llibres, etc.
Hem treballat conjuntament amb el Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral en la remodelació de mostradors de diverses biblioteques: Biblioteca
de lʼETS dʼEnginyeria Informàtica, Biblioteca de lʼETS dʼEnginyeria del Disseny i Biblioteca Central. El personal del servei esmentat no solament analitzà
amb detall les condicions del disseny dels mostradors ja existents, sinó que
aportà el nou disseny i els recursos necessaris per a modificar-los.
La biblioteca va participar, invitada pel Centre de Llengües, en la celebració
de lʼAny Internacional de les Llengües amb el muntatge dʼun estand a lʼÀgora
en què sʼexposaren materials bibliogràfics, propietat de la biblioteca, escrits
en moltes llengües del món.
Així mateix, la biblioteca participà en el marc de la V Setmana Intercultural:
Aportacions Tecnològiques de les Cultures del Nord dʼÀfrica, i va cedir lʼespai
del vestíbul per a una exposició fotogràfica, “Mirades dʼAlgèria”, organitzada
pel Vicerectorat dʼAssumptes Socials i RSC.

9.2.4. Participació de la Biblioteca General en projectes interuniversitaris
Formem part de la Xarxa Universitats Lectores, lʼobjectiu de la qual és fomentar la lectura entre els universitaris. Per a això, treballem en col·laboració
amb PDI del Dep. de Lingüística Aplicada i el Vicerectorat de Cultura, Comunicació i Imatge Institucional. El nostre primer projecte, anomenat Espereu
Llegint, tenia com a objectiu animar a la lectura fora de lʼàmbit estrictament bibliotecari, i per a això elegim espais de la Universitat on habitualment hi haguera grups de persones en situació dʼespera. Sʼelegiren el Gabinet Mèdic,
el vestíbul del CFP, la 1a i la 2a plantes a lʼedifici de Rectorat i el vestíbul de
lʼETS dʼEnginyeria Informàtica. Sʼhi ubicaren uns expositors molt atractius,
especialment dissenyats per al projecte i es col·locaren grups de llibres de
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lectura fàcil, de contingut variat i en diverses llengües, de manera que serviren dʼentreteniment durant lʼespera. En anys successius, a causa de lʼèxit del
projecte, intentarem ampliar els punts a uns altres serveis, centres i campus.

9.2.4.1. Club de Compres
Continua la nostra participació en el Club de Compres per a adquirir consorciadament recursos electrònics i cooperar amb el CBUC en aquest mateix
àmbit i amb això sʼobté un benefici interessant per a les nostres adquisicions.

9.2.5. Millores en locals i instal·lacions
Sʼhan inaugurat dues noves biblioteques: La biblioteca del campus de Gandia,
lʼespectacular edifici de la qual esdevé un autèntic CRAI (Centre de Recursos
per a lʼAprenentatge i la Investigació), amb un espai de més de 3.000 m2 repartits en tres plantes i que ofereix tot tipus de serveis per a donar suport al nou
model educatiu basat en la millora de lʼaprenentatge; permet crear diferents espais i ambients i disposa de 384 llocs dʼestudi, cabines de treball en grup, mediateca, hemeroteca, etc. A més, disposa de tecnologia RFID, que facilita la
gestió de la col·lecció bibliogràfica i dels serveis.
Lʼaltra biblioteca nova és la que comparteixen la Facultat dʼADE i ETSEGCT,
que disposa de 136 llocs dʼestudi i cobreix les necessitats dʼun gran nombre
dʼusuaris dʼaquesta zona del campus de Vera.
Una altra millora es portà a cap a la Biblioteca de lʼETS dʼEnginyeria del Disseny, sʼampliaren i remodelaren els espais per a aconseguir una sala més
àmplia i diàfana i millorar la ubicació de la col·lecció bibliogràfica.

9.2.6. Millores en els serveis
Sʼha elaborat i publicat en el web un compromís de calendari dʼobertura anual
de la Biblioteca Central, consensuat amb la Delegació Central dʼAlumnes, que
permet mantenir informats els usuaris tant dels horaris com de les modificacions que es poden produir en els serveis. Sʼha ampliat el període dʼobertura
extra per exàmens i, durant aquests dies i després de lʼestudi previ de lʼocupació de les sales pels usuaris, per a contribuir a lʼestalvi dʼenergia, sʼhan tancat algunes sales.
Seguim estant entre les deu primeres biblioteques universitàries dʼEspanya
per dies dʼobertura anual i hores dʼobertura setmanals.
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Sʼha portat a cap una remodelació dʼalgunes sales i espais de la Biblioteca
Central per a donar resposta a les queixes i els suggeriments de molts usuaris i per a donar suport al nou model educatiu basat en lʼaprenentatge tant individual com cooperatiu. El projecte sʼha denominat A la Biblioteca elegeix el
teu espai, i per a això sʼhan definit sales dʼestudi en silenci i espais per a treball en grup, amb normatives pròpies encaminades al bon ús de cada zona.

9.2.7. Millores sobre l’accés a la informació
El Catàleg Bibliogràfic conté ja 525.000 volums i ha millorat en alguns detalls,
com ara la inclusió dʼicones en els registres bibliogràfics, amb lʼobjectiu dʼidentificar amb més facilitat el tipus de document i el suport en què es troba,
la inclusió del camp Sumari/Resum en els registres bibliogràfics de pel·lícules i lʼenllaç permanent a RiuNet en les tesis de la UPV i lʼenllaç a La Meua
Biblioteca des del Catàleg.

9.2.7.1. Sobre la Biblioteca Digital
· RiuNet
Fruit de lʼacord amb la Fundació Jiménez Lorente, RiuNet, el repositori institucional de la UPV, passa a disposar entre els seus fons de la important
col·lecció de mapes de la dita Fundació.
La col·lecció dʼobjectes dʼaprenentatge es consolida gràcies a les convocatòries de Docència en Xarxa, i arriba a un alt grau de reconeixement entre altres institucions.
També sʼinicia la publicació en RiuNet de la revista World Rabbit Science, revista oficial de la World Rabbit Science Association (WRSA) editada a la Universitat.
Quant a definició de la política del repositori sʼavança notablement en la redacció dʼun acord marc que facilite als membres de la Universitat lʼautorització de dipòsit.

· Web 2.0
Durant aquest curs sʼaccentua la necessitat dʼun nou canal de comunicació
amb els usuaris entorn de lʼaccés obert, necessitat que es materialitza en la
creació del blog Riunet i lʼAccés Obert a la UPV. Mitjançant el blog es comunica a la comunitat universitària les novetats que es van produint en el repositori institucional i es dóna difusió al moviment Open Acces.
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Tant aquest nou blog com els altres dos ja en producció, PoliCercador i Connectaʼt, passaren a ser allotjats al servidor institucional durant el curs.

· PoliCercador
Com cada any sʼhan anat incorporant nous recursos al PoliCercador que es
consolida com a portal dʼaccés a la Biblioteca Digital.

· Revistes electròniques editades a la Universitat
A petició institucional es començà a donar suport als editors de revistes electròniques UPV en lʼobtenció dʼun identificador per a les seues publicacions. A
aquest efecte es contracta amb CrossRef el servei DOI.

· Pàgina web del Servei
Durant el curs es va treballar en el traspàs de la pàgina web del Servei a lʼestàndard institucional. Lʼús generalitzat dels microwebs es combinà amb un
desenvolupament propi, a fi de facilitar la gestió dels continguts i dotar la pàgina de més flexibilitat.
Abans del llançament del nou web es realitzà un estudi dʼusuaris amb lʼobjectiu dʼanalitzar la navegabilitat i lʼarquitectura dels continguts. Els resultats
de lʼestudi es plasmaren en canvis de disseny i continguts.

9.2.8. Visibilitat en àmbits professionals
9.2.8.1. Jornada Open Acces per a investigadors de la Universitat
Com a celebració del Dia dʼInternet 2009 la Biblioteca organitzà la Jornada sobre lʼOpen Access adreçada principalment al professorat i investigadors de la Universitat. Es va invitar a Ignasi Labastida i Juan, de lʼOficina
de Difusió del Coneixement de la Universitat de Barcelona, i a representants de les editorials Springer i Emerald. Els ponents exposaren la seua
visió de present i de futur sobre lʼaccés obert com a nou model de difusió
científica.

9.2.8.2. Invitació a les I Jornades Interuniversitàries de la Comunitat Valenciana sobre accés
obert al coneixement
Realitzades al març de 2009, la Biblioteca va respondre a la invitació amb la
comunicació titulada “Experiencia de la UPV en la implantación del repositorio institucional. El valor de la integración”.
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9.2.8.3. Invitació a la Xornada sobre Repositorios Institucionais
Invitada pel FEGAS la Biblioteca participà con una ponència en la Xornada
sobre Repositorios Institucionais celebrada a Santiago de Compostel·la el juny
de 2008. En lʼesdeveniment es va exposar lʼexperiència sobre la integració del
repositori RiuNet en el sistema dʼinformació institucional de la Universitat.

9.2.8.4. Participació en la Junta de Govern d’Expania
Aquest curs la Biblioteca UPV ha continuat com a membre de la Junta de Govern dʼExpania, associació dʼusuaris de productes Ex Libris. La principal gestió de la Junta enguany ha sigut la constitució legal de lʼassociació, per a
passar la Universitat a formar part dels socis fundadors. Un any més Expania
celebrà la seua reunió anual, aquesta vegada a la Universitat de Navarra. La
biblioteca en va participar en el Comitè Científic.

9.2.8.5. REBIUN
Comença la nostra participació en la Línia Estratègica 2 de REBIUN, amb
lʼobjectiu estratègic dʼorientar les biblioteques universitàries en els nous reptes de lʼespai europeu dʼinvestigació i els nous processos de creació i difusió
de la ciència i està dedicada al lideratge dels projectes digitals. En aquest
sentit cal assenyalar la participació de la Biblioteca en el comitè científic del
IX Workshop REBIUN sobre projectes digitals Investigació, Innovació i Informació: Tendències en els Sistemes Digitals de Gestió de la Producció Científica, fet a Salamanca lʼoctubre de 2009

9.2.8.6. Visites d’altres institucions
Ens han visitat col·legues bibliotecàries procedents de Dinamarca i dʼItàlia interessades a conèixer els nostres processos i la nostra organització i també
algun bibliotecari de la nostra entitat ha viatjat a Milà per a estudiar el funcionament de les mediateques universitàries.

9.2.9. Activitats formatives
Una de les principals competències del Servei de Biblioteca i Documentació
Científica és la formació dels usuaris en la cerca i maneig dʼinformació. Per a
poder complir aquest propòsit les biblioteques UPV ofereixen a la comunitat
universitària cursos de formació i també mantenen una col·lecció de guies i
ajudes sobre els recursos informatius que la biblioteca posa a disposició seua.
Dins dels cursos de formació es participa activament en les Jornades dʼAcollida per a alumnes de nou ingrés que organitzen els centres. El 2009 sʼim-
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partiren 19 sessions amb una assistència total de 20.296 alumnes. Igualment,
sʼha participat en les Jornades dʼAcollida Erasmus, a què han assistit 590 estudiants. Es porten a cap visites guiades a grups que ho sol·liciten i aquest
curs es realitzaren 10 visites amb 369 assistents.
Continuem col·laborant amb lʼICE dins de la seua oferta formativa en tecnologia educativa, amb la impartició de sessions de formació presencials adreçades al personal docent i investigador i relatives a la cerca i recuperació de
la informació científica. Sʼhan realitzat 43 hores de formació repartides en 12
tallers a què han assistit 299 professors.
Dins de lʼoferta de lʼICE per a lʼalumnat sʼhan impartit 22 hores de formació a
43 alumnes.
A més, es porten a cap sessions a la carta, després de la petició prèvia del personal docent i investigador, i en aquest curs sʼhan realitzat 27 sessions i més
de 65 hores de formació a què han assistit 509 alumnes. Algunes biblioteques
dissenyen un pla propi de formació i enguany sʼhan realitzat 10 sessions.
Respecte a les guies i ajudes, la biblioteca crea i manté una col·lecció de materials en diversos formats perquè els usuaris coneguen millor i puguen aprofitar al màxim els recursos i serveis que els oferim, i per a això en aquest curs
sʼinicià una nova col·lecció de materials multimèdia (polimèdia) en diversos
idiomes, algun dels quals sʼinclogueren en el sobre de matrícula virtual, que
el Servei dʼAlumnat ofereix a lʼalumnat de nou ingrés. Durant lʼany que ens
ocupa aquests materials formatius han rebut 122.965 consultes.

9.2.10. Biblioteca en xifres1
RESUM ANUAL 2009
SERVEIS
Superfície total2
Llocs de lectura
Nombre de biblioteques i sales dʼestudi
Dies dʼobertura anual de la Biblioteca Central
Mitjana dʼhores dʼobertura setmanal
Entrades a les biblioteques
Préstecs domiciliaris
Sol·licituds de préstecs interbibliotecaris demanades per la Biblioteca
Sol·licituds de préstecs interbibliotecaris demanades a la Biblioteca
Nombre dʼactivitats de formació adreçades a usuaris
Nombre dʼassistents a activitats de formació
1
2

11.908
3.255
12
240
67
2.462.454
654.140
3.445
1.544
82
4.151

Xifres a 31.12.09.
Superfície total, en metres quadrats construïts, de totes les superfícies de tots els punts de servei de què consta la Biblioteca.
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RESUM ANUAL 2009
COL·LECCIÓ
En paper
Nre. monografies total (RB)
Nombre de monografies ingressades en lʼany
Donacions
Nombre de revistes vives en paper
Biblioteca Digital
Nombre de llibres electrònics
Nombre de revistes electròniques
Nombre de bases de dades
Nombre de recursos electrònic gratuïts
Consultes a la pàgina web
Consultes al catàleg
Cerques o consultes en recursos electrònics subscrits
Documents electrònics descarregats

524.743
30.661
17.384
496
15.332
9.045
91
247
30.741.314
26.717.629
734.197
696.935

9.3. ÀREA DE SISTEMES D’INFORMACIÓ I COMUNICACIONS (ASIC)
És lʼòrgan de la Universitat Politècnica de València encarregat de posar a lʼabast de tota la comunitat universitària les noves tecnologies de la informació
i de les telecomunicacions.
Dins de lʼestructura funcional de la UPV, lʼASIC depèn del Vicerectorat de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions. LʼASIC és, per tant, el responsable de lʼorganització general dels sistemes automatitzats dʼinformació,
de la planificació i gestió de la xarxa universitària i del suport tècnic i material
per al desenvolupament dʼaplicacions. 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 lʼactivitat docent.
· Proveir la comunitat científica i investigadora de capacitat de càlcul i instruments de gestió.
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· Modernitzar la gestió universitària.
· Vetlar per la millora contínua en la utilització dels recursos posats a disposició dels usuaris.
Lʼequip de lʼASIC sʼestructura 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 dʼInternet, el suport material i tècnic per al desenvolupament dʼaplicacions científiques i
dʼinvestigació, i de tots els temes relatius a lʼús de la microinformàtica pels
usuaris de la UPV.

·

Servei dʼAplicacions: sʼencarrega del desenvolupament i implantació de
noves aplicacions per a facilitar els processos administratius i de gestió de
la Universitat.

A més, lʼASIC disposa dʼuna unitat de suport encarregada de tota la gestió
administrativa de lʼÀrea.

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 tècniques modernes a
la investigació, docència, administració i gestió universitàries.
Entre els seus serveis podem destacar:

·

Fer arribar a tots els serveis al lloc de treball dels usuaris que han de ferne ús, dʼuna manera universal, transparent i fàcil dʼutilitzar.

·

Administrar la xarxa informàtica de la UPV, lʼaccés remot a aquesta, la
xarxa sense fils i els sistemes dʼautenticació, de manera que es puga proveir el personal docent i investigador, el dʼadministració i serveis i tot lʼalumnat dʼaccés als recursos informàtics propis, així com als de tota la
Internet.

·

Gestionar la capacitat dels sistemes centrals dʼinformació, i administrar
els servidors i bases de dades que suporten les aplicacions corporatives.

·

Instal·lar i mantenir els diversos serveis dʼemmagatzematge, correu, notícies, directoris, eines de treball col·laboratiu i de sistemes dʼinformació en
general, així com la coronació dʼaquests amb la resta de xarxes acadèmiques nacionals i internacionals.
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· Administrar equips multiusuari dʼaltes prestacions, que donen suport a les
aplicacions científiques i dʼinvestigació.

·

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 recuperar dades.
· Gestionar els serveis multimèdia avançats com retransmissió dʼesdeveniments per Internet, telefonia IP, televisió IP, producció de continguts docents (Polimèdia, laboratoris virtuals, etc.).

· Administrar el centre de visualització 3D i realitat virtual immersiva.
· Examinar els avenços tecnològics en els sistemes dʼinformació i en les comunicacions i desenvolupar projectes dʼimplantació de nous serveis o funcionalitats.

· Gestionar la integració i compatibilitat dʼequips i aplicacions en els sistemes
corporatius de la Universitat.

·

Organitzar el Servei Integrat dʼAtenció als Usuaris de les aplicacions informàtiques de la Universitat, encarregat de resoldre les incidències produïdes.

9.3.2. Servei d’Aplicacions
Té la responsabilitat de donar suport a lʼautomatització del sistema dʼinformació corporatiu; dʼigual 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 lʼASIC. Com a premissa principal,
es proposa desenvolupar i implementar programari de qualitat, que satisfaça
adequadament, dins el termini i en la forma adequada, les demandes dels
usuaris.
Dʼaltra banda, tracta de facilitar els processos administratius als usuaris, ja siguen alumnes, personal o proveïdors. Per a això, desenvolupa aplicacions
que permeten realitzar a través dʼInternet no solament consultes sinó també
processos de gestió i, fins i tot, tot tipus de pagaments.
Aquest suport es realitza principalment de les maneres següents:
1. Col·laborant amb els propietaris dels processos (unitats gestores i òrgans
acadèmics) en lʼanàlisi organitzativa dʼaquests abans de desenvolupar una
solució informàtica.
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2. Desenvolupant aplicacions pròpies.
3. Col·laborant amb proveïdors externs en lʼanàlisi i el disseny i implantació.
4. Gestionant les incidències que es produeixen en lʼús de les aplicacions.
Tots els serveis que proporciona el Servei dʼAplicacions es basen en la infraestructura de xarxa, servidors i comunicacions corporatives, cosa que requereix una intensa col·laboració amb el Servei de Sistemes i Xarxes de
Comunicació.
Els serveis principals que presta són:
1. SEGURETAT
1.1. Assistència per a declarar fitxers LOPD
Sʼassisteix els responsables de fitxers amb dades de caràcter personal a legalitzar els dits fitxers, incloent-hi la publicació en el DOGV, la
declaració a lʼAEPD i la creació dʼun model de document de seguretat.
1.2. Assistència en la gestió de la seguretat RMS
Es proveeix els responsables de fitxer dʼun model tipus de document
de seguretat, seʼls assisteix per a adaptar el dit model a les particularitats de les seues unitats i seʼls aconsella sobre la implantació de les
mesures tècniques i organitzatives exigides pel reglament.
1.3. Formació LOPD
Sʼimparteixen xarrades sobre protecció de dades a totes les unitats
que tenen necessitats específiques de formació i sʼatenen els dubtes
concrets respecte de la protecció de dades tant dels responsables dels
fitxers com dels usuaris dʼaquests.
2. GESTIÓ ACADÈMICA
2.1. POLIFORMAT
Plataforma dʼaprenentatge electrònic per a proporcionar suport a la docència presencial o per a impartir cursos no presencials.
2.2. RIUS
Portal dʼaccés que permet gestionar lʼaccés a les aplicacions de Gestió Acadèmica de la Universitat, així com la gestió dʼusuaris de cadascuna dʼaquestes aplicacions. Les aplicacions que en formen part són
els més aval relacionades:
2.3. AUTOMATRÍCULA WEB: Primer i segon cicles, tercer cicle, grau
i màster
Les diferents aplicacions dʼautomatrícula, desenvolupades específicament per a les necessitats dels cicles en què es matricula lʼalumnat,
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permeten que siga el mateix alumne qui en realitza 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 aquest efecte,
en el dia i lʼhora que se lʼha citat.
A Automatrícula web permet agilitar al màxim tot el procés de matrícula, per complex que siga, de lʼalumne i acurta els terminis i garanteix
a lʼalumnat la gestió realitzada.
2.4. VINALOPÓ
Gestió dʼAlumnat dʼalumnes de primer i segon cicles permet seguir
lʼexpedient dʼun alumne, des de la incorporació al centre i titulació fins
a finalitzar els estudis. Inclou matrícula, gestió dʼimports i rebuts, notes
i actes, incompatibilitats i diligències, etc.
2.5. PALÀNCIA
Gestió dʼAlumnat dʼalumnes de tercer cicle permet seguir lʼexpedient
dʼun alumne, des de la incorporació al centre i titulació fins a finalitzar
els estudis. Inclou matrícula, gestió dʼimports i rebuts, notes i actes, incompatibilitats i diligències, etc.
2.6. SUC
Gestió dʼalumnes de Matrícula dʼAlumnes dʼIntercanvi organitzat per
lʼOficina de Programes dʼIntercanvi Internacional que permet gestionar la matrícula de lʼalumnat dʼintercanvi i els resultats obtinguts per
aquests.
2.7. GORGOS
Aplicació per a gestionar les proves de selectivitat de les cinc universitats de la Comunitat Valenciana.
Gestió del procés de matrícula de lʼalumnat en les proves, impressió
dʼetiquetes per a realitzar els exàmens, gestionar notes, revisions, reclamacions i resultat final de les proves.
2.8. CLARIANO
Aplicació de gestió de la preinscripció.
Aplicació per a publicar les llistes del procés de selectivitat dʼaccés a les universitats valencianes, realitzat per la Generalitat Valenciana.
2.9. PREINSCRIPCIÓ EN ESTUDIS DE SEGON CICLE
Aplicació que permet gestionar la preinscripció de lʼalumnat en titulacions de 2n cicle i generar-ne els resultats. Part de lʼaplicació està integrada en Vinalopó i part en la intranet de lʼalumnat.
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2.10. PREINSCRIPCIÓ EN ESTUDIS DE 3r CICLE
Inscripció web en estudis de 3r cicle (pla del 98).
Aplicació web per a lʼautoinscripció de lʼalumnat en programes de doctorat.
2.11. PREINSCRIPCIÓ MÀSTER
Preinscripció dʼalumnes per a estudis de postgrau.
Gestió de les sol·licituds dʼaccés a estudis de postgrau (màster i doctorats).
2.12. ADMISSIÓ MÀSTER
Admissió dʼalumnes per a estudis de postgrau.
2.13. MONTLLEÓ
PAU majors de 25 anys.
Gestió de les proves dʼaccés a la universitat per a majors de 25 anys.
Gestió de matèries, notes, certificats, actes i tribunals, etc.
2.14. LINARES
Permet gestionar les sol·licituds de beques, assignar les quanties i/o
denegacions corresponents, notificar els resultats als sol·licitants i gestionar reclamacions posteriors.
També permet gestionar les sol·licituds de fons dʼajuda a la matrícula,
assignar les quanties i/o denegacions corresponents, notificar els resultats als sol·licitants i gestionar reclamacions posteriors.
2.15. MIJARES
Gestió de títols de 1r, 2n i 3r cicles, graus i màsters.
Tramitació de les sol·licituds de títols, enviament dels expedients de
lʼalumnat al Ministeri dʼEducació i Ciència, recepció dʼaquests amb el
número de registre nacional assignat i impressió i lliurament posteriors dels títols.
2.16. REATILLO
Aplicació per a designar el professorat que conforma els tribunals de
selectivitat.
Permet gestionar les sol·licituds de membres de tribunal, matrícula de
lʼalumnat en les proves dʼaccés a la selectivitat i resultats obtinguts en
aquesta.
2.17. PADRINO v2
Programa dʼajuda a la gestió de notes pel professorat, permet obtenir llistes, gestionar qualificacions, en la versió 2 de PADRINO, a més
permet la comunicació de notes parcials o finals a lʼalumnat de manera individualitzada a través de correu electrònic i/o SMS. Es pot
treballar en mode off-line i connectar a través dʼInternet per a sin-
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cronitzar les dades locals amb els del sistema central de base de
dades.
2.18. XALÓ
Gestió de notes des de la intranet. Permet obtenir llistes de les assignatures de cada professor i gestionar les qualificacions i introduir notes
finals a lʼalumnat pel responsable de cada assignatura. Totalment compatible amb la gestió dʼactes de PADRINO i fitxers Excel.
2.19. SELLA
Programa Accions Tutorials. Integra.
Permet gestionar el programa dʼAccions Tutorials. Lʼobjectiu principal
és gestionar tota la informació referida a les tuteles proporcionades a
alumnes dʼaquesta universitat.
2.20. MOLINELL
Gestiona la matrícula de lʼalumnat per a Capacitació, gestionada des
de lʼICE.
2.21. FORCALL
Programa que permet elaborar i gestionar la guia docent, el mòdul
client servidor permet la gestió inicial dels centres per a incorporar les
competències per a les titulacions tant les de primer i segons cicles
com les de postgrau, posteriorment permet gestionar la validació de la
guia docent de cada assignatura impartida pel professor.
3. GESTIÓ DE BIBLIOTECA
Portal dʼaccés que permet gestionar lʼaccés a les aplicacions de gestió de la Biblioteca de la Universitat, així com la gestió dʼusuaris de cadascuna dʼaquestes aplicacions.
3.1. 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).
3.2. CARRAIXET
Circulació de documents de la Biblioteca UPV.
Préstec de documents. Llistes dʼespera. Circulació de documents entre
les biblioteques UPV (rutes). Gestió dʼusuaris de circulació. Gestió de
sancions. Etiquetatge. Préstec off-line. Estadístiques de circulació.
Web de renovació i llista dʼespera.
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3.3. VERA
Gestió de préstec interbibliotecari.
Gestió de sol·licituds i enviaments de documents a altres biblioteques
universitàries espanyoles i del món i des dʼaquestes. Facturació del
préstec interbibliotecari. Sol·licituds via web.
3.4. 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
dʼavaluació de productes. Gestió de sol·licituds. Estadístiques de compres i sol·licituds. Sol·licituds de compra via web.
3.5. 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.
3.6. RiuNet
Repositori de producció intel·lectual de la UPV, que permet preservar
els continguts de les diferents col·leccions.
4. GESTIÓ DE LA INVESTIGACIÓ
4.1. SÉNIA
Aplicació que permet la gestió per a avaluar lʼactivitat investigadora del
PDI. El mòdul de client de PDI permet que lʼinteressat gestione la informació específica de la seua activitat investigadora: congressos, publicacions, resultats dʼinvestigació, etc.
Aquesta activitat pot validar-se, parametritzar-se i llistar els resultats a
través del mòdul preparat per a lʼòrgan gestor.
4.1. AGRES
Abraça els processos realitzats pel CTT referent a la liquidació i pagaments de factures com a resultat dels convenis dʼinvestigació.
5. GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS
5.1. e-INSTÀNCIA
Programa que permet que el procediment de presentació dʼinstàncies
per a convocatòries de concurs oposició siga electrònica.
Es tracta dʼun procediment dʼautoservei: lʼaspirant nʼintrodueix les
dades, necessàries per a la convocatòria, a través dʼun formulari dis-
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ponible en la pàgina web del Servei de Recursos Humans, i té la possibilitat de realitzar el pagament de taxes per correu electrònic, a través del TPV-virtual.
5.2. BULLENT
Aplicació per a la declaració de mèrits i gestió de convocatòries de concurs de mèrits (PAS).
Introducció i seguiment de la documentació aportada pels interessats
per als concursos de mèrits en convocatòries de places del PAS i
PDI.
5.3. HOMINIS
Aplicació integral de gestió de recursos humans i nòmina per a universitats i altres administracions públiques que cobreix les necessitats
dʼadministració, 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 formació, acció social, selecció de personal i provisió de llocs, pressupostació de plantilles,
simulacions organitzatives, comptabilitat analítica, connexió amb tots
els altres sistemes de gestió, eixides informatives i interaccions via
web, etc.
5.4. ACE
Ajuda complementària a lʼensenyament.
Recull la informació sobre indicadors per al càlcul de lʼajuda complementària a lʼensenyament, que té com a objectiu incentivar i reconèixer la qualitat docent del professorat.
6. GESTIÓ ECONÒMICA
6.1. 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 lʼexplotació posterior pels responsables de contractació i la
resta de gestors administratius.
6.1. SERPIS
Gestió econòmica.
Aplicació que cobreix tots els aspectes de la gestió econòmica dʼun organisme públic espanyol seguint les directrius comptables i de gestió
marcades per la normativa.
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6.1. SALLENT
Elaboració i seguiments de dossiers per a justificar subvencions, tant
europees com nacionals, per als projectes dʼinvestigació.
7. APLICACIONS GENERALS PER A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA
7.1. MEDITERRÀNIA
Sistema dʼinformació de la UPV.
Permet, des dʼentorn web, obtenir informes per a la consulta i lʼanàlisi
en els distints entorns de la UPV: Alumnat, POD, espais, etc.
7.2. MICROWEBS

Les microwebs són un instrument que permet gestionar continguts. Són un servei que oferim al personal docent, centres, serveis
i departaments per a afavorir la publicació de continguts web i intercanviar informació a través dʼInternet, amb un disseny unificat
per a tota la Universitat, que inclou la gestió de notícies de cada
entitat.
7.3. GREGAL
Permet la gestió dʼincidències dels usuaris que utilitzen els recursos informàtics a través del Centre dʼAtenció a lʼUsuari.
7.4. LINARES
Permet gestionar les diferents convocatòries dʼajudes per a lʼalumnat,
revisió de sol·licituds dʼajudes, beques, assignar les quanties i/o denegacions corresponents, notificar els resultats als sol·licitants i gestionar reclamacions posteriors.
7.5. LLUCENA
Gestió del Vicerectorat dʼEsports.
Gestió i reserva dʼinstal·lacions esportives. Gestió dʼactivitats dirigides:
horaris, inscripcions, sancions, etc. Gestió de lligues i tornejos: calendari, resultats, inscripcions, etc. Gestió del club esportiu.
7.6. COVES
Aplicació que permet gestionar des de lʼOficina Tècnica la definició
dʼespais a la UPV.
7.7. BERGANTES
Traduccions de continguts en les bases de dades corporatives.
7.8. MASTÍN-REGISTRE
Mastín és un sistema integrat de registre dʼentrada/eixida per a les administracions públiques. Inclou tant el registre central com el departa
mental i la integració dʼaquests.
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7.9. TÚRIA
Aplicació que facilita la gestió de la Secretaria General per a tramitar
les convocatòries de les reunions dels òrgans de la UPV i gestionar
actes de la Secretaria General.
7.10. TIBI
Aplicació dʼús restringit que facilita la gestió de correus electrònics corporatius.
7.11. TUÉJAR
Aplicació per a tramitar les acreditacions, tant del personal de la universitat, com del seu alumnat i resta de col·lectius, per a renovar altes,
baixes i estampació dʼaquestes.
7.12. CORREU POSTAL
Permet gestionar el moviment de correspondència postal dins de la
UPV (correu intern i extern).
7.13. ELECCIONS
Aplicació de gestió dʼeleccions UPV.

9.3.3. Activitats més rellevants de l’ASIC en el curs acadèmic 2009-2010
· Unificació de la gestió acadèmica en una única aplicació, VINALOPÓ.
· Adaptació de les aplicacions de gestió acadèmica a les noves titulacions
de grau i màster.

· Adaptació de les aplicacions de gestió dʼalumnat a la Normativa de Progrés
i Permanència.

· Creació de lʼaplicació VERIFICA 2 integrada amb les bases de dades corporatives de plans dʼestudi.

· Adaptació de nova normativa de IADE.
· Participació en la nova versió de SÉNIA2, que suposa un avenç tecnològic a més de la incorporació de noves funcionalitats.

·

Consolidació de la nova versió per a gestionar notes de lʼalumnat PADRINO v2.

· Consolidació dʼINTRANET V2 Personal, incloent-hi accés amb certificat digital (Carnet UPV, DNI electrònic).

· Finalització de la fase 1 del projecte per a crear la seu dʼadministració electrònica.

· Engegada del projecte MAGIC, que permetrà la informatització integral del
CTT.

· Consolidació de la plataforma dʼaprenentatge electrònic de suport a la docència PoliformaT, com a instrument col·laboratiu.
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· Sol·licituds i millores a través de la intranet per al Servei de Normalització
Lingüística.

· Implantació de mesures correctores detectades per lʼauditoria LOPD.
· Inici del projecte per a implementar un sistema integrat de gestió de biblioteques.

· Elaboració de manuals amb els estàndards de desenvolupament.
· Elaboració de protocol a seguir per al desenvolupament dels projectes informàtics.

·

Desenvolupament de lʼaplicació per a aplicar el Pla Concilia dels treballadors de la universitat.

· Nova versió de TIBI, denominat TIBI2, que permet tenir un instrument dʼenviament massiu de correus generalitzat per a totes les unitats de la UPV i
complir la normativa de la LOPD.

· Inventari 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 dʼautenticació dʼusuaris 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.

· Gestió dʼaltes/baixes del directori de personal del web.
· Integració en els sistemes corporatius del sistema de gestió per al Vicerectorat dʼAcció Internacional.

