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1.1. DISCURS DEL SR. RECTOR MAGNÍFIC
Molt Hble. Sr. President de la Generalitat.
Rectors Magnífics de les Universitats Valencianes.
Sr. Delegat del Govern a la Comunitat Valenciana.
Hble. Sr. Vicepresident 3r del Consell.
Hble. Sr. Conseller d’Educació.
Sr. President del Consell Social de la UPV.
Digníssimes autoritats.
Senyors claustrals.
Membres de la comunitat universitària.
Senyores i senyors,
Agraïsc una vegada més la presència de tots en aquest acte inaugural del curs
2009-2010.
Les meues primeres paraules són de benvinguda afectuosa per al professorat,
personal d’administració i servei y alumnes que s’incorporen en aquest nou curs
acadèmic a la nostra comunitat universitària.
Les meues felicitacions al nostre company el professor Salvador Monleón, per
aquesta magnífica Lliçó Inaugural en què ens ha mostrat el seu coneixement i experiència en la projecció i l’execució de ponts. Obres d’enginyeria civil que acaben
formant part sovint ¾com a infraestructures d’especial significació¾ del patrimoni
monumental dels pobles al llarg de la història, tant per la seua contribució al progrés en la millora de les comunicacions viàries com pel seu valor estètic.
També vull felicitar a tots aquells membres de la comunitat universitària que durant el passat curs acadèmic han aconseguit progressar en la seua carrera acadèmica i professional, per acreditacions i concursos que els han valgut per a
l’estabilització o la promoció laboral.
De manera molt especial, vull felicitar l’alumnat premiat en aquest acte, pel seu
esforç i rendiment acadèmics. Felicitació que faig extensiva a tots els seus familiars que ens acompanyen. No podem deixar de reconèixer aquesta cultura de
l’esforç que demostren amb la seua dedicació, en una universitat com aquesta
que busca l’excel·lència.

14 DISCURS DEL SR. RECTOR MAGNÍFIC

Estem sens dubte travessant uns temps difícils, en una crisi econòmica severa
que afecta tot i tothom, i a què hem de respondre com més prompte millor per
a eixir-ne com més fort millor.
No és el lloc ni el moment de debatre sobre l’origen ni les causes d’aquesta crisi,
però sí d’expressar el nostre desig de recuperar un verdader Estat de Dret, que
ens done més seguretat, perquè com afirmava el gran jurista italià, el doctor
Francesco Carnelutti “…el dret no és més que l’intent de portar l’economia a l’ètica”. Si s’haguera complit un principi tan lloable, sens dubte, alguns tristos successos que portaren a la crisi financera passada no haurien tingut lloc.
Necessitem una aposta efectiva per un avenç de l’economia del coneixement
–desenvolupada a través d’una nova política econòmica realista i efectiva– que
ens permeta evolucionar cap un teixit productiu més tecnològic, més innovador,
de més valor afegit, i, òbviament, de més sostenibilitat. Per a això, és imprescindible prioritzar la inversió en educació (educació superior inclosa), la política
industrial i tecnològica (aquesta gran oblidada a Espanya), i la política en I+D+i
(que seria mil milionària si cada vegada que s’esmenta en els discursos oficials
s’aportara un euro). Per això ens preocupa i se’ns fa difícil entendre com en els
anunciats Pressupostos Generals, el Ministeri de Ciència i Innovació, experimenta una retallada pressupostària del 15%, cosa que contradiu aquest esperit que defensa l’impuls de l’economia del coneixement i de l’economia
sostenible.
De la mateixa manera, ens felicitem per la iniciativa empresa pels dos partits de
govern a Espanya per a aconseguir un gran pacte per l’educació en què la universitat ha d’estar ben present. Cal sumar totes les voluntats de tot l’arc polític
per a impulsar un marc normatiu estable i de futur per a els temes relatius a l’educació i la ciència. Ambdós pilars són vitals per al futur del nostre progrés i
benestar.
El passat 24 de setembre es va presentar l’informe sobre “La Contribución SocioEconómica de las Universidades Públicas Valencianas”, per endavant cal donar
la nostra felicitació als seus autors de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques i el nostre agraïment a tots aquells que amb la seua presència empararen aquest acte que va tenir una immillorable acollida. I de manera molt especial,
agrair la presència del president de la Generalitat i del ministre d’Educació, els
quals ens acompanyaren entre altres digníssimes autoritats.
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Només dues notes referents a aquest informe:
D’una banda, deixar clar que el Sistema Universitari Públic Valencià és un dels
millors de l’Estat, com testimonia el major pes en producció científica en I+D i patents amb relació al que li correspondria per la seua mida.