· Implementació del SET per a tots els titulats.
· Nous models de certificats per a els nous plans.
9.3.4. Dades estadístiques més rellevants de l’ASIC el 2008
LA XARXA UPVNET EL 2008
Nombre dʼusuaris (Alumnes+PDI+PAS+Residents+Antics Alumnes)
Nombre dʼequips connectats a la xarxa
Nombre de commutadors de xarxa en la troncal Gigabit Ethernet
Nombre de commutadors en la troncal FastEthernet
Nombre total de commutadors en la xarxa de la UPV
Línies dʼaccés remot (RAS)
Nombre de punts dʼaccés WiFi
Nombre de telèfons IP
Nombre mitjà de connexions al mes via RAS
Nombre mitjà al mes dʼusuaris distints que entren via RAS
Nombre mitjà de connexions al mes per xarxa privada virtual (VPN)

58.202
24.613
882
277
1.159
30
680
651
744
44
72.504
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Nombre mitjà al mes dʼusuaris distints que entren per VPN
Nombre mitjà de connexions al mes per la xarxa sense fils (WiFi)
Nombre mitjà al mes dʼusuaris distints que entren via WiFi
Nombre dʼesdeveniments interuniversitaris amb creació de comptes WiFi temporals
Nombre de comptes WiFi temporals creats per a esdeveniments interuniversitaris
Nombre dʼusuaris de la UPV connectats des dʼinstitucions Eduroam
Nombre dʼusuaris Eduroam connectats a la UPV
Nombre dʼinstitucions dʼorigen dels usuaris Eduroam connectats a la UPV

6203
1.017.888
11.260
636
5768
343
726
144

ELS SISTEMES CENTRALS EL 2008
Nre. de servidors de bases de dades
Nre. de CPU
Emmagatzematge en disc en SAN Corporativa
Bases de dades
Nre. de servidors de càlcul científic
Nre. de CPU
Emmagatzematge en disc
Nombre de webs allotjades
Nre. dʼusuaris dels sistemes de càlcul científic
Accessos totals al servidor web principal
Consultes personalitzades alumnes
Consultes personalitzades resta
Webs allotjades al servidor principal de la UPV
Missatges de correu electrònic processats
Missatges identificats com a correu brossa (spam)
Missatges locals

11
48
102,8 TB
35
7
250
11 TB
402
200
2.126 milions
10,42 milions
1,39 milions
870
144,7 milions
120,6 milions
15,4 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
CURS
96/97
97/98
98/99
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09

Nre DE TALLERS
24
30
37
41
57
72
56
70
65
70
121
51
108

INSCRIPCIONS
1199
1861
2369
2386
3056
3636
4429
4329
4436
3404
4122
2221
4918

PARTICIPACIÓ (PDI)
575
717
1087
1118
1455
2467
1182
1241
1496
1053
2213
963
2205
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Evolució del nombre de tallers

Evolució de les inscripcions: tallers sol·licitats

Evolució de la participació del professorat
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9.4.2. Curs per a l’obtenció del Certificat d’Aptitud Pedagògica
DISTRIBUCIÓ DE L’ALUMNAT DEL CAP PER ESTUDIS D’ORIGEN
TITULACIÓ DE PROCEDÈNCIA
Arquitecte
Arquitecte Tècnic
Arquitecte Tècnic en Execució dʼObres
Criminologia (T. propi )
Diploma de Tècnic dʼEmpreses i Activitats Turístiques
Diplomat en Biblioteconomia i Documentació
Diplomat en Ciències Empresarials
Diplomat en Educació Social
Diplomat en Infermeria
Diplomat en Fisioteràpia
Diplomat en Gestió i Administració Pública
Diplomat en Informàtica
Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica
Diplomat en Òptica i Optometria
Diplomat en Relacions Laborals
Diplomat en Treball Social
Diplomat en Turisme
Diplomatura en Disseny
Doctor per la MEC (Estudis NO Homologats)
Doctor per la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir
Doctor per la Universitat Sant Pau CEU
Eng. Tècn. de Telecomunicació
Enginyer Aeronàutic
Enginyer Agrònom
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Enginyer de Materials
Enginyer de Forests
Enginyer dʼOrganització Industrial
Enginyer de Telecomunicació
Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial
Enginyer en Electrònica
Enginyer en Geodèsia i Cartografia
Enginyer en Informàtica
Enginyer Industrial
Enginyer Químic
Enginyer Tècnic Aeronàutic, especialitat en Aeromotors
Enginyer Tècnic Aeronàutic, especialitat en Aeronaus
Enginyer Tècnic Agrícola
Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Explotacions Agropecuàries
Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Hortofructicultura i
Jardí

VERA
252
137
67
1
7
10
30
1
15
10
6
5
12
4
6
5
65
7
1

ALCOI
2
3
3

GANDIA
6
15
10
2

22
2
5
2

22
1
5
2

6
4
4
1

1
2
4
4
24
1

1
1
2
2
112
10
1
27
19
55
7
4
6
86
94
53
1
1
4
9
76

3

6

4
9
1

1
5
1
1

3
1
3

2
5

1

5

TOTALS
260
155
80
1
9
10
74
4
25
12
8
5
13
6
16
13
93
9
1
1
1
2
2
121
10
5
27
29
61
8
5
6
91
100
56
1
1
5
9
81
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Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Indústries Agràries i
Alimentàries
Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Mecanització i Construcció
Enginyer Tècnic dʼObres Públiques
Enginyer Tècnic dʼObres Públiques, especialitat en Construccions Civils
Enginyer Tècnic dʼObres Públiques, especialitat en Hidrologia
Enginyer Tècnic dʼObres Públiques, especialitat en Transports i Ser.
Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitat en Sistemes
de Tel.
Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitat en Sistemes
Electr.
Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitat en So i
Imatge
Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica
Enginyer Tècnic en Disseny Industrial
Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes
Enginyer Tècnic en Organització Industrial
Enginyer Tècnic en Telemàtica
Enginyer Tècnic en Topografia
Enginyer Tècnic Forestal
Enginyer Tècnic Forestal, especialitat en Explotacions Forestals
Enginyer Tècnic Industrial
Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electricitat
Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electrònica Industrial
Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Mecànica
Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Química Industrial
Enginyer Tècnic Industrial, especialitat Tèxtil
Estudis de postgrau
Estudis estrangers
Estudis no Homologats – Accés CAP
Graduat Social
Llicenciat de conservatoris superior o equivalent
Llicenciat en Administració i Direcció dʼEmpreses
Llicenciat en Antropologia Social i Cultural
Llicenciat en Belles Arts
Llicenciat en Biologia
Llicenciat en Bioquímica
Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments
Llicenciat en Ciències Actuarials i Financeres
Llicenciat en Ciències Ambientals
Llicenciat en Ciències de la Informació
Llicenciat en Ciències del Mar
Llicenciat en Ciències del Treball

25

2

10
7
15

27
10

2

9
15

6
5
8

14

6
5
22

26

5

31

8

29

20

1

11
129
96
36
2
2
34

9
18
12

14

4

9
41
65
73
36
1
8
1
1
58
3
56
2
229
76
11

4

2
3
19
18
9

3
1
21
1
5
11
3
3

8
2

9
4

24

25

2

1

1
12

18
41
10

8
4
1

2

20
155
112
37
2
6
37
1
39
10
48
79
95
57
10
1
1
75
9
8
105
2
229
79
11
18
1
53
10
3
3
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Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials
19
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials Sec. Em1
presarials
Llicenciat en Ciències Empresarials
Llicenciat en Ciències Polítiques i de lʼAdministració
Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia
1
Llicenciat en Ciències Químiques
1
Llicenciat en Comunicació Audiovisual
59
Llicenciat en Dret
22
Llicenciat en Documentació
6
Llicenciat en Economia
27
Llicenciat en Educació Física
1
Llicenciat en Enologia
4
Llicenciat en Farmàcia
45
Llicenciat en Filologia Catalana
1
Llicenciat en Filologia Anglesa
2
Llicenciat en Física
14
Llicenciat en Geologia
2
Llicenciat en Història
1
Llicenciat en Història de lʼArt
3
Llicenciat en Humanitats
Llicenciat en Informàtica
20
Llicenciat en Matemàtiques
2
Llicenciat en Medicina
5
Llicenciat en Medicina i Cirurgia
1
Llicenciat en Odontologia
3
Llicenciat en Periodisme
13
Llicenciat en Psicologia
2
Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques
13
Llicenciat en Química
93
Llicenciat en Sociologia
1
Llicenciat en Traducció i Interpretació
Llicenciat en Veterinària
29
Màster en Conservació del Patrimoni Arquitectònic
1
MEC (Estudis homologats)
17
PROGRAMA DʼAUTOMÀTICA, ROBÒTICA I INFORMÀTICA
1
INDUSTRIAL
Turisme ( T. propi )
1
TOTAL DʼINSCRITS A LA UPV
2810

3

4

26
1

1

1
1
1
1
71
36
6
39
1
4
49
2
3
17
2
3
4
1
21
2
5
1
7
18
10
19
95
6
1
31
1
19
1

1

2
3

10
11

8

4

2
1
1
1

2

1

1
1
1
1

1
2
5
1
2
4
1
1

3
3
3
5

2

1
1

2

261

322

1
3393
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DISTRIBUCIÓ DE L’ALUMNAT DEL CAP PER ESPECIALITATS
ESPECIALITAT
BIOLOGIA I GEOLOGIA
DIBUIX
FÍSICA I QUÍMICA
INFORMÀTICA
TECNOLOGIA DʼADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
TECNOLOGIA INDUSTRIAL

VERA
377
600
248
341
464
780

ALCOI

GANDIA

126
135

171
151

TOTALS
377
600
248
341
761
1066

Evolució de les matrícules del CAP

9.4.3. Gabinet Psicopedagògic de Suport a l’Estudiant
ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA INDIVIDUALITZADA - CAMPUS VERA
INTERVAL
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09

ENTREVISTES
380
468
634
536
562
372
634

Nre ALUMNES ATESOS
104
117
150
129
142
107
144

388 SERVEIS

ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA INDIVIDUALITZADA - CAMPUS GANDIA
INTERVAL
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09

ENTREVISTES
49
20
26
14
26
32
11

Nre ALUMNES ATESOS
30
9
13
10
15
19
8

ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA INDIVIDUALITZADA - CAMPUS ALCOI
INTERVAL
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09

ENTREVISTES
31
15
23
7
0
32
22

Nre ALUMNES ATESOS
6
5
7
3
0
2
6

Síntomes habituals

TALLERS DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL CAMPUS VERA
INTERVAL
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09

TALLERS
18
20
35
38
30
33
27

Nre ALUMNES PARTICIPANTS
808
730
652
478
783
881
811
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TALLERS DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL-CAMPUS GANDIA
INTERVAL
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09

TALLERS
6
6
5
7
5
3
6

Nre ALUMNES PARTICIPANTS
72
47
101
95
161
28
80

TALLERS DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL-CAMPUS ALCOI
INTERVAL
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09

TALLERS
6
3
4
7
5
5
6

Nre ALUMNES PARTICIPANTS
85
37
81
49
80
75
135

Evolució del nombre total de tallers. Tallers de desenvolupament personal

Evolució del nombre total dʼalumnes. Inscripcions als tallers
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9.4.4. Enquestes d’opinió de l’alumnat sobre l’actuació docent del professorat

CURS ACADÈMICO
02/03
Nre. dʼenquestes realitzades 129108
Professors enquestats
2334
Assignatures implicades
2891
Grups implicats
6048

2002/03

03/04
121971
2405
2723
5768

2003/04

04/05
121630
2510
2791
6049

2004/05

05/06
122062
2615
2894
6362

2005/06

07/08
131797
2895
3758
7893

06/07
125720
2727
3226
6990

2006/07

2007/08

CORRECCIÓ DE PROVES OBJECTIVES, ELABORACIÓ I PROCESSAMENT D’ENQUESTES D’OPINIÓ
CORRECCIÓ DʼEXÀMENS TIPUS TEST
CURS 2008/09
Nombre de fulls dʼexamen llegides
Nombre de proves llegides
Nombre de sessions (per professor)
CORRECCIÓ DʼOPOSICIONS UPV
CURS 2008/09

LECTURA DʼENQUESTES DʼOPINIÓ
CURS 2008/09
Enquesta de nou ingrés
Tallers alumnat
Tallers professorat

Nre. de fulls
46.888
496
256

Nre. dʼoposicions
34

Nre. de fulls
1.039
29
1.413
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9.4.5. Programa de Formació Pedagògica Inicial per al Professorat Universitari
PERCENTATGE D’INSCRIPCIONS PER DEPARTAMENTS
DEPARTAMENT
BIOLOGIA VEGETAL
DBV
BIOTECNOLOGIA
DB
CIÈNCIA ANIMAL
DCAN
COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA
DCMA
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL. DOCUMENTACIÓ I HISTÒRIA DE DCADHA
LʼART
COMUNICACIONS
DC
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS
DCRBC
CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
DCAR
DIBUIX
DD
ECONOMIA I CIÈNCIES SOCIALS
DECS
ECOSISTEMES AGROFORESTALS
DEAF
ENGINYERIA CARTOGRÀFICA, GEODÈSIA I FOTOGRAMETRIA
DICGF
ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ I DE PROJECTES DʼENGINYEDIC
RIA CIVIL
ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
DISA
ENGINYERIA DEL TERRENY
DIT
ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURA DELS TRANSPORTS
DIIT
ENGINYERIA ELÈCTRICA
DIE
ENGINYERIA ELECTRÒNICA
DIEO
ENGINYERIA GRÀFICA
DIG
ENGINYERIA HIDRÀULICA I MEDI AMBIENT
DIHMA
ENGINYERIA MECÀNICA I DE MATERIALS
DIMM
ENGINYERIA QÍIMICA I NUCLEAR
DIQN
ENGINYERIA RURAL I AGROALIMENTÀRIA
DIRA
ESCULTURA
DE
ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
DEIO
EXPRESSIÓ GRÀFICA ARQUITECTÒNICA
DEGA
EXPRESSIÓ GRÀFICA EN LʼENGINYERIA
DEGI
FÍSICA APLICADA
DFA
IDIOMES
DI
INFORMÀTICA DE SISTEMES I COMPUTADORS
DISCA
INSTITUT UNIVERSITARI DE RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI
INSTITUT UNIVERSITARI DE TELECOMUNICACIONS I APLICACIONS
MULTIMÈDIA
LINGÜÍSTICA APLICADA
DLA
MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
DMMT
MATEMÀTICA APLICADA
DMAA
MECÀNICA DELS MEDIS CONTINUS I TEORIA DʼESTRUCTURES
DMMCTE
MECANITZACIÓ AGRÀRIA
DMEA
ORGANITZACIÓ DʼEMPRESES. ECONOMIA FINANCERA I COMPTA- DOEEFC
BILITAT

% 08/09
13.79
3.45

3.45
13.79
6.90
10.34

3.45

3.45
3.45

3.45

3.45
3.45
3.45

3.45
3.45
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PINTURA
DP
PRODUCCIÓ VEGETAL
DPV
PROJECTES ARQUITECTÒNICS
DPA
PROJECTES Dʼ ENGINYERIA, INNOVACIÓ, DESENVOLUPAMENT I DPIIDDIR
DISSENY INDUSTRIAL I RURAL
QUÍMICA
DQ
SISTEMES INFORMÀTICS I COMPUTACIÓ
DSIC
TECNOLOGIA DʼALIMENTS
DTEA
TERMODINÀMICA APLICADA
DTRA
URBANISME
DU

3.45
3.45
3.45

3.45
3.45

PERCENTATGE D’INSCRIPCIONS PER CENTRES
CENTRE
FBA
EPSA
EPSG
ETSA
ETSEA
ETSECCP
ETSEGCT
ETSEI
ETSET
ETSGE
ETSIAP
ETMRE
ETSED
FI
FADE

% 08/09
20.69
6.90
6.90
17.24
20.69
3.45
6.90
3.45
3.45

3.45
6.90

9.4.6. Programa d’Acollida Universitària
PERCENTATGE D’INSCRIPCIONS PER DEPARTAMENT
DEPARTAMENT
ENGINYERIA QUÍMICA I NUCLEAR
DEQN
ENGINYERIA MECÀNICA I DE MATERIALS
DEMM
FÍSICA APLICADA
DFA
ORGANITZACIÓ DʼEMPRESES, ECONOMIA FINAN- DOEEFC
CERA I COMPTABILITAT
ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
DEIO
TECNOLOGIA DʼALIMENTS
DTEA
ECONOMIA I CIÈNCIES SOCIALS
DECS
ENGINYERIA CARTOGRÀFICA, GEODÈSIA I FOTO- DECGF
GRAMETRIA

% 02/03
4,69
4,69
9,38
4,69

% 03/04
5.20
7.79
1.30
2.60

% 04/05
2.27
2.27
2.27
4.55

% 05/06

% 07/08
10,26

1.45

% 06/07
2.22
2.22

10.14

8,88

15,38

9,38
1,56
3,13
3,13

1.30
2.60
3.90
2.60

1.45
13.64 13.04
1.45
2.27

2.22
8,88

% 08/09
1.09

2,56

4.35
2.17
2.17
1.09
1.09
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ENGINYERIA HIDRÀULICA I MEDI AMBIENT
MATEMÀTICA APLICADA
COMUNICACIONS
EXPRESSIÓ GRÀFICA ARQUITECTÒNICA
ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ I DE PROJECTES
DʼENGINYERIA CIVIL
SISTEMES INFORMÀTICS I COMPUTACIÓ
BIOTECNOLOGIA
CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
LINGÜÍSTICA APLICADA
INFORMÀTICA DE SISTEMES I COMPUTADORS
TERMODINÀMICA APLICADA
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS
DIBUIX
MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
URBANISME
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL, DOCUMENTACIÓ I HISTÒRIA DE LʼART
EXPRESSIÓ GRÀFICA EN LʼENGINYERIA
ENGINYERIA RURAL I AGROALIMENTÀRIA
MECANITZACIÓ AGRÀRIA
PINTURA
ENGINYERIA ELÈCTRICA
ESCULTURA
ECOSISTEMES AGROFORESTALS
ENGINYERIA DEL TERRENY
MECÀNICA DEL MEDI CONTINU I TEORIA DʼESTRUCTURES
ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
CIÈNCIA ANIMAL
PRODUCCIÓ VEGETAL
QUÍMICA
PROJECTES ARQUITECTÒNICS
ENGINYERIA ELECTRÒNICA
PROJECTES DʼENGINYERIA
ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTS
ENGINYERIA TÈXTIL I PAPERERA
INSTITUTS UNIVERSITARIS

DEHMA
DMAA
DC
DEGA
DEC

3,13
4,69
3,13
3,13

3.90
2.60
3.90
2.60
1.30

2.27
2.27
2.27
4.55
4.55

1.45
2.90
13.04
1.45

2.22
6,66

DSIC
DB
DCAR
DI
DISCA
DTRA
DCRBC

6,25
1,56
3,13
1,56
3,13

3.90
1.30
7.79
1.30
3.90
1.30
2.60

4.55
2.27

4.35

6,66
8,88
13,33
4,44

4,69

2.27
9.09

1.45
4.35
4.35

11.36

8.70

DD
1,56
DMMT
3,13
DU
1,56
DCADHA

1.30
2.60
1.30

2.27

DEGI
DERA
DMEA
DP
DEE
DE
DEAF
DET
DMMCTE

2.60
5.19
1.30
1.30
9.09
2.60
3.90
2.60
1.30

2.27
2.27

3.90

2.27
2.27
2.27
2.27

DESA
DCAN
DPV
DQ
DPA
DEEO
DPI

1,56
3,13
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
6,25

2.22
2.22

15,38
7,69
5,13
2,56

2,56
2,56

2.22

5,13

2.22

5,13

1.09

15.22
1.09
6.52
2.17

5.43
1.45

4.55
4.55
2.27

5,13

1.45

6,66

4.35
4.35
2.90
2.90

4,44

1.45

2.22

1.09

1.45
1.45

2.22
2.22
2.22

1.09
1.09
1.09

4.35
1.45
1.45
1.45

2.17
1.09
2,56
5,13
2,56
2,56

2,56
2,56

2.22
2.22
2.22

1.09
2.17
1.09

6.52
1.09
1.09
2.17
33.72
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9.4.7. Programa d’Acció Tutorial Universitària
NOMBRE D’ALUMNES TUTORS
CENTRE
ETSIAPLI
ETSGE
EPSA
EPSG
ETSA
ETSEA
ETSECCP
ETSED
ETSEGCT
ETSEI
ETSET
ETSMRE
FADE
FBA
FI
TOTAL UPV

03/04
56
25
32
80
35
31
44
26
21
69
64
36
19
19
24
581

04/05
35
60
30
90
45
34
73
23
21
66
47
41
28
22
23
638

05/06
28
31
36
41
77
23
29
17
25
58
45
30
13
24
13
490

06/07
26
58
44
37
70
31
49
95
13
56
30
28
29
22
19
607

07/08
25
94
30
31
25
38
38
47
17
31
15
25
17
18
20
471

08/09
34
43
38
35
18
23
23
49
14
26
17
22
13
11
17
383

04/05
38
6
19
48
38
35
19
57
19
62
11
12
19
26
23
432

05/06
33
13
22
13
20
48
0
40
9
30
18
20
15
27
20
328

06/07
29
16
22
16
21
46
11
43
8
41
8
14
11
20
19
325

07/08
25
15
19
22
18
32
3
40
11
28
13
12
12
17
20
287

08/09
29
15
21
28
36
30
11
42
12
25
18
15
12
26
17
337

NOMBRE DE PROFESSORS TUTORS
CENTRE
ETSIAPLI
ETSGE
EPSA
EPSG
ETSA
ETSEA
ETSECCP
ETSEID
ETSEGCT
ETSEI
ETSET
ETSMRE
FADE
FBA
FI
TOTAL UPV

03/04
38
13
34
49
41
37
34
74
21
67
29
26
22
50
22
557
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CURS
2002/2003

CURS
2003/2004

CURS
2004/2005

CURS
2005/2006

CURS
2006/2007

CURS
2007/2008

CURS
2008/2009

Evolució de la participació de tutors al PATU (Programa dʼAcció Tutorial Universitari)

9.4.8. Gabinet de Recursos Educatius i Multimèdia
Curs
02.03
03.04
04.05
05.06
06.07
07.08
08.09

Professorat
Hores
Serveis
1039
185
2017,74
303
1802,86
285
1764,12
300
2075,05
346
3096,98
796
1744,71
1230

Alumnat
Serveis

Hores

Treballs
Professorat
Hores
Serveis
Edició de vídeo
187,18
81
Conversió a DVD
365,23
396
Replicat de cintes
5,5
16
Gravació amb càmera
73,5
43
Plató dʼincrustació
60,1
33
Escaneigs de fotos i diapositives 197,75
85
Servidor dʼarxius
27,27
32
Conversió o tramatge vídeo
304,53
186
Videoteca
28,68
104
Préstecs dʼequips
248
10
Conversió sistemes PAL NTSC
4,27
4
Duplicats de discos CD i DVD
103,9
148
Suport tècnic
2,25
2
Formació
43
12
Retoc fotogràfic, grafisme
59,78
63
Fotografies digitals amb càmera
28
3
Gravació de veu en off
5,77
12
1.744,71
1.230

976
256,52
266,63
328,39
216,83
113,4
104,95

71
31
40
26
22
64
55

2009
Alumnes
Hores
38,67
5
0,22
0
31,2
1
0
7,83
0
0
0,05
2,73
1
16
0
0
1,25
104,95

Serveis
15
1
4
0
13
1
0
5
0
0
1
6
1
4
0
0
4
55
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Hores 2008-2009

Serveis 2008-2009

Professorat

Alumnat

Professorat

Alumnat
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Evolució dʼhores emprades

Professorat
Alumnat

Evolució Serveis Realitzats

Professorat
Alumnat
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9.5. ÀREA DE MEDI AMBIENT, PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I ORDENACIÓ
DELS CAMPUS
9.5.1. Presentació de l’Àrea de Medi Ambient, Planificació Urbanística i Ordenació dels Campus
LʼÀrea de Medi Ambient, Planificació Urbanística i Ordenació dels Campus
és el servei de la Universitat Politècnica de València encarregat, en les comeses mediambientals, de realitzar les tasques de gestió i control de lʼimpacte que la Universitat té sobre el medi ambient, amb un doble objectiu:
controlar i minimitzar lʼimpacte de la seua labor docent i investigadora, i sensibilitzar ambientalment els professionals que està formant.
La Universitat Politècnica de València és lʼúnica universitat espanyola que
posseeix, des de maig de 2009, un sistema de gestió ambiental (SGA) certificat segons el reglament europeu EMAS i la norma UNE-EN ISO 14001. El
sistema dʼacord amb la norma UNE-EN ISO 14001 va ser certificat, en primer
lloc, a lʼEscola Tècnica Superior dʼEnginyers de Camins, Canals i Ports
(2002), a lʼEscola Tècnica Superior dʼEnginyers Industrials (2003), a lʼEscola
Tècnica Superior dʼEnginyers Agrònoms (2003) i, finalment, a la totalitat de la
UPV.
En els aspectes vinculats a la planificació urbanística i ordenació dels campus, lʼÀrea assumeix les tasques encarregades pel Vicerectorat de Campus i Infraestructures destinades a la definició formal dʼalgunes operacions
puntuals dʼintervenció al campus, lʼordenació espacial dʼalgunes problemàtiques globals i la posada en marxa dʼestratègies de planificació amb vista
al futur.

9.5.2. Política ambiental de la UPV
La política ambiental és el pilar sobre el qual descansa el SGA. Representa
el compromís de lʼalta direcció de la UPV amb la millora contínua. La primera
versió dʼaquest document va ser redactada i aprovada lʼany 1999. El 2007, es
modificà per a adaptar-se al projecte dʼimplantació global del SGA.
El text complet de lʼúltima revisió de la política ambiental es pot consultar en
la pàgina web de lʼÀrea de Medi Ambient, Planificació Urbanística i Ordenació dels Campus o en el BOUPV número 6 disponible en la pàgina web de la
Secretaria General.
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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 materials, generació de residus, generació
dʼabocaments, etc.) es mostra al personal de lʼorganització a través del la
seua intranet des dʼabril de 2008. Lʼepígraf es troba en la secció Serveis, on
hi ha un menú dedicat a lʼÀrea de Medi Ambient. Lʼopció de menú és Identificació i jerarquització dʼaspectes.
Des dʼací es pot obtenir informació sobre els aspectes ambientals identificats
en la unitat o unitats en què treballa la persona. També és possible consultar
els aspectes generals dels campus dʼAlcoi, Gandia i Vera o de la totalitat de
la Universitat.
Després de la identificació dels aspectes ambientals és necessari crear una
metodologia específica que permeta valorar quantitativament aquests aspectes segons el seu grau dʼafecció sobre el medi ambient, i classificar-se en
aspectes significatius i no significatius. En la llista dʼaspectes detectats a la
UPV sʼinclou una columna addicional en què es reflecteix quins nʼhan resultat significatius en el procés de jerarquització de 2009.

9.5.3.2. Requisits legals i altres requisits
Des de lʼÀrea de Medi Ambient, Planificació Urbanística i Ordenació dels Campus sʼha realitzat lʼactualització de la identificació de les disposicions i els requisits legals de caràcter ambiental que sʼhan dʼʼaplicar a la universitat.
Per a actualitzar la normativa ambiental dʼaplicació, sʼhan revisat 61 textos
legals dʼàmbit europeu, nacional, autonòmic i municipal, i sʼhan trobat requisits ambientals dʼaplicació a la UPV en 19 dʼaquests textos legals. Actualment, hi ha més de 120 disposicions ambientals dʼaplicació, i en el gràfic
següent es mostra lʼàmbit dʼaquestes:
Europeu, 8

Nacional, 66

Àmbit de les disposicions legals ambientals dʼaplicació a la UPV
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La informació relativa als nous requisits ambientals dʼaplicació sʼha introduït
en una base de dades, que permet que el personal de la UPV conega els requisits que apliquen als 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 lʼÀrea de Medi Ambient, Planificació Urbanística i Ordenació dels Campus, sʼactualitzen la normativa ambiental dʼaplicació, i sʼidentifiquen nous requisits dʼaplicació, i seʼn vetla dʼaquesta 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 sʼhi ha
dʼaplicar.

9.5.3.3. Objectius, metes i programes
Per al curs 2008-2009 sʼha elaborat el Pla Ambiental 2009. A partir de la jerarquització dʼaspectes ambientals identificats, sʼhan elaborat els programes
de gestió ambiental previstos per a lʼany 2009. Aquest pla va ser revisat per
la Comissió Ambiental en la sessió de 07.05.09, i sʼaprovà en Consell de Govern en la sessió de 28.05.09 (BOUPV núm. 28). Es va realitzar un primer
control i seguiment de lʼestat de compliment dels plans en la reunió de la Comissió Ambiental de 22.07.09.
La comunitat universitària pot conèixer lʼestat dels objectius i les metes marcats en els plans a través de lʼapartat de lʼÀrea de Medi Ambient en la intranet.
En accedir als continguts del Pla Ambiental és possible visualitzar els objectius
i les metes plantejats, així com lʼestat de compliment dʼaquests. 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 sʼha 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, confirma la implantació de tots els requisits del SGA, revisa el grau dʼeficàcia del SGA, identifica les accions de millora del SGA, revisa anualment
la totalitat del SGA, etc.
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Atès que el personal de la universitat ha de conèixer els òrgans i les persones en què recauen les responsabilitats ambientals, sʼha inclòs en la intranet
un apartat anomenat Responsabilitats ambientals. Sʼhi mostra informació
sobre els diferents òrgans amb competències ambientals i les funcions dʼaquests.

9.5.4.2. Competència, formació i presa de consciència del personal de la UPV
Anualment, la UPV prepara lʼoferta de formació ambiental per a lʼany 2009.
Aquestes accions estan destinades a tres grans col·lectius:
Personal dʼadministració i serveis
Personal docent i investigador
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 al llarg de 2009, sʼhan realitzat 14 accions
formatives adreçades al PAS, 12 destinades al PDI i 1 adreçada a altre personal. Aquestes accions són xarrades, celebració dʼesdeveniments i cursos,
entre altres.
El detall dʼaquestes accions formatives pot consultar-se a través de la intranet de personal de la UPV.
A continuació es reflecteix la distribució dʼaccions de formació per al PAS i el
PDI per al primer semestre de 2009.

Distribució dʼAccions de Formació. Per al PAS. 1er trimestre 2009

Distribució dʼAccions de Formació. PDI. 1er trimestre 2009

402 SERVEIS

9.5.4.3. Comunicació
La comunicació ambiental realitzada per lʼÀrea de Medi Ambient, Planificació
Urbanística i Ordenació dels Campus sʼha materialitzat en les actuacions següents:
a. Elaboració del Pla de Difusió Ambiental 2009
El Pla de Difusió Ambiental per a lʼany 2009 va ser aprovat per la Comissió
Ambiental en la sessió feta el dia 07.05.09. Sʼhi descriuen les accions de difusió adreçades a la comunitat universitària i a les parts interessades externes a la UPV. La comunitat universitària pot conèixer lʼestat dels objectius i les
metes marcats en aquest pla a través de lʼapartat de lʼÀrea de Medi Ambient
en la intranet.
b. 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 mil documents).

· Gestió del fons de la videoteca.
· Control de préstecs realitzats, mitjançant la base de dades.
· Resolució de consultes especialitzades en temes ambientals.
c. Servei dʼinformació web de lʼÀrea de Medi Ambient, Planificació Urbanística i Ordenació dels Campus <http://www.upv.es/medioambiente>.

· Serveis de consulta de notícies i esdeveniments ambientals.
· Servei de difusió dʼactivitats formatives.
· Servei dʼinformació de la gestió de residus universitaris.
· Difusió de les gràfiques dʼevolució dʼaspectes ambientals (residus, abocaments, soroll).

· Difusió de voluntariats organitzats.
· Enllaços a altres oficines de medi ambient que pertanyen a 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 lʼÀrea de Medi Ambient.
· Llançament de campanyes.
d. Programa de relacions institucionals

· Jornades de presentació del sistema de gestió ambiental de la UPV.
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a) Jornada de Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Mediambientals, Centre de Tecnologies Netes, Conselleria de Medi Ambient,
Aigua, Urbanisme i Territori. (2009)
b) Jornada dʼEcologia Industrial i Petjada Ecològica, campus dʼAlcoi
(2009)
c) Jornades Formatives per a Delegats Ambientals del sindicat Comissions Obreres (2009)

· 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.

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 lʼestructura bàsica del SGA. Sʼhi
estableix el mètode utilitzat per a complir els requisits dʼEMAS.

·

Procediments de control operacional: Descriuen el control que el sistema realitza sobre tots els aspectes ambientals detectats en el funcionament de la universitat.

Des dʼabril de 2008 tota la documentació elaborada per al control i funcionament correctes del SGA de la UPV està disponible en la intranet, en lʼapartat
Documentació del sistema. Dʼaquesta manera és possible obtenir llistes de
documents en vigor i accedir al text complet dels documents, tant del manual
com dels procediments i instruccions que el despleguen.

9.5.4.5. Control de documents
Tal com sʼha explicat en lʼapartat anterior, les versions que es troben en vigor
de tots els documents estan disponibles en la intranet. Aquestes versions són
les úniques que tenen validesa a efectes del sistema de gestió ambiental.
Dʼaquesta manera sʼestableixen els mecanismes necessaris de control documental i es posa a disposició del personal tota la documentació pertinent.

9.5.4.6. Control operacional
LʼÀrea de Medi Ambient, Planificació Urbanística i Ordenació dels Campus
realitza un control sobre tots els aspectes ambientals detectats en el funcionament de la universitat.
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· Energia
Les dades relatives al consum dʼenergia elèctrica per superfície construïda per
a cadascun dels campus de la UPV durant lʼany 2008 es mostren en el gràfic següent:

Consum dʼenergia elèctrica per superfície construïda en cada campus (2008)

En tots els campus sʼha produït una disminució de lʼenergia consumida amb
relació a la superfície construïda el 2008, i es reflecteixen les dades de disminució del consum en la taula següent:

CAMPUS
Alcoi
Gandia
Vera
UPV

2007
KW-H/M CONSTRUÏTS
105,01
87,71
105,94
105,01
2

2008
KW-H/M CONSTRUÏTS
99,73
82,04
99,86
99,06
2

% DE DISMINUCIÓ DEL CONSUM D’ENERGIA PER
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
-5,03 %
-6,46 %
-5,74 %
- 5ʼ67 %

Emmarcat dins del Pla Ambiental 2009, la Universitat continua implantant un
programa dʼestalvi energètic (Programa DERD), que consisteix a monitorar el
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sistema elèctric, i la programació i direcció dʼuna gestió energètica responsable. Està previst que per al desembre de 2009 es finalitze la instal·lació de
tots els edificis, així com lʼenllumenat exterior del campus de Vera.
Les dades relatives al consum dʼenergia elèctrica es poden consultar a través
de la pàgina web de lʼÀrea.

· Aigua
Les dades relatives al consum dʼaigua potable per persona per a cadascun
dels campus durant lʼany 2008 es mostren en el gràfic següent:

Consum dʼaigua de xarxa per persona en cada campus (2008)

La UPV ha disminuït el consum dʼaigua potable un 31,73% per alumne matriculat el 2008 respecte al 2007. És molt important la contribució del campus
de Gandia en la disminució general de la Universitat, tot i que no seʼn coneix
la causa. Les dades de variació del consum dʼaigua potable per alumne matriculat per als anys 2007-2008 són:

CAMPUS
Alcoi
Gandia
Vera
UPV

M3/ALUMNES
MATRICULATS 2007
105,01
87,71
105,94
105,01

M3/ALUMNES
MATRICULATS 2008
99,73
82,04
99,86
99,06

% CONSUM D’AIGUA DE XARXA PER
ALUMNE MATRICULAT
-5,03 %
-6,46 %
-5,74 %
- 5ʼ67 %
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LʼÀrea de Medi Ambient, Planificació Urbanística i Ordenació dels Campus
comença a realitzar durant lʼany 2008 un control del consum de lʼaigua dels
4 pous presents a la UPV mitjançant les lectures mensuals del comptador.
Al campus de Gandia hi ha un pou i sʼinstal·la un comptador per al control
dels consums a lʼagost de 2008. Des de la instal·lació del comptador fins a lʼagost de 2009 sʼhan consumit 298 m3.
Dʼaltra banda, el consum dʼaigua dels tres pous ubicats al campus de Vera durant el 2008 va ascendir a 283.965,56 m3, el 26,05% procedent del pou 1, el
20,47% del pou 2 i el 53,47% del pou 3, cosa que suposa el 62,51% del total
dʼaigua consumida al campus de Vera.

Consum dʼaigua de pou al Campus de Vera 2008

Les dades relatives al consum dʼaigua es poden consultar a través de la pàgina web de lʼÀrea.

· Combustibles
LʼÀrea de Medi Ambient, Planificació Urbanística i Ordenació dels Campus, en
col·laboració amb les unitats implicades, ha realitzat durant el curs 2008-2009
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:
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Distribució percentual de kW/h produïts segons combustible. Any 2008 - UPV

Igual que lʼany 2007, durant lʼany 2008 el combustible majoritàriament utilitzat a
la UPV és el gas natural, que passa del 92% al 95%. La resta de combustibles
(gasolina, gasoil i propà) suposen en lʼactualitat només el 5% del consum total.
Les dades relatives al consum de combustibles per superfície construïda per
a cadascun dels campus de la UPV durant lʼany 2008 es mostren en el gràfic següent:

Consum de combustibles per superfície construïda (2006-2008)

Als campus de Gandia i Vera sʼha produït una disminució de lʼenergia consumida amb relació a la superfície, mentre que al campus dʼAlcoi ha augmentat per lʼincrement dʼespais a climatitzar. En termes globals per a la UPV sʼha
reduït el consum per unitat de superfície construïda més dʼun 10 %.
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CAMPUS
Alcoi
Gandia
Vera
UPV

2006
KW-H/M CONSTRUÏTS
32,66
14,35
23,91
23,22
2

2008
KW-H/M CONSTRUÏTS
99,32
1,92
23,60
20,78
2

% DE DISMINUCIÓ DEL CONSUM D’ENERGIA
PER SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
+204.10 %
-86.62 %
-1.30 %
-10.51 %

· Consum de materials
Durant lʼany 2008 sʼha realitzat el 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 (paper, cartutxos dʼimpressió, productes químics).
- Control i seguiment del consum de materials a partir de les dades facilitades pels proveïdors i mitjançant una metodologia de transformació pròpia obté el consum dels distints materials. A continuació es
mostra la distribució del consum de paper a la UPV.

Paper blanc
Paper reciclat

El consum de paper reciclat representa més de la quarta part del paper consumit, cosa que es deu en part a distintes accions del SGA, realitzades durant lʼany 2008, com són el concurs realitzat per al subministrament de paper
reciclat a serveis centrals de la UPV i lʼelaboració i difusió per lʼÀrea de Medi
Ambient, Planificació Urbanística i Ordenació dels Campus dʼuna guia de criteris ambientals per a la selecció de paper. Aquesta guia es realitza en compliment dels objectius plantejats en els plans ambientals de la UPV per a lʼany
2008, per a aconseguir un consum responsable a la universitat. A més, sʼha
elaborat i difós una guia de criteris ambientals per a seleccionar cartutxos de
tinta i tòner.
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· Abocaments
LʼÀrea de Medi Ambient, Planificació Urbanística i Ordenació dels Campus
realitza anualment el control i seguiment de la qualitat dels abocaments generats als tres campus de la UPV, per a això:
- Pren mostres dʼabocaments als tres campus de la UPV.
- Demana anàlisis, recopila resultats i realitza informes de seguiment.
- Difon els informes als ajuntaments corresponents, vicerectorats i centres implicats.
- Proposa i aplica mesures correctores.

· Emissions atmosfèriques
Des de lʼÀrea de Medi Ambient, Planificació Urbanística i Ordenació dels Campus sʼha desenvolupat el procediment que permet controlar les emissions atmosfèriques procedents dʼinstal·lacions de combustió fixes, així com dʼequips
amb gasos refrigerants inclosos dins de lʼabast del Sistema de Gestió Ambiental.
Al llarg de lʼany 2008 es realitzaren controls sobre el règim de funcionament
dels focus emissors de contaminants atmosfèriques del campus de Vera i
Alcoi.

· Formació ambiental a lʼalumnat
Respecte a la formació ambiental reglada per a lʼalumne, anualment es realitza un estudi dels plans dʼestudi de les titulacions oferides per la UPV. Dʼaquesta manera es determina el nombre de crèdits ambientals oferits enfront
dels totals. A més, sʼestudia la demanda dʼaquestes assignatures ambientals

Crèdits ambientals oferits/
(Crèdits totals oferits)

pels alumnes. Els resultats obtinguts es mostren a continuació:

Ambientalització curricular - Oferta (assignatures troncals, obligatòries i optatives)
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Aquest indicador mostra el grau dʼambientalització de les assignatures oferides en els plans dʼestudi de les distintes titulacions. És desitjable que el valor
de lʼindicador augmente en els pròxims anys, ja que actualment hi ha titula-

Crèdits ambientals impartits/Crèdits ambientals totals oferits)

cions en què no sʼofereix cap assignatura ambiental.

Ambientalització curricular - Demanda (assignatures troncals, obligatòries i optatives)

Lʼindicador mostra que les assignatures ambientals oferides a lʼalumnat tenen
un alt grau dʼacceptació. És desitjable que el valor sʼhi mantinga els pròxims

Crèdits ambientals oferits/Crèdits totals
oferits)

anys.

Ambientalització curricular - Oferta (assignatures de lliure elecció pura)

Aquest indicador mostra el grau dʼambientalització de les assignatures de
lliure elecció oferides. És desitjable que el valor de lʼindicador es mantinga
els pròxims anys.

Crèdits ambientals impartits/Crèdits ambientals oferits)
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Ambientalització curricular - Demanda (assignatures de lliure elecció pura)

Lʼindicador mostra que les assignatures ambientals oferides a lʼalumnat tenen
un grau dʼacceptació mitjà. És desitjable que el valor augmente els pròxims
anys; per a això, dins del SGA es dissenyen accions de conscienciació i sensibilització per a lʼalumnat. Dʼaquesta manera sʼintenta fomentar lʼinterès de
lʼalumnat per les assignatures ambientals.
Respecte a lʼoferta dʼactivitats de formació no reglada, durant el primer semestre de 2009 lʼalumnat ha sigut receptor de 26 accions de formació ambiental (cursos del CFP, xarrades, jornades, celebració dʼesdeveniments, etc.).
El detall dʼaquestes accions formatives pot consultar-se a través de la intranet de personal i alumnat de la UPV.
A continuació es reflecteix la distribució dʼaccions de formació per a lʼalumnat
el primer semestre de 2009.

Campanyes
Xarrades
Cursos
Jornades

Distribució d'accions de formació. Alumnat, 1r semestre 2009

Residus no perillosos
Paper i cartó
La UPV va recollir selectivament al campus de Vera 337.137 kg de paper
(confidencial i no confidencial), cosa que suposa una recollida anual de 8.76
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kg/persona. No es disposa de les dades de recollida dels campus dʼAlcoi i
Gandia per a lʼany 2008, ja que el procediment de recollida no sʼha implementat per complet en aquests campus fins a 2009.

Generació de residus de paper i cartó (2008)

Envasos lleugers
La UPV va recollir selectivament al campus de Vera 32.820 kg dʼenvasos
lleugers, cosa que suposa una recollida anual de 0.85 kg/persona. No es disposa de les dades de recollida dels campus dʼAlcoi i Gandia per a lʼany 2008,
ja que el procediment de recollida no sʼha implementat per complet en aquests
campus fins a 2009, amb la implantació del Sistema de Gestió Ambiental de
la UPV. A continuació seʼn mostra la representació gràfica:

Generació de residus d'envasos lleugers per persona (2008)
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Cartutxos de tinta i tòner
Durant lʼany 2008 la UPV va recollir selectivament al campus de Vera 6.545
unitats de cartutxos de tinta i tòner, cosa que suposa una recollida anual de
0,17 unitats/persona (PAS, PDI i alumnat).
No es coneixen les quantitats recollides als campus dʼAlcoi i Gandia, ja que
el procediment de recollida no sʼhi ha implementat per complet fins a 2009,
arran de la implantació del Sistema de Gestió Ambiental.

Unitats/persona

La representació gràfica dʼaquestes dades és la següent:

Generació de residus de cartutxos de tinta i tòner per persona

Residus dʼaparells elèctrics i electrònics (RAEE)
Es consideren RAEE els residus procedents dʼelectrodomèstics, equips informàtics i telecomunicacions, aparells electrònics de consum, aparells dʼenllumenat, etc.
Com a conseqüència de lʼelevat grau de conscienciació de la comunitat universitària i la millora del procediment intern de recollida, la quantitat de RAEE
retirats a la UPV ha augmentat al llarg del temps. Només el 2008 a la UPV
sʼhan recollit 41.642 kg de residus.
A continuació sʼindica la quantitat de RAEE generats per persona en cadascun dels campus el 2008:

CAMPUS
Alcoi
Gandia
Vera

ANY
2008
2008
2008

Nre. PERSONES
2.280
2.507
38.488

RÀTIO (KG/PERSONA)
0,77
0,96
0,97

414 SERVEIS

Generació de residus metàl·lics per persona (2006-2008)

Residus metàl·lics
Aquest residu es genera principalment com a conseqüència de la substitució
de maquinària mecànica (sʼexclouen els residus dʼaparells elèctrics i electrònics) o de lʼactivitat dels mateixos tallers de la universitat, com són les llimadures o peces metàl·liques.

Generació de residus metàl·lics per persona 2008

Hi ha una gran variabilitat en la generació dʼaquests residus i això és deu principalment al fet que no es generen en la labor diària, sinó que es genera de
manera molt puntual (substitució de maquinària mecànica, canvi dʼinstal·la-
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cions, etc). Com es pot observar al campus de Gandia al llarg de 2008 no se
nʼha realitzat cap retirada, no obstant això al campus dʼAlcoi sʼhan generat
1.510 kg de residu i al de Vera 32.990 kg. Lʼelevada quantitat de residu generat al campus de Vera per comparació a la resta, és deu al gran nombre
dʼinstal·lacions que hi ha.
Residus ramaders
Sʼha desenvolupat una metodologia per al control de la gestió dels residus
ramaders (fem i animals morts) generats a les granges del campus de Vera
de la UPV basat en:
- Control dels punts de generació de residus.
- Sol·licitud dʼautoritzacions a empreses gestores de residus dʼanimals
morts.
- Control de les quantitats retirades de fem i residus dʼanimals morts.
En el gràfic següent es mostra la quantitat de residus dʼanimals morts
gestionada durant lʼany 2008 a través de les empreses gestores autoritzades.

Generació de residus d'animals morts (2008)

Residus de vidre domèstic
La UPV va recollir selectivament al campus de Vera 11.000 kg de residus de
vidre el 2008, cosa que suposa una recollida anual de 0,29 kg/persona.
Al campus de Gandia, la quantitat de vidre recollida al contenidor de vidre
més pròxim al campus va ascendir a 4.900 kg, cosa que suposa una recollida
dʼ1,95 kg/persona. És important destacar que lʼiglú on es dipositen els residus
dʼaquest campus es troba a la via pública, de manera que els veïns de la zona
també lʼutilitzen per a dipositar-ne els residus. Això indica que la dada es troba
lleugerament majorat. Respecte al campus dʼAlcoi no es disposa de les dades
de recollida de lʼany 2008.
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Respecte al campus dʼAlcoi, no es disposa de les dades de recollida de lʼany
2008.
La representació gràfica dʼaquestes dades és la següent:

Quantitats de residus de vidre recollits per persona

Residus vegetals
La generació dels residus vegetals a la UPV es deriva principalment de les activitats de manteniment de zones verdes, i de les activitats de docència i investigació que produeixen aquests residus de manera habitual, com per
exemple les portades a cap als hivernacles.
Durant lʼany 2008 sʼhan recollit 100.690 kg de residus vegetals al campus de
Vera El gràfic següent mostra les quantitats de residus generades per activitat:

Acvtivitat docent i investigadora
19%

Manteniment
zones verdes
81%

Percentatge de generació de residus vegetals per activitat productora al campus de Vera 2008

Fins a lʼany 2009 no sʼhan començat a obtenir les dades de quantitats gestionades pel manteniment dels jardins del campus de Gandia, ja que es gestiona aquest residu de caràcter orgànic com a fem comú. Lʼany 2008
sʼintrodueix en el plec per a contractar el manteniment de les zones enjardi-
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nades lʼobligatorietat de realitzar una gestió segregada dʼaquest tipus de residu en tots els campus, entre altres criteris ambientals, cosa que ha permès
obtenir aquestes dades a partir de 2009.
Residus de construcció i demolició, fustes, mobles i efectes
Pel que fa a la gestió de residus de construcció i demolició, així com fustes, mobles i efectes als distints campus, lʼÀrea de Medi Ambient, Planificació Urbanística i Ordenació dels Campus realitza el control de les
distintes quantitats gestionades. Aquestes quantitats sumen més de 280
tones al llarg de lʼany 2008, i es deu a parts quasi iguals a enderrocs i a
fusta, mobles i efectes.
runes netes
34.200

fusta, mobles i efectes
136.999

mescla
de runes, 110.600

Quantitats (kg) gestionades de residus de construcció i demolició, fusta, mobles i efectes a la
UPV. Any 2008

Es pot concloure que les quantitats de residus dʼaquest tipus recollides se
nʼincrementen per una millor recollida selectiva als distints campus.

Kg de residus de construcció, demolició, fustes, mobles i efectes generats a la UPV
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· Residus perillosos
Al llarg del 2008 sʼhan recollit a la UPV 38.984 kg. Aquests residus procedeixen de lʼactivitat docent i investigadora que es desenvolupa a la Universitat.
A continuació sʼindica la quantitat de residus generats per persona en cadascun dels campus de la UPV:

Generació de residus perillosos per persona, 2008

CAMPUS
Alcoi
Gandia
Vera

ANY
2008
2008
2008

KG RP
3.349,00
1.099,00
34.536,00

NRE PERSONES
2.280
2.507
38.488

RÀTIO (KG/PERSONA)
1,47
0,44
0,90

Destaca un increment significatiu en la quantitat de residus perillosos generats per persona al campus dʼAlcoi. Aquest increment és conseqüència de la
gestió del residu generat després del desmantellament del dipòsit de gasoil
ubicat a lʼedifici Ferrándiz.
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Quant al campus de Gandia i Vera, no sʼobserva una variació significativa en
la generació de residus perillosos.

· Soroll ambiental
Entre les activitats relacionades amb el control del soroll ambiental que sʼhan
desenvolupat al llarg del curs 2008-2009 es troba lʼelaboració dels mapes
acústics actualitzats dels campus dʼAlcoi, Gandia i Vera per una empresa especialitzada en mesuraments ambientals.

· Mobilitat
La importància de la mobilitat a la UPV és elevada, ja que hi treballen i estudien més de 42.000 persones. Per al seu control sʼha desenvolupat una metodologia basada en:
- Control de la comunicació de la UPV relativa als mitjans de transport
motoritzat (vehicle privat i transport públic) i no motoritzat (accés a peu
i bicicleta) que permeten lʼaccés en cada campus.
- Control i seguiment de la mobilitat en funció del mitjà de transport:
- Transport no motoritzat: nombre de places dʼaparcament de bicicletes (aparcabicis) disponibles en cada campus.
- Transport motoritzat:
- Transport públic: nombre de línies de transport públic que
permeten accedir a cada campus.
- Transport en vehicle privat: ocupació dels aparcaments dʼaccés controlat per mitjà de barrera en cada campus.
Dins de les línies estratègiques dʼactuació del SGA de la UPV adreçades a millorar la mobilitat, sʼinicia a final de 2008 un estudi de mobilitat particular per
a cadascun dels campus (Alcoi, Gandia i Vera). Aquest estudi respon precisament al concepte de Pla de Mobilitat dʼEmpresa i sʼinclou en el Programa
dʼEstalvi i Eficiència Energètica en el Transport que porta a cap i subvenciona
en part lʼAgència Valenciana de lʼEnergia (AVEN). Lʼobjectiu és realitzar un estudi integral de la mobilitat a la UPV que done lloc a una proposta dʼactuacions
que incloga mesures i estratègies per a promoure un canvi modal cap a mitjans de transport menys consumidors dʼenergia.

· Proveïdors i contractistes
La UPV pretén tant la millora contínua de les pròpies pràctiques ambientals
com la de les empreses que treballen per a la universitat. Per aquest motiu,
es considera lʼactivitat de les empreses proveïdores i contractistes com un
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aspecte ambiental indirecte, i desenvolupa una metodologia particular per a
la identificació i control. Cal destacar que les empreses amb espais permanents a la universitat queden incloses dins del procés dʼidentificació i jerarquització dʼaspectes ambientals directes de la UPV.
En aquesta metodologia sʼestableix, entre altres coses: la identificació dels
aspectes derivats de lʼactivitat de lʼempresa, així com els requisits ambientals associats que han de complir durant el desenvolupament de les activitats per a la universitat. A més, es determina, en la mesura que siga possible,
el grau de compromís ambiental dʼaquestes empreses i, en el cas de contractistes, sʼinclouen progressivament clàusules ambientals en els plecs de
contractació. Quan el contractista ocupa espais de la universitat (concessions, empreses de manteniment, obres, etc.) es realitza, addicionalment,
un seguiment més gran i seʼn revisa periòdicament el comportament ambiental mitjançant visites.

· Zones verdes
Sʼhan realitzat diferents actuacions en lʼenjardinament 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 dʼHabitatge i Territori.
- Integració de resultats, elaboració de procediments de gestió sostenible
dels jardins.

9.5.4.7. Registres de gestió
Els registres són lʼevidència que es compleix lʼestablit en la documentació i els
plans. És la part del sistema que permet demostrar lʼeficàcia de les distintes
actuacions (informes de consums, comunicacions internes i externes, seguiment i mesurament dʼabocaments, sorolls, residus, etc.).
La difusió dels registres es realitza utilitzant les vies de comunicació establides per al sistema: bé seʼn publica el contingut en la pàgina web de lʼÀrea de
Medi Ambient, Planificació Urbanística i Ordenació dels Campus o bé es posa
a disposició de la comunitat universitària a través de la intranet.

9.5.4.8. Auditoria interna
La auditoria consisteix a realitzar una revisió del SGA de manera sistemàtica,
independent i documentada. Així, sʼobtenen evidències i sʼavaluen de manera
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objectiva, per tal de determinar el grau de compliment dels criteris del sistema
de gestió ambiental. Per tant, és un instrument que permet detectar possibles
deficiències en la implantació del SGA i així poder adoptar les mesures correctores pertinents abans de realitzar lʼauditoria de certificació.
Aquesta auditoria la realitza personal de la UPV, amb formació adequada i
independència del sistema. Lʼauditoria interna del curs 2008-2009 va tenir lloc
durant el mes de setembre de 2008.
La difusió dʼinformació relacionada amb les auditories es realitza a través de
la intranet. Actualment, el personal de la UPV pot consultar les no conformitats detectades durant lʼúltim procés dʼauditoria i les accions correctores i preventives previstes per a solucionar-les.

9.5.4.9. Revisió del sistema per la direcció
La Comissió Ambiental revisa tot el sistema per a assegurar-ne lʼadequació i
eficàcia continuada. Aquesta revisió ha de determinar si és necessari aplicar
canvis en la política, els objectius o altres elements del sistema. Per a la presa
de decisions es parteix dels resultats de lʼauditoria interna i han de tenir-se en
compte les circumstàncies canviants de la universitat i el compromís amb la
millora continua. La revisió del sistema la va realitzar la Comissió Ambiental
en la sessió de 29.01.09.

9.5.4.10. Declaració ambiental
Després de la revisió del sistema, la direcció redacta un informe anual en què
sʼinclou tota la informació del sistema implantat. Aquesta declaració pretén
facilitar informació al públic i a altres parts interessades sobre lʼimpacte ambiental de les activitats de la UPV i sobre el comportament ambiental de la universitat.
El text complet de lʼúltima declaració ambiental està disponible en la pàgina
web de lʼÀrea de Medi Ambient, Planificació Urbanística i Ordenació dels
Campus.
La Declaració Ambiental 2008 la va revisar la Comissió Ambiental en la sessió de 29.01.09, i sʼaprovà al Consell de Govern en la sessió de 28.05.09
(BOUPV núm. 28).
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9.5.4.11. Auditoria de verificació, validació de la declaració i registre
És lʼúltima fase de la implantació i comprèn les parts següents:

· Auditoria de verificació: El procés seguit és semblant al de lʼauditoria interna. Aquesta auditoria la realitza una empresa verificadora externa a
lʼorganització. La UPV va superar aquesta auditoria al febrer de 2009.

·

Validació de la Declaració Ambiental: Aquest procés també el porta a
cap una empresa verificadora externa a lʼorganització. Consisteix a comprovar que les dades reflectides per lʼorganització en la Declaració Ambiental són fidels a la realitat.

· Emissió del certificat: Si se supera lʼauditoria de verificació, lʼempresa verificadora expedeix el certificat que ho acredita.

·

Inscripció al Registre EMAS: Una vegada aconseguit el certificat, lʼadministració amb competències en medi ambient registra lʼorganització al
Registre EMAS.

Des de maig de 2009, la UPV està inscrita al Registre EMAS amb el número:
ES-CV-000030, i és la primera universitat espanyola a obtenir-lo i la més gran
dʼEuropa. Lʼ1 de juliol de 2009, lʼHonorable Conseller de Medi Ambient, Aigua,
Urbanisme i Habitatge va fer lliurament del certificat dʼinscripció de la UPV al
Registre EMAS de la Comunitat Valenciana. Finalitzat lʼacte sʼinaugurà lʼexposició “EMASUPV, La gestió ambiental, un esforç comú per a un futur sostenible”.

La informació de lʼauditoria de verificació segueix les mateixes vies de difusió que qualsevol altre tipus dʼauditoria. Com ja sʼha explicat en lʼapartat dedicat a lʼauditoria interna, actualment en la intranet es poden consultar les no
conformitats detectades i de les accions correctores i preventives establides
per a esmenar-les.
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9.5.5. Planificació urbanística i ordenació dels campus
Les activitats vinculades a la planificació urbanística i ordenació dels campus
de la UPV es desenvolupen des de la Direcció de lʼÀrea a partir de gener de
2009, que és quan sʼorigina el nomenament corresponent que depèn del vicerector dels Campus i Infraestructures.

9.5.5.1. Planificació urbanística
Els treballs realitzats amb vista a la futura planificació urbanística de la UPV
sʼhan desenvolupat sobre el campus de Vera (Vera-2) i es concreten en:

·

Informació urbanística. Recollida dʼinformació i confecció dʼextractes
dels documents de caràcter internacional, nacional i local (legislació,
acords i planejament), així com textos relacionats amb la disciplina que
serveixen de marc a la posada en marxa de qualsevol estratègia dʼintervenció pensant en el futur.

· Documentació gràfica. Recopilació de planimetries relatives al planejament vigent (València i Alboraia), així com informació fotogràfica recent
dels àmbits dʼinfluència del campus (treball de camp en directe i Internet) i dʼintervencions que poden servir de referència per a futures ampliacions.

· Planimetries. Sʼhan realitzat diferents plànols de síntesi i de desenvolupament del campus a distintes escales acompanyats dels textos explicatius i les memòries associades. Per a això es va sol·licitar informació
al Servei dʼInfraestructures de la UPV.

·

Esquemes gràfics. Així mateix, sʼelaboraren esbossos i esquemes interpretatius de la realitat per a il·lustrar les idees i les possibles línies
dʼactuació que incideixen sobre els aspectes més determinants de la
planificació a mitjà i llarg termini. La reelaboració i superposició de la
informació gràfica recollida també feia imprescindible, en alguns casos,
aquesta tasca.

·

Exposició. Per a lʼexposició realitzada lʼ1 de juliol al vestíbul del Paranimf del campus, amb el títol “EMAS UPV, La gestió ambiental un esforç
comú per a un futur sostenible”, es va treballar la disposició espacial de
la mateixa exposició, així com alguns aspectes generals de composició
i disseny. Els continguts els van elaborar el personal de lʼÀrea i sʼinclogueren uns panells finals relatius al treball avançat en planificació urbanística i als plantejaments previs a lʼhora de plantejar possibles
desenvolupaments en el sector denominat VERA-2 pel document previ
a lʼhomologació del PGOU de València.
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9.5.5.2. Ordenació dels campus
Els treballs realitzats a fi dʼordenar els campus de la UPV sʼhan centrat, fins
ara, al campus de Vera i es concreten en:

· Pla de distribució i emplaçament de contenidors de residus. A partir del
treball desenvolupat a lʼÀrea de Medi Ambient, es revisaren les ubicacions actuals, es plantejà un sistema general amb els distints emplaçaments i es va definir el nombre i tipus de contenidors en cada punt. Es
va elaborar la informació gràfica corresponent i es va trametre al Servei
dʼInfraestructures.

· Pla de carrils bici i aparcaments per a bicicletes. Atès lʼincrement considerable en els últims temps de la mobilitat amb bicicleta i una demanda
superior de nous aparcaments per a bicicletes al campus de Vera, es va
veure la necessitat de realitzar una ordenació conjunta de recorreguts i
aparcaments per a assegurar a mitjà termini una organització clara i funcional dʼaquesta manera de mobilitat. A lʼespera de les conclusions de
lʼestudi de mobilitat encarregat des de lʼÀrea de Medi Ambient, es va
avançar un pla detallat en què sʼestabliren junt amb els recorreguts i
aparcaments bici que hi ha, els que sʼhan de substituir i els nous a implantar. Sʼinclogueren aparcaments al soterrani i en superfície.

· Reurbanització de lʼaccés L, carrer dʼAmable Liñán. Per tal de donar millor solució a la via dʼaccés des de lʼavinguda dels Tarongers que es
troba davant de lʼedifici 6C, 6G i el col·legi major Galileo, seʼn va decidir la reurbanització i reagrupar calçades, que permeten lʼaccés per a
abastir els locals comercials i el pàrquing subterrani del col·legi Galileo
i recuperar més espai per al vianant. Es va realitzar el projecte bàsic en
què es definiren les noves alineacions i el tractament de lʼespai, així
com el disseny dʼalguns elements constitutius (zones de descans, superfície enjardinada, etc.).

· Projecte de parament al carrer de Belisario Betancur davant de lʼhivernacle 8J. Es va projectar un parament vertical dʼun poc més de 60 m de
longitud i 2 m dʼaltura que permetera reconduir lʼalineació del carrer i
millorar-ne lʼaspecte actual de la façana sud en què abunda maquinària poc apta per a conformar el carrer. Sʼelaborà un projecte per a definir en conjunt i en detall la dita pell i es va elegir una modulació i uns
materials adequats.

· Redefinició de mobiliari a la zona sud de lʼÀgora. Sʼelaborà una planta general, i es va adequar la incorporació de nou mobiliari a la plataforma sobrealçada de la zona sud de lʼÀgora per a solucionar la necessitat dʼespai
de descans a lʼombra al dit emplaçament no vinculat a comercial.
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· Projecte de reforma a la cafeteria Àgora. Es va redactar un projecte de
reforma de planta baixa i primera de la cafeteria per tal dʼeliminar la
cambra de fem que hi havia (oberta en planta baixa al corredor pedestre cobert dʼaccés a lʼÀgora des de lʼavinguda dels Tarongers per Arquitectura, utilitzat per una gran multitud dʼusuaris de la UPV). Les
reformes sorgeixen en incorporar un muntacàrregues, noves estàncies
i una modificació de lʼescala que hi havia.

9.6. SERVEI INTEGRAT D’OCUPACIÓ
El Servei Integrat dʼOcupació de la Universitat Politècnica de València, depenent
de la Direcció Delegada de Polítiques dʼOcupació, és lʼòrgan impulsor i gestor
de totes les iniciatives que sʼadopten en matèria dʼocupació en aquesta universitat i té com a objectiu contribuir a la millor inserció laboral dels seus titulats.
El Servei Integrat dʼOcupació fomenta i gestiona la realització de pràctiques
i projectes de final de carrera en empreses i institucions, proporciona a lʼalumnat orientació professional i formació per a lʼocupació, desenvolupa polítiques actives dʼintermediació laboral entre ofertes i demandes dʼocupació i
realitza el seguiment de la inserció laboral i trajectòria professional dels titulats, mitjançant lʼobservatori dʼocupació i formació.
La Universitat Politècnica de València és una universitat orientada a lʼocupació, que en té cura 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 lʼalumnat els
serveis que nʼafavoreixen lʼocupabilitat i contribueixen a la millor i més ràpida
inserció laboral. La importància que la UPV atribueix a lʼocupació dels seus
titulats ha quedat palesa, una altra vegada, en ser la primera universitat que
al març de 2000 creà el Vicerectorat dʼOcupació, actualment integrat en lʼequip de direcció de la Universitat com a Direcció Delegada de Polítiques dʼOcupació. Per a donar un nou impuls a totes les activitats relacionades amb
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lʼocupació de lʼalumnat, que es desenvolupaven des de 1982, a lʼoctubre de
2000 el Vicerectorat dʼOcupació creà el Servei Integrat dʼOcupació (SIO).
Aquestes dues decisions han contribuït decididament al desenvolupament de
noves iniciatives i activitats per a incrementar les relacions amb les empreses
i així afavorir la primera ocupació dels titulats.
Per al desenvolupament de les seues activitats, el SIO estableix relacions i
convenis de col·laboració amb un nombre important, i cada vegada més gran,
dʼempreses i institucions, que amb les ofertes de pràctiques al centre de treball contribueixen a completar la formació del nostre alumnat, i amb les ofertes dʼocupació per a titulats afavoreixen la primera ocupació i la millora
dʼocupació dʼaquests.
Així mateix, entre altres activitats singulars, el SIO gestiona la convocatòria
anual dels Premis BANCAIXA-UPV per a Projectes Final de Carrera, realitzats
en empreses i institucions mitjançant programes de cooperació educativa i la
realització anual dʼun Fòrum dʼOcupació, concebut com a fira dʼocupació que
possibilita la trobada directa entre empreses i alumnes.
Amb lʼobjectiu de continuar ampliant els canals de relació dʼalumnes i titulats
de la UPV amb les empreses en lʼàmbit internacional, el Servei Integrat dʼOcupació gestiona dos programes per a realitzar Pràctiques en Empresa a lʼEstranger: el Programa europeu de mobilitat Leonardo da Vinci per a titulats i el
Programa de la UPV Blasco Ibáñez-Bancaixa 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 lʼestranger es pot adquirir: lʼhabilitat per a treballar en entorns interculturals i el coneixement dʼidiomes.
El SIO té encomanada, també, la promoció i gestió de la signatura de convenis
per a crear càtedres dʼempresa i el seguiment de les seues activitats. Les iniciatives desenvolupades per les càtedres dʼempresa han de servir per a complementar la formació de lʼalumnat de la UPV i per a acostar-los al coneixement
dʼimportants empreses amb un marc amplio de col·laboració amb la UPV.
Ambdues iniciatives sʼhan desenvolupat durant lʼany 2007 i 2008 amb èxit notable, i han ampliat les relacions de la UPV amb les empreses per a contribuir
a la millor inserció laboral dels nostres titulats.
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<Dirempleo.es>, el portal dʼocupació de la UPV, és una plataforma creada pel
SIO per a facilitar la trobada entre lʼalumnat de la UPV i les empreses. El seu
objectiu és captar més ofertes de llocs de treball per a alumnes i titulats de la
UPV, i utilitzar les noves tecnologies de la informació i les comunicacions. Mitjançant <Dirempleo.es>, el portal dʼocupació de la UPV, les empreses poden
publicar directament les ofertes dʼocupació per a alumnes i titulats de la UPV
i els alumnes i titulats, si ho consideren oportú, poden presentar-hi la seua
candidatura enviant directament el seu currículum. Dʼaquesta manera el SIO
ha obert una nova forma de relació amb les empreses que ofereixen ocupació, que sʼafegeix a les ofertes dʼocupació, gestionades pel personal del SIO
en col·laboració amb el Servef, i al Fòrum dʼOcupació, que cada any es realitza al campus de la universitat.
<Dirempleo.es>, el portal dʼocupació de la UPV, ha aconseguit durant lʼany
2008 captar lʼatenció dʼempreses, que han publicat les seues ofertes dʼocupació, i dʼalumnes, que sʼhan inscrit en les ofertes, i sʼha constituït com un
nou canal dʼoportunitats dʼaocupació, que la UPV posa a disposició dels seus
alumnes i titulats.
Durant lʼany 2008 ha donat els primers passos la Fundació SERVIPOLI, lʼobjectiu de la qual és contribuir a lʼocupabilitat dels estudiants de la UPV, mitjançant lʼexperiència laboral i la formació complementària, i col·laborar en
tasques dels serveis universitaris.
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 dʼOcupació i Formació (Servef), lʼAgencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) i la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), entre dʼaltres.
Lʼobjectiu és prestar un servei integral, útil per a lʼalumne i útil per a les empreses, per tal de facilitar a lʼalumne el trànsit de la Universitat al món laboral
i contribuir perquè les empreses troben a la Universitat Politècnica de València els professionals més qualificats, que necessiten per a continuar desenvolupant-se en lʼactual marc de la globalització.
Durant 2008, a més de renovar els certificats AENOR de qualitat ISO
9001:2000 en la gestió de pràctiques en empresa i centre associat al Servef
per a intermediació laboral, el Servei Integrat dʼOcupació ha aconseguit el
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certificat de qualitat ISO 9001:2000 de la carta de serveis i el segell dʼexcel·lència europea 400+ de la EFQM. Són un reconeixement al compromís
amb la satisfacció dels usuaris, empreses i alumnes i amb lʼexcel·lència en la
gestió que té tot el personal del SIO.

9.6.1. Pràctiques en empreses i institucions
Les pràctiques dʼempresa gestionades al Servei Integrat dʼOcupació de la
Universitat Politècnica de València es realitzen des del marc legal dels Programes de Cooperació Educativa i regulades per la normativa específica de
pràctiques en empreses i institucions de la UPV.
Gràcies al desenvolupament dʼaquestes pràctiques sʼestableix una relació
universitat–empresa i institució més pròxima, que ajuda al creixement i lʼenriquiment dʼambdues parts, i fa que la societat es veja beneficiada.
Els estudis de seguiment dʼinserció laboral de graduats universitaris ho corroboren, ja que són les pràctiques dʼempresa un dels mitjans més eficaços per
a aconseguir la primera ocupació dels titulats universitaris. Tant lʼempresa,
lʼestudiant, com la universitat es veuen afavorits. Vegem com:

· EMPRESA
Lʼalumnat aporta idees, coneixements específics i tecnològics i noves maneres dʼorganització i treball, que transfereixen a les empreses, i contribueixen
a impulsar-hi processos dʼinnovació.
Les empreses i institucions poden realitzar estudis o projectes concrets, que
sovint no es realitzen per falta de temps o personal capacitat, a més de conèixer els nivells de formació i les habilitats en el lloc de treball de qui pot ser
futur candidat a ocupar-hi un lloc de treball, una vegada obtinguda la graduació a la universitat.
Les empreses i institucions amplien lʼesfera de relació amb el món universitari que afavoreixen noves línies dʼactuació en col·laboració amb la universitat. Les empreses i institucions en col·laborar amb la universitat faciliten la
formació integral de lʼalumnat, cosa que es tradueix en una millor capacitació
dels futurs professionals i directius, que demanen el mercat laboral i la societat.
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· ESTUDIANT
Lʼestudiant té lʼoportunitat dʼadquirir lʼexperiència necessària perquè la formació obtinguda a la universitat es complemente amb la pràctica, i interessant, i nʼamplia lʼocupabilitat per a una futura incorporació al món laboral.
Aquesta experiència es veu addicionalment enriquida amb el coneixement de
les exigències que estableix el mercat: processos de selecció, exigències dʼun
lloc de treball, coneixement de responsabilitats, enfrontament a problemes
reals, etc.

· UNIVERSITAT
La universitat coneix a través de lʼexperiència de lʼalumnat i dels tutors de
lʼempresa i de la universitat els requeriments de coneixement i habilitats que
es demanaran als futurs graduats i amplia les relacions amb les empreses a
altres camps de col·laboració per mitjà de convenis dʼinvestigació, formació,
transferència de tecnologia, etc. Com més coneixement tinga la universitat
dels requeriments del mercat laboral millor podrà ajustar la formació rebuda
a les demandes de la societat.

9.6.1.1. Estudiants que realitzen pràctiques
A continuació sʼenumeren les utilitats que els estudiants poden obtenir en
realitzar pràctiques en empreses:

· Adquisició dʼexperiència laboral.
· Adquisició dʼexperiència en els processos de selecció.
· Establiment de relacions professionals i personals que faciliten la incorporació al món laboral.

· Aplicació pràctica dels coneixements teòrics obtinguts.
· Convalidació de crèdits de lliure elecció.
· Borsa econòmica dʼajuda a lʼestudi.
Lʼany 2008, 5.260 estudiants realitzaren 7.448 pràctiques en empreses i institucions sota convenis de cooperació educativa a la UPV. El perfil dels estudiants que van realitzar pràctiques durant lʼany 2008 es mostra en els gràfics
següents.
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Tipologia dʼalumnes

Distribució per sexe

Primer cicle
Primer i segon cicles
Homes

Només segon cicle
Postgrau

Dones

Bossa dʼajuda

Amb bossa dʼajuda
Sense bossa dʼajuda

Les característiques de les pràctiques realitzades durant lʼany 2008 es mostren en la següent gràfica.

Mitjana
Hores: 485,6

Mitjana
Mesos: 4,5

Borsa Mitjana
Ponderada: 504 €
Característiques
Pràctiques

Professors
Tutores UPV:
1094

Borsa Total
11.520.794 €
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Durant lʼany 2008 es realitzaren 7.448 pràctiques en empreses i institucions
públiques. La distribució per escoles i facultats de les pràctiques en empreses realitzades el 2008 i 2007 és la següent:

9.6.1.2. Acostament a les empreses i institucions
A continuació sʼenumeren les utilitats que les empreses i institucions poden
obtenir en la realització de pràctiques en empreses:

· Els alumnes aporten noves idees i coneixements, i contribueixen a impulsar processos dʼinnovació.

· Pot servir com a procés de selecció per a pròximes incorporacions.
· Faciliten altres relacions amb la UPV.
· Contribueixen a la millor formació de futurs professionals del sector.
· La UPV ofereix una gran varietat de titulacions.
Aquestes pràctiques el 2008 es portaren a cap en 2.507 empreses i institucions amb què la Universitat té un conveni de col·laboració educativa.
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A continuació es mostra una llista de les deu empreses o institucions que acolliren un nombre més alt dʼalumnes durant el 2008, tots ells amb borsa dʼajuda
a lʼestudi:
FORD ESPAÑA, SL
CONSELLERIA DʼINFRAESTRUCTURES I TRANSPORT
VAERSA, SA
BANC DE VALÈNCIA, SA
VOSSLOH ESPAÑA, SA
FUNDACIÓ BANCAIXA
BANKINTER, SA
SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA
CMD DOMINGO Y LÁZARO, SL
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, MEDI AMBIENT
El gràfic que es mostra a continuació presenta la distribució dʼempreses col·laboradores per centre docent.
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9.6.1.3. Informació i atenció a l’usuari
El Servei Integrat dʼOcupació posseeix una xarxa dʼoficines en cadascuna de
les escoles i facultats de la Universitat Politècnica de València per a gestionar les pràctiques en empreses.
En aquesta xarxa dʼoficines, així com en lʼoficina central del SIO, situada a lʼedifici Nexus de la UPV, es presta atenció a tots els usuaris del servei, estudiants, professorat i empreses.
A títol informatiu, a continuació es mostra els registres dʼatenció realitzada
a lʼusuari durant lʼany 2008 per lʼoficina central del Servei Integrat dʼOcupació.

9.6.1.4. Atenció en el període 2008
· Atenció telefònica:
· 3.860 telefonades rebudes
· 842 telefonades efectuades
· Atenció personal:
· 1.634 persones ateses
· Atenció correu electrònic
· 2.282 correus rebuts
· 1.740 correus enviats
· Atenció fax:
· 447 faxos rebuts
· 103 faxos enviats
· Atenció correu:
· 1.329 cartes rebudes
· 5.555 cartes enviades
És important destacar que 3.530 sol·licituds dʼestudiants en pràctiques en empreses i institucions es gestionaren durant lʼany 2008. Les empreses en confiaren la gestió a tot el nostre personal.
Cal afegir la gestió dels convenis de col·laboració educativa durant lʼany 2008,
així com la gestió de tota la documentació necessària per a formalitzar la pràctica a través del que coneixem per annexos als convenis, mitjançant els quals
es formalitzen les característiques de les pràctiques i les enquestes de valoració dels nostres usuaris tramitades al nostre servei:

434 SERVEIS

Nous convenis de col·laboració educativa signats lʼany 2008: 841.
Annexos a convenis vigents gestionats lʼany 2008: 7.448.
Enquestes de valoració de les pràctiques realitzades lʼany 2008: 6.906.