De l’altra, la innegable contribució al desenvolupament de la nostra Comunitat,
tal com es desprèn de distints indicadors socioeconòmics, entre els quals cal
destacar els relatius a l’ocupació, la producció i la renda, que ens allunyen de falsos tòpics tan arrelats com estesos.
El creixement en capital humà a través de la formació universitària suposa taxes
d’activitat superiors, menor taxa de desocupació i, per tant, un nombre d’ocupats superior amb rendes més elevades, cosa que no deixa lloc a dubtes que
la inversió pública en formació universitària és d’una gran rendibilitat social i
econòmica.
La Universitat Politècnica de València és, estimats companys de la comunitat
universitària i volguts amics, un verdader campus d’excel·lència internacional, i
ho som perquè les dades ens avalen, perquè retornem valor a la societat i ho
fem amb ràtios de rendibilitat com la millor de les inversions.
Els Campus d’Excel·lència Internacional són una iniciativa, que en el marc de
l’Estratègia Universitat 2015 pretén millorar la universitat espanyola mitjançant
la fortalesa de la seua projecció internacional i la seua interconnexió superior
amb el teixit productiu, per a la posada en valor del coneixement i la generació
de riquesa i benestar al nostre entorn. És una iniciativa que des de la nostra universitat acollim amb tot l’interès, docs la seua declaració d’intencions estava ben
alineada amb la nostra missió.
En aquest punt, com a rector de la Universitat Politècnica de València, vull agrair
el treball que des dels vicerectorats de Planificació i Innovació i el d’Investigació s’ha portat a cap per a elaborar la nostra proposta a la convocatòria esmentada amb la denominació de Ciutat Politècnica de la Innovació i Investigació.
Hem presentat la dita proposta confiant en l’èxit de la sol·licitud, basant-nos en
la qualitat del seu contingut, la seua adecuació a la convocatòria, unida al reconeixement que la nostra institució posseeix: som la tecnològica espanyola
amb més reconeixement internacional, l’única politècnica en el rànquing de Xangai, líder del sistema universitari espanyol en la I+D+i contractada i en la pro-
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ducció de patents. Junt amb això, hem tingut l’aval de més de 100 organitzacions empresarials i institucions socials, a què vull agrair des d’ací el suport
donat.
Les universitats públiques valencianes hem concorregut majoritàriament a
aquesta primera convocatòria amb el ferm convenciment que les nostres propostes, unides al pes i reconeixement del nostre sistema universitari, ens feia
mereixedores que la major part disposara d’aquesta qualificació. Des d’ací, hem
d’agrair el suport rebut des del Consell.
No obstant això, la primera publicació del resultat d’aquesta convocatòria ens ha
generat, no podem ocultar-lo, un desànim seré.
Seré, perquè nosaltres sabem qui som i on som, som amics de l’objectivitat i de
l’avaluació externa de qualitat. Com he dit adés som –sense cap dubte– un dels
campus espanyols internacionals d’excel·lència i ho som perquè com ja he assenyalat, les dades ens avalen: els estudiants estrangers ens elegeixen massivament com a destí formatiu, i som la primera universitat espanyola en
contractes de transferència de coneixement i patents. Això són realitats, i les
dades són oficials, no són de la nostra invenció.
Ha sigut desencoratjador que el Ministeri només haja emès un informe favorable de les propostes de la Universitat de València i la Universitat Politècnica de
València. Durant un segon ens felicitem per això, i en el següent ens desencoratjà que –en realitat– el Ministeri col·loca d’amagat una recomanació d’agrupar
ambdues i, per tant, revela la intenció de reconèixer un únic Campus d’Excel·lència en el Sistema Universitari Valencià.
No hi ha correspondència entre el pes i la qualitat del sistema universitari valencià amb el d’altres comunitats autònomes, que no vull ací explicitar. Sí vull deixar constància de la nostra preocupació per una conducta que s’allunya de la
responsabilitat, l’objectivitat i la transparència que haurien d’imperar en aquest
tipus de convocatòries, i de nou sol·licitar el suport del Consell per la reclamació que hem de fer davant del Ministeri.
Hem assistit, no hi ha dubte, a un exercici de selecció poc rigorós, desil·lusionant. Només donaré una dada, tot i que podria donar-ne moltes. Mentre en el sistema universitari valencià per terme mitjà el 2006, els professors captaren en
finançament extern per I+D+i 15.308 € (la UPV 29.066 € per professor), 5 de
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les 17 universitats que han sigut seleccionades estan clarament per davall de la
dita ràtio, i alguna d’aquestes no arriba al 50% d’aquesta xifra. Però aquesta incoherència es compleix igualment en producció científica, o en captació d’estudiants estrangers.