9.6.1.5. Gestió de qualitat
La qualitat va unida al nostre servei. 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 usuaris.
Tant lʼoficina central com la de cadascun dels centres que posseeixen oficines de pràctiques en empreses tenen un certificat dʼAENOR dʼacord a la
norma ISO 9001:2000.

9.6.2. Pràctiques a l’estranger
És un fet que la nostra societat evoluciona a passos de gegant cap a un món
sense fronteres, conseqüència de la globalització. Això repercuteix, sense
cap dubte, en els nostres estudiants, que, a lʼhora de buscar la primera ocupació, han de tenir encara més coneixements i habilitats, si pot ser, com són
el coneixement de llengües estrangeres i la 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 ha
donat suport en lʼadquisició de competències tant lingüístiques com interculturals, tan necessàries avui. Per a això, les pràctiques a lʼestranger sʼhi
mostren com lʼinstrument de més eficàcia, a més de proporcionar-los una
important possibilitat de contractació futura. Les pràctiques a lʼestranger
permeten a lʼestudiant dʼúltim curs o acabat de titular que les realitza conèixer la cultura empresarial, els valors i formes de treballar del país de realització de la pràctica, així com obtenir un domini dʼun 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 sʼincorpora
al mercat laboral.
Per tot això, des de lʼany 2006 es va encomanar al Servei Integrat dʼOcupació la posada en marxa dʼuna nova prestació a alumnes i titulats mitjançant la
gestió de pràctiques a lʼestranger, primer amb el programa propi de la UPV
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Blasco Ibáñez i, posteriorment, amb el programa europeu Leonardo da Vinci
per a titulats.
Des de lʼany 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, cofinançat amb fons propis de lʼAgència Leonardo.

9.6.2.1. Programa Bancaixa-Blasco Ibáñez
Les beques Bancaixa-Blasco Ibáñez de pràctiques a lʼestranger, pròpies de
la UPV, es creen per a donar resposta a totes les demandes de realitzar pràctiques a lʼestranger, 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 europeus o tipus dʼorganitzacions dʼacollida que no compleixen els requisits del Programa Leonardo da Vinci.
Durant lʼany 2008 sʼhan concedit 46 beques per a estudiants dʼúltim curs i
acabats de titular, i sʼha incrementat el nombre de beques respecte al primer
i segon anys de vigència del programa.
Per a això, sʼhan signat 46 convenis amb 40 empreses de llocs tan dispars i
llunyans com són els EUA, Nova Zelanda, Mèxic, el Brasil, Suïssa, Austràlia,
lʼUruguai, el Perú, Xile, Tailàndia, el Regne Unit, el Marroc, Indonèsia, lʼÍndia,
la Xina, el Canadà, Bolívia i lʼArgentina, i són els EUA, Amèrica Llatina i Nova
Zelanda les destinacions preferides. La distribució dʼalumnes enviats per centre docent es recull en la taula següent:

DISTRIBUCIÓ D’ALUMNES PER CENTRE DOCENT
CENTRO
EPSA
EPSF
ETSA
ETSEA
ETSECCP
ETSED

% ALUMNES
4,35%
8,70%
17,39%
6,52%
2,17%
2,17%
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ETSII
ETSET
ETSMRE
FADE
FBA
FI

10,87%
2,17%
19,57%
10,87%
13,04%
2,17%

Més de la meitat de les empreses dʼacollida van contribuir econòmicament
a aquestes estades, i van assolir la mitjana de la dita contribució a 3.245
euros. La durada mitjana de les estades va ser de 5 mesos, amb una duració de 3 mesos vam tenir el 46% de les estades i amb una durada de 6
mesos el 52 %.

9.6.2.2. 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 dʼOcupació, per tal dʼagrupar en el mateix servei tota la gestió de pràctiques en empresa de la UPV.
Durant lʼany 2008 sʼha gestionat un programa Leonardo da Vinci, que sʼinicià
al gener del 2008 i acabarà al maig de 2009, i sʼhan concedit 80 beques a titulats de la UPV i 1 a titulats dʼaltres universitats, en total 81, que han complit
els objectius dʼestades a lʼestranger concedit per lʼAgència Leonardo.
Per a això, sʼhan signat 81 convenis de col·laboració amb 76 empreses europees. El 32% de les empreses estan situades a Alemanya, el 15% als Països Baixos, el 14% a Itàlia, lʼ11% al Regne Unit, el 10% a França; en un
segon nivell ens trobem amb les empreses de Finlàndia, Noruega i Portugal,
i, finalment, també una presència, encara que limitada, a Dinamarca, Estònia,
Grècia, Irlanda, Islàndia, Lituània, Polònia, Suècia i Txèquia.
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 amb
aquesta aportació addicional se xifra en 2.586 euros, i han percebut una ajuda
econòmica de lʼempresa el 69% dels titulats.
La distribució dʼalumnes per centre docent es recull en la taula següent:
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DISTRIBUCIÓ D’ALUMNES PER CENTRE DOCENT
CENTRO
FBA
ETSA
ETSEI
ETSEA
ETSMRE
FADE
ETSED
ETSGE
EPSG
ETSET
ETSIAp
EPSA
FI
ETSECCP
Altres universitats

% ALUMNES
12,35%
18,52%
8,64%
9,88%
2,47%
4,94%
19,75%
3,70%
8,64%
4,94%
0,00%
2,47%
1,23%
1,23%
1,23%

9.6.3. Gestió d’ocupació
La Universitat Politècnica de València des de lʼany 1982 ha col·laborat amb els
serveis públics dʼocupació per a afavorir lʼocupació dʼalumnes i titulats, primer amb lʼINEM, després amb la Fundació Servei Valencià dʼOcupació i actualment amb el Servei Valencià dʼOcuapció i Formació (Servef) amb qui al
maig de 2003 la UPV signà un conveni per a desenvolupar les funcions de
centre associat per a intermediació laboral, que ha contribuït a millorar el suport a la cerca dʼocupació, que des del SIO es presta als titulats, tant per a la
primera ocupació com per a la millora dʼaquesta, 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, seʼls presta un servei, addicional al del centre associat, de validació de currículums per a facilitar que troben els titulats
universitaris que busquen.
Lʼobjectiu general en la gestió dʼocupació és ser referència a la Comunitat
Valenciana en matèria dʼintermediació dʼocupació tècnica qualificada i facilitar-ne als demandants de la Universitat Politècnica de València totes les oportunitats dʼocupació que el mercat laboral ofereix, i a les empreses els
candidats més idonis per a cobrir-ne les necessitats de llocs de treball qualificats. Aquest objectiu general es concreta en:
Gestionar lʼoferta dʼocupació tècnica qualificada a través dʼun servei dʼintermediació laboral propi.
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Facilitar als demandants dʼocupació de la Universitat Politècnica lʼaccés al
mercat laboral de lʼentorn socioeconòmic més pròxim i dʼaltres zones espanyoles.
Oferir un servei dʼintermediació laboral personalitzat, per tal de conèixer les
expectatives dels demandants i dels oferents dʼocupació i contribuir a complir
aquestes.
Fidelitzar i satisfer les necessitats dels nostres usuaris a través dʼun servei de
qualitat, especialitzat i professionalitzat en intermediació tècnica i tecnològica.

9.6.3.1. La gestió de la demanda
Entenem per demanda la inscripció que fan les persones com a demandants
dʼocupació o de millora dʼocupació per a poder participar en els processos de
selecció de les ofertes dʼocupació.
Per a tenir accés a les ofertes dʼocupació que gestiona el Servei Integrat dʼOcupació els alumnes i titulats de la UPV han dʼinscriureʼs, prèviament, com a
demandants dʼocupació a través del web del servei i han de mantenir actualitzat el seu currículum per a ampliar les possibilitats dʼemparellament amb
les ofertes dʼocupació.
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 dʼocupació, de les titulacions impartides a la UPV, que en com-
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pliment del conveni envia el Servef, després que sʼhan donat dʼalta com a demandants dʼocupació a les oficines del Servef, que per residència els corresponga. Així mateix, a aquests demandants enviats pel Servef els tècnics del
SIO els actualitzen el currículum si ho sol·liciten.
Lʼactivitat deguda a la gestió de la demanda al llarg de 2008 queda distribuïda per mesos en la gràfica anterior. El total dʼentrevistes ocupacionals
realitzades a demandants dʼocupació enviats pel Servef ha sigut de 898 i
el dʼinscripcions de demandants a través del web del SIO ha sigut de
3.019.
En finalitzar lʼany 2008 hi ha 6.112 demandants inscrits al SIO que mantenen
el seu currículum actiu per als processos de selecció de primera ocupació o
millora d¡ocupació de qui, estant treballant, aspira a canviar de treball.

9.6.3.2. Ofertes d’ocupació
Les dades que sʼaporten a continuació indiquen les ofertes gestionades al
nostre servei. Aquesta gestió implica realitzar tots els processos que es descriuen a continuació:
Contacte amb lʼempresa
Definició de perfil per a les necessitats de lʼempresa
Mecanització dʼoferta
Publicació
Cerca o emparellament de demandants en les xarxes
Revisió de perfils
Contacte amb demandants per a la difusió de la informació de lʼoferta
Entrevistes i valoració de perfils curriculars
Remissió de perfils a lʼempresa
Seguiment del procés fins al final dʼaquest
A continuació sʼindiquen les dades de la gestió de lʼoferta, ofertes i llocs oferits registrats al SIO per a lʼexercici de 2008. Les dades desagregades per
cadascun dels mesos es mostren en el gràfic. El total dʼofertes gestionades
ha sigut 633, amb 939 llocs oferits per 397 empreses.
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9.6.3.3. La gestió de candidats
En aquest punt es presenta lʼenviament de candidats a les ofertes publicades,
com a fase necessària en tota gestió dʼofertes dʼocupació i selecció de candidats. Com en el cas anterior, hi ha dues alternatives en la preselecció de
candidats: els interessats que sʼinscriuen a través de la plataforma web del
SIO en les ofertes publicades i els buscats entre els demandants que continuen actius en la base de dades curricular de demandants dʼocupació del
SIO, i que el tècnic dʼocupació 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 sʼhan interessat
i sʼhan apuntat a lʼoferta via web els valora un tècnic del SIO. Sʼenvia al procés de selecció de lʼempresa els candidats que més sʼajusten als perfils de lʼoferta.
En la taula següent es mostren el nombre dʼofertes, llocs gestionats i empreses que han enviat ofertes, distribuït per mesos, així com el nombre de currículums i candidats enviats als processos de selecció de les empreses. Una
mateixa empresa ha pogut enviar més dʼuna oferta en mesos diferents.
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OFERTES
DʼOCUPACIÓ

LLOCS
OFERITS

EMPRESES

CURRÍCULUMS CANDIDATS
ENVIATS
ENVIATS

GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE

Les dades indiquen que per a cada lloc de treball, durant lʼany 2007, sʼhan enviat 8,7 currículums, la ràtio entre els currículums enviats i els candidats enviats és de 2,9. Sʼhan enviat els candidats a 4,5 ofertes dʼocupació de mitjana.
Un mateix candidat pot ser enviat a diversos llocs de treball diferents, mentre
es manté actiu com a demandant dʼocupació o de millora dʼocupació en la
base de dades del SIO.

9.6.3.4. Enviament de SMS a demandants d’ocupació
Amb lʼobjectiu de facilitar la cerca o millora dʼocupació dels demandants, inscrits en la base curricular de demandants del Servei Integrat dʼOcupació, així
que arriba lʼoferta, de manera automatitzada, sʼenvia un missatge curt de text
(SMS) als candidats buscats, que coincideixen amb el perfil de lʼoferta, per a
informar-los de les ofertes a què poden accedir. I per aquest mateix mitjà seʼls
manté informats. Lʼactivitat durant lʼany 2008 ha sigut de 46.566 SMS enviats.
En el gràfic es mostren les dades desagregades per mesos.
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9.6.3.5. Gestió de la qualitat
La gestió dʼocupació del Servei Integrat dʼOcupació durant lʼany 2008 ha renovat la certificació per AENOR del Sistema de Gestió de Qualitat ISO
9001:2000, per a lʼactivitat dʼintermediació laboral com a centre associat Servef, que va obtenir durant lʼany 2005.

9.6.4. Orientació professional i formació per a l’ocupació i autoocupació
El Servei Integrat dʼOcupació, lʼobjectiu del qual és facilitar lʼadequada inserció professional dels seus titulats en el món laboral, desenvolupa activitats
dʼorientació professional i formació per a lʼocupació i autoocupació.
Des de lʼinici de la carrera professional, els acabats de titular han de conèixer
els requisits que els exigiran per a lʼexercici del lloc de treball, comprovar si els
posseeix i com es poden adquirir. Per a això, el Servei Integrat dʼOcupació ofereix a alumnes dʼúltims cursos i acabats de titular accions dʼatenció individual
i en grup que en facilitaran el trànsit del món acadèmic al professional.
Durant lʼany 2008 lʼactivitat dʼorientació professional sʼha desenvolupat en
dos vessants. Lʼuna es desenvolupa entorn de la col·laboració amb el Servef,
denominada, Orientació Professional per a lʼOcupació i Autoocupació (OPOA);
lʼaltra, consisteix en les activitats dʼorientació per a lʼocupació pròpies del SIO
i que proporciona continuïtat a lʼactivitat dʼorientació, durant tot lʼany.
Lʼactivitat derivada de lʼOPOA es desplega en dos tipus dʼaccions: la tutoria
individualitzada i lʼassessorament individualitzat dʼautoocupació. 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 dʼocupació
· Taller dʼentrevista
Respecte a lʼassessorament individualitzat dʼautoocupació, es comença per
accions grupals dʼinformació i motivació per a lʼautoocupació, després es pot
optar per diverses tutories dʼassessorament de projectes empresarials.
Lʼactivitat dʼorientació professional, pròpia del servei, es desenvolupa mitjançant un acompanyament en el procés de cerca organitzada dʼocupació, que
inclou el consell, la informació, lʼassessorament i la tutoria de les distintes
fases del procés de selecció, com són:

MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2008-2009 443

Carta de presentació i currículum. Diferents tipus dʼentrevistes. Realització,
estudi, avaluació i comunicació de lʼinforme psicoprofessional individual, que
inclou capacitats intel·lectuals, personalitat i potencial professional. Assessorament sobre problemes personals que poden incidir en la inserció laboral
adequada.
Informació i recursos referits a lʼàmbit laboral, relacions contractuals, drets i
obligacions dels treballadors. Organismes que vetlen i custodien els drets i
seguretat laboral dels treballadors. Beques i subvencions. Directoris dʼempreses etc.
Per a la inserció laboral adequada dels graduats és necessària, també, la
possessió dʼhabilitats socials i de competències professionals, complementàries a la formació rebuda en els estudis cursats. Des del Servei Integrat dʼOcupació sʼofereixen accions de formació per a lʼocupació dirigides a alumnes
i acabats de titular dʼaquesta Universitat, complementàries de les accions dʼorientació professional adés esmentades, encaminades a facilitar el procés
dʼinserció laboral, mitjançant la realització de diferents cursos dʼhabilitats socials i competències professionals.

9.6.4.1. Activitat
Lʼactivitat desenvolupada durant lʼany 2008 en el marc de les accions dʼOrientació Professional per a lʼOcupació i lʼAutoocupació (OPOA) en col·laboració amb el Servef és la següent:
Quant a accions individuals

· Tutoria dʼatenció individual: 373 participants i 1.465 hores impartides
· Assessorament individualitzat dʼautoocupació: 82 participants i 142
hores impartides
Quant a acciones grupals, sʼhan realitzat 8 accions

· Taller dʼentrevista: 7 tallers, 81 participants i 168 hores impartides
· Taller dʼinformació i motivació per a lʼautoocupació: 3 tallers, 10 participants i 9 hores impartides
A més sʼhan realitzat accions dʼorientació professional pròpies de la UPV, durant 2008:

· Tutoria dʼatenció individualitzada: 97 participants i 140 hores
· 2 tallers de test psicotècnics: 19 participants i 8 hores
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· 1 taller de cerca activa dʼocupació: 19 participants i 15 hores. Aquest taller es va impartir a lʼEPSG
Un mateix alumne hi pot haver participat en diverses accions.
Durant el Fòrum dʼOcupació fet al maig, es realitzaren dues xarrades a la
Casa de lʼAlumne. Una xarrada de formació i una altra dʼorientació per a lʼocupació. Hi anaren 95 alumnes i a 61 dʼells seʼls orientà en lʼelaboració del currículum.
Lʼactivitat desenvolupada quant a formació en habilitats socials durant 2008
és la següent:

· 3 tallers de desenvolupament dʼhabilitats socials, 35 participants, 36 hores
· 7 tallers de desenvolupament dʼhabilitats per a parlar en públic: 73 participants i 84 hores

· 2 tallers dʼassertivitat, 25 participants, 20 hores
En total sʼhan realitzat 12 tallers amb 133 participants i 140 hores.

9.6.5. Observatori d’Ocupació i Formació
LʼObservatori dʼOcupació i Formació del Servei Integrat dʼOcupació té per objectiu recollir, processar i facilitar informació referent al procés de la inserció
laboral dels titulats universitaris en lʼentorn socioeconòmic i a lʼopinió dels
egressats del pas per la Universitat.
Lʼalumnat ve a la UPV esperant la formació més adequada per a la 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 lʼentorn social genera, i lʼadequació entre el nivell de competències, exigides en els llocs de treball que
sʼofereixen, i les adquirides durant el procés formatiu. El coneixement de les
característiques dels processos dʼinserció dels titulats i de lʼinici de la seua trajectòria professional és un element important en lʼesforç de la UPV per a adequar la formació de professionals a les demandes de lʼentorn social.
En els últims anys, el Servei Integrat dʼOcupació ha realitzat o participat en estudis dʼinserció laboral mitjançant enquestes als nostres titulats, i als ocupa-
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dors de lʼentorn socioeconòmic, que recullen lʼopinió i lʼexperiència dels processos dʼinici de la carrera professional, des del punt de vista del titulat i de
lʼocupador.

9.6.5.1. Activitat
Lʼany 2008 lʼactivitat del Servei Integrat dʼOcupació sʼha centrat en el Programa dʼEnquestes Egressats, que consisteix en un estudi longitudinal de tres
enquestes als egressats en diferents moments del seu procés dʼinserció laboral. La planificació i els principals continguts de les enquestes es resumeixen en el quadre.
Pel que fa a les enquestes tipus A, que es realitzen en el moment de sol·licitar el títol durant el 2008 es presentaren els resultats corresponents al
curs 2007-2008. Aquestes enquestes tenen una excel·lent taxa de resposta,
la mitjana dels últims cinc cursos acadèmics presentats és del 74,1% i la
taxa per a lʼúltim curs 07-08 és del 63,4%. Es realitzaren els informes per a
lʼequip de direcció i direcció dels centres docents. Del curs 2007-2008 es
processaren 2.535 enquestes i dels últims cinc cursos presentats es van
processar 15.299 enquestes. Els informes incorporaven un apartat de tendències en què es recull la informació dels últims cinc cursos acadèmics i
lʼagregat per cursos. A continuació es mostra un exemple de presentació
de resultats.

Pel que fa a lʼevolució anual, els distints paràmetres es mostren en la taula següent:
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Quant a les enquestes tipus B, que es realitzen en recollir el títol, durant lʼany
2008 es presentaren els resultats, corresponents als cursos acadèmics 20012002 al 2005-2006, a lʼequip de direcció i a les direccions dels centres docents.
La taxa de resposta de lʼúltim curs acadèmic analitzat és del 43,8% i dʼun 58,7%
dels cinc cursos analitzats. Com uns altres anys sʼacompanya els informes
dʼuna anàlisi de tendències dels cinc cursos acadèmics adés esmentats.
Per la mateixa dinàmica de lʼemplenada de les enquestes, es lliuren en el moment de sol·licitar el títol, hi ha dispersió en lʼemplenada de les enquestes i les
taxes de resposta, adés esmentades, van incrementant-se. A continuació es
mostra un exemple de presentació de resultats.
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Respecte a les enquestes tipus C, que es realitzen als cinc anys de finalitzar
els estudis durant lʼany 2008 sʼha publicat lʼestudi “Formación y Empleo de los
Titulados de la Universidad Politécnica de Valencia”. Estudi realitzat sobre els
titulats dʼaquesta universitat que finalitzaren en el curs acadèmic 2001-2002.
Es va distribuir al Consell de Direcció i al Consell de Govern. També es realitzà
una presentació a la comunitat universitària a la Casa de lʼAlumne que coincidia amb el Fòrum dʼOcupació. Es mostra un exemple de resultats corresponent a la formació en competències transversals, en finalitzar els estudis,
en el moment que es va realitzar lʼestudi i les exigides en el lloc de treball.

En el marc de lʼespai europeu dʼeducació superior, enguany sʼhan realitzat
els informes corresponents a la formació de postgrau i de doctorat dels titulats que finalitzaren al llarg del curs acadèmic 2007-2008.
En aquest marc també sʼha realitzat la definició dʼindicadors de satisfacció
amb la formació i lʼanàlisi dʼinserció laboral dels titulats, segons el document
Disseny de titulacions, Document marc. Sʼha comprovat amb la informació
disponible que són indicadors sensibles.

9.6.6. Premis BANCAIXA-UPV
Des del curs 97-98 cada curs la Universitat Politècnica de València i la Fundació Bancaixa premien els millors projectes final de carrera, realitzats en empreses i institucions mitjançant programes de cooperació educativa.

448 SERVEIS

Aquests premis constitueixen un guardó que ambdues entitats concedeixen
als projectes desenvolupats en empreses i institucions que han assolit un alt
nivell de qualitat i que suposen una millora substancial per lʼempresa i lʼentorn
empresarial.
El lliurament dels premis té lloc durant el sopar que se celebra cada any el
mes de novembre–desembre, i a què estan invitats tots els alumnes premiats,
els representants de les empreses, els tutors i diferents personalitats de la
Universitat i lʼentorn empresarial i socioeconòmic. A més del lliurament 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 educativa i a les empreses col·laboradores.

9.6.6.1. Activitat
En la present convocatòria es repartiren 131 premis, per una quantitat total de
432.300 euros. Cadascun dels premis està dotat amb 3.300 euros, que es reparteixen entre lʼalumne autor del projecte i els tutors a lʼempresa i a la universitat que lʼhan codirigit. Aquesta és una iniciativa en què participen tots els
centres docents de la Universitat Politècnica de València i lʼEUFE (FORD),
centre adscrit a la universitat.
Amb lʼobjectiu de fomentar en els diferents centres docents de la UPV el desenvolupament de pràctiques del se alumnat en empreses mitjançant els programes de cooperació educativa, el nombre de premis atribuït a cada centre
docent depèn en cada convocatòria del nombre dʼalumnes que hi participaren
durant el curs anterior i del nombre de candidats presentats en lʼanterior convocatòria de premis. El Servei Integrat dʼOcupació va gestionar durant 2008
lʼonzena edició dels Premis Bancaixa-UPV a Projectes de Fi de Carrera realitzats en empreses i institucions, en què es concedien 131 premis dotats
cadascun amb una borsa econòmica de 3.300 euros. En aquesta edició optaven als premis 778 candidatures, cosa que suposa una ràtio de 5,9 candidatures per premi. El 4 de desembre de 2008 se celebrà, al pavelló
poliesportiu de la UPV, la cerimònia de lliurament dels Premis Bancaixa-UPV
dʼaquesta onzena 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. Sʼelaborà per
a lʼocasió un llibre descriptiu de la convocatòria.
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La distribució per centre docent del nombre de candidatures que optaven als
premis és la següent:

9.6.7. Fòrum d’Ocupació
VIII edició del Fòrum dʼOcupació. Coincideix amb el 40 aniversari de la creació de la Universitat Politècnica de València. És un fòrum obert a estudiants i
titulats universitaris de la Comunitat Valenciana. El Fòrum dʼOcupació es realitzarà simultàniament als campus de València, Alcoi i Gandia, encara que cadascun disposa del seu programa dʼactivitats. Les empreses participants
foren: a València 105, a Alcoi 28 i a Gandia 15 empreses.
El fòrum es va desenvolupar del 12 al 16 de maig de 2008. Els dies 13 i
14, presència dʼempreses amb estands. La inauguració va ser el dimarts
13 de maig. A lʼacte acudiren el rector de la Universitat Politècnica de València, el director de Polítiques dʼOcupació i el secretari autonòmic dʼOcupació.
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9.6.7.1. Modalitats de participació per a empreses
Patrocinador
Van disposar dʼun estand els dies 13 i 14, podien participar en diferents activitats durant el Fòrum i va aparèixer amb el seu logotip en la campanya publicitària dins i fora del campus. En aquesta modalitat participaren 44 empreses.
Participant
Disposaren dʼun estand els dies 13 i 14, podien participar en diferents activitats durant el Fòrum i aparegué amb el seu nom en la campanya publicitària
dins del campus i en alguna de les accions fora dʼaquest. En aquesta modalitat vingueren 61 empreses.
En aquesta edició participaren 105 empreses, els sectors més representatius
de les quals foren construcció, enginyeria/consultoria, banca, informàtica,
agroalimentari, transport/ automoció, institucions. Un total de 33 empreses
venien per primera vegada i 72 són empreses que ja van venir al Fòrum dʼOcupació 2007.

9.6.7.2. Activitats de les empreses
· ESTANDS INFORMATIUS:

(13 i 14 de maig)

Lloc de trobada on les empreses assistents poden mantenir un contacte directe amb estudiants i titulats, recollir currículums, oferir informació sobre les
seues activitats, etc. En total sʼhan recollit 11.500 currículums.

· PRESENTACIONS DʼEMPRESA:

(13 i 14 de maig)

Es tracta dʼuna presentació corporativa. Lʼobjectiu és fer conèixer lʼempresa
i els diferents aspectes de la seua organització, cultura empresarial, perfils
sol·licitats, formes dʼincorporació, carrera professional. Es ven realitzar 34
presentacions corporatives dʼempreses

· CONFERÈNCIES TÈCNIQUES:

(del 13 al 16 de maig)

Lʼobjectiu és transmetre a lʼalumnat i titulats assistents la metodologia de treball de lʼorganització, projectes que sʼhan desenvolupat, tecnologies aplicades, plans de futur, etc. Es van fer 54 conferències tècniques.
En total anaren 1.555 assistents.

· PROCESSOS DE SELECCIÓ

(del 13 al 16 de maig)

Lʼobjectiu és facilitar la realització de proves de selecció entre estudiants i titulats assistents al Fòrum dʼOcupació, amb lʼobjecte de reclutar personal qualificat.

MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2008-2009 451

· CASOS PRÀCTICS

(del 13 al 16 de maig)

Es tracta dʼun mètode interactiu de selecció de personal basat en la resolució de problemes o situacions reals que es poden plantejar al lloc de treball.

9.6.7.3. Seminari d’orientació professional
Durant els dies de celebració del Fòrum dʼOcupació 2008 es portaren a cap un
cicle de conferències sobre temes directament vinculats a lʼobtenció dʼocupació, impartides per destacats professionals de lʼÀrea de Recursos Humans.
Es desenvoluparen diferents temes relacionats amb estratègies i metodologies en la cerca dʼocupació, elaboració del currículum, processos de selecció,
assessorament laboral i programes de treball a lʼestranger. Sʼimpartiren el dilluns 12, dijous 15 i divendres 16 de maig en horari de matí. Les xarrades realitzades foren:

· Estratègies en la cerca dʼocupació i elaboració del currículum, amb lʼobjectiu de conèixer quines són les claus per a assolir amb èxit la cerca de la primera ocupació.

· Processos de selecció i lʼentrevista de treball. Lʼobjectiu dels processos de
selecció és avaluar lʼadequació o idoneïtat dels candidats dʼacord amb els requisits establits per al lloc. És necessari conèixer com enfrontar-se a una entrevista de treball.

· Habilitats per a lʼocupabilitat, ja que és important conèixer les habilitats personals i professionals que poden facilitar lʼaccés al mercat laboral. La capacitat de comunicació, les relacions personals, la capacitat de treball en equip
són competències bàsiques demanades per les empreses.

·

Assessorament laboral i modalitats de contractació. Lʼobjectiu és que els

assistents coneguen quines són les diferents maneres dʼestablir una relació
laboral amb lʼempresa, les seues característiques i les seues implicacions.

· Programes de pràctiques en empresa a lʼestranger. Lʼobjectiu és fer conèixer a estudiants i titulats els programes que ofereix el Servei Integrat dʼOcupació per a realitzar estades en empreses fora dʼEspanya, cosa que li permet
obtenir una experiència laboral mentre nʼenriqueix el currículum.
Els assistents a aquestes activitats foren 291.
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9.6.8. Pla Integral d’Ocupació
El Servei Integrat dʼOcupació participa en els plans integrals dʼocupació, que
amb periodicitat biennal convoca el Servef.
Durant lʼany 2008 el Servei Integrat dʼOcupació de la Universitat Politècnica
de València, en el seu afany dʼoferir les més àmplies possibilitats de treball als
seus titulats, ha obtingut una subvenció com a entitat promotora per a gestionar un Pla Integral dʼOcupació (PIO) 2008-2009 per a diversos col·lectius.
Aquest PIO es desenvoluparà fins al setembre de 2009 amb lʼobjectiu dʼaconseguir un contracte de treball per a 82 demandants dʼocupació dels 121
adherits. I dels 82 contractes a aconseguir, almenys 22 han de ser conctrates indefinits.
Els objectius dʼaquest pla biennal es resumeix en la taula següent:

Candidats
adherits

Col·lectius

Contractes a
obtenir

Indefinits a
obtenir

Joves menors de 30 anys
Majors de 45 anys
Desocupats de llarga durada
Total

9.6.8.1. Activitat
Durant lʼany 2008 sʼha contactat amb 509 candidats dels quals sʼhan entrevistat un total de 351 i sʼhan adherit a 121 demandants dʼocupació, que era
lʼobjectiu del PIO els dos primers mesos del projecte.
Durant lʼany 2008, primer any dʼaquest pla biennal els resultats quant a contractes aconseguits es mostren en la taula següent:
Contractes obtinguts any 2008
Contractes Indefinits
Contractes Indefinits a temps parcial
Contractes Temporals
Contractes Temporals a temps parcial
Total contractes obtinguts
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Les empreses ocupadores, que col·laboren en aquest programa amb la UPV,
aconsegueixen, dʼacord amb lʼordre de la convocatòria, una subvenció de
6.000 euros per cada contracte indefinit.
El nombre dʼempreses amb què sʼha contactat per a aconseguir les ofertes
dʼocupació ha sigut de 223. Els contactes amb les empreses sʼhan realitzat
mitjançant altres col·laboracions amb el SIO, la participació en el Fòrum dʼOcupació de la UPV, presentació personal del PIO a lʼempresa i a través de
mitjans de comunicació i Internet.

9.6.9. <Dirempleo.es>
Lʼany 2008 ha sigut el tercer any de funcionament de <Dirempleo.es>, el portal dʼocupació per a alumnes i titulats de la Universitat Politècnica de València, on les empreses poden publicar directament les ofertes dʼocupació
adreçades a alumnes i titulats dʼaquesta universitat. Aquest nou portal dʼocupació 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 els alumnes i titulats de la UPV, demandants dʼocupació,
la possibilitat dʼinscriureʼs en una oferta dʼocupació i enviar directament el seu
currículum a lʼempresa que ha difós lʼoferta.
Aquest portal dʼocupació, que el Servei Integrat dʼOcupació 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 al servei dʼintermediació laboral, dʼatenció personalitzada, que continua prestant el Servei Integrat dʼOcupació i intermedia entre oferta i demanda
dʼocupació, lʼactivitat i els resultats del qual estan en un capítol anterior dʼaquesta memòria.
A través dʼaquest portal les empreses poden publicar les ofertes de treball, i
determinar i complimentar directament el perfil sol·licitat, i aquesta és la informació que eixirà publicada en el web dʼofertes del portal dʼocupació 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 dʼocupació de les empreses abans de ser publicada, passen a
ser validades per un tècnic del Servei Integrat dʼOcupació per a garantir que
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lʼoferta del lloc de treball tinga coherència amb el nostre entorn acadèmic i professional i amb els objectius del portal dʼampliar oportunitats dʼocupació dʼalumnes i titulats de la UPV.

9.6.9.1. Activitat
Durant lʼany 2008, tercer any de funcionament del portal, sʼhan tramitat 879
ofertes dʼocupació corresponents a 342 empreses. Per a aquestes ofertes
dʼocupació, 2.536 candidats demandants han enviat 16.043 currículums.

OFERTES

CANDIDATS
EMPRESES CURRÍCULUMS
ENVIATS
ENVIATS

CURRÍCULUMS
VISIONATS
EMPRESES

CANDIDATS
VISIONATS
EMPRESES

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Total

Cal fer notar que una empresa pot haver enviat més dʼuna oferta en mesos
diferents i que un demandant es pot inscriure a diverses ofertes i, per tant, ser
visionat en diferents ofertes. La mitjana per oferta de currículums enviats és
de 18,3. Les empreses, per la seua banda, han visionat 7.121 currículums,
corresponents a 1.856 candidats. La mitjana de currículums visionats per
oferta per lʼempresa és de 8,1. Les dades dʼactivitat per mesos es reflecteixen en la taula.

9.6.10. Càtedres d’empresa
El Servei Integrat dʼOcupació té la responsabilitat de promocionar i coordinar
els convenis per a crear càtedres dʼempresa-UPV.
Impulsar la creació de càtedres dʼempresa i incrementar-ne les activitats en
benefici de la comunitat universitària és, avui, un dels objectius de la Universitat Politècnica de València.
Les càtedres dʼempresa són una forma dʼestablir una àmplia i qualificada
col·laboració dʼempreses, 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 dʼinvestigació.
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Les càtedres dʼempresa de la UPV sorgeixen de la necessitat de potenciar al
màxim la relació entre la comunitat universitària i lʼentorn empresarial que,
des de la seua fundació, ha caracteritzat la trajectòria dʼaquesta universitat.
Mitjançant la creació de càtedres les empreses contribueixen a formar futurs
professionals en àrees de coneixement dʼinterès 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 dʼactivitats dels centres per a alumnes i professorat.
Les activitats acadèmiques que les càtedres promouen poden ser, entre moltes, les següents:
Activitats de formació:
1.

Col·laboració en assignatures de lliure elecció i màsters.

2.

Beques predoctorals i postdoctorals.

3.

Premis a projectes final de carrera, treballs i concursos dʼidees.

4.

Conferències i seminaris.

5.

Promoció de cooperació educativa.

6.

Col·laboració en plans de formació de lʼempresa.

Activitats de divulgació i transferència de coneixement:
1.

Realització de jornades de divulgació tècnica i tecnològica.

2.

Publicacions sobre temes dʼinterès en lʼàmbit de la càtedra.

3.

Divulgació de les activitats de la càtedra.

4.

Promoció en esdeveniments científics i tècnics.

Activitats dʼinvestigació:
1.

Promoció del desenvolupament de línies dʼinvestigació.

2.

Suport en la realització de tesis doctorals en lʼàrea de coneixement
de la càtedra.

3.

Suport a treballs dʼinvestigació.

4.

Promoció de trobades dʼexperts en lʼàrea dʼinterès de la càtedra.

Les càtedres dʼempresa amb conveni vigent el 2008 són les següents:

456 SERVEIS

CENTRE

NOM CÀTEDRA

1999
2000
2001
2005
2005
2006

ANY

CEQA
ETSA
ETSIT
ETSID
ETSIA / IBV
EPSG

2006
2006
2006
2006

EPSG
EPSG
ETSA
FADE

Cátedra Fundación José y Ana Royo de Ecología Química
Cátedra Blanca
Cátedra Telefónica Banda Ancha e Internet (e-BA)
Cátedra Air Nostrum
Cátedra Unimat de Ergonomía en el Trabajo
Cátedra Gandía Verda Área de Medi Ambient de l'Ajuntament de Gandía
Cátedra Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Gandía
Cátedra Tecatel- UPV
Cátedra Lladró de Arquitectura para el Hábitat
Cátedra Caixa Popular del Cooperativismo

2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

EMPRESA / INSTITUCIÓ
Fundación José y Ana Royo
Cemex España, S.A.
Telefónica, S.A.
Air Nostrum L.A.M., S.A.
Unión de Mutuas
Ajuntament de Gandia

Ajuntament de Gandía
Tecatel, S.A.
Lladró Comercial, S.A.
Caixa Popular - Caixa Rural, S.Coop de
Crédit V.
DDPE
Cátedra Valencia Ciudad
Centro de Estrategias y Desarrollo de
Valencia CeyD
ETSA
Cátedra Arquitectura Sostenible Bancaja Hábitat
Bancaja Hábitat, S.L.
FBBAA
Cátedra Giro de Innovación en Aplicaciones Gráficas Giro Marketing and Sales, S.L.
sobre Productos Infantiles
ETSA
Cátedra Cerámica Ascer
Asociación Ascer
V.DEPORTES Cátedra del Deporte
Euroquival y OHL
EPSA
Cátedra Ingeniería del Fuego
Consellería de Gobernación
ETSIAp / FI Cátedra Tissat
Tissat, S.A.
FBBAA
Cátedra Metro Valencia en Bellas Artes
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
FBBAA
Cátedra de innovación en Proyectos Editoriales
La Imprenta Comunicación Grafica, S.L.
ETSIA /
Cátedra Interuniversitaria de la Viña y del Vino
Varias Bodegas y Cooperativas
ETSMRE
ETSA / ETSII Cátedra Construcción Sostenible y Biourbanismo
Gesfesa Valencia, S.A.
EPSG
Cátedra Colegio Ingenieros Técnicos de Telecomunica- COITTCV
EPSG
ETSIA /
ETSMRE
ETSIA /
ETSMRE
ETSIAp / FI
EPSG

ciones Comunidad Valenciana
Cátedra Acusttel de Ingeniería Acústica
Cátedra Obradis-UPV

Acusttel
Obradis, S.L.

Cátedra Consum

Consum sdad. Coop. V.

Cátedra Informática y Salud
Cátedra Mas Medios de Comunicación Audiovisual

2007
2007
2008

Indra Sistemas S.A.
Mas Medios para la Gestión de la Información
FADE
Cátedra Bancaja Jóvenes Emprendedores Bancaja
Fundación Bancaja
ETSIA / IIAD Cátedra Fomesa
Fomesa, S.L.
ETSIAp / FI / Cátedra Fundación Instituto Valenciano de Neurorreabili- Servicio de Daño Cerebral S.L.
ITACA
tación-FIVAN
ETSA
Cátedra Hábitat Saludable
Grup UE
FBBAA
Cátedra DKV de Arte y Salud
DKV Seguros
FADE
Cátedra IVAP
Instituto Valenciano de Administracio-

2008

ETSII

2007
2007
2007

Cátedra Cemex Sostenibilidad

nes Públicas
Cemex España, S.A.
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2008

ETSMRE

Cátedra Seiasa

2008

ETSGE

Cátedra de Arquitectura Técnica del CAATV

2008
2008
2008
2008

ETSICCP
EPSA
ETSID
FBBAA

Cátedra Fundación Juan Arizo
Cátedra Alcoy, Ciudad del Conocimiento
Cátedra Eurocopter
Cátedra Edival de Producción Artística

Sociedad Estatal de Infraestructuras
Agrarias, Seiasa de la Meseta Sur
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Valencia
Fundación Juan Arizo
Ayuntamiento de Alcoy
Eurocopter
Viviendas Edival S.A.

Quant a la creació de càtedres dʼempresa al llarg dels anys, es resumeix en
el quadre:
ANY
1999
2000
2001
2003
2005
2006
2007
2008
TOTAL

CÀTEDRES SIGNADES
1
1
1
1
2
11
17
8
42

El nombre de càtedres actives es mostra en el gràfic.

Anys

9.6.10.1. Càtedres signades l’any 2008
Les noves càtedres dʼempresa signades el 2008 són:
CÀTEDRA ARQUITECTURA TÈCNICA DEL CAATV, CÀTEDRA CEMEX
SOSTENIBILITAT, CÀTEDRA IVAP (INSTITUT VALENCIÀ DʼADMINISTRACIONS PÚBLIQUES), CÀTEDRA EUROCOPTER, CÀTEDRA SEIASA, CÀ-
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TEDRA FUNDACIÓ JUAN ARIZO, CÀTEDRA ALCOI, CIUTAT DEL CONEIXEMENT, CÀTEDRA EDIVAL DE PRODUCCIÓ ARTÍSTICA.
CÀTEDRA CEMEX SOSTENIBILITAT
CÀTEDRA IVAP (INSTITUT VALENCIÀ DʼADMINISTRACIONS PÚBLIQUES)
CÀTEDRA EUROCOPTER
CÀTEDRA SEIASA
CÀTEDRA FUNDACIÓ JUAN ARIZO
CÀTEDRA ALCOI, CIUTAT DEL CONEIXEMENT
CÀTEDRA EDIVAL DE PRODUCCIÓ ARTÍSTICA

9.6.10.2. Presentació del projecte microwebs per a càtedres d’empresa
Per tal de contribuir a donar la major difusió possible a les activitats de les catedrès dʼempreses i facilitar les relacions de les empreses amb càtedra i la comunitat universitària el dia 5 de desembre de 2008 a les 9.30 hores a la Sala
dʼActes de Rectorat, la Direcció Delegada de Polítiques dʼOcupació va presentar, als representants de les càtedres dʼempresa, el projecte que ha desenvolupat, junt amb lʼÀrea de Sistemes dʼInformació i les Comunicacions, que
consisteix a crear les microwebs per a les càtedres dʼempresa.

El director delegat de Polítiques dʼOcupació, Sr. José Carlos Ayats presentant el projecte de
microwebs.

9.6.11. La pàgina web del SIO <http://www.sie.upv.es/>
Un dels objectius del Servei Integrat dʼOcupació és facilitar les activitats relacionades amb lʼocupació dels nostres clients. Avui dia és, doncs, necessari,
disposar dʼuna pàgina web que a més de proporcionar informació, agilite les
activitats mitjançant una sèrie dʼutilitats per a alumnes, titulats i empreses. A
continuació es mostra una enumeració dʼutilitats interactives.
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9.6.11.1. Serveis als usuaris
Servei a alumnes:

· Inserció/modificació i impressió en format estàndard del CV en línia.
· Consulta en línia de lʼexpedient acadèmic i dels cursos de formació postgrau de la UPV.

·

Possibilitat dʼemplenar les enquestes final de pràctiques en línia, així
com consultar les respostes del conjunt dʼenquestes emplenades.

· Obtenció dʼun 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 dʼesborrar, si
encara no ha començat el procés de selecció.

· Possibilitat de veure lʼhistòric de les ofertes a què sʼha inscrit en línia, així
com lʼestat en què se situa.

· Obtenció de tota la documentació de pràctiques necessària en línia.
· Possibilitat dʼinscriureʼs als cursos dʼorientació laboral i de formació per
a lʼocupació via web.

· Visualització personalitzada de les ofertes de pràctiques internacionals.
Servei a demandants dʼocupació

· Inserció/modificació i impressió en format estàndard del CV en línia.
· Possibilitat de veure les ofertes dʼocupació, així com la inscripció en línia
a aquestes. Possibilitat dʼesborrar si encara no ha començat el procés
de selecció.

· Possibilitat de veure lʼhistòric de les ofertes a què sʼha inscrit, així com
lʼestat en què se situa.

· Cercador dʼofertes dʼocupació segons els paràmetres indicats.
· Portal dʼocupació de la UPV: <DirEmpleo.es>.
· Possibilitat de preinscripció a les accions dʼorientació professional.
Servei a empreses

·

Obtenció en línia de tota la documentació necessària per a gestionar
lʼocupació i les pràctiques.

· Possibilitat dʼemplenar el conveni i els annexos dels Programes de Cooperació Educativa, llançar ofertes de pràctiques en empreses i ocupació en línia.

· Opció de veure lʼhistòric dʼofertes de pràctiques publicades.
· Portal dʼocupació de la UPV: <DirEmpleo.es>.
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9.6.11.2. Altres serveis
Full de reclamacions/Bústia de suggeriments en línia, personalitzat per activitats del SIO, amb lʼopció voluntària de respondre a una senzilla enquesta de
valoració del servei.
Sol·licituds dʼactivitats a lʼàrea informàtica del servei pels integrants dʼaquest
via web.

9.6.12. Altres activitats del SIO
El Servei Integrat dʼOcupació realitza també altres activitats conduents a millorar lʼocupabilitat dels titulats i al coneixement pels agents implicats dels serveis que poden usar.

9.6.12.1. Activitats de difusió
Assistència com a expositor a la fira FormaEmple@ 2008, en lʼestand de la
Universitat amb un punt dʼatenció específic de les activitats orientades a lʼocupació de la UPV. Sʼedità un CD amb les activitats del servei que incloïa
efectes multimèdia.
Durant lʼany 2008 sʼha continuat emetent a la UP TV el programa Directo al
empleo de periodicitat setmanal, amb lʼobjectiu de difondre les activitats de la
UPV de suport a lʼocupació dels titulats i de difondre les experiències i opinions dʼalumnes i empreses col·laboradores.
Gestió, difusió i seguiment de beques i premis de diferents empreses col·laboradores amb la UPV en els programes gestionats pel SIO.
Participació en les jornades de benvinguda a lʼalumnat Erasmus amb presentació de les pràctiques en empresa.
Visites a empreses i institucions per a promocionar pràctiques en empreses,
fòrum i gestió dʼocupació.
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.
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Xarrades i conferències formatives dʼorientació laboral als centres. Lʼobjectiu
dʼaquestes xarrades i conferències formatives es posar en mans de lʼalumnat
la informació actualitzada sobre les demandes del mercat laboral, pel que fa
als requisits que ha de complir un titulat universitari per a integrar-se adequadament en qualsevol estructura productiva. Alhora, es pretén que, una vegada coneguts els dits requeriments, lʼalumne sàpiga els recursos que el
Servei Integrat dʼOcupació posa a disposició seua per a aconseguir el desenvolupament de les seues habilitats per a lʼocupació i els mètodes de cerca
activa dʼocupació més eficaços per a la incorporació al món laboral.

9.7. CENTRE DE LLENGÜES
Durant lʼany acadèmic 2008-2009 es realitzaren els cursos següents al Centre
de Llengües:

9.7.1. Cursos d’idiomes
Durant el primer quadrimestre del curs acadèmic, dʼoctubre a desembre de 2008,
es realitzaren 69 cursos de 8 idiomes amb 642 alumnes matriculats.

CURSOS OCTUBRE-DESEMBRE 2008
ANGLÈS A1.1
ANGLÈS A2.1
ANGLÈS B1.1
ANGLÈS B1+1/ 9 GRUPS
ANGLÈS B2.1/ 5 GRUPS
ANGLÈS C1.1/ 2 GRUPS
FIRST PART A/ 7 GRUPS
FIRST PART B/ 2 GRUPS
CAE PART A/ 3 GRUPS
CAE PART B/ 1 GRUP
PROFICIENCY
TOEFL
ANGLÈS ORAL INTERMEDI
ANGLÈS ORAL AVANÇAT
SENIOR

Nre. DE GRUPS
1
4
10
10
5
2
7
2
3
1
1
2
1
1
2

Nre. D’ALUMNES
11
46
115
107
55
20
110
31
46
15
11
29
13
12
46
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FRANCÈS A1.1 / 2 GRUPS
FRANCÈS A2.1 / 1 GRUP
PORTUGUÈS A1.1
ITALIÀ A1.1/ 1 GRUP
XINÈS 1
XINÈS 3
JAPONÈS 1
JAPONÈS 3
JAPONÈS 7
ALEMANY A1.1
ALEMANY A2.1
ALEMANY B1.1
ESPANYOL B1
ESPANYOL C2
Nre. total de grups i alumnes oct-des 2008

2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
69

20
9
11
12
11
7
23
12
11
21
6
9
13
10
842

Durant el segon quadrimestre del curs acadèmic, de febrer a maig de 2009, es
realitzaren 75 cursos de 8 idiomes amb 861 alumnes matriculats.

CURSOS FEB-MAIG 2009
ANGLÈS A1.2 / 1
ANGLÈS A2.2 / 6
ANGLÈS B1.2/ 14
ANGLÈS B1+2/ 11
ANGLÈS B2.2/ 5
ANGLÈS C1.2/ 1
PREPARACIÓ FCE PART A
PREPARACIÓ FCE PART B
PREPARACIÓ CAE PART A
PREPARACIÓ CAE PART B
PREPARACIÓ PROFICIENCY
PREPARACIÓ TOEFL
ANGLÈS ORAL INTERMEDI
ANGLÈS ORAL AVANÇAT
FRANCÈS A1.2
FRANCÈS A2.2
FRANCÈS ORAL ELEMENTAL
ITALIÀ A1.2
PORTUGUÈS
XINÈS 2
XINÈS 4
JAPONÈS 2
JAPONÈS 4
JAPONÈS 8
ALEMANY A1.2

Nre. DE GRUPS
1
6
14
11
5
1
2
6
2
3
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nre. D’ALUMNES
11
69
159
129
57
12
31
79
29
38
9
19
23
20
17
13
10
12
10
8
6
13
10
11
12
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ALEMANY A2.2
ALEMANY B1.2
ESPANYOL B2
ESPANYOL C2
Nre. total de grups i alumnes feb-maig 08

1
1
2
1
66

5
7
28
14
676

Quant al percentatge dʼalumnes per idioma, els gràfics següents mostren un
resum para cadascun dels períodes.
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9.7.2. Cursos específics subvencionats
Durant el curs acadèmic 2008-2009 sʼoferiren els cursos subvencionats següents, amb 139 alumnes matriculats.
CURSOS SUBVENCIONATS
CONSOLIDATE YOR ENGLISH-INTERMEDIATE
CONSOLIDATE YOR ENGLISH-ADVANCED
ADVANCED SKILLS FOR TEACHING IN ENGLISH
ANGLÈS SENIORS A1.1. BEGINNERS
ANGLÈS SENIORS A1.2. (FALSE BEGINNERS)
ANGLÈS SENIORS A2.1.
Nre. total de grups i alumnes

Nre. DE GRUPS
1
1
3
1
2
1
9

Nre. D’ALUMNES
7
14
28
25
44
21
139

Durant el mes de juliol de 2009 sʼoferiren 15 cursos subvencionats dʼidiomes
per a alumnes dʼintercanvi acadèmic, amb 307 alumnes.

INTERCANVI ACADÈMIC JULIOL 2008
ANGLÈS A2
ANGLÈS B1
ANGLÈS B2
ALEMANY A1
ALEMANY A2
FRANCÈS A1
ITALIÀ A1
Nre. total de grups i alumnes

GRUPS
1
5
3
1
1
1
3
15

Nre. D’ALUMNES
11
108
59
26
15
26
62
307

9.7.3. Cursos intensius al juliol
Al juliol de 2009 es realitzaren 6 cursos intensius dʼidiomes, amb 99 alumnes.

CURSOS INTENSIUS JULIOL 2009
ANGLÈS A2
ANGLÈS B1
ANGLÈS B1+
ANGLÈS B2
ANGLÈS C1
FRANCÈS A2
Nre. total de grups i alumnes

GRUPS
1
4
1
2
1
1
10

Nre. D’ALUMNES
9
40
13
23
8
6
99
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9.7.4. Exàmens oficials
El Centre de Llengües és centre examinador oficial dels exàmens ESOL (English
for Speakers of Other Languages) de la Universitat de Cambridge, del TOEFL
(Test of English as a Foreign Language), dels diplomes de la Cambra de Comerç
i Indústria de París, del Certificat de Francès del Ministeri dʼEducació francès i
dels Diplomes dʼEspanyol com a Llengua Estrangera, DELE, de lʼInstitut Cervantes.
Durant lʼany acadèmic 2008-2009 es realitzaren 26 convocatòries dʼexàmens
oficials, amb 458 alumnes examinats.
Les convocatòries i els alumnes presentats en cadascuna per als distints exàmens oficials poden veureʼs en les taules següents:

CAMBRIDGE ESOL EXAMS
CONVOCATÒRIA DICIEMBRE 2008
BUSINESS ENGLISH CERTIFICATES (VANTAGE)
PRELIMINARY ENGLISH TEST
FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH
CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH
CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH
CAMBRIDGE ESOL EXAMS DESEMBRE 2008
CONVOCATORIA JUNIO 2009
BUSINESS ENGLISH CERTIFICATES (VANTAGE)
PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET)
FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH
CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH
CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH
CAMBRIDGE ESOL EXAMS JUNY 2009

8
11
102
30
10
161

TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE – TOEFL
TOEFL SETEMBRE 2008
TOEFL OCTUBRE 2008
TOEFL NOVEMBRE 2008
TOEFL DESEMBRE 2008
TOEFL FEBRER 2009
TOEFL MARÇ 2009
TOEFL ABRIL 2009
TOEFL MAIG 2009
TOEFL JUNY 2009
TOEFL 2008-2009

12
12
12
12
12
12
24
24
24
144

4
10
67
28
5
118
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DIPLOMES CCIP
CONVOCATÒRIA DESEMBRE 2008
CERTIFICAT DE FRANÇAIS SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
DIPLOMES CCIP DESEMBRE 2007
CONVOCATÒRIA JUNY 2009
CERTIFICAT DE FRANÇAIS PROFESSIONNEL 2 Nivell B1
CERTIFICAT DE FRANÇAIS SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE Nivell B1
DIPLOMES CCIP JUNY 2009

DIPLOMES DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ FRANCÈS
CONVOCATÒRIA 2009
TEST DE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS – TCF
DIPLOMA MINISTERI DʼEDUCACIÓ FRANCÈS – TCF

DIPLOMA D’ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
CONVOCATÒRIA DE JUNY 2009
DIPLOMA DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA – NIVELL INICIAL
DIPLOMA DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA - NIVELL MITJÀ
DIPLOMA DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA - NIVELL SUPERIOR
DIPLOMA DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA JUNY 2009

6
6
2
2
4

5
5

1
8
11
20

9.8. CENTRE ESPANYOL DE ZONES HUMIDES
9.8.1. Introducció
El Centre Espanyol de Zones Humides (en endavant, CEHUM), arranca el recorregut a partir de la signatura del conveni de col·laboració subscrit entre la
Fundació Biodiversitat, la Universitat Politècnica de València, la Universitat de
València i lʼAjuntament de Gandia el desembre de 2008.
Aquest centre es troba a lʼAula Natura de la marjal de Gandia, situada en les immediacions de lʼalqueria del Duc. Aquest centre dʼinterpretació va ser construït
per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer amb fons FEDER i adscrit funcio-
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nalment a lʼAjuntament de Gandia. Un equip de la Universitat Politècnica de València, liderat per la professora Viñals (Dep. dʼEnginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria) va redactar el projecte inicial dʼaquest centre i en participà
activament en lʼexecució i la posada en marxa.

Entorn del CEHUM: ullals Gran o de lʼEstany i de la Perla

El CEHUM pretén ser un centre de referència estatal, que permeta desenvolupar i gestionar accions per a la conservació sostenible de les zones humides
espanyoles.
Al febrer de 2009, la Dra. María José Viñals va ser nomenada directora del
CEHUM, i es va adscriure aquesta activitat al Vicerectorat dʼInfraestructures com
una direcció dʼàrea.

9.8.2. Activitats realitzades
9.8.2.1. Activitats logístiques i de posada en marxa
· Disseny de lʼestructura administrativa del centre.
· Selecció de personal i contractació:
· En aquest moment, el centre disposa dʼun tècnic i una administrativa. Dʼaltra
banda, lʼAula Natura de la marjal de Gandia té 8 persones que treballen de manera permanent al lloc, més un equip ampli de personal que treballa de manera
parcial o puntual des dʼaltres institucions (UPV, Ajuntament de Gandia, Fundació Biodiversitat, etc.).

· Redacció de documents legals per a posar en funcionament el centre.
· Identificació de fonts de finançament.
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9.8.2.2. Activitats de comunicació
·

Presentació pública del CEHUM mitjançant la realització de les activitats següents:

· Elaboració de fullets i material didàctic adreçat a distints organismes, com
són col·legis, universitats, associacions, visitants, etc. Entre el material
elaborat, es troba:

· Tríptic informatiu
· Quadern de camp per a col·legis
· Jocs de manualitats relacionats amb zones humides
· Camisetes
· Gorres
· Altres

Aula Natura de la marjal de Gandia on sʼubica el CEHUM

· Organització i preparació de la inauguració oficial del centre (prevista per
a octubre):

· Elaboració de dossier de premsa
· Elaboració de fullet informatiu del CEHUM
· Publitramesa electrònica als assistents
·

Redacció de continguts i disseny de la pàgina web del centre:
<www.aulanaturagandia.es>
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Imatge de la pàgina web de lʼAula Natura de la Marjal de Gandia

· Difusió en els mèdia de les accions realitzades des del CEHUM:
· Participació en programes de ràdio i/o televisió.
· Presentació del CEHUM en la XVII Reunió del Comitè Nacional de
Zones Humides. Es pretén fer conèixer el centre i les activitats que sʼhi
realitzen als tècnics responsables de les zones humides dels diferents
governs autonòmics.

9.8.2.3. Activitats d’investigació
· Disseny i posada en marxa del projecte denominat “Determinación de las necesidades hídricas de los humedales Ramsar españoles”. Aquest projecte, en
què participaran les confederacions hidrogràfiques, a suposat fins ara la realització de les activitats següents:

· Identificació de fonts de finançament
· Identificació, presa de contacte i integració dʼexperts dins del projecte
· Recopilació bibliogràfica, cartografia de referència i elaboració de base
de dades sobre la temàtica dʼestudi

·

Revisió de mètodes internacionals per al càlcul de necessitats hídriques en zones humides

· Execució del projecte de “Creació del corredor ecològic de la marjal de Gandia”, per tal de recuperar els hàbitats naturals de lʼenclavament del Pla de les
Fonts i la seua connexió amb la superfície ja protegida al voltant de lʼAula Natura. Aquesta activitat ha suposat les activitats següents:

· Identificació del traçat del corredor tècnicament més adequat
· Generació de cartografia
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· Elaboració dʼinformes
· Negociació amb propietaris per a comprar parcel·les

El corredor ecològic projectat permetrà connectar els ullals Gran o
de lʼEstany i de la Perla amb el Pla de les Fonts

Recopilació de la informació referida a projectes de conservació i ús racional en
zones humides que es porten a cap a Espanya i generació de base de dades.

9.8.2.4. Programa de formació
· Programa dʼeducació ambiental adreçat a la població infantil i adulta de la
regió: Durant els mesos dʼestiu, nombrosos col·lectius de la comarca de la
Safor i voltants, així com visitants individuals, han pogut gaudir de la visita guiada a lʼAula Natura de la Marjal de Gandia.

· En lʼannex dʼaquest document es mostren un resum dels visitants que han visitat el centre, com també el resultat de les seues valoracions.

· Realització del curs “Guía turístico en Humedales” organitzat per la UPV. Curs
de 20 hores de durada, adreçat a formadors, professorat, estudiants i professionals de la conservació.
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Equipaments dʼús públic a lʼentorn del CEHUM

· Seminari internacional “Jornadas Internacionales sobre herramientas de gestión de los humedales mediterráneos”, que es va fer durant el mes dʼoctubre
de 2009. Es tracta dʼun seminari organitzat per la Universitat Politècnica de
València en col·laboració amb la Direcció General del Medi Natural del Ministeri de Medi Ambient i la participació de la Fundació Biodiversitat. Té per objecte presentar experiències de lʼaplicació dʼeines per a la conservació i lʼús
públic en zones humides de països mediterranis a tots els interessats en la
gestió dʼaquests ecosistemes. Les sessions, tant teòriques com pràctiques,
les desenvoluparan experts internacionals dʼinstitucions de prestigi reconegut
en lʼàmbit de les zones humides. Entre les activitats que comprèn lʼorganització dʼaquest esdeveniment, podem destacar:

· Publitramesa electrònica a participants i assistents
· Elaboració de cartelleria en centres dʼinterès: Conselleries dʼàrea de
planificació dʼespais naturals espanyols, ajuntaments, universitats, associacions, etc.

· Anunci en la pàgina web de la Fundació Biodiversitat
· Elaboració de tríptics i fullets
· Elaboració de documentació a lliurar durant el seminari

472 SERVEIS

ANNEX
Taula I: Anàlisi de les visites concertades que han passat per lʼAula Natura
de la Marjal de Gandia

RESUM DE VISITES CONCERTADES FINAL DE JUNY DE 2009 (INICI ACTIVITAT)
DATA
22/06/2009
22/06/2009
23/06/2009
23/06/2009
23/06/2009

HORARI
AM
AM
AM
AM
AM

COL·LECTIU
COL·LEGI
COL·LEGI
INSTITUT
INSTITUT
ASSOCIACIÓ MUNICIPIS

TOTAL
RESUM DE VISITES CONCERTADES JULIOL DE 2009
03/07/2009 AM
06/07/2009
07/07/2009
08/07/2009
09/07/2009
10/07/2009
13/07/2009
14/07/2009
15/07/2009
16/07/2009

AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM

17/07/2009 AM
18/07/2009 AM
18/07/2009
20/07/2009
21/07/2009
22/07/2009
23/07/2009

AM
AM
AM
AM
AM

24/07/2009
24/07/2009
24/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
28/07/2009

AM
AM
AM
AM
AM
AM

29/07/2009 AM
29/07/2009 AM

ESCOLA
ESPORTIVA
ESCOLA DʼESTIU
ONG CARITAS
ESCOLA DʼESTIU
ESCOLA DʼESTIU
ESCOLA DʼESTIU
ESCOLA DʼESTIU
ESCOLA DʼESTIU
ESCOLA DʼESTIU
ONG
PROJECTE
HOME
ESCOLA DʼESTIU
ASSOCIACIÓ AMADEM
TRAGSA
ESCOLA DʼESTIU
ESCOLA DʼESTIU
ESCOLA DʼESTIU
CENTRE INTERCULTURAL
ESCOLA DʼESTIU
ESCOLA DʼESTIU
ESCOLA DʼESTIU
ESCOLA DʼESTIU
ESCOLA DʼESTIU
VOLUNTARIAT ECOLÒGIC
ESCOLA DʼESTIU
ESCOLA DʼESTIU

Nre VISITANTS
54
50
35
40
15

COM HAN CONEGUT EL LLOC
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
AJUNTAMENT

RECOMANACIÓ
DE LA VISITA
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

LOCALITAT
GANDIA
GANDIA
GANDIA
GANDIA
EL SALVADOR

GRUP EDAT
INFANTIL
INFANTIL
JUVENIL
JUVENIL
ADULTS

38

GANDIA

INFANTIL RECOMANACIÓ

SÍ

50
25
50
40
48
47
50
50
12

OLIVA
GANDIA
OLIVA
TAVERNES
PEGO
OLIVA
TAVERNES
TAVERNES
GANDIA

INFANTIL
ADULTS
INFANTIL
INFANTIL
INFANTIL
INFANTIL
INFANTIL
INFANTIL
ADULTS

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

29
7

LA FONT
MARINA ALTA

INFANTIL PUBLICITAT
ADULTS PUBLICITAT

SÍ
SÍ

7
50
53
40
15

GANDIA
TAVERNES
TAVERNES
GANDIA
GANDIA

ADULTOS
INFANTIL
INFANTIL
INFANTIL
ADULTS

RECOMANACIÓ
RECOMANACIÓ
RECOMANACIÓ
PUBLICITAT
PUBLICITAT

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

20
44
36
30
27
16

GANDIA
GANDIA
GANDIA
GANDIA
GANDIA
XERACO

INFANTIL
INFANTIL
INFANTIL
INFANTIL
INFANTIL
INFANTIL

PUBLICITAT
PUBLICITAT
JA EL CONEIXIA
RECOMANACIÓ
RECOMANACIÓ
PUBLICITAT

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

54
13

BENIFAIÓ
RÀFOL D'ALMÚNIA

INFANTIL RECOMANACIÓ
INFANTIL PUBLICITAT

SÍ
SÍ

194

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
RECOMANACIÓ
RECOMANACIÓ
PUBLICITAT
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30/07/2009 AM
ESCOLA DʼESTIU
30/07/2009 AM
ESCOLA DʼESTIU
31/07/2009 AM
ESCOLA DʼESTIU
TOTAL
RESUM DE VISITES CONCERTADES AGOST DE 2009

25
43
40
959

GANDIA
GANDIA
BENIARBEIG

INFANTIL RECOMANACIÓ
INFANTIL RECOMANACIÓ
INFANTIL PUBLICITAT

SÍ
SÍ
SÍ

28/08/2009 AM

26

TORRELLA

INFANTIL RECOMANACIÓ

SÍ

ESCOLA DʼESTIU
TORRELLA

TOTAL

26

Taula II: Resultat de la valoració de les visites concertades que han passat
per lʼAula Natura de la Marjal de Gandia

MITJANES VALORACIONS VISITES CONCERTADES AULA NATURA (PUNTUACIÓ MÀXIMA = 5).
SERVEIS I EQUIPAMIENTS
CAMP 1
Senyalització
CAMP 2
Accés per carretera
CAMP 3
Accessibilitat per a grups especials
CAMP 4
Aparcament
CAMP 5
Atenció per telèfon
CAMP 6
Amabilitat del personal
CAMP 7
Disponibilitat de la informació
CAMP 8
Seguretat
CAMP 9
Neteja i netedat del centre

VISITA EXTERIOR
CAMP 1
CAMP 2
CAMP 3
CAMP 4
CAMP 5

VISITA INTERIOR
CAMP 1
CAMP 2
CAMP 3
CAMP 4
CAMP 5
CAMP 6

NOTA

MITJANA
3,67
4,00
4,25
4,67
4,92
4,96
4,92
4,63
4,79
4,53

NOTA

4,63
4,88
4,92
4,54
4,42
4,68

NOTA

4,67
4,88
4,96
4,79
4,75
4,29
4,81

Durada de la visita
Recorregut realitzat i continguts
Actuació del guia
Estat de conservació dels elements naturals
Adequació de lʼactivitat al perfil del grup

Durada de la visita
Temes de desenvolupament en lʼexposició
Actuació del guia
Facilitat per a usar les animacions
Valoració de les maquetes interactives
Adequació de lʼactivitat al perfil del grup
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Taula III: Anàlisi dels visitants independents que han passat per lʼAula Natura de la Marjal de Gandia

RESUM DE VISITES NO CONCERTADES JULIOL DE 2009 (INICI ACTIVITAT)
DATA
04/07/2009
04/07/2009
07/07/2009

HORARI
AM
AM
PM

Nre.
VISITANTS
3
2
4

LLOC DE PROCEDÈNCIA
PARÍS
BENIFAIÓ (VALÈNCIA)
VALLADOLID

PERFIL
FAMÍLIA
FAMÍLIA
GRUP

GRUP EDAT
MIXT
MIXT
MAJORS

08/07/2009
08/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009

PM
AM
PM
PM
AM

2
4
2
3
4

TOLEDO
NAVARRA
GANDIA (VALÈNCIA)
GANDIA (VALÈNCIA)
MADRID

PARELLA
FAMÍLIA
PARELLA
FAMÍLIA
FAMÍLIA

ADULT
MIXT
ADULT
MIXT
ADULT

09/07/2009
14/07/2009
14/07/2009
15/07/2009
15/07/2009
16/07/2009
16/07/2009
16/07/2009
17/07/2009
18/07/2009

AM
AM
AM
PM
PM
PM
PM
PM
AM
AM

3
1
3
3
3
3
3
4
2
7

GANDIA (VALÈNCIA)
MADRID
XERACO (VALÈNCIA)
MADRID
VALÈNCIA
VALÈNCIA
VALÈNCIA
MADRID
GANDIA (VALÈNCIA)
CANTÀBRIA I VALÈNCIA

FAMÍLIA
MAJORS
INDIVIDUAL MAJORS
FAMÍLIA
MIXT
FAMÍLIA
ADULT
FAMÍLIA
MIXT
FAMÍLIA
ADULT
GRUP
ADULT
FAMÍLIA
ADULT
FAMÍLIA
MIXT
FAMÍLIA
MIXT

20/07/2009
20/07/2009
20/07/2009
21/07/2009

AM
PM
PM
AM

5
1
4
2

VALÈNCIA
ÀLABA
GANDIA (VALÈNCIA)
GANDIA (VALÈNCIA)

FAMÍLIA
MIXT
INDIVIDUAL ADULT
FAMÍLIA
ADULT
FAMÍLIA
MIXT

23/07/2009
23/07/2009
24/07/2009
25/07/2009

PM
PM
AM
AM

2
8
3
3

MADRID
GANDIA (VALÈNCIA)
MADRID
JAÉN

FAMÍLIA
GRUP
FAMÍLIA
FAMÍLIA

ADULT
JUVENIL
ADULT
ADULT

25/07/2009
27/07/2009
28/07/2009
30/07/2009

AM
AM
PM
AM

3
6
5
4

HUELVA
MADRID
MADRID
BENIARJÓ (VALÈNCIA)

FAMÍLIA
FAMÍLIA
FAMÍLIA
FAMÍLIA

MAJORS
MIXT
MIXT
MIXT

31/07/2009 AM
31/07/2009 AM

2
4

MADRID
FRANÇA

FAMÍLIA
FAMÍLIA

INFANTIL
MIXT

31/07/2009 AM
31/07/2009 AM
TOTAL

4
3
115

HUELVA
FRANÇA

FAMÍLIA
FAMÍLIA

MIXT
MIXT

COM HAN CONEGUT
EL LLOC
CAUSUALITAT
CAUSUALITAT
FREQÜENTEN LA
ZONA
RECOMANACIÓ
RECOMANACIÓ
SÓN DE LA ZONA
SÓN DE LA ZONA
FREQÜENTEN LA
ZONA
RECOMANACIÓ
CAUSUALITAT
SÓN DE LA ZONA
RECOMANACIÓ
RECOMANACIÓ
RECOMANACIÓ
PUBLICITAT
PUBLICITAT
CAUSUALITAT
FREQÜENTEN LA
ZONA
SÓN DE LA ZONA
RECOMANACIÓ
CAUSUALITAT
FREQÜENTEN LA
ZONA
CAUSUALITAT
PUBLICITAT
CAUSUALITAT
FREQÜENTEN LA
ZONA
REPETICIÓ
RECOMANACIÓ
PUBLICITAT
FREQÜENTEN LA
ZONA
RECOMANACIÓ
FREQÜENTEN LA
ZONA
RECOMANACIÓ
PUBLICITAT

¿1ª
VEG.?
SÍ
SÍ
SÍ

RECOMANACIÓ
DE LA VISITA
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

NO
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
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RESUM DE VISITES NO CONCERTADES AGOST DE
01/08/2009 AM
1
VALÈNCIA
03/08/2009 AM
4
GANDIA (VALÈNCIA)
04/08/2009 AM
1
GANDIA (VALÈNCIA)
04/08/2009 AM
4
GANDIA (VALÈNCIA)
04/08/2009 AM
3
VALÈNCIA
04/08/2009 AM
5
GANDIA (VALÈNCIA)
04/08/2009 PM
2
GANDIA (VALÈNCIA)
04/08/2009 PM
4
GANDIA (VALÈNCIA)
05/08/2009 PM
5
MADRID
05/08/2009 PM
5
VALÈNCIA
05/08/2009 PM
3
GANDIA (VALÈNCIA)
MADRID
05/08/2009 PM
4
GUADASSUAR (VALÈN05/08/2009 PM
4
CIA)
05/08/2009 PM
20
XERACO I GANDIA (VALÈNCIA)
06/08/2009 AM
2
ALCOI (ALACANT)
06/08/2009 AM
4
GANDIA (VALÈNCIA)
06/08/2009 AM
2
GANDIA (VALÈNCIA)
06/08/2009 PM
6
MADRID
06/08/2009 PM
3
VALÈNCIA
06/08/2009 PM
3
VALÈNCIA
07/08/2009 PM
4
ALBAL (VALÈNCIA)
08/08/2009 AM
2
GANDIA (VALÈNCIA)
08/08/2009 AM
2
MADRID
08/08/2009 AM
5
BARX (VALÈNCIA)
08/08/2009 AM
3
VALÈNCIA
08/08/2009 AM
2
GANDIA (VALÈNCIA)
10/08/2009 AM
2
VALÈNCIA
ALACANT
10/08/2009 AM
3
MADRID
10/08/2009 AM
4
BILBAO I MADRID
11/08/2009 AM
7
VALÈNCIA
11/08/2009 PM
1
SEVILLA
11/08/2009 PM
6
VALÈNCIA
11/08/2009 PM
4
SEGÒVIA
12/08/2009 AM
4
MADRID
12/08/2009 AM
3
URUGUAI
12/08/2009 AM
2
CARCAIXENT (VALÈN12/08/2009 PM
3
CIA)
12/08/2009 PM
10
VALÈNCIA
13/08/2009 AM
1
MADRID
13/08/2009 AM
1
GANDIA (VALÈNCIA)
13/08/2009 PM
4
CANALS (VALÈNCIA)
14/08/2009 AM
2
MADRID
14/08/2009 AM
2
ALACANT

INDIVIDUAL ADULT
GRUP
JUVENIL
INDIVIDUAL ADULT
FAMÍLIA
ADULT
FAMÍLIA
ADULT
GRUP
INFANTIL
PARELLA ADULT
GRUP
INFANTIL
GRUP
MAJORS
FAMÍLIA
ADULT
FAMÍLIA
MAJORS
FAMÍLIA
FAMÍLIA
GRUP