A les dues universitats espanyoles amb més transferència de coneixement i
nombre de patents registrades i llicenciades, la UPV i la UPC, i a dues de les universitats espanyoles de més reconeixement científic, la UB i la UVEG, se’ls recomana la incorporació a un projecte conjunt. És verdaderament paradoxal que
no se’ls recomane a unes altres amb una reputació molt menor.
Haurem d’avaluar molt detingudament on ens porta aquesta iniciativa del Ministeri d’Educació, valorar si és un camí de rigor i d’excel·lència acadèmica el
que ens proposa, com nosaltres desitgem, o –com sembla de moment– un simple repartiment d’influència política territorial, cas que no ens interessa. Ací als
valencians sempre ens va malament, molt malament.
Les universitats valencianes i la Universitat Politècnica en particular, iniciem
aquest curs acadèmic la implantació de l’anomenat espai europeu d’educació
superior, fet no exempt de dificultats però que significa tot un repte, i com ja vam
dir, una oportunitat de millora, que devem, volem i estem segurs serem capaços
d’aprofitar. La nostra universitat ja n’ha donat una mostra en fer un verdader esforç, probablement sense parangó, de racionalitzar-ne l’oferta curricular, i passar d’una oferta de 45 títols de primer i segon cicle a 33 graus. Aquest procés
es va produir atenent-nos escrupolosament a aquest Document marc d’indubtable valor que va aprovar al seu moment el Consell de Govern i al qual el nostre Consell Social va donar suport. Document que plantejava la necessitat
d’establir una oferta de graus atenent a les nostres capacitats i a l’interès social;
és a dir, a la demanda d’estudis i el mercat laboral.
Vull agrair l’esforç i la generositat de tota la Comunitat en aquest ardu procés pel
que significa. De manera molt especial vull ressaltar la labor dels nostres centres i les comissions que han elaborat les propostes. De la mateixa manera,
l’esforç que significa que any rere any, el nostre professorat haja augmentat l’assignació de crèdits a impartir amb percentatges superiors al 95% sobre la seua
disponibilitat docent, però que en aquests moments d’ajustaments pressupostaris significa la garantía que es poden sostenir polítiques com és l’estabilització i la promoció del nostre professorat.
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Inevitablement i més en aquests temps de crisis, hem d’assenyalar la nostra
preocupació pel sosteniment del finançament necessari a les universitats per a
desenvolupar amb garanties d’èxit aquests reptes i servir millor a la societat.
La veritat és que les paraules del nostre Molt Honorable President, el passat 24
de setembre, no poden ser més tranquil·litzadores quan de manera inequívoca
va refermar el compromís del Consell en el manteniment del finançament necessari per a les nostres universitats públiques, i va anunciar l’entrada en vigor
d’un nou marc plurianual estable de finançament de les universitats públiques
valencianes per als pròxims cinc anys i des de l’1 de gener de 2010.
Com bé sap el Molt Honorable President, les universitats públiques valencianes
hem avançat en un compromís inequívoc de ser finançats en funció dels nostres
resultats docents, de producció científica, de transferència de coneixement i innovació. El nou model de finançament serà un poderós instrument per a incentivar el nostre rendiment social i per a situar les nostres universitats entre les
millors d’Europa.
Però les universitats valencianes no solament estem preocupades pel finançament de les nostres institucions acadèmiques, sinó que també per la de la nostra Comunitat globalment. L’anàlisi objectiva del nou model de finançament
autonòmic revela una realitat inadmissible per als valencians, i que no per antiga és menys onerosa.
És difícil entendre como una Comunitat els ciutadans de la qual són contribuents
amb esforç fiscal per càpita superior a la mitjana espanyola i una renda per càpita inferior a la mitjana espanyola, continue molt per davall de la mitjana de finançament espanyola, exactament en el lloc setzè en el concert de 17
comunitats autònomes.
Em pregunte, amb incredulitat, què hem fet, o què no haurem fet, els valencians
per a merèixer això? Tenim un gravíssim problema, que es reflecteix inevitablement en la disponibilitat de recursos per a cobrir els nostres serveis públics fonamentals i per a desplegar els nostres estratègies de futur: entre aquestes la
de l’adequat impuls d’una política cientificotecnològica que capgire cap a la competitivitat el nostre sistema productiu.
La solució d’aquesta qüestió no admet més ajornaments i exigeix un punt final.