MAJORS
ADULT
ADULT

PARELLA
GRUP
FAMÍLIA
FAMÍLIA
FAMÍLIA
FAMÍLIA
FAMÍLIA
FAMÍLIA
FAMÍLIA
FAMÍLIA
FAMÍLIA
PARELLA
PARELLA

ADULT
ADULT
ADULT
INFANTIL
MIXT
ADULT
ADULT
ADULT
ADULT
MIXT
MIXT
ADULT
MAJORS

FAMÍLIA
MAJORS
FAMÍLIA
MIXT
GRUP
MAJORS
INDIVIDUAL ADULT
FAMÍLIA
MIXT
GRUP
ADULT
FAMÍLIA
MIXT
FAMÍLIA
ADULT
PARELLA ADULT
FAMÍLIA
ADULT
FAMÍLIA
MIXT
INDIVIDUAL ADULT
INDIVIDUAL ADULT
FAMÍLIA
MIXT
FAMÍLIA
ADULT
PARELLA ADULT

RECOMANACIÓ
RECOMANACIÓ
SÓN DE LA ZONA
CAUSUALITAT
CAUSUALITAT
SÓN DE LA ZONA
RECOMANACIÓ
PUBLICITAT
FREQÜENTEN LA
ZONA
CAUSUALITAT
RECOMANACIÓ
PUBLICITAT
RECOMANACIÓ
RECOMANACIÓ
RECOMANACIÓ
CAUSUALITAT
CAUSUALITAT
RECOMANACIÓ
CAUSUALITAT
RECOMANACIÓ

FREQÜENTEN LA
ZONA
RECOMANACIÓ
PUBLICITAT

RECOMANACIÓ
RECOMANACIÓ
CAUSUALITAT
CAUSUALITAT
CAUSUALITAT
RECOMANACIÓ
RECOMANACIÓ
CAUSUALITAT
RECOMANACIÓ
PUBLICITAT
PUBLICITAT
RECOMANACIÓ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
NO
NO
SÍ
SÍ
NO

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
NO
SÍ
SÍ
NO
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ

SÍ
SÍ

SÍ
NO
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
NO
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
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14/08/2009
14/08/2009
14/08/2009
17/08/2009
17/08/2009
17/08/2009
17/08/2009
18/08/2009
18/08/2009
19/08/2009
19/08/2009
19/08/2009
19/08/2009
19/08/2009
19/08/2009
20/08/2009

AM
PM
PM
AM
AM
AM
PM
AM
AM
AM
AM
PM
PM
PM
PM
AM

5
2
4
4
6
2
2
4
2
3
4
1
8
7
2
3

20/08/2009
20/08/2009
20/08/2009
20/08/2009
21/08/2009
21/08/2009
21/08/2009
21/08/2009

AM
PM
PM
PM
AM
AM
PM
PM

5
2
2
2
4
2
3
2

24/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
25/08/2009
25/08/2009
25/08/2009
25/08/2009
26/08/2009
26/08/2009
26/08/2009
26/08/2009
26/08/2009
26/08/2009
26/08/2009
26/08/2009
27/08/2009
27/08/2009

AM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
AM
AM
PM
PM
AM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
AM
AM

1
5
1
4
2
6
2
3
5
2
2
1
6
6
4
4
3
4
3
2
2

VALÈNCIA
BARCELONA I GANDIA
ÉNGUERA (VALÈNCIA)
ALACANT
VALÈNCIA I BULGÀRIA
MADRID
BARCELONA
GANDIA (VALÈNCIA)
GANDIA (VALÈNCIA)
GANDIA (VALÈNCIA)
VALÈNCIA
VALÈNCIA
BURGOS
VALÈNCIA
VALÈNCIA
LA POBLA LLARGA (VALÈNCIA)
SEGÒVIA
PETRER (ALACANT)
GANDIA (VALÈNCIA)
ALACANT
COCENTAINA (ALACANT)
VALÈNCIA
PALMA DE MALLORCA
TAVERNES DE LA VALLDIGNA (VALÈNCIA)
MADRID
SARAGOSSA
GANDIA (VALÈNCIA)
MADRID
DAIMÚS (VALÈNCIA)
MADRID
MADRID
VALÈNCIA I MADRID
SARAGOSSA
ALBACETE
VALÈNCIA
VALÈNCIA
MADRID
BURGOS
SEGÒVIA
ALGEMESÍ (VALÈNCIA)
GANDIA (VALÈNCIA)
BENIARJÓ (VALÈNCIA)
VALÈNCIA
MADRID
VALÈNCIA

FAMÍLIA
ADULT
PARELLA ADULT
FAMÍLIA
ADULT
FAMÍLIA
ADULT
GRUP
MIXT
PARELLA ADULT
PARELLA ADULT
GRUP
JUVENIL
FAMÍLIA
MIXT
FAMÍLIA
MIXT
FAMÍLIA
MIXT
INDIVIDUAL MAJORS
FAMÍLIA
ADULT
GRUP
ADULT
PARELLA ADULT
GRUP
MAJORS

CAUSUALITAT
RECOMANACIÓ
RECOMANACIÓ
RECOMANACIÓ
PUBLICITAT
RECOMANACIÓ
RECOMANACIÓ
REPETICIÓ
RECOMANACIÓ
SÓN DE LA ZONA
CAUSUALITAT
SÓN DE LA ZONA
RECOMANACIÓ
SÓN DE LA ZONA
SÓN DE LA ZONA
RECOMANACIÓ

NO
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
NO
SÍ
SÍ
NO
SÍ
SÍ

FAMÍLIA
PARELLA
PARELLA
PARELLA
GRUP
PARELLA
FAMÍLIA
FAMÍLIA

CAUSUALITAT

SÍ
SÍ

JUVENIL
ADULT
ADULT
MAJORS
MAJORS
ADULT
MIXT
MAJORS

INDIVIDUAL ADULT
GRUP
ADULT
INDIVIDUAL JUVENIL
FAMÍLIA
MIXT
PARELLA JUVENIL
FAMÍLIA
MIXT
PARELLA ADULT
INDIVIDUAL ADULT
FAMÍLIA
MIXT
PARELLA MAJORS
PARELLA JUVENIL
INDIVIDUAL MAJORS
GRUP
MIXT
GRUP
ADULT
PARELLA MAJORS
PARELLA MAJORS
FAMÍLIA
MIXT
FAMÍLIA
MIXT
FAMÍLIA
MIXT
PARELLA MAJORS
PARELLA ADULT

REPETICIÓ
RECOMANACIÓ
RECOMANACIÓ
RECOMANACIÓ
PUBLICITAT
RECOMANACIÓ
RECOMANACIÓ
CAUSUALITAT
SÓN DE LA ZONA
RECOMANACIÓ
RECOMANACIÓ
RECOMANACIÓ
PUBLICITAT
RECOMANACIÓ
SÓN DE LA ZONA
RECOMANACIÓ
RECOMANACIÓ
RECOMANACIÓ
RECOMANACIÓ
SÓN DE LA ZONA
CAUSUALITAT
SÓN DE LA ZONA
RECOMANACIÓ
RECOMANACIÓ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
NO SÍ
SÍ SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
NO SÍ
SÍ SÍ
SÍ SÍ
SÍ SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
NO
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
NO
NO
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
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27/08/2009 AM
27/08/2009 PM

5
3

MADRID
GANDIA (VALÈNCIA)

GRUP
FAMÍLIA

MIXT
MIXT

27/08/2009 PM

4

MADRID

FAMÍLIA

MAJORS

28/08/2009 AM

2

SARAGOSSA

FAMÍLIA

MAJORS

31/08/2009 PM
2
MIRAMAR (VALÈNCIA)
31/08/2009 PM
4
GANDIA (VALÈNCIA)
31/08/2009 PM
2
L'ALCÚDIA (VALÈNCIA)
TOTAL
333
RESUM DE VISITES NO CONCERTADES SETEMBRE DE 2009

PARELLA
FAMÍLIA
PARELLA

ADULT
MIXT
ADULT

01/09/2009
01/09/2009
01/09/2009
02/09/2009
02/09/2009
02/09/2009
02/09/2009
02/09/2009
03/09/2009
03/09/2009
03/09/2009
04/09/2009

AM
AM
AM
AM
AM
PM
PM
PM
AM
PM
PM
PM

1
2
3
2
7
1
5
7
5
6
3
1

GANDIA (VALÈNCIA)
REGNE UNIT
PARÍS
GANDIA (VALÈNCIA)
XERACO (VALÈNCIA)
MIRAMAR (VALÈNCIA)
GANDIA (VALÈNCIA)
XERACO (VALÈNCIA)
GANDIA (VALÈNCIA)
GANDIA (VALÈNCIA)
BARCELONA
VALÈNCIA

INDIVIDUAL MAJORS
PARELLA ADULTS
GRUP
ADULTS
FAMÍLIA
MIXT
FAMÍLIA
MIXT
INDIVIDUAL ADULTS
FAMÍLIA
ADULTS
GRUP
MAJORS
GRUP
MAJORS
GRUP
MIXT
FAMÍLIA
INFANTIL
INDIVIDUAL MAJORS

05/09/2009
05/09/2009
05/09/2009
07/09/2009
07/09/2009
07/09/2009
07/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
08/09/2009

AM
AM
AM
AM
AM
AM
PM
AM
AM
PM
PM

3
3
4
4
3
4
3
5
3
4
4

VALÈNCIA
GANDIA (VALÈNCIA)
VALÈNCIA
VALÈNCIA
GANDIA (VALÈNCIA)
GANDIA (VALÈNCIA)
VALÈNCIA
FRANÇA
GANDIA (VALÈNCIA)
GANDIA (VALÈNCIA)
BENIARJÓ (VALÈNCIA)

FAMÍLIA
FAMÍLIA
GRUP
GRUP
FAMÍLIA
PARELLA
FAMÍLIA
GRUP
FAMÍLIA
FAMÍLIA
FAMÍLIA

ADULTS
ADULTS
ADULTS
MAJORS
MIXT
ADULTS
MIXT
MAJORS
MIXT
MIXT
ADULTS

08/09/2009 PM

2

GANDIA (VALÈNCIA)

PARELLA

INFANTIL

TOTAL

85

RECOMANACIÓ
FREQÜENTEN LA
ZONA
FREQÜENTEN LA
ZONA
FREQÜENTEN LA
ZONA
RECOMANACIÓ
RECOMANACIÓ
CAUSUALITAT

SÍ
SÍ

SÍ
SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÓN DE LA ZONA
CAUSUALITAT
RECOMANACIÓ
RECOMANACIÓ
RECOMANACIÓ
SÓN DE LA ZONA
CAUSUALITAT
RECOMANACIÓ
RECOMANACIÓ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
NO
NO
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
NO
SÍ
NO
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ

SÍ

RECOMANACIÓ
FREQÜENTEN LA
ZONA
CAUSUALITAT
PUBLICITAT
CAUSUALITAT
CAUSUALITAT
CAUSUALITAT
RECOMANACIÓ
RECOMANACIÓ
CAUSUALITAT
CASUALITAT
CASUALITAT
FREQÜENTEN LA
ZONA
FREQÜENTEN LA
ZONA

SÍ SÍ
NO SÍ
SÍ SÍ
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9.9. SERVEI D’AVALUACIÓ, PLANIFICACIÓ I QUALITAT DE LA UPV
El Servei dʼAvaluació, Planificació i Qualitat és lʼencarregat de:

·

Proporcionar assistència i assessorament a lʼequip rectoral, i instàncies que
aquest assenyale, des del rigor dʼuna base de coneixement sustentada en la
formació, lʼestudi i la investigació.

· Proveir els instruments necessaris i coordinar tots els esforços que es realitzen en matèria de qualitat.

· Prestar el suport tècnic i logístic a qualssevol de les unitats que pertanyen a
aquesta Universitat en les activitats de millora de la qualitat de les seues operacions i serveis.

·

Ser generador de coneixement, i promocionar la formació i la utilització de
mètodes i instruments per a la millora de la qualitat.

· Divulgar resultats i informació de la realitat universitària a la Universitat Politècnica de València i a la societat en general.

9.9.1. Informació i informes
9.9.1.1.Elaboració d’estudis, informes i estadístiques
· Elaboració dʼestadístiques oficials: INE, MEC/CCU, Ajuntament de València.
· Elaboració dʼinformes de resultats acadèmics de les titulacions oficials UPV.
· Elaboració dʼinformes de prospectiva sobre diversos paràmetres de lʼalumnat.

· Elaboració dʼinformes de seguiment dels indicadors dels contractes programa
dels centres i instituts dʼinvestigació.

·

Elaboració dʼinformes dels indicadors dels cursos de formació contínua del
personal dʼadministració i serveis (UFASU).

9.9.1.2. Sistema d’Informació de la UPV. Mediterrània
Col·laboració en el manteniment i disseny dʼinformes del Sistema dʼInformació
de la UPV, Mediterrània, segons directrius marcades per la Gerència i el Servei
de Gestió Econòmica de la UPV.

9.9.1.3. Gestió tècnica del Pla d’Ordenació Docent (POD) de la UPV
Labors tècniques necessàries per al bon desenvolupament del POD de la Universitat, tant organitzativament com dʼinstruments/aplicacions utilitzats segons
directrius marcades pel Vicerectorat de Professorat i Ordenació Acadèmica.
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9.9.1.4.Gestió tècnica dels plans d’estudis dels màsters universitaris de la UPV (54) segons directrius de l’Àrea d’Estudis i Ordenació de Títols
· Suport tècnic en la modelització dels plans dʼestudi dels màsters universitaris
segons el Reial Decret 1393/2007.

· Gravació dels plans dʼestudis dels màsters universitaris en les bases de dades
corporatives de la UPV.

· Relació dʼassignatures a oferir en la matrícula dels màsters universitaris.
· Gestió dʼincidències relacionades amb els plans dʼestudi i oferta dʼassignatures en la matrícula.

9.9.2. Programes interns i externs relacionats amb la qualitat
9.9.2.1.Coordinació de projectes externs
· VERIFICA
En el Reial Decret 1393/2007 es recull que lʼANECA ha dʼestablir els procediments, els protocols i guies per a verificar els títols oficials i que aquesta ha dʼavaluar les propostes dels plans dʼestudi, dʼacord amb els dits protocols i guies
de verificació. En aquest marc sʼha prestat suport al Vicerectorat dʼEstudis i Convergència Europea i a lʼÀrea dʼEstudis i Ordenació de Títols en el disseny i implantació de nous títols de grau i màster.

· AUDIT
Aquest programa pretén orientar el disseny del Sistema de Gestió Interna de
Qualitat que integre les activitats relacionades amb la garantia de qualitat dels
ensenyaments. En col·laboració amb el Vicerectorat de Qualitat i Avaluació de
lʼActivitat Acadèmica sʼha elaborat del Manual del Sistema de Garantia de Qualitat dels Títols Oficials de la UPV.

9.9.2.2. Coordinació de projectes interns
· Programa PEGASUS (programa de millora en la gestió de lʼadministració i els
serveis universitaris) de la Universitat Politècnica de València impulsat des de
la Gerència.
Les accions portades a cap al llarg del curs 2008-2009 han sigut:

· Seguiment dels processos definits en les unitats de gestió (serveis, centres, departaments) participants en cursos anteriors.

·

Identificació i definició dels processos clau de 8 noves unitats. Elaboració de manuals de processos.

· Elaboració de les cartes de servei corresponents. Certificat de cartes de
servei de set unitats (Centre de Formació Permanent, Servei Integrat
dʼOcupació, Àrea dʼInformació, Biblioteca General, Vicerectorat dʼEs-
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ports, Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral i el Servei dʼAlumnat)
per AENOR, segons la norma UNE 93200. Prèviament, aquestes unitats es van sotmetre a un procés dʼauditoria interna de qualitat.

· Formulació i medició dʼindicadors dʼactivitat.
· Captació de lʼopinió dels usuaris respecte dels serveis de gestió, suport
a la docència i la I+D+i a la UPV. Disseny dʼenquestes dirigides a la comunitat universitària, a càrrecs i persones amb alguna responsabilitat
directiva i a usuaris externs a algunes de les unitats de gestió. Els resultats reflecteixen un alt nivell de satisfacció.

· Establiment de plans de millora (almenys un per cada unitat de gestió)
amb lʼobjecte de millorar els atributs que obtingueren una valoració més
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baixa en lʼenquesta de satisfacció. Seguiment dels 34 plans aprovats
dels 51 presentats. En lʼactualitat 3 dʼaquests plans de millora es troben
conclosos.
Les unitats de gestió que participen en el programa són les següents:
UNITATS PEGASUS

· Unitats dʼAdministració i Gestió (34)
· Àrea de Biblioteca i Documentació Científica.
· Àrea dʼEditorial UPV.
· Àrea de Gestió Cultural
· Àrea dʼInformació.
· Àrea dʼInstitut Idees per a la Creació i Desenvolupament dʼEmpreses
IDEES.

· Àrea de Medi Ambient.
· Àrea de Promoció i Normalització Lingüística.
· Àrea de Ràdio i TV UPV.
· ASIC Aplicacions.
· ASIC Sistemes i Xarxes de Comunicació.
· Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de
Tecnologia.

· Centre de Formació Permanent.
· Centre dʼInformació Arquitectònica.
· Escola dʼEstiu.
· Gabinet de Relació amb els Mèdia.
· Institut de Ciències de lʼEducació.
· Oficina dʼAcció Internacional. Oficina

de Programes Internacionals

dʼIntercanvi.

· Secretaria General.
· Servei dʼAlumnat.
· Servei dʼAssumptes Generals.
· Servei de Contractació.
· Servei dʼAvaluació, Planificació i Qualitat.
· Servei de Finançament i Pressupost.
· Servei de Fiscalització.
· Servei de Gestió Econòmica.
· Servei dʼInfraestructures.
· Servei de Manteniment.
· Servei de Microscòpia.
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· Servei de Recursos Humans.
· Servei Integrat dʼOcupació.
· Servei Integrat de Prevenció en Riscos Laborals.
· Servei Jurídic.
· Vicerectorat dʼEsports.
Escoles i facultats: administració, personal informàtic, pràctiques en empresa,
intercanvi acadèmic, personal tècnic de laboratori i consergeria.
Departaments: administració i personal tècnic de laboratori de suport a la docència i la investigació.

· Gestió del Sistema de Suggeriments, Queixes i Felicitacions (SQF). Els
usuaris dels serveis prestats per les unitats Pegasus tenen la possibilitat de comunicar els suggeriments, queixes o felicitacions que estimen oportunes relacionades amb els serveis rebuts. Les comunicacions
trameses el 2008 i fins a juliol de 2009 han sigut:

TIPUS DE COMUNICACIÓ
SUGGERIMENT
QUEIXA
FELICITACIÓ
No escau
TOTAL

USUARI
ALUMNE
PAS
PDI
EXTERN

2008/2009
115
14%
356
44%
125
16%
205
26%
801

2008/2009
45%
17%
18%
20%

Les unitats Pegasus receptores de comunicacions SQF han sigut 29, i
el temps mitjà de resposta dʼaquestes de 7 dies hàbils. Els suggeriments que han significat una millora a la unitat sʼhan difòs a través del
web <www.pegasus.upv.es>.

· Gestió, junt amb lʼASIC, del projecte dʼadministració electrònica, e-UPVGestió. Aquest és un projecte per a incorporar al màxim la potencialitat
de les noves tecnologies TIC al desenvolupament de la gestió a la UPV,
desplegat com un Pla de Millora del Programa PEGASUS, de caràcter
transversal a tota lʼorganització. Objectius: Millorar la qualitat de lʼAd-
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ministració i els serveis gestionats per la UPV, elevar la satisfacció dels
usuaris; assolir un nivell de referència en la utilització de les tecnologies
TIC per a la gestió universitària, com correspon a una universitat tecnològica; contribuir a una gestió més respectuosa amb el medi ambient
en el nostre àmbit competencial; complir la Llei 11/2007 dʼaccés electrònic dels ciutadans als serveis públics i millorar lʼeficiència de la gestió a la UPV.

· Plans estratègics:
· Suport tècnic en el seguiment a la Comissió del Pla Estratègic UPV
2007-2014. Seguiment de plans, indicadors, butlletins…

·

Pla Estratègic de la Facultat de Belles Arts. Elaboració de lʼanàlisi
DAFO.

· Pla Estratègic de Relacions Institucionals. Elaboració de lʼanàlisi DAFOCAME i definició dels objectius i línies estratègiques.

· Implementació del Model EFQM (European Foundation for Quality Management) en diversos serveis universitaris.
El Club Excel·lència en Gestió junt amb AENOR i lʼANECA atorgaren els Segells dʼExcel·lència Europea a 3 unitats de gestió, dʼacord amb la puntuació obtinguda en lʼavaluació realitzada:

·

Segell dʼExcel·lència Europea 300+, al Servei dʼAvaluació, Planificació
i Qualitat

·

Segell dʼExcel·lència Europea 400+, al Centre de Formació Permanent
i al Servei Integrat dʼOcupació

484 SERVEIS

·

Realització de lʼAutoavaluació EFQM del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació

· Sistema de Gestió de lʼAccessibilitat Global de la UPV.
Col·laboració amb el Vicerectorat dʼAssumptes Socials i Cooperació en el disseny, gestió i certificació del sistema. Aquest projecte va tenir la col·laboració
de lʼIMSERSO, Fundació ONCE i Universitat Politècnica de Valencia. Finalment, es va obtenir a principi dʼany el certificat segons la norma UNE 1700012:2007: Accessibilitat universal, part 2: sistema de gestió de lʼaccessibilitat,
dels serveis universitaris següents: la Biblioteca General i el Servei Integrat
dʼOcupació (SIO). Dʼaquesta manera la UPV passà a ser la primera universitat espanyola a obtenir aquest certificat.

9.9.3. Altres accions
9.9.3.1. Formació
· Formació per al personal dʼadministració i serveis de la Universitat Politècnica
de València a través de lʼUFASU:

· Curs dʼIntroducció a la Gestió de la Qualitat: formació interna PAS (12
hores, 25 alumnes, juny de 2009) i formació promoció interna models
de Belles Arts (3 hores, 10 alumnes, juliol de 2009).

· Curs de Gestió per Processos i Cartes de Servei: formació interna PAS
(16 hores, 24 alumnes, juny de 2009).

· Curs sobre el Pla Estratègic UPV 2007-2014. Impartició dʼuna hora en
cadascun dels cursos que ofereix lʼUFASU, més 4 hores per a la promoció interna de la Biblioteca General.

9.9.3.2. Representació de la UPV en fòrums externs
· Trobades sobre Qualitat en lʼEducació Superior 2008. ANECA. X Fòrum Almagro. Sistemes dʼinformació dels ensenyaments en el marc de la garantia
de qualitat. Almagro 9 i 10 dʼoctubre de 2008.

· II Jornades dʼExcel·lència en la Gestió. Satisfacció dels usuaris sobre la qualitat dels serveis prestats per les unitats administratives i de gestió de la Universitat Politècnica de València. Cadis 13-14 de novembre de 2008.

· Ponència en la jornada organitzada per AENOR sobre la implantació de cartes de servei. Juliol de 2009.
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9.10. ÀREA DE PROMOCIÓ I NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
9.10.1. Secció de Dinamització Lingüística
En aquest apartat sʼinclouen les activitats relacionades amb la promoció del valencià en tots els campus de la UPV.

9.10.1.1. Convocatòries d’ajudes per a la promoció lingüística del curs 2008-09
Es realitzen diverses convocatòries dʼajudes per a la promoció en valencià en
tots els àmbits de la vida acadèmica:

· Elaboració de manuals universitaris en valencià: 16
· Adquisició de bibliografia en valencià: 9
· Realització dʼactivitats de promoció: 5
· Realització de projectes de fi de carrera: 58
· Realització de treballs dʼinvestigació: 3
· Noves produccions audiovisuals: 3
· Impartició dʼassignatures per primera vegada en valencià: 7
Equivalent a les beques anteriors, sʼhan sol·licitat 16 estudiants a Servipoli, per
a col·laborar en les activitats de lʼÀrea de Promoció i Normalització Lingüística.
Dʼaquests, 5 han col·laborat en Dinamització Lingüística, i 7 més en el taller de
la UPV a les Trobades dʼEscoles en Valencià.

9.10.1.2. Activitats sociolingüístiques i culturals
· Cinema en valencià, del 27 de gener al 30 de juny de 2009 (a Gandia des de
lʼoctubre de 2008), amb un total de 33 pel·lícules (en versió original, doblades
i subtitulades): 17 a València, 7 a Alcoi i 9 a Gandia. En col·laboració, en el cas
de Gandia i Alcoi, amb altres institucions.

·

Taller de la UPV a les Trobades dʼEscoles en Valencià, que organitza anualment lʼassociació Escola Valenciana, del 4 dʼabril al 6 de juny. En el taller es
va realitzar un tangram, i el tema era la “Llei de les 3 R” (reduir, reutilitzar i reciclar). A més dels tangrams, es construïren zoòtrops (com a precursors del cinema) i planisfèrics. Hi participaren, al taller de la UPV, aproximadament, 7.000
xiquets.

· Setmana 25 dʼAbril per la Llengua, del 4 al 8 de maig en tots els campus, amb
concerts (amb VerdCel, Sènior i El Cor Brutal, La Gossa Sorda, The Skafeinats
i Gàtaca), les actuacions dins de Músics a lʼÀgora (amb Soul Atac i Aljub), la
presentació de lʼobra guanyadora del I Premi Carles Salvador de poesia en
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valencià (amb lʼactuació de Clara Andrés), teatre (Xavi Castillo), les degustacions de menjars i begudes típiques (van estar dedicades a la Safor i en les
quals es van repartir 2.500 de menjar i 1.250 de beguda a Vera i 600 de menjar i 300 de beguda a Alcoi), cinema, contacontes, exposicions, lectura col·lectiva i cercavila, i diversos actes relacionats amb Raimon.

· Actes al voltant dels 50 anys de la cançó “Al vent”, de Raimon, en col·laboració amb lʼÀrea de Gestió Cultural del Vicerectorat de Cultura: exposició «Raimon a la UPV. 50 anys dʼ”Al vent”» (amb quadres, fotos, cartells, llibres, discos,
articles, panells amb cançons, etc.) –des del 7 de maig fins al 23 de juny–; catàleg de lʼexposició (amb articles de col·laboradors importants (Joan Fuster,
Salvador Espriu, Enric Gispert, Álvaro Cunqueiro, José Luis L. Aranguren, Manuel Vázquez Montalbán, Nèstor Lujan, Joan Oliver, Robert Archer, Eduardo
Galeano, Manuel Vicent, Marc Legras, Antoni Furió, Carles Gámez, Joan Francesc Mira, Mirta Nuñez, Vicent Sanchis i Josep Palomero); concert a la sala
Nexus (amb la sala plena i una demanda molt superior); edició del disc Gràcies, Raimon amb 21 cançons de Raimon interpretades per diversos artistes
(Ai Ai Ai, Àlvar Carpi, Coral Sant Jordi, Dyango, El Cau del Llop, Ester Formosa, Gonçal Palop, Joan Manuel Serrat, Josep Carreras, La Gossa Sorda,
Lluís Miquel, Manel Camp, Marina Rossell, Màrius Asensi, Miquel Gil, Moncho,
Òscar Briz, Pau Alabajos, Pep Gimeno Botifarra, Rafa Xambó, Rapsodes, Toti
Soler i VerdCel) i reedició del llibre Raimon, de Joan Fuster; reedició del llibre
Dʼaquest viure insistent, de Raimon. A més , el disc esmentat es reparteix a la
comunitat universitària.

· I Premi Carles Salvador de poesia en valencià, amb un èxit important, quant a
la difusió i el nombre dʼobres presentades (41). Lʼacte de presentació de lʼobra guanyadora (Refugi incòlume, dʼEduard Marco), juntament amb la corresponent al VI Premio César Simón (El azul de los lápices, de Rafael Correcher),
va tenir lloc durant la Setmana 25 dʼAbril per la Llengua, esmentada anteriorment.

· Cinquè Concurs Universitari de Narrativa en Valencià Sambori: 13 obres presentades a la UPV (dʼun total de 87). El segon premi es va atorgar a un alumne
de la UPV (Xavier Adam, de lʼETSA).

· Col·laboració en el IV Festival de Cinema en Valencià Inquiet. A més, els estudiants de la UPV van presentar 10 obres a la Secció A Corre-cuita, i van obtenir el 2n i 3r premis.

· Organització, conjuntament amb altres institucions i entitats, de la XIV Jornada
de Sociolingüística dʼAlcoi, sobre dos temes: “La transmissió intergeneracional del valencià” i “La integració lingüística de la immigració”, el 4 dʼabril, al
campus dʼAlcoi. La Jornada va comptar amb diversos ponents i representants
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del món acadèmic: Brauli Montoya (Institut dʼEstudis Catalans i Universitat
dʼAlacant), Ernest Querol (Universitat Oberta de Catalunya), Joan-Albert Villaverde (Universitat de les Illes Balears), Rafael Castelló (Universitat de València), Empar Morelló (observadora i investigadora de la integració lingüística
dels nouvinguts), Dariana Groza (Federació Escola Valenciana), Jaume Fullana (FEV), Vicent Moreno (FEV), Pere Mayans (Generalitat de Catalunya),
Honorat Ros (Acadèmia Valenciana de la Llengua), Ferran Suay (Universitat
de València), i amb lʼactivitat ludicoreflexiva “Especial Pot de Plom”, amb Xavi
Castillo. Hi van assistir 98 persones.

· Organització i difusió dels concerts de música en valencià en directe, en col·laboració amb la Universitat de València i el suport de lʼAcadèmia Valenciana de
la Llengua, als mesos de novembre i desembre de 2008, i febrer i març de
2009. Es van realitzar quatre concerts, amb dos grups en cadascun dʼells:
Amanida Peiot, Amazoni, Inòpia, Kitsch, Bielorússia, Raydibaum, Mugroman
i The Gruixutʼs.

· Organització dels concerts del Circuit de Música en Valencià So de Sons, en
col·laboració amb el Col·lectiu Ovidi Montllor de Músics i Cantants en Valencià (COM): quatre concerts als diversos campus, amb els grups Arthur Caravan, Quamlibet i VerdCel.

· Col·laboració en la tercera campanya “Llegir en valencià. LʼAlqueria Blanca”,
que organitza la Fundació Bromera per al Foment per a la Lectura en Valencià, des del 14 de juny fins al 26 de juliol, amb 13 llibres relacionats amb la sèrie
LʼAlqueria Blanca i les fitxes corresponents.

· Col·laboració amb la Plataforma dʼEstudiants del Campus de Gandia per a la
realització de projectes de caràcter lúdic, gràcies a una ajuda concedida per
lʼAPNL.

· Difusió entre els membres del campus dʼAlcoi de la UPV de les activitats (teatre, música...) que sʼorganitzen a la ciutat dʼAlcoi.

· Col·laboració en concerts que es realitzen a Alcoi (per exemple, del Tirant de
Cançó), mitjançant la distribució dʼun determinat nombre dʼentrades gratuïtes
entre els membres de la comunitat universitària.

· EL COM va atorgar un premi a la UPV i la UV de reconeixement a la labor de
promoció de la música en valencià, el qual es va lliurar en lʼacte dels IV Premis Ovidi Montllor a la Música en Valencià, al juny de 2009.

9.10.1.3. Organització i participació en jornades i seminaris
Participació en les Jornades de Benvinguda dels alumnes de nou ingrés als
campus de Gandia i dʼAlcoi.
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9.10.1.4. Campanyes i activitats de promoció del valencià
· Campanya dʼIncentivació de la Docència en Valencià: Universitat en Valencià. Iniciativa de les cinc universitats públiques valencianes, a la UPV es
desenvolupa als campus de Vera, Gandia i Alcoi durant els mesos de juliol,
setembre i octubre. Lʼobjectiu és incentivar la matrícula en valencià i oferir
informació de les activitats de lʼAPNL (amb el calendari del curs acadèmic
als sobres de matrícula i la cartellística tradicional). Finalment es reparteixen obsequis als estudiants que han demanat docència en valencià (bosses de bandolera, carpetes, bolígrafs...) i diversos vocabularis per
titulacions. En la campanya van participar aproximadament 1.500 alumnes.

· Campanya “Nosaltres tʼajudem”, en dues edicions (setembre i gener), amb
la difusió, per mitjà dʼun targetó informatiu (al PDI, PAS, etc.) i altres mitjans (web de la UPV, web de lʼAPNL, tauler dʼanuncis, correu electrònic,
RTV de la UPV, etc.) de les convocatòries dʼajudes i els serveis que ofereix
lʼAPNL.

·

Col·laboració en el calendari de 2009 de les universitats valencianes, dedicat a les torres de guaita, amb el subtítol “Del territori de la defensa a la
defensa del territori. Les torres de la costa del Regne de València (segles
XVI-XVII)”.

· Campanya “Bon dia”, amb lʼobjectiu de promoure lʼús del valencià. Aquest
curs acadèmic sʼha lligat amb lʼús de la bicicleta, amb el lema “El valencià,
com la bicicleta: saludable, sostenible i de futur”. Amb aquest motiu es van
repartir 1.000 cascos de bicicleta als membres de la comunitat universitària de tots els campus. A més, es realitzà un espot per a la RTV de la UPV
i la web.

·

Elaboració i difusió del tríptic Matriculaʼt en les assignatures de Valencià
Tècnic, inclòs en els sobres de matrícula del curs 2009-2010, per tal dʼincentivar la matriculació en aquest tipus dʼassignatures de lliure elecció i
optatives que imparteix el Departament de Lingüística Aplicada.

·

Celebració del 9 dʼOctubre amb una mocadorada, amb mostres de dolços
i informació cultural sobre aquesta data històrica per als valencians.

· 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
materials de suport i obres variades: Diccionari ortogràfic i de pronunciació
del valencià, Gramàtica normativa valenciana –ambdues obres de lʼAcadèmia Valenciana de la Llengua–, El rei conqueridor. Jaume I: entre la història i la llegenda dʼAntoni Furió, Casa de misericòrdia de Joan Margarit,
Guia de drets lingüístics, Què faig si...? i el DVD Fonet. Pràctiques dʼexpressió oral) i b) professorat que imparteix actualment alguna assignatura,
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teòrica o pràctica, en valencià (al qual se 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 dʼadreces electròniques
per a accedir a obres terminològiques en línia o en PDF).

·

Campanya de suport a lʼadministració en valencià, mitjançant lʼenviament
al personal responsable dels serveis, àrees, seccions, negociats, etc.: 170
exemplars dʼobres bàsiques per a la labor administrativa diària: el Manual
de documents i llenguatge administratius, de les universitats valencianes;
el Diccionari pràctic dʼús del valencià i el Diccionari escolar valencià-castellà, castellà-valencià, ambdues de lʼEditorial Bromera.

·

Al campus de Gandia sʼha desenvolupat la campanya A Gandia docència
en valencià, perquè ells volen, perquè tu vols, al gener de 2009, adreçada
al PDI de les diferents titulacions, per promoure la docència en valencià.

· Suport a la cafeteria del campus de Gandia, amb la traducció dels menús.
· Diversos enviaments externs per a activitats de promoció (diverses peticions de material concedides: Olimpíada de Literatura, material a col·legis
i instituts dels tallers organitzats per lʼAPNL a les Trobades dʼEscoles en Valencià, Olimpíada de Matemàtica, etc.)

9.10.1.5. Difusió de materials a la comunitat universitària
· Revista científica Mètode, per a departaments i instituts dʼinvestigació.
· Programes de la JQCV en paper i CD, a lʼAPNL, especialment als centres dʼautoaprenentatge de valencià.

· Carpetes i altres materials de promoció.
· Gripau, per als estudiants dʼensenyament 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 lʼEscola Infantil de la UPV: 210 llibres –10 lots complets– un per a cada classe, de la col·lecció “La rata Marieta”, de Tàndem Edicions.

9.10.1.6. 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 en el programa
Politécnica, tal cual i notícies en els informatius de la ràdio, de les activitats de
la UPV relacionades amb la promoció del valencià.

·

Realització i emissió de reportatges sobre diferents esdeveniments de promoció lingüística organitzats per lʼAPNL.
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·

Difusió dʼespots en TV de la campanya Bon dia, Cinema en valencià i Matriculaʼt en valencià.

· Difusió dels microprogrames en TV Cinc minuts de ciència, lʼobjectiu del qual
és la difusió de la terminologia en valencià i la divulgació científica.

· Emissió del programa de ràdio setmanal El magazín de lʼÀrea (amb notícies,
entrevistes, música i agenda).

·

Emissió del programa de ràdio propi Lʼhora incerta, de música en valencià
(amb audicions, entrevistes a cantants i grups, agenda, recomanacions dels
oients, etc.).

·

Emissió del programa setmanal de ràdio Plèiades, produït per la Secció de
Formació Lingüística de lʼAPNL (vegeu-ne més informació dins de lʼapartat
de Formació).

· Assessorament lingüístic i traducció de notícies dels programes de ràdio i televisió.

9.10.1.7. Activitats relacionades amb la Xarxa Vives d’Universitats (XVU)
· Participació en el Seminari sobre Eines 2.0 per als Serveis Lingüístics, organitzat per la Universitat Jaume I, dins de les activitats de formació de la Xarxa
Vives dʼUniversitats.

· Participació, amb un equip representant de la UPV, en la V Lliga de Debat
Universitari de la Xarxa Vives dʼUniversitats, del 25 al 28 de març de 2009
a la Universitat dʼAlacant. Enguany el tema ha sigut el següent: “La globalització aporta millores substancials en la qualitat de vida de les persones?”.

· Gestió, actualització i difusió del portal www.llengua.info i altres activitats relacionades amb la promoció de la llengua, a través de la Comissió Tècnica de
Llengua (proposta de fullet per les fires internacionals, vocabularis de terminologia...).

· Concurs Unificcions de creació literària en català per a universitaris de la Xarxa
Vives dʼUniversitats.

· Difusió de les activitats de la XVU:

publicació NEU (ʻNovetats Editorials Uni-

versitàriesʼ) impresa i en la versió electrònica (NEU-e), Guia de cursos dʼestiu, etc.

9.10.1.8. Estudi de les dades sociolingüístiques
· Nivell de coneixements de valencià, per mitjà de la pregunta corresponent en
la matriculació dels estudiants.

·

Estudi sobre els usos lingüístics a les universitats valencianes, per acord
entre totes les universitats públiques valencianes i lʼAcadèmia Valenciana
de la Llengua. Sʼhan realitzat lʼestudi del treball de camp, general i parti-
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cular per universitats, a tots els col·lectius (PAS, PDI i estudiants); entrevistes; grups triangulars de discussió i enquestes sobre els usos administratius.

9.10.2. Secció de Formació Lingüística
Aquesta secció continua afrontant nous reptes en formació lingüística, alhora
que desenvolupa la seua principal comesa: posar a lʼabast dels membres de la
comunitat universitària tots els mitjans necessaris perquè adquirisquen o perfeccionen lʼús de la llengua, per tal dʼusar-la en les relacions acadèmiques, administratives i interpersonals.
Aquest curs, com els anteriors, sʼha orientat a atendre les necessitats lingüístiques dels diferents col·lectius de la Universitat, per mitjà de lʼespecialització
i la flexibilització de lʼoferta. Sʼhan realitzat cursos semipresencials de llengua,
cursos dʼatenció personalitzada per al PDI, cursos específics per al PAS i el
PDI, i sʼha atés, assessorat i orientat els usuaris dels centres dʼautoaprenentatge.

9.10.2.1. Cursos generals
Aquest any acadèmic, sʼhan impartit 15 cursos de llengua general, per quadrimestres, amb la intenció que una persona puga superar dos nivells en un
mateix curs. Aquests cursos sʼhan repartit de la manera següent: 11 a València, 2 a Alcoi i 2 a Gandia. Tal com sʼha fet els últims anys, sʼha combinat lʼhorari 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.
Sʼhan fet tres convocatòries dʼexàmens (setembre de 2008, gener de 2009 i
juny de 2009). La superació dʼaquestes proves permet obtenir un certificat de
llengua, que es pot aportar com a mèrit en les contractacions, les oposicions
i els concursos de trasllat dins de la UPV. Les universitats valencianes han
signat un conveni dʼhomologació dels títols i reconeixen 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 lʼaccés a la funció públlica
en aquestes administracions, fet que ha facilitat que molts llicenciats i diplo-

492 SERVEIS

mats 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 dʼaprofitament.
El preu dels cursos ha sigut de 20 euros, que sʼhan tornat mitjançant un val, per
la mateixa quantitat, a aquelles persones que han obtingut el certificat dʼassistència (80% de les hores presencials+25 hores al CAV). Aquest val només es
podia canviar per llibres en valencià.
Evolució del nombre de cursos de llengua general per nivell
La taula següent mostra lʼevolució del nombre de cursos de llengua per nivell des
del curs 2002-2003.

CURS
C. Orals
Elemental
Intermedi B2
Mitjà
Superior
Total

02/03
2
2
8
4
16

03/04
3
2
8
4
17

04/05
2
2
6
4
14

05/06
2
2
6
4
14

06/07
2
2
6
4
14

07/08
2
3
6
3
14

08/09
2
2
1
6
4
15

Cal destacar la introducció dʼun nou nivell respecte als anys anteriors: lʼintermedi (B2). Amb aquest nou nivell sʼinicia lʼadaptació dels cursos al Marc Europeu de Llengües.

9.10.2.2. Tutories de valencià
Modalitat dirigida únicament al PDI, col·lectiu que, a causa del seu horari, no
pot assistir regularment als cursos generals.
El seguiment és més personalitzat que en lʼautoaprenentatge lliure. Les tutories
es concerten amb lʼassessor i sʼestableixen en funció de la disponibilitat dʼhoraris
del Centre i de la persona interessada.
Són cursos anuals que combinen lʼaprenentatge presencial (sessions de mitja
hora setmanal de seguiment del treball individual de lʼalumne ) amb lʼautoaprenentatge, a través del material autocorrectiu.
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NOMBRE D’ALUMNES DELS CURSOS D’ATENCIÓ PERSONALITZADA EN LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL
PDI PER CENTRES
CENTRE
EPS d'Alcoi
EPS de Gandia
ETS d'Arquitectura
ETS d'Eng. Geodèsica Cartogràfica i Topogràfica
ETS d'Agrònoms
ETS d'Eng. de Camins, Canals i Ports
ETS d'Enginyers de Telecomunicació
ETS d'Enginyers Industrials
ETSE de Disseny
ETS de Gestió en l'Edificació
ETS d'Informàtica Aplicada
ETS del Medi Rural i Enologia
Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
ETS d'Enginyeria del Disseny
Facultat de Belles Arts
Facultat d'Informàtica
Centres adscrits
TOTAL

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009
3
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
3
3
3
2
4
1
20
6
6
16

El nombre de tutories sʼha triplicat respecte dels dos últims 2 anys, la qual cosa
demostra el creixent interés dʼaquest col·lectiu de conéixer la llengua .
Nombre dʼalumnes inscrits en la convocatòria específica del PDI per nivell
i per campus

NIVELL
Oral
Elemental
Mitjà
Superior
TOTAL

VERA
1
3
7
5
16

ALCOI
0
0
0
0
0

GANDIA
0
0
0
0
0

TOTAL
1
3
7
5
16

Nombre dʼalumnes inscrits per nivell i per estament (PAS, PDI i estudiants)
La taula següent mostra el nombre dʼalumnes inscrits en els cursos de valencià
per nivells i per col·lectiu (PAS, PDI i alumnes) durant els tres últims cursos acadèmics.
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2006-2007
ALUMNES INSCRITS
C. Orals
Elemental
Intermedi B2
Mitjà
Superior
Total

PAS
18
39
0
124
66
247

PDI 3
6
17
0
40
47
110

EST TOTAL
63
87
41
97
0
0
260 424
73 186
437 794

2007-2008
PAS
8
15
0
61
29
113

PDI 1
3
4
0
19
10
36

2008-2009

EST 2 TOTAL PAS
34
45
14
46
65
14
0
0
38
204 284 63
71 110 25
355 504 154

PDI 1
3
5
0
16
10
34

EST 2 TOTAL
57
74
46
65
0
38
329 408
150 185
582 770

Igual que lʼany passat, aquests cursos sʼhan impartit en modalitat semipresencial, 55 hores de classe i 25 dʼassistència als centres dʼautoaprenentatge. Els
cursos dels nivells elemental, mitjà i superior han sigut impartits per personal extern en algun dels dos quadrimestres.
Evolució del nombre de persones inscrites en els cursos generals de valencià des de 1991-1992

91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09
60 167 328 406 474 522 480 633 441 470 592 563 671 651 588 794 504 770

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 lʼAPNL 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
2008-2009
CURSOS
Oral
Elemental
Mitjà
Superior
TOTAL

PRESENTATS
11
8
95
26
140

APTES
11
8
53
16
88

%
100
100
56
62
63

NO APTES
0
0
42
10
52

TOTAL
0
0
44
38
37
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Nombre de persones aptes segons el tipus dʼaprenentatge triat
2008-2009
TIPUS D’APRENENTATGE
Tutories
Cursos
CAV
Títol equivalent
Valencià Tècnic
Total

PRESENTATS
0
100
25
10
5
140

APTES
0
60
18
6
4
88

%
0
60
72
60
80
63

NO APTES
0
40
7
4
1
52

TOTAL
0
40
28
40
20
37

NO APTES
3
7
1
43
15
69

TOTAL
21
39
6
51
41
40

SEGON QUADRIMESTRE
2008-2009
CURS
C. Orals
Elemental
Intermedi B2
Mitjà
Superior
Total

PRESENTATS
14
18
17
85
37
171

APTES
11
11
16
42
22
102

%
79
61
94
49
59
60

Nombre de persones aptes segons el tipus dʼaprenentatge triat
2008-2009
TIPUS D’APRENENTATGE
Tutories
Cursos
Títol Equivalent
Valencià Tècnic
CAV
Total

PRESENTATS
6
116
28
3
18
171

APTES
4
71
16
2
9
102

%
67
61
57
67
50
60

NO APTES
2
45
12
1
9
69

TOTAL
33
39
43
33
50
40

NO APTES
3
7
1
85
25
121

TOTAL
12
27
6
47
40
39

TOTAL CURS

2008-2009
CURS
C. Orals
Elemental
Intermedi B2
Mitjà
Superior
Total

PRESENTATS
25
26
17
180
63
311

APTES
22
19
16
95
38
190

%
88
73
94
53
60
61
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Nombre de persones aptes segons el tipus dʼaprenentatge triat
2008-2009
TIPUS D’APRENENTATGE
Tutories
Cursos
Títol Equivalent
Valencià Tècnic
CAV
Total

PRESENTATS
6
216
53
8
28
311

APTES
4
131
34
6
15
190

%
67
61
64
75
54
61

NO APTES
2
85
19
2
13
121

TOTAL
33
39
36
25
46
39

Com es pot veure en la taula, els resultats de les diferents opcions dʼaprenentatge de llengua (tutories, cursos i autoaprenentatge) 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 20082009 amb els resultats dels cursos anteriors.

2006-2007
CURS
C. Orals
Elemental
Intermedi B2
Mitjà
Superior
Total

P
18
39
150
67
274

A
%
NA
%
P
18 100
0
0
15
27 69,23 12 30,77 29
72
48
78
52 121
48 71,6 19 28,4 49
165 60,2 109 39,8 214

2007-2008
A
15
21
51
28
115

%
NA
%
P
100
0
0
25
72,42 8 27,58 26
17
41,15 70 57,85 180
57,14 21 42,86 63
53,74 99 46,26 311

2008-2009
A
22
19
16
95
38
190

%
88
73
94
53
60
61

P: presentats. A: aptes. NA: no aptes

Si ens fixem en la gràfica anterior, podem comprovar que tant el nombre de persones presentades com el percentatge dʼaprovats és superior als anys anteriors.

NA
3
7
1
85
25
121

%
12
27
6
47
40
39
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9.10.2.3. Expedició de diligències d’assistència i de certificats d’aprofitament
Sʼhan expedit 207 diligències dʼassistència i 190 certificats dʼaprofitament.

9.10.2.4. 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 un curs (Intermedi
B2).

9.10.2.5. Tallers per al PDI
Per tal de continuar donant resposta a noves demandes de formació del
PDI, hem oferit cinc tallers a través de lʼICE, dels quals no se nʼha impartit
cap.

9.10.2.6 Sessions puntuals al mes de juliol
Aquest any, i per segona vegada, sʼhan impartit sessions puntuals dʼexpressió
oral, expressió escrita i gramàtica.
En aquestes sessions, a banda de treballar lʼexpressió escrita i oral, sʼhan treballat punts concrets de la gramàtica i sʼhan donat a conèixer els diferents recursos de suport per a la millora lingüística.
Aquestes classes han sigut utilitzades majoritàriament pels usuaris del Centre
dʼAutoaprenentatge que sʼhan de presentar a la convocatòria de setembre.
Les sessions han tingut una afluència més o menys continua dʼuns 10 alumnes
que han quedat molt satisfets dʼaquesta nova oferta.

9.10.2.7. Centre d’Autoaprenentatge de Valencià (CAV)
El Centre dʼAutoaprenentatge es constitueix com una alternativa més, dins
lʼampli ventall de possibilitats de què disposen els membres de la UPV interessats a aprendre i/o perfeccionar lʼús de la llengua. És un espai en què
lʼusuari troba una sèrie de recursos i de materials, ordenats i classificats, i
un assessor que lʼorienta i aconsella. Els centres dʼautoaprenentatge són
útils tant per a les persones que els utilitzen com a únic sistema dʼaprenentatge com per a les que assisteixen a classes de llengua. Són lʼoferta
ideal per a aquelles persones que volen aprendre valencià i no poden assistir a una classe presencial, per raons dʼhorari o perquè volen aprendre al
seu ritme. També sʼutilitzen com a biblioteques o mediateques. Aquest servei té una valoració molt positiva per part de la comunitat universitària, ja

498 SERVEIS

que intenta adquirir les obres més recents en valencià. Els usuaris disposen,
a més, dʼun horari fix dʼassessorament lingüístic personalitzat per part dels
tècnics.
Préstec domiciliari de material del CAV

CAV

Llibres

CD

DVD

VHS

REVISTES

VERA
GANDIA
ALCOI

333
60
32

52
3
2

214
10
12

17
0
0

62
5
0

Sʼobserva un increment notable dʼassistència als centres fora dels mesos habituals, encara que lʼíndex màxim dʼassistència continua registrant-se durant els
mesos de gener, abril, maig, setembre, octubre i novembre, mesos que coincideixen amb les proves de lʼAPNL i de la Junta Qualificadora de Coneixements
de Valencià.
Nombre dʼusuaris que sʼhan fet el carnet del Centre dʼAutoaprenentatge

CURS
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004- 2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
TOTAL

VALÈNCIA

ALCOI

GANDIA

TOTAL

86
303
371
324
320
318
229
343
2294

81
84
97
90
31
27
46
38
494

95
50
49
48
65
307

167
387
468
509
401
394
323
446
3095

Al campus de Vera sʼhan registrat 4382 assistències i 8299 hores de treball.
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Nombre de nous usuaris registrats per estament durant el curs 2008-2009

CAV

E

PAS

PDI

ALTRES

DESCONEGUT

TOTAL

VERA
ALCOI
GANDIA
TOTAL

219
36
59
314

58
0
2
60

14
1
2
17

31
1
2
34

21
0
0
21

343
38
65
446

Relació de treballs presentats i corregits durant el curs 2008-2009 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 personalitzades amb els assessors per aclarir els dubtes que havien sorgit després
de les correccions i, sobretot, per a demanar materials de suport amb la intenció de millorar la redacció dels textos.
Treballs presentats per nivells

Curs
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009

Oral

Elemental

Intermedi

Mitjà

Superior

80
232
120
75

29
47
512
31
45
7

115

125
99
769
137
106
162

26
43
360
340
374
18

Administratiu

10

Total
180
189
1721
740
655
377

Grups de conversa
Des de la implantació dels cursos semipresencials lʼany 2006-2007, i tenint en compte
el perfil lingüístic dels usuaris del campus de Vera, els grups de conversa sʼhan consolidat com lʼespai més adequat per tal dʼiniciar-se en lʼexpressió oral o millorar-la
tant en lʼàmbit acadèmic com en el personal. Aquesta activitat complementa la formació lingüística teoricopràctica dels usuaris de les diferents modalitats dʼaprenentatge proposades a través del Pla de Formació Lingüística. També, any rere any, els
antics alumnes que es preparen per a les oposicions de secundària continuen aprofitant aquestes classes per preparar la prova de requisit lingüístic de valencià.
És per això que, a més dʼesdevenir una eina imprescindible per als aprenents,
és un espai dʼinvestigació i dʼaplicació de noves propostes per tal de treballar
lʼexpressió oral.
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Continuant amb la línia encetada el curs passat, els aprenents són la principal
font dels temes que es tracten en els grups de conversa. A més de proposar els
temes, aporten els materials i els treballen amb lʼassessorament del professorat, durant el procés de preparació dʼaquests.
Dʼaltra banda, tenint en compte la iniciativa que es va presentar a les XIV Trobades de Centres dʼAutoaprenentatge, a Barcelona lʼany 2007-2008, en la comunicació Plèiades: un programa radiofònic de producció pròpia amb finalitat
didàctica, sʼha fet una selecció de programes del programa de ràdio Plèiades,
dʼacord amb els temes que interessaven als usuaris. Entre les diferents seccions
de què consta el programa, la secció de Preguntant es va a Roma sʼha emprat
com un model auditiu per a la preparació de la lectura en veu alta. Pel que fa a
lʼentrevista, sʼha suggerit lʼescolta per a lʼampliació de coneixements sobre el
tema. Aquesta aplicació didàctica ha tingut una acollida molt bona per part dels
assistents perquè els permet tenir referents lingüístics de primera mà.
Com a conclusió, els grups de conversa són lʼinstrument idoni per a millorar la
competència lingüística de qualsevol persona interessada a iniciar o ampliar els
seus coneixements de valencià.
Nombre de matrícules dels grups de conversa

CURS
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009

VALÈNCIA

ALCOI

GANDIA

TOTAL

90
67
73
80
89
94
124

13
-

9
9
9
7
6

103
67
82
89
98
101
130

Al Campus de Gandia han participat, a més, en el programa del “Voluntariat
Lingüístic” on han comptat amb 4 voluntaris i 5 aprenents.

9.10.2.8. Elaboració de materials per a l’aprenentatge de llengua
Cada curs sʼelabora material didàctic nou per als cursos semipresencials i per
a lʼautoaprenentatge, a fi dʼoferir el màxim de recursos a aquelles persones que
vulguen aprendre llengua.
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Fa tres anys vam posar en marxa
el programa radiofònic Plèiades,
una activitat oral sobre temes diversos, amb lʼobjectiu que lʼaudiència de la UPV Ràdio millorara
la seua competència lingüística i
ampliara els seus coneixements
sobre la realitat actual.
El projecte Plèiades pretén ser
una proposta diferent i atractiva
per a un ampli públic. A més més,
respon als reptes dʼinnovació de

Equip del programa de ràdio Plèiades.
Intervenció dʼEduard Ibáñez Magraner

la UPV i supleix la manca de programes en valencià en les emissores valencianes de ràdio. Des del seu inici, sʼhan emés 70 programes en
directe, una selecció dels quals es pot trobar en el web de lʼAPNL, secció de
Formacio (CAV).
Aquesta iniciativa ha tingut una valoració molt positiva per part de la comunitat
universitària i de lʼaudiència de la ràdio de la UPV.
A banda de lʼelaboració setmanal del programa radiofònic, aquesta secció continua treballant en els continguts dʼunes sessions multimèdia sobre aspectes
puntuals de la llengua a fi de difondreʼls a través de la plataforma de suport a la
docència PoliformaT.
Contínuament sʼactualitzen els continguts de la pàgina web del CAV, que vam
posar en funcionament ara fa set anys, amb la finalitat de mostrar dʼuna 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), Formació
(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 dʼactivitats autocorrectives, programes didàctics, dictats, enllaços dʼinterés…).

502 SERVEIS

9.10.2.9. Jornades i ponències
Assistència a trobades

· Cursos de la Diputació de València. València, 16, 22, 23 i 24 dʼoctubre.
· Jornada sobre aprenentatge virtual de llengües, entorns, eines i materials didàctics. Barcelona, 26 de novembre.

· Cursos dʼestiu de la Generalitat Valenciana. València,

30,31 de juny i 1,2,3 de

juliol.

· 1r Congrés de Serveis Lingüístics de Territoris de Parla Catalana. Girona, 16
i 17 de juliol.

· Sessions de Creació de continguts

PoliformaT. Universitat Politècnica de Va-

lència, 20 i 21 de juliol

9.10.2.10. Col·laboracions
Durant aquest curs sʼha continuat la col·laboració amb la resta dʼuniversitats valencianes i les universitats dels territoris de llengua compartida. De fet, els representants de les universitats públiques valencianes proposaren que el Ple de
la JQCV reconeguera la validesa dels certificats de coneixement de llengua emesos per les universitats públiques valencianes com a equivalents dels que emet
la JQCV .

9.10.2.11. Informació
La majoria de les consultes que sʼatenen al Centre dʼAutoaprenentatge es
realitzen personalment o a través del telèfon. També ha augmentat últimament el nombre de consultes trameses per correu electrònic. El centre disposa dʼhorari 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 lʼAPNL
Referent a les consultes lingüístiques, sʼatenen, entre altres, des de qüestions
de lèxic i de fraseologia fins a dubtes ortogràfics, morfològics i sintàctics, passant per aspectes estilístics, de convencions i de redacció de documents.
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Nombre de consultes lingüístiques i informatives ateses al CAV del campus de Vera

08-09
Mesos

Telèfon
Lingüístiques

Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
TOTAL

En persona

Informatives

Lingüístiques

194
73
9
30
300
255
61
40
64
1026

0
0
34
2
0
0
15
9
43
103

46
0
8
3
3
3
15
15
20
113

Correu electrònic

Informatives Lingüístiques
200
75
5
35
360
340
63
41
31
1150

3
0
29
0
0
0
4
16
0
52

Informatives
13
1
8
3
0
0
61
50
2
138

9.10.2.12. Altres activitats
· Elaboració de material informatiu sobre el Pla de formació lingüística i els centres dʼautoaprenentatge de valencià.

· Adquisició de llibres i pel·lícules per al servei de préstec del CAV.
· Gestió administrativa del CAV: control dʼassistència dels usuaris del CAV i dels
alumnes dels cursos, expedició de certificats provisionals dʼassistència i dʼaprofitament, expedició de carnet dels usuaris, control dʼeixides i entrades de
material etc.
Aquesta oferta àmplia i variada, composta per un gran nombre dʼactivitats: cursos generals de llengua, tutories per al PDI, cursos específics per al PAS i el
PDI, programes de ràdio, autoformació multimèdia i els centres dʼautoaprenentatge 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.

9.10.3. Secció d’Assessorament Lingüístic
Objectius
El repte fonamental a què sʼenfronta la Universitat a lʼhora 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 dʼaquesta secció és proporcionar als membres de la comunitat università-
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ria de la UPV un assessorament i unes eines que els faciliten usar un valencià
que estiga a lʼalçada del que sʼespera dʼuna universitat com la nostra, que es
proposa estar sempre a lʼavantguarda del coneixement i de la transmissió dʼaquest.
En concret, aquesta secció de lʼAPNL 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 lʼadequació estilística i formal dels textos de caràcter administratiu,
cientificotècnic i informatiu. Concretament, posa a disposició de les persones
interessades les possibilitats següents:

· Correcció: revisió lingüística completa a fi que els escrits en valencià tinguen
una correcció i adequació lingüística suficients.

· Traducció: reproducció en valencià dels textos escrits en castellà. Aquesta traducció cerca lʼexactitud de les equivalències semàntiques i terminològiques, alhora que es busca la naturalitat en el llenguatge i lʼadequació de lʼestil.

· Assessorament lingüístic: resolució de dubtes terminològics, lèxics, sintàctics,
dʼestil, etc.; de convencions gràfiques (signes de puntuació, usos dels diferents tipus de lletra, majúscules i minúscules, abreviacions, expressions numèriques, etc.); de criteris de traduïbilitat dels noms; bibliogràfic (diccionaris,
vocabularis específics, manuals, gramàtiques, models de documents, etc.), i
informàtic (traductors, verificadors, correctors ortogràfics, etc.).

· Lʼassessorament 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 lʼestabliment dʼun disseny estandarditzat en els impresos i formularis de la UPV.

·

Edició de materials: correcció i traducció de manuals docents, vocabularis,
lèxic terminològic, etc. de suport a la docència en valencià. A més de la col·lecció “Monografies de la Universitat Politècnica de València sobre ciència, tecnologia i art”, dins del marc de la convocatòria dʼajudes a lʼelaboració de
manuals universitaris en valencià, com a suport al professorat perquè facilite
als alumnes materials docents en valencià.
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9.10.3.1. Correcció
LʼAPNL 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 sʼha constatat un augment en la relació traducció-correcció
favorable a aquesta última; increment degut en part a lʼextensió de lʼús 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 dʼactuar així són: una major rapidesa en el pas dels textos per lʼAPNL,
un assessorament lingüístic directe i personalitzat, i la consecució dʼuna 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 dʼexposicions i altres actes públics; resolucions diverses;
actes; sol·licituds; certificats i diplomes; aplicacions informàtiques; catàlegs,
butlletins i publicacions; articles i notícies; tríptics i díptics informatius; memòries; rètols; textos de webs; llibres; apunts; pràctiques; tesis; tesines, i projectes finals de carrera.

9.10.3.2. Traducció
LʼAPNL tradueix anualment al valencià un nombre elevat de documents de caràcter administratiu, informatiu o acadèmic, com es pot deduir de lʼanàlisi de les
taules.
Es tracta bàsicament de la documentació següent: cartes i comunicats; invitacions; textos personals (pròlegs, introduccions, presentacions); textos dʼexposicions i actes diversos; convocatòries, nomenaments de tribunals, perfils
professionals i resolucions diverses; actes; sol·licituds; certificats; diligències;
estatuts; aplicacions informàtiques; butlletins, revistes, catàlegs i publicacions;
tríptics i díptics informatius; programes; projectes; guies; manuals; memòries;
cursos de formació; dades estadístiques; cartells i rètols; webs; llibres; apunts;
pràctiques; tesis; tesines, i projectes finals de carrera.
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Procedència dels documents de caràcter
administratiu o informatiu (juliol 2008- juny 2009)
SERVEIS
Àrea de Biblioteca i Documentació Científica
Àrea del Centre de Cooperació al Desenvolupament (CCD)
Àrea dʼEditorial UPV
Àrea dʼInformació
Àrea de Medi Ambient, Planif. Urb. i Ord. dels Campus
Àrea de Promoció i Normalització Lingüística (APNL)
Àrea de Protocol
Àrea de Ràdio i Televisió
Àrea de Sistemes dʼInformació i Comunicació (ASIC)
Casa de lʼAlumne
Centre de Formació de Postgrau (CFP)
Fundació Servipoli
Institut de Ciències de lʼEducació (ICE)
Oficina de Senyalística
Servei dʼAlumnat
Servei dʼAvaluació, Planificació i Qualitat
Servei de Recursos Humans (SRH)
Servei Integrat dʼOcupació (SIO)
Unitat de Formació per a lʼAdm. i els Serv. Univ. (UFASU)
Altres
Subtotal
ÒRGANS DE GOVERN
Consell Social
Gerència
Rectorat
Vicerectorats
Subtotal
ESCOLES
Escola Tècnica Superior dʼArquitectura (ETSA)
Escola Tècnica Superior dʼEng. Agrònoms (ETSEA)
Escola Tècnica Sup. dʼEng. Geod., Cart. i Top. (ETSEGCT)
Escola Tèc. Sup. dʼEng. de C., Canals i Ports (ETSECCP)
Escola Tèc. Sup. dʼEng. de Telecomunicacions (ETSET)
Escola Universitària dʼInformàtica (EUI)
Facultat dʼAdministració i Direcció dʼEmpreses (FADE)
Facultat de Belles Arts (FBA)
Facultat dʼInformàtica (FI)
Departaments
Subtotal
TOTAL

CORRECCIÓ
pàgines

TRADUCCIÓ
pàgines

1.228
2
48

114
106
4
4
51
33
5
1
142

16
172
5

26
14
2
9
25
1.616

7
21
171
9
11
53
242
135
60
20
1.189

1
20
169
190

23
77
25
707
832

60
9

204
2
66
7
3
2
50

26
12
3
12
78
75
26

334

16
248

2.140

2.269
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Procedència dels documents de caràcter
cientificotècnic (juliol 2008- juny 2009)
Àrea dʼEditorial UPV
Centre de Biomaterials i Eng. Tissular
Dep. de Biotecnologia
Dep. Comunicació Audiovisual, Doc. i Història de lʼArt
Dep. de Comunicacions
Dep. de Conservació i Restauració de Béns Culturals
Dep. de Dibuix
Dep. dʼEng. Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria
Dep. dʼEng. de la Construcció i Projectes dʼEng. Civil
Dep. dʼEnginyeria Electrònica
Dep. dʼEnginyeria Mecànica i de Materials
Dep. dʼEnginyeria Química i Nuclear
Dep. dʼEscultura
Dep. dʼExpressió Gràfica Arquitectònica
Dep. dʼExpressió Gràfica en lʼEnginyeria
Dep. de Física Aplicada
Dep. dʼInformàtica de Sistemes i Computadors
Dep. de Lingüística Aplicada
Dep. de Matemàtica Aplicada
Dep. de Mecànica dels Medis Continus i T. dʼEstructures
Dep. dʼOrganització dʼEmpreses
Dep. de Pintura
Dep. de Química
Dep. de Sistemes Informàtics i Computadors
Dep. de Tecnologia dʼAliments
Dep. de Termodinàmica Aplicada
Dep. dʼUrbanisme
Escola Politècnica Superior dʼAlcoi (EPSA)
Escola Politècnica Superior de Gandia (EPSG)
Escola Tècnica Sup. dʼEnginyers Agrònoms (ETSEA)
Escola Tèc. Sup. dʼEng. de C., Canals i Ports (ETSECCP)
Escola Tècnica Sup. DʻEng. del Disseny (ETSED)
Escola Tècnica Sup. DʻEng. Industrials (ETSEI)
Facultat dʼInfomàtica
Total

CORRECCIÓ
pàgines
12
6
3
237
37

3
202
19

TRADUCCIÓ
pàgines

2
2
5
9
19
3
1
3
18
1

8
975
655
204
772

98
15
2

234
2
2
341
20
609
134
292
167

101
3
4.697

325
50
590
231
3
2

1.720

9.10.3.3. Assessorament
Assessorament lingüístic (dubtes lèxics i gramaticals), terminològic, dʼestil (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 lʼespecialitat concreta, etc.) i informàtic (traductors, verificadors, correctors ortogràfics,
etc.).
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Les consultes, per tant, responen a tipologies variades, però moltes es refereixen al lèxic i, més en concret, al lèxic específic dels diferents camps tècnics i
científics. És important destacar que, en resoldre les qüestions que es plantegen, sʼintenta, a més, proporcionar a cada usuari aquells instruments lingüístics i terminològics (siga en paper, en format electrònic o en línia) que lʼajuden
a orientar-se en el futur, per tal de facilitar-li una major autonomia en lʼús de la
llengua.

9.10.3.4. 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 dʼaquesta modernització. Lʼestabliment de criteris de disseny i redacció de la documentació que genera una administració es converteix en un suport essencial per al seu bon
funcionament.
Les universitats valencianes han elaborat el Manual de documents i llenguatge
administratius, publicació que intenta actualitzar el llenguatge administratiu i
adaptar-ho a una societat 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 lʼhora dʼelaborar qualsevol text administratiu, i pretén
unificar i simplificar la presentació i la redacció dels documents administratius
universitaris.
Per això, un dels objectius de lʼAPNL 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.

9.10.3.5. Curs de llenguatge administratiu
Curs teoricopràctic sobre el llenguatge de lʼadministració, en el qual sʼestudien
principalment el disseny dels documents, lʼestil, els criteris lingüístics i les convencions, a més dʼanalitzar 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:
1.

Característiques diferencials del llenguatge juridicoadministratiu.

2.

Aspectes lingüístics a considerar dins del llenguatge administratiu.
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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.

9.10.3.6. Manuals docents en valencià
La taula següent recull el total de manuals docents corregits que es van acollir
a les ajudes per a lʼelaboració 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
Departament dʼEnginyeria Gràfica
Departament dʼEnginyeria Rural i Agroalimentària i Lingüística Aplicada
Departament dʼEnginyeria Rural i Agroalimentària
Departament dʼEnginyeria Electrònica
Departament dʼInformàtica de Sistemes i
Computadors
Departament dʼEnginyeria Gràfica
Departament de Lingüística Aplicada
Departament dʼExpressió Gràfica Arquitectònica
Departament dʼEnginyeria Electrònica
Departament dʼEcosistemes Agroforestals
Departament de Construccions Arquitectòniques
Departament d'Enginyeria Mecànica i de Materials
Departament de Construccions Arquitectòniques
Departament de Biotecnologia
Departament dʼEnginyeria Gràfica
Departament de Comunicacions
Total

TÍTOL
Teoria i història del disseny gràfic
Diccionari forestal
Inventari forestal
Disseny amb System Verilog
Gràfics per ordinador. Una visió general
Desenvolupament de continguts en dispositius sense fil
Valencià tècnic aplicat a l'enginyeria informàtica
Visualització geomètrica
Introducció a la mecànica relativista per a
enginyers
Morfologia vegetal
Les eines del sector de la construcció
Fonaments de ciència dels polímers
Pràctiques per al coneixement dʼequips,
instal·lacions i mitjans auxiliars
Apunts de genètica
Manual de teoria i pràctica del dibuix assistit per ordinador per a l'enginyeria
Teletrànsit: una visió de la teoria de cues
16

510

10

ALTRES ACTIVITATS

512
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10.1. FUNDACIÓ CEDAT
10.1.1. Servei d’Assessorament i Atenció
Seguint el protocol que sʼaprovà a la Junta de Patronat de desembre de 2005,
oferim un servei dʼinformació, assessorament i atenció a les persones amb discapacitat de lʼentorn de la UPV. Això obeeix a la continuïtat necessària en els fins
que dirigeixen el treball a la Fundació CEDAT des de 1994, continuïtat que no implica rutina, sinó una avaluació i adaptació constants dels serveis que prestem.
Lʼobjectiu fonamental del Servei és la comunicació i lʼassessorament als usuaris, (PAS, professorat i alumnat), dels mitjans i recursos socials existents per a
la resolució de les necessitats específiques que plantegen, així com lʼestudi i
anàlisi de situacions concretes de les persones amb discapacitat, tenint en
compte no solament el grau de discapacitat, sinó valorant les capacitats residuals que puguen ser objecte dʼactuació per a la integració social, laboral i educativa adequades.
La consecució dels objectius proposats sʼha aconseguit mitjançant les accions
següents:
· Elaboració del cens anual i anàlisi de les necessitats dels estudiants amb discapacitat matriculats a la UPV en el curs 2008-2009.

DISTRIBUCIÓ PER ESCOLES
ESCOLA
EPS dʼAlcoi
EPS de Gandia
Facultat de Belles Arts
ETSE Agrònoms
ETS dʼArquitectura
ETSE Industrials
ETSE Topògrafs
ETSE de Camins
ETSE de Telecomunicacions
ETS de Gestió en lʼEdificació
ETS del Medi Rural i Enologia
ETS dʼEnginyeria del Disseny
ETS dʼInformàtica Aplicada
Facultat dʼInformàtica

NRE. ALUMNAT MATRICULAT
CURS 2008/09
17
12
43
4
37
7
3
8
11
11
8
31
24
7

% ALUMNAT MATRICULAT
CURS 2008/09
6,64
4,68
16,79
1,56
14,06
2,73
1,71
3,12
4,29
4,29
3,12
12,10
9,37
2,73
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Facultat dʼADE
Postgrau
TOTAL

25
9
257

9,76
3,51
100

· Per a valorar les accions empreses i desenvolupar noves línies, si això és necessari, hem començat a generar estudis des de la perspectiva de sexe.

DISTRIBUCIÓ SEGONS SEXE
SEXE
Dones
Homes
TOTAL

Nre. ALUMNES
99
158
257

% ALUMNeS
38,67
61,32
100

Nre. ALUMNES
73
52
59
29
36
4
4
257

% ALUMNES
28,51
20,31
23,04
10,93
14,06
1,56
1,56
100

Nre. ALUMNES
10
186
61
257

% ALUMNES
3,90
72,26
23,82
100

Nre. ALUMNES
22
10
45
10
44
12
114
257

% ALUMNES
8,5
3,89
17,50
8,5
17,12
4,66
44,35
100

DISTRIBUCIÓ PER CURS
CURS
1r
2n
3r
4t
5è
6è
Doctorat
TOTAL

DISTRIBUCIÓ PER GRAU DE DISCAPACITAT
GRAU DE MINUSVALIDESA
<33%
33-64%
>65%
TOTAL

DISTRIBUCIÓ PER TIPUS DE DISCAPACITAT
TIPUS DE DISCAPACITAT
Sensorial auditiva
Sensorial visual
Motòrica
Manipulativa
Altres
Multidiscapacitat
Sense dades
TOTAL
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· Suport en la gestió de la matrícula del curs a lʼalumnat amb discapacitat, que
així ho sol·liciten, en les distintes escoles.

· Coordinació del servei dʼacompanyament a lʼalumne, mitjançant la participació de voluntaris formats específicament per a aquesta comesa.

· Funcions de suport individual: formació acadèmica, transport i vida estudiantil en general.