És evident que condiciona de manera determinant l’accentuació de la nostra
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particular crisi econòmica valenciana i també les possibilitats de remuntar-la. La
dita solució requereix l’esforç conjunt de totes les forces socials, i per descomptat
de tots els partits polítics i els seus representants electes als parlaments autonòmic i estatal, sense fissures, sense colors, sense vel·leïtats. És un esforç que
des de la universitat reclamem i estem disposats a donar suport amb totes les
nostres forces. És una assignatura pendent per a la qual ja no queden més convocatòries i que –entre tots– hem d’aprovar.
La política, com a assenyala el professor Barea, “es fa amb el pressupost” que,
junt amb l’esforç i la dedicació de persones, empreses i institucions, permet assolir els resultats pretesos. Confiem que s’arribe al marc financer adequat, i que
hi puguem afrontar amb èxit els reptes esmentats.
No puc deixar de manifestar la nostra satisfacció pel premi Valencianos en la
Onda, que en el capítol de Ciències, Onda Cero ha atorgat a la nostra universitat i la concessió del qual tindrà lloc el pròxim mes de novembre a l’Oceanogràfic de València.
El meu agraïment a tots els membres de la comunitat universitària que amb el
seu treball són els verdaders artífexs del reconeixement que any rere any mereix aquesta institució i que ens fa creditora de reconeixements com ara l’assenyalat.
Vull també testimoniar en aquest acte la nostra profunda condolença per la defunció, fa poc més d’un mes, d’una persona volguda i respectada en aquesta universitat, com era el conseller José Ramón García Antón, qui a més va ser
professor a la nostra universitat i va mantenir-hi una estreta col·laboració des de
les seues responsabilitats en el Consell.
Vull finalitzar i manifestar que la Universitat Politècnica de València és una institució acadèmica innovadora i emprenedora que té clara la seua voluntat d’estar al servei de la societat i del poble Valencià, i contribuir des de la formació, la
investigació i la transferència de tecnologia a la riquesa i el benestar del nostre
territori.
Ara i ací ens afermem en aquest compromís. Moltes gràcies.
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1.2. DISCURS DEL SR. SECRETARI GENERAL
Sr. Rector Mgfc.
Honorable Sr. Conseller d’Educació
Srs. Rectors Mgfcs. de les universitats de València i Jaume I de Castelló
Sr. President del Consell Social
Sr. Defensor Universitari
Digníssimes autoritats
PAS, PDI i alumnes
Senyores i senyors
Un total de 35.847 alumnes, dels quals 8.628 són de nou ingrés, s’han matriculat en el curs 2009-2010 en alguna de les 47 titulacions de primer i segon cicles, en alguna de les 6 titulacions de grau, en algun dels 58 programes de
màster universitari o en algun dels 29 nous programes de doctorat que s’han organitzat sobre la base d’una estructura de 13 centres docents, 42 departaments
i 15 instituts universitaris d’investigació.
Al llarg d’aquest curs s’ha completat en la seua totalitat el procés d’adaptació de
l’oferta curricular al marc europeu d’ensenyament superior. Per tant, per al curs
que ara comença, l’oferta de graus és de 33, la qual cosa suposa una reducció
molt important del nombre de titulacions que imparteix la nostra universitat.
Aquesta ordenació s’ha fet tenint en compte la demanda social, la racionalització de l’oferta en els diferents campus, així com la viabilitat dels recursos posats
a disposició de les noves titulacions.
Cal destacar el procés d’integració seguit per l’Escola d’Agrònoms i l’Escola del
Medi Rural i Enologia, el qual va concloure el mes de maig amb la creació d’un
centre únic amb la denominació d’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural.
Això ha permès racionalitzar i optimar espais físics, infraestructures i serveis
que milloren l’abast i la qualitat de les activitats acadèmiques que ambdues estructures desenvolupaven per separat.
A hores d’ara, els alumnes, PDI i PAS de l’antiga Escola del Medi Rural i Enologia s’han traslladat des de l’avinguda de Blasco Ibáñez fins al nou edifici construït al campus de Vera i han començat el curs acadèmic amb total normalitat.
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També, pel que fa als centres docents, cal esmentar el canvi de denominació de
l’Escola de Gestió en l’Edificació per la nova d’Enginyeria d’Edificació.
Han continuant creixent el nombre d’alumnes que participen en programes de
mobilitat. En aquest curs, més de quatre mil han participat en algun dels programes d’intercanvi, en què destaca especialment les xifres, tant d’alumnes enviats com de rebuts, que presenta el programa Erasmus.