· Suport, assessorament i seguiment dels estudiants, professorat i personal laboral amb discapacitat.

·

Suport als docents i als centres universitaris: facilitem informació, evacuem
consultes, ajudem en la preparació de les adaptacions curriculars que siguen
necessàries, a més de prestar orientació i assessorament.

· Suport tècnic als projectes de carrera relacionats amb el món de la discapacitat.

· Oferta, adjudicació i tramitació, junt amb el Vicerectorat de Relacions Institucionals i Assumptes Socials, del préstec de productes de suport convocat per
al curs acadèmic 2008-2009.

AJUDA SOL·LICITADA
Auxiliar de suport
Auxiliar de suport
Emissora FM
Gravadora àudio
Bonus transport
Ordinador portàtil
Taula adaptada
Ratolí de bola

RESOLUCIÓ
Positiva
Positiva
Positiva
Positiva
Positiva
Positiva
Positiva
Positiva

10.1.2. Àrea de Formació, Qualitat i Salut
En lʼàrea de salut hem prestat una atenció especial als nostres companys amb
discapacitat, i hem actualitzat i millorat lʼavaluació de riscos de CEDAT AG, que
és el nostre Centre Especial dʼOcupació.
En qualitat, sʼhan iniciat tres accions de molta importància, com són:

· Assessorament i consultoria en el procés de certificació de qualitat del Sistema
de Gestió de lʼAccessibilitat Global de la UPV, i hem participat durant tot el procés dʼimplantació, auditoria i certificació de lʼaccessibilitat.
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· Col·laboració amb AENOR, en el procés de certificació de lʼaccessibilitat a les
platges de Sagunt i València.

· Iniciació del procés de certificació de la Fundació CEDAT.
Per tal dʼassolir la integració plena de les persones amb discapacitat, mantenim
les tres àrees de formació que estem desenvolupant aquests últims anys, perquè continuen sent tan efectives com necessàries. Per això, treballem en
aquests programes formatius:

· Intervenció en persones amb discapacitat.
· Voluntariat social, formant, promovent i donant suport a aquestes iniciatives
en lʼentorn de la UPV.

· Específica per a entitats, associacions i empreses.
· En matèria relacional amb la discapacitat adreçada a tots els col·lectius de la
UPV.

·

Línies de formació específica per a postgraduats, col·laborant amb els departaments universitaris.

· Programes de sensibilització sobre la problemàtica i les necessitats especials
de les persones amb discapacitat.
Per a assolir aquests objectius, hem mamprès aquestes accions:

·

Cursos de Formació de Voluntariat sobre Intervenció en Persones amb Discapacitat, per a promoure la participació i implicar activament lʼentorn més
pròxim a lʼestudiant amb discapacitat en les tasques dʼajuda quotidiana. Amb
aquests programes de formació es dota els voluntaris dels coneixements necessaris per a realitzar la seua funció.
1a edició: del 22 de setembre a lʼ1 dʼoctubre de 2008
2a edició: del 2 a lʼ11 de març de 2009

·

Dues edicions del curs Accessibilitat Integral, per a la Diputació de València
en les dates següents: del 27 al 30 dʼoctubre i del 24 al 27 de novembre.

· Col·laboració i participació en la 6a edició del curs dʼEspecialista Universitari
en Valoració de la Dependència, en col·laboració amb el CIEGSS.

· Curs de formació sobre la Llei dʼAutonomia Personal, per a personal de residències i centres dʼatenció a persones en situació de dependència, València,
maig a juliol.

· Col·laboració i participació en el curs Especialista Universitari en Responsabilitat Social Corporativa, UPV, curs 2008-2009.

· Participació en el Curs dʼIntroducció a la Discapacitat per a Personal de les Biblioteques de la UPV, en el marc del Pla dʼAccessibilitat de la UPV.
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· Participació en les Jornades sobre la Igualtat dʼOportunitats, València, 18 i 19
de setembre.

·

Participació en el Consell Valencià de Fundacions, 15 de setembre i 12 de
novembre.

· Participació el programa de Televisió UPV, 23 de setembre.
· Jornada sobre la nova Llei de Fundacions de la Comunitat Valenciana, ICAV,
València, 14 dʼoctubre.

· Participació en el congrés Dona i Mitjans de Comunicació, Palau de lʼExposició, València, 27 i 28 dʼoctubre.

· Participació en el congrés Arbitratge i Solució de Conflictes, València, 6, 7 i 8
de novembre.

· Participació en el Primer Congrés per la Igualtat: Les Empreses Sàvies, Complex de la Petxina, València, 10 de novembre.

· Curs sobre la Llei dʼAutonomia Personal, ICAV, 3, 5, 17, 23 i 30 de novembre.
· Participació en Els Infants i els Drets Humans, ICAV, València, 9 de desembre.

· Participació en la jornada Els Drets Humans, ICAV, València, 9 de desembre.
· Participació en la lectura dels drets humans que es realitzà a lʼICAV durant la
celebració del seixantè aniversari de la declaració dʼaquests, València, 10 de
desembre.

·

Participació en una jornada sobre la dependència organitzada per lʼAjuntament de Mislata, 19 de desembre.

·

Ponents en la taula redona “Aspectes Jurídics de la Dependència”, organitzada per AERTE, 28 de gener.

·

Taula de treball “Dona i Finances”, Facultat dʼEconòmiques, València, 5 de
març.

· Curs-seminari sobre ciutats accessibles, 27 i 29 dʼabril de 2009, Guatemala.
· Assistència al III Workshop de Bones Pràctiques de Serveis de Suport a la Discapacitat a la Universitat. I Trobada RUNAE de Tècnics de Suport a la Discapacitat, Universitat dʼAlacant, 7 i 8 de maig de 2009.

· La Cooperativa Sentir i la Fundació Servicio Juvenil Programa Bosconia (Colòmbia), en aliança amb la Fundació CEDAT-Universitat Politècnica de València i Fundació Étnor (Espanya), partint dʼàrees del coneixement comunes
per al desenvolupament integral, com són la inclusió i integració social de població vulnerable, la seua experiència i compromís amb el desenvolupament
social, realitzem la Trobada Acadèmica Inclusió Social amb Responsabilitat,
Obrint Espais per a una Societat amb Equitat, orientat a organitzacions no
governamentals de servei social, a lʼempresa privada (pimes) i a professionals
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de lʼàrea de gestió humana, i brindem pautes que permeten aplicar la RSC a
través de diferents metodologies, igual que la inserció dels col·lectius en risc
dʼexclusió, que se insereixen en polítiques i pràctiques de responsabilitat social corporativa que milloren la percepció i lʼacceptació dels seus públics dʼinterès, des de les premisses del desenvolupament sostenible, lʼapoderament
del públic dʼinterès (stakeholders), les iniciatives, crítiques i instruments aplicats en lʼentorn espanyol i altres països europeus. Medellín, Colòmbia, 10 i 11
de juny.
Altres esdeveniments:

·

Participació en lʼactualització de lʼAssociació Amics del Joguet, València, 18
de gener i 23 dʼoctubre.

· Presentació de la Fundació Cuadernos Rubio, València, 5 de març.
· Participació en el programa de televisió Programa entorno, Guatemala, 23
dʼabril de 2009.

·

Participació en el programa de ràdio Revista de la tarde, que sʼemet a RadioStéreo 100 i cobreix la zona sud-occidental de Guatemala, aproximadament sis departaments i vuitanta municipis. Guatemala, 24 dʼabril de 2009.

· Participació en la reunió del Consell Autonòmic de Fundacions, València, 17
de juny.

·

Participació en les XXVIII Jornades dʼInformació per a Lesionats Medul·lars
dʼAspaym CV, València, 4 de juliol.

· Premi Fundació per la Justícia, St. Miquel dels Reis, València, 9 de juliol.
· Assistència al lliurament dels Premis Dona Emprenedora, AEP, València, 1
dʼoctubre.

· Participació en el Congrés Internacional de Discapacitat, Medellín, Colòmbia,
2 i 3 dʼoctubre.

· Participació en les Jornades dʼAtenció al Client, FGV, València.
· Trobada amb la Fundació Cuadernos Rubio, València, 24 dʼoctubre.
· Participació en les Jornades de Qualitat en les ONG, València, 13 de novembre.

·

Participació en lʼassemblea de lʼAssociació de Fundacions i en la reunió de
Consells Autonòmics, Madrid, 18 i 19 de novembre.

· Participació en el Congrés de Dret Social, Bilbao, 20, 21 i 22 de novembre.
· Recepció del Premi València se Solidaritza, Ajuntament, València, 15 de desembre.

· Junta de Patronat de la Fundació CEDAT, Mas del Noi, 16 de desembre.
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10.1.3. Promoció d’ocupació
Per a acostar-nos a la difícil integració laboral de les persones amb discapacitat,
i com a continuació de les iniciatives desenvolupades en els últims tres anys, hem
creat iniciatives dʼocupació de persones i per a aquestes amb discapacitat i en
risc dʼexclusió, i hem implementat plans de responsabilitat social corporativa.
També, a partir de setembre, hem iniciat el programa València Insereix. Lʼobjectiu general dʼaquest projecte és crear una xarxa dʼentitats públiques i privades per a promoure la inserció social de les persones, famílies o unitats de
convivència que es troben en situació o risc dʼexclusió social, i utilitzar com a via
fonamental la inclusió en el mercat laboral.
A més hem mantingut la borsa de treball de persones amb discapacitat, i hem
promocionat i canalitzat les ofertes de treball rebudes.
Centre de pràctiques col·laborador del Programa de Qualificació Professional
Inicial Especial de lʼAjuntament de Quart de Poblet, adreçat a persones amb
discapacitat i necessitats educatives especials.

10.1.4. Àrea d’Accessibilitat
Seguint una línia de treball ja iniciada fa diversos exercicis, des de lʼÀrea dʼAccessibilitat es transmet a les entitats que contacten amb nosaltres, la necessitat de realitzar treballs que es mantinguen en el temps amb qualitat i que
satisfacen els usuaris. Així, la sostenibilitat no és solament un criteri social, sinó
també economicista i de disseny, per la qual cosa els plans ja desenvolupats es
revisen i perfeccionen i en mamprenem uns altres. Durant lʼexercici 2008 sʼhan
realitzat els plans dʼaccessibilitat, projectes i col·laboracions següents:

· Actualització del Pla dʼAccessibilitat Integral de FGV
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· Pla dʼAccessibilitat Integral dʼAlfafar

· Pla dʼAccessibilitat Integral de Loriguilla

· Pla dʼAccessibilitat Integral de Vila-real
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· Pla dʼAccessibilitat Integral de Montitxelvo

· Execució del projecte dʼaccessibilitat del parc de Valmontone a Benifaió

3a edició de la MetroGuia dʼAccessibilitat (durant lʼany 2009, es continua treballant en lʼelaboració dʼaquesta 3a edició).
Un transport públic eficaç és una necessitat que ha esdevingut un dret dels ciutadans en la societat actual, i lʼabsència o deficiència dʼaquest nʼafecta seriosament lʼautonomia i la llibertat per a accedir al treball, a lʼoci, a la cultura.
Les mesures conduents a millorar el nivell dʼaccessibilitat dels transports públics i, en aquest cas concret, la xarxa de metro i tramvia de la Generalitat Va-
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lenciana, són del tot imprescindibles per a garantir els plens drets de tots els
ciutadans, ja que les exclusions no són possibles.
Aqueta guia pretén ser una ajuda complementària a les mesures dʼaccessibilitat universal que lʼempresa FGV, en col·laboració amb la Fundació CEDAT de
la Comunitat Valenciana, està posant en marxa per a garantir un servei de transport per a tots.

·

Assistència i assessorament en matèria dʼaccessibilitat a la comissió de seguiment del municipi de Mislata.

· Assessorament en matèria dʼaccessibilitat a lʼestudi dʼarquitectura Rivera_Signes_Rivera per a redactar el projecte del Molí de la Vila de Quart de Poblet.
Finalment, per a col·laborar en lʼaccessibilitat a lʼoci de les persones amb discapacitats, hem treballat com a entitat consultora dʼAENOR, i hem centrat els
nostres estudis en lʼaccessibilitat de les platges per a la certificació.

10.1.5. Investigació
La Fundació CEDAT junt amb la Regidoria de Benestar Social i Integració de lʼAjuntament de València, lʼInstitut Valencià dʼAtenció als Discapacitats i Acció Social, IVADIS, la Fundació RAIS i lʼAssociació APIP participa en el programa
València Insereix.
Lʼobjectiu general dʼaquest projecte és crear una xarxa dʼentitats públiques i privades per a promoure la inserció social de les persones, famílies o unitats de

MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2008-2009 523

convivència que es troben en situació o risc dʼexclusió social, i utilitzar com a via
fonamental la inclusió en el mercat laboral.

10.1.6. Consolidació als campus
En aquest apartat hem treballat principalment a plantejar i desenvolupar el projecte dʼampliació, reforma i manteniment de la seu fundacional, tant per a rejovenir-ne lʼaspecte, com per a dotar-nos de més espai des del qual podem oferir
millors serveis a la societat.
A més, hem consolidat els serveis que prestem als campus:

· Potenciació de la botiga solidària.
· Consolidació dels serveis de suport al correu de la UPV i de missatgeria exterior, prestats per persones amb discapacitat.

· Noves propostes dʼocupació responsable i solidària.
· Mesures de control dʼaparcaments i de respecte als guals als campus.
Esment a banda mereix el guardó Valencia Insereix. Adjuntem la nota de premsa
emesa per lʼExcm. Ajuntament de València.
Premi València se Solidaritza, Premi a la Integració Sociolaboral de Persones
amb Discapacitats Físiques, Psíquiques o Sensorials sʼatorga a la Fundació
CEDAT per la seua tasca dʼintegració laboral de les persones discapacitades
en lʼXI edició.

Marta Torrado amb els premiats
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BENESTAR SOCIAL: Marta Torrado lliura els Premis València se Solidaritza
PER ONZÈ ANY CONSECUTIU, LʼAJUNTAMENT PREMIA LA LABOR DE
DISTINTES ENTITATS SOCIALS

La regidora de Benestar Social, Marta Torrado, va presidir ahir de vesprada el
lliurament dels Premis València se Solidaritza als guanyadors de lʼXI edició. De
nou, quatre entitats que treballen en el camp de la prevenció i lʼassistència social reberen el reconeixement del consistori i una aportació econòmica com a suport a la seua activitat, que arriba als 7.000 euros per premi.
Com és conegut, aquests guardons distingeixen actuacions i iniciatives en quatre modalitats distintes. Així, es concedeix la Beca dʼInvestigació Social, el Premi
a la Integració Social, el Premi a la Integració Sociolaboral de Persones amb
Discapacitats Físiques, Psíquiques o Sensorials i el Premi a la Trajectòria de
Solidaritat.
En aquesta ocasió, els premis sʼhan atorgat de la manera següent: la Beca dʼInvestigació Social es concedeix al projecte de realitzar una Guia Solidària, feta
per un equip dʼinvestigadors de la Universitat de València, encapçalat pel doctor en farmàcia Sr. José Miguel Soriano del Castillo. Es tracta dʼuna publicació
que, segons els autors, pretén oferir informació útil i de fàcil accés a gent necessitada.
El Premio a la Integració Sociolaboral de Persones amb Discapacitats Físiques, Psíquiques o Sensorials sʼatorga a la Fundació CEDAT per la seua tasca
dʼintegració laboral de les persones discapacitades. Aquesta entitat treballa
també estimulant la responsabilitat social de les empreses per a promoure la
contractació de treballadors discapacitats.
LʼAssociació ASIEM (Associació per la Salut Integral del Malalt Mental) rep el
premi a la Integració Social, per la seua trajectòria, que inclou iniciatives, com
ara crear un club per a lloc de trobada per a les persones amb malaltia mental
crònica, cosa que en facilita la integració, i on es proposen activitats dʼoci i ocupació del temps lliure.
Finalment, el premi a la Trajectòria de Solidaritat recau en ASPRONA (Associació pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual), en els seus quasi 50 anys dʼhis-
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tòria. Aquesta coneguda agrupació va començar la seua labor lʼany 1959 a la ciutat de València, i immediatament materialitzà canvis socials per a les persones
amb discapacitat intel·lectual.
Tal com ha explicat la regidora de Benestar Social, Marta Torrado, lʼobjecte dʼaquesta ja consolidada convocatòria dels guardons València se Solidaritza “és
reconèixer i fomentar el compromís amb les persones menys afavorides per part
de persones físiques o jurídiques que desenvolupen la seua labor a la ciutat de
València”.
La regidora ha manifestat la seua satisfacció pel lliurament dʼaquests premis,
que suposen una mostra del suport de lʼAjuntament a la labor assistencial i solidària de les entitats que treballen a la nostra ciutat.

10.2. ASSOCIACIÓ D’ANTICS ALUMNES DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
VALÈNCIA
LʼAssociació dʼAntics Alumnes de la UPV és una entitat sense ànim de lucre,
creada el 1992, la missió de la qual és, segons en dicta el pla estratègic, “generar
oportunitats per a lʼexcel·lència dels antics alumnes de la UPV i contribuir al progrés de la societat i de la seua universitat”. Dʼaltra banda, el seu objectiu és esdevenir “el millor vehicle dʼoportunitats i la major font de pensament i influència
per als egressats dʼuna universitat europea”.
Per a aconseguir-ne la finalitat, lʼAssociació dʼAntics Alumnes realitza activitats
en distints àmbits que a continuació detallem: TIC; comunicació; ocupació i formació; activitats culturals, esportives i dʼoci; activitats relacionals o de networking
i Club AAA.

10.2.1. Creixement associatiu
Durant 2009 la base social dʼantics alumnes sʼincrementà un 8% i el nombre de
socis a 31 de desembre és dʼ11.120.

526 ALTRES ACTIVITATS

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ASSOCIATS PER ANY
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El col·lectiu més representat dins de lʼAssociació dʼAntics Alumnes és el dels
enginyers tècnics industrials amb 1.910 socis i una representació del 17%. Li
segueixen de prop els enginyers industrials (1.214 socis), els enginyers tècnics
en informàtica (1.043) i els arquitectes (824). Els titulats en arquitectura tècnica,
agrònoms, enginyeria de telecomunicacions i enginyers tècnics agrícoles també
disposen dʼun grup nodrit de representants dins de lʼassociació.
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Un 32% dels socis dʼantics alumnes tenen una edat compresa entre els 31 i els
35 anys, i aquesta és la franja dʼedat més representada. Els associats amb edats
compreses entre els 26 i els 30 anys suposen un 26%, mentre que els que tenen
entre 36 i 40 anys representen el 21% del col·lectiu. Dʼaltra banda, és notable
el increment gradual de socis menors de 25 anys i majors de 55, amb la qual
cosa cada vegada lʼAssociació dʼAntics Alumnes té més representativitat en
totes les franges dʼedat.
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10.2.2. TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació)
El 2009 lʼAssociació dʼAntics Alumnes de la UPV va llançar Polired, una evolució del seu antic portal web que inclou funcionalitats 2.0 i de xarxa social: comentaris i valoracions, perfils, gestió de contactes, creació de grups, missatgeria
interna, gestió dʼesdeveniments, etc. En el primer any de vida, Polired ha assolit 164.819 visites i 731.823 pàgines vistes. Aquestes xifres suposen un increment respecte a 2008 (any en què encara estava actiu lʼantic portal) dʼun 87ʼ6%
en visites i un 154% en pàgines vistes. Dʼaltra banda, en aquest període sʼhan
registrat 4.825 usuaris, sʼhan creat 60 grups i sʼhan publicat 689 articles. Una
altra iniciativa nascuda el 2009 ha sigut la celebració, dins de la mateixa Polired,
de trobades digitals amb personatges coneguts.
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EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ALTES EL 2009 PER MESOS
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10.2.3. Comunicació
En aquesta àrea, el 2009 sʼhan publicat sis números de la revista Polivalencia,
el tiratge de la qual sʼha mantingut en els 16.500 exemplars, aquests estan controlats per lʼOJD. Cal destacar la integració de la versió electrònica de Polivalencia en la plataforma Polired. També sʼha continuat produint setmanalment
per a UPV TV el programa de televisió Más Allá de la Noticia. La comunicació
amb lʼassociat sʼha completat, a més, amb els distints butlletins electrònics que
periòdicament llança lʼassociació: informació general, serveis preferents i ocupació.

10.2.4. Ocupació i formació
Les xifres indicades pel portal dʼocupació de lʼassociació el 2009 <www.poliempleo.com> demostren la bona salut dʼaquest servei: 196.642 visites, 1.161.094
pàgines vistes, 650 noves ofertes dʼocupació, 13.640 demandants i 1.000 empreses registrades. Respecte a les beques de postgrau, es gestionaren el 2009
un total de 115 estades formatives en empreses, cosa que suposa un increment
del 9ʼ5% respecte a 2008. Un 45% dels titulats participants en el PBP ha aconseguit enguany un contracte laboral, directament o indirectament relacionat amb
lʼestada. Dʼaltra banda, més de 200 persones han assistit a algun dels 20 cursos de formació presencial organitzats i 163 han utilitzat la plataforma de formació en línia dʼantics alumnes.
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10.2.5. Activitats culturals, esportives i d’oci
Durant lʼany 2009 sʼhan realitzat mig centenar dʼactivitats dʼoci i lleure en què han
participat vora 1.500 persones: visites guiades, teatre i música, escapades de
cap de setmana, cursos i tallers, concursos, torneigs i campionats, etc. Cal destacar que Antics Alumnes ha iniciat una col·laboració amb la Fundació Esportiva
Municipal i, en virtut dʼaquesta, prop de 200 antics alumnes han participat en
activitats ludico-esportives, com ara el Dia de la Bicicleta o la Sant Silvestre.

10.2.6. Activitats relacionals i de “networking”
A més dʼorganitzar sopars de gala per a acabats de titular i aniversaris de promoció, el 2009 lʼAssociació celebrà la 3a edició del Dia de lʼAntic Alumne. En
aquesta ocasió un miler de persones es congregaren al campus de la UPV. Cal
destacar que la jornada tingué un component solidari i es va fer una rifa els beneficis de la qual es distribuïren entre les distintes ONG col·laboradores. Dʼaltar
banda, Antics Alumnes va ser amfitriona i organitzadora dʼun seminari sobre dinamització de xarxes socials a què assistiren representants de més de 20 universitats espanyoles.

10.2.7. Club AAA
Pertànyer a lʼAssociació dʼAntics Alumnes dóna dret tant a la conservació del
carnet de la UPV (ús dʼinstal·lacions esportives, biblioteca, etc.) com a descomptes i condicions preferencials en més de 60 empreses de València i voltants.
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10.2.8. Futur
Entre els projectes de lʼAssociació dʼAntics Alumnes de la UPV per a 2010 destaca la millora del portal dʼocupació <www.poliempleo.com>, així com crear un
Pla de Màrqueting i un Pla Estratègic renovat que permeten a lʼentitat continuar
creixent i millorant-ne la labor diària de servei a lʼassociat.

10.3. CASA DE L’ALUMNE
10.3.1. Presentació
La Casa de lʼAlumne ha complit sis anys dʼexistència, i és un punt de referència
dʼactivitats tant culturals com dʼoci per a lʼalumnat de la Universitat Politècnica
de València, així com dʼun lloc dʼestudi i treball.
La Casa de lʼAlumne és un projecte consolidat al campus de Vera. Durant lʼany
2009 ha estat oberta les 24 hores del dia quasi tots els 365 dies dʼenguany. A
més de les activitats i serveis que ofereix lʼedifici, són moltes les activitats organitzades i portades a cap per membres i entitats de la comunitat universitària.
Dins de la Casa de lʼAlumne tenen cabuda diferents associacions dʼalumnes,
així com la Delegació dʼAlumnes de la UPV.
Per a concretar tota lʼactivitat generada, sʼhi adjunten les dades estadístiques següents, que faciliten el coneixement de la Casa de lʼAlumne.

10.3.2. Serveis oferits per la Casa de l’Alumne
10.3.2.1. Assessor Jurídic
LʼAssessor Jurídic de la Casa de lʼAlumne presta els seus serveis els dimarts i
dijous de 16.00 a 18.30.
Quant als temes més consultats, els dʼarrendament, immigració i acadèmics són
els més nombrosos i els que tenen entitat per a ser agrupats. La resta de temes
corresponen a consum, registre civil, associacions, a més de qüestions més personals.
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Durant el curs acadèmic sʼhan produït un total de 205 consultes, que sʼhan distribuït de la manera següent:

CONSULTES REALITZADES A L’ASSESOR JURÍDIC. DISTRIBUCIÓ PER TEMES
TEMA

Nre.
56
45
20
84
205

Arrendaments
Immigració i estrangeria
Acadèmics
Resta
TOTAL

EVOLUCIÓ SERVEI
ANY

CONSULTES
154
162
114
186
205

2005
2006
2007
2008
2009

10.3.2.2. Ús de les sales de la Casa de l’Alumne
Del total de 2.532 reserves gestionades, se nʼacceptaren 2.279, cosa que representa un volum dʼ11.429 hores dʼús.

CLASSIFICACIÓ DE RESERVES D’AULES
ÚS
Acadèmiques
Formatives
Associacions
Denegades
No Classificables
Lúdiques
TOTAL

RESERVES
1063
609
332
273
110
105
2492

Durant lʼany 2008 es gestionaren 2.450 reserves. Durant lʼany 2007 es gestionaren 1.782 reserves. Durant lʼany 2006 es gestionaren 1.066 reserves.

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.
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OCUPACIÓ. DIÜRNA
GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
TOTAL

81.019
46.359
50.689
63.150
67.913
76.656
25.027
38.351
50.907
55.468
65.576
46.955
668.070

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.

OCUPACIÓ. NOCTURNA
GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
TOTAL

31.982
10.234
10.133
14.649
24.433
38.903
7.675
7.559
12.579
8.058
12.689
1.360
178.894

10.3.2.4. Aules d’informàtica
La Casa de lʼAlumne disposa de dues aules dʼinformàtic. Durant el passat curs
acadèmic es canviaren tots els equips per uns altres més moderns. Lʼaula 1.5
es troba ubicada a la primera planta, disposa de 30 equips informàtics units a
una impressora-fotocopiadora connectada en xarxa i de prepagament. Està
oberta les 24 hores cada dia que es troba oberta la Casa de lʼAlumne. Està disponible per a tots els usuaris de la comunitat universitària.
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Lʼaula 2.3 es troba ubicada a la segona planta, disposa de 25 equips informàtics units a una impressora-fotocopiadora connectada en xarxa i de prepagament. Aquesta aula sʼutilitza per a tallers i cursos de formació. Quan no sʼutilitza
per a aquest últim fi sʼobri al públic, en les mateixes condicions que lʼaula 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.

· Sessions completes Aula 1.5
NOMBRE DE SESSIONS COMPLETES A LA SALA D’INFORMÀTICA DE LA PRIMERA PLANTA
GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE

14.312
9.896
9.872
10.738
13.151
16.164
7.007
6.917
12.508
11.648
9.232
6.525

· Sessions completes Aula 2.3
NOMBRE DE SESSIONS COMPLETES A LA SALA D’INFORMÀTICA DE LA SEGONA PLANTA
GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE

1.679
2.042
2.160
2.086
2.907
2.244
675
144
2.503
3.222
2.563
2.067
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· Sessions completes als punts dʼaccés sense fils
NOMBRE DE SESSIONS COMPLETES PUNTS D’ACCÉS SENSE FILS
GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
TOTAL

3.434
2.250
2.748
2.883
5.147
4.667
1.896
1.958
3.072
3.798
4.664
3.324
39.841

10.3.2.5. Préstec de jocs
La Casa de lʼAlumne disposa dʼuna 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 en el curs 2006-2007.
Sʼhi adjunta lʼestadística dels 10 jocs més prestats, així com els préstecs per
escoles.

10 JOCS MÉS PRESTATS
FUTBOLÍ
BILLAR
BARALLA ESPANYOLA
JENGA
ESCACS
BARALLA PÒQUER
DIARI "MARCA"
MONOPOLY
TRIVIAL PURSUIT
COMANDAMENTS TV/TDT
TOTAL

7.192
5.295
1.668
818
668
549
453
449
446
300
24.196
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Nre. PRÉSTECS DE JOCS PER ESCOLA
ESCOLA

RESERVES

CENTRE FLORIDA UNIVERSITARIA
DOCTORAT
EPS D'ALCOI
EPS DE GANDIA
ETS D'ARQUITECTURA
ETS D'ENGINYERIA D'EDIFICACIÓ
ETS D'ENGINYERIA DEL DISSENY
ETS D'ENGINYERIA INFORMÀTICA
ETS DEL MEDI RURAL I ENOLOGIA
ETSE AGRÒNOMS
ETSE DE CAMINS, CANALS I PORTS
ETSE DE TELECOMUNICACIÓ
ETSE GEODÈSICA, CARTOGRÀFICA I TOPOGRÀFICA
ETSE INDUSTRIALS
FACULTAT D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
FACULTAT DE BELLES ARTS
ICE
NO UPV
ALTRE
PAS/PDI
Unitat de Màsters Universitaris i Doctorat
TOTAL

43
12
1.332
440
791
757
2.672
2.070
137
1.765
4.629
1.721
535
5.671
885
270
17
3
113
281
51
24.196

10.3.3. Relació de les activitats oferides per la Casa de l’Alumne durant l’any 2009
· DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER, 4 de febrer
· DIA DE SANT VALENTÍ, 12 de febrer
· TALLER DʼAUTOPENTINAT, del 16 de febrer a lʼ11 de març
· TALLER DE CUINA, del 17 de febrer al 5 de març
· DIA INTERNACIONAL DE LA DONA, 9 de març
· IX CAMPIONATS DE LA CASA DE LʼALUMNE (DÒMINO, FUTBOLÍ, PARXÍS, BILLAR, ESCACS, MUS I TRUC), del 23 de març al 30 dʼabril

· TALLER DE BALL, del 24 de març al 30 dʼabril
· DIA DEL LLIBRE, 23 dʼabril
· EXPOSICIÓ AIGUA, 30 dʼabril
· DIA DEL DONANT, 14 de maig
· V CONCURS DE PINTURA I FOTOGRAFIA, del 19 al 25 de maig
· III CAMPIONAT DE RISK DE LA CASA DE LʼALUMNE, 19 de maig
· II CONCURS DE SINGSTAR DE LA CASA DE LʼALUMNE, 20 de maig
· I CAMPIONAT PRO EVOLUTION SOCCER 09 CASA DE LʼALUMNE, 21 de maig

536 ALTRES ACTIVITATS

· DIA DE LʼALUMNE, 28 de maig
· SUMMER BENVINGUDA, 16 de juliol
· II CAMPIONAT PRO EVOLUTION SOCCER 09 CASA DE LʼALUMNE, 21, 22
i 23 de juliol

· HOME CINEMA DE BENVINGUDA, 22 i 24 de setembre a les 18.00 hores
· PRESENTACIÓ DE LʼEQUIP UPV TARONJET, 24 de setembre
· CONCURS DE CARABASSES I MELONS DʼALGER, 29 dʼoctubre
· HALLOWEEN, 30 dʼoctubre
· X CAMPIONATS DE LA CASA DE LʼALUMNE (DÒMINO, FUTBOLÍ, PARXÍS,
BILLAR, ESCACS, MUS I TRUC), del 3 al 20 de novembre

· I GIMCANA FOTOGRÀFICA DE LA UPV, 25 de novembre
· DIA MUNDIAL CONTRA EL VIH, 1 de desembre
· FESTA DE NADAL, 17 de desembre

10.3.4. Relació d’activitats organitzades per entitats de la universitat i entitats fora del campus
· Vicerectorat dʼEsports. Escola dʼEstiu
· Vicerectorat de Cultura, Comunicació i Imatge Institucional. Tallers
· Vicerectorat dʼAssumptes Socials i RSC. Dia de la Dona
· Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació. International ExchangeFair

· Direcció Delegada dʼOcupació. Fòrun dʼOcupació UPV. Maig 09
· Àrea dʼInformació. Jornades de Portes Obertes, visites al campus i Setmana
de la Ciència

·

Centre de Cooperació al Desenvolupament de la UPV. Activitats de la Comissió Espanyola dʼAjuda al Refugiat (CEAR)

· Biblioteca i Documentació Científica. Dia del Llibre UPV
· Facultat de BA. Taller creatiu
· Centre de Transfusions de Sang de la CV. Dia del Donant de Sang UPV
· Departament dʼOrganització dʼEmpreses. Titulació Enginyeria de Camins, Canals i Ports. Pràctiques de lʼassignatura Organització i Gestió dʼEmpreses

· Departament dʼEscultura. Assignatura Projectes I
· Departament de Projectes Arquitectònics. Càtedra Blanca València
· Delegació dʼAlumnes ETS Informàtica Aplicada
· Delegació dʼAlumnes ETSA
· Delegació dʼAlumnes ETSEA
· Delegació dʼAlumnes ETSET. Setmana Cultural
· Delegació dʼAlumnes FIV i ETS de Gestió en lʼEdificació. Setmana Cultural
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· Delegació dʼAlumnes FBA. Exposició de fotografia
· Associació dʼAlumnes Universitat Sènior. Grup de Teatre, Cant i Exposició de
Pintura

· Associació dʼAntics Alumnes UPV. Activitats de lʼentitat
· Associació IAESTE. Reunions de treball de lʼentitat
· Associació CSU. Exposició
· Associació AEGEE. Reunions i activitats de lʼentitat
· Associació de Rol i Simulació. V Jornades de Rol i Simulació
· Associació de Ciències Ambientals de la CV. Assemblea de lʼentitat
· Seminari DMSTK MOTION GRAFHICS
· Campionat de Jocs en Xarxa PoliNet
· Cor UPV. Assaigs
· Secció Sindical UGT UPV. Assemblea
· Fundació INNOVA. Jornades
· Col·lectiu Warhammer UPV. Taller de Warhammer UPV
· ACV Tirant lo Blanc. Assemblea
10.3.5. Casa de l’Alumne d’Alcoi
10.3.5.1. Dades estadístiques
El material més prestat:

ALCOI
OBJECTE PRESTAT
PS3 Pro Evolution Soccer
PS3 Guitar Hero i Guitarra
Taquilles
Jenga
Baralles de cartes

Nre. HOMES
404
129
108
73
79

Nre. DONES
8
14
17
23
9

10.3.5.2. Relació de les activitats oferides per la Casa de l’Alumne durant l’any 2009
· DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER, 4 de febrer
· DIA DE SANT VALENTÍ, 12 de febrer
· CICLES DE CINE: CICLE 1, 25 de febrer
· CONCURS DE SINGSTAR, 3 i 4 de març
· DIA MUNDIAL DE LA DONA, 9 de març
· CICLES DE CINE: CICLE 2, 24 de març
· CICLES DE CINE: CICLE 3, 1 dʼabril
· CICLES DE CINE: CICLE 4, 29 dʼabril
· JORNADES DE ROL, cada divendres de maig de 10.00 a 14.00 hores

TOTAL
412
143
125
96
88
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· 1a EDICIÓ CAMPIONAT DE JOCS DE TAULA, del 4 al 21 de maig
· CAMPIONAT DE PRO EVOLUTION SOCCER, del 12 al 20 de maig
· CICLES DE CINE: CICLE 5, 20 de maig
· 1r ANIVERSARI DE LA CASA DE LʼALUMNE, 25 de maig
· SESSIONS DE HOME CINEMA, els dimarts i dijous dels mesos de novembre
i desembre

· DIA MUNDIAL CONTRA EL VIH, 1 de desembre
10.3.6. Casa de l’Alumne de Gandia
10.3.6.1. Dades estadístiques
El material més prestat:

GANDIA
OBJECTE PRESTAT
Bates
Calculadores
Baralla espanyola
Trivial
Jenga

Nre. HOMES
139
26
26
11
3

Nre. DONES
82
23
3
18
4

TOTAL
221
49
29
29
7

10.3.6.2. Relació d’activitats oferides per la Casa de l’Alumne durant l’any 2009
· DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER, 4 de febrer
· CAMPIONAT DE PRO EVOLUTION SOCCER, 19 de febrer
· DIA DE LA DONA, 8 de març
· CAMPANYA DE SOLIDARITAT, DIA DELS ANIMALS, 11 de març
· GIMCANA FOTOGRÀFICA PAELLES 09, 3 dʼabril
· DIA DEL LLIBRE, 23 dʼabril
· INSTALL PARTY, 21 de maig
· NIT FRIKI, 25 de maig
· CAMPIONAT DE PRO EVOLUTION SOCCER, de lʼ11 al 18 de novembre
· I FIRA MEDIEVAL, 12 de novembre
· DIA MUNDIAL CONTRA EL VIH, 1 i 2 de desembre
· CAMPIONAT DE JOCS DE TAULA (RISK, MONOPOLY, TRIVIAL, MUS, DÒMINO, PARXÍS I TRUC), 10 de desembre

· FESTA DE NADAL, 17 de desembre