Així, hem enviat un total de 1.667 alumnes, principalment a països europeus,
com ara Itàlia, Alemanya i França, i també a altres països no europeus, com per
exemple els Estats Units, Mèxic i l’Argentina.
D’altra banda, hem rebut 2.391 alumnes principalment d’Itàlia, França i Alemanya i també de països no europeus, com són Mèxic, Colòmbia i els Estats Units.
Les pràctiques en empreses afavoreixen una relació més propera entre la universitat i l’empresa. Els estudis de seguiment de la inserció laboral dels graduats universitaris indiquen que les pràctiques en empreses són un dels mitjans
més decisius a l’hora de trobar una primera ocupació.
Durant l’any 2009, 4.372 alumnes han realitzat un total de 6.142 pràctiques en
empreses i entitats públiques i privades. Més del 85% dels alumnes en pràctiques ha rebut una borsa econòmica d’ajut a l’estudi per un import global de 9 milions d’euros.
El programa de càtedres d’empresa de la UPV va nàixer amb l’objectiu de potenciar la relació entre la universitat i l’entorn empresarial.
Per a l’empresa, la promoció de càtedres, a més d’una expressió de responsabilitat social corporativa amb repercussió en la societat, és una oportunitat per
a potenciar un contacte més estret amb l’avantguarda de la investigació i del
coneixement generat en la universitat, i associar-ne el nom al projecte amb l’objectiu d’ajudar al desenvolupament econòmic i social de la nostra societat.
Durant el passat any s’han mantingut actives 43 càtedres d’empresa, que han
aportat més d’un milió cent mil euros, que s’han destinat a diverses activitats
adreçades especialment als alumnes.
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Les activitats de formació permanent han experimentat un increment de més
del 30%, pel que fa al nombre de matrícules, i en què destaca especialment el
referit a jornades i congressos, mentre que ha continuat estable la matrícula en
títols propis i cursos de formació específica. Els ingressos per aquest concepte
han estat de 9,2 milions d’euros.
Cal destacar la nova oferta de cursos i títols propis en la modalitat a distància
utilitzada principalment en els cursos en l’àmbit internacional i per a empreses.
Per activitats d’investigació, desenvolupament tecnològic i innovació amb finançament extern, s’han reconegut durant l’any 2009 drets per valor de 63 milions d’euros. Aquesta xifra, que no inclou els ingressos per formació ni els
corresponents a les activitats d’I+D+i realitzades als instituts d’investigació mixtos i concertats, ni les ajudes per a infraestructures científica i d’investigació, suposa un increment del 17% respecte a l’any 2008, i recobra així el nivell de
l’any 2007.
El principal motiu de la recuperació ha estat la investigació competitiva, que ha
passat dels 20 milions d’euros de l’any anterior als 27,5 actuals, dels quals el
74% prové de l’Administració de l’Estat, el 15% de la Generalitat i un 11% de
l’Administració europea.
Les xifres corresponents a contractes i convenis amb empreses i institucions
han superat lleugerament les de l’exercici anterior, i han arribat als 35 milions
d’euros, dels quals vora un 60% prové d’empreses, i continua així la línia de
creixement ininterromput iniciada l’any 2004.
A banda del volum d’activitat, un paràmetre important per tal de valorar el comportament en matèria d’I+D+i és el nombre del personal docent i investigador implicat en aquestes activitats, que a la UPV es troba al voltant del 75%, la qual
cosa mostra l’acceptació i pràctica generalitzada de la cultura de la investigació
i la innovació a la nostra universitat.
Per acabar les dades referents a la I+D+i, cal dir que durant l’any 2009 s’han
sol·licitat 24 patents nacionals i 17 d’internacionals.
El doctorat honoris causa, màxima distinció acadèmica conferida per la Universitat Politècnica de València, ha estat concedida enguany als senyors Ferran Adrià i Francisco Torreblanca, els quals van ser investits el passat mes de
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juny. En aquest mateix acte, serà investit com a doctor honoris causa el senyor
Michael López-Alegría.
El pressupost aprovat pel Consell Social per a l’exercici de 2010 ha estat de 379
milions d’euros, un 0,87% menor respecte al de l’any anterior. Cal destacar el
manteniment de l’esforç en infraestructures, així com l’ajust generalitzat dels
crèdits de funcionament ordinari i inversions menors.

La plantilla de la universitat la formen aquest curs 2.807 membres del PDI, dels
quals 1.820 són doctors i 848 tenen reconegut algun tram d’investigació. La
plantilla del PAS és de 1.567 membres.
En matèria d’infraestructures, cal destacar les inversions referents a la remodelació de la Facultat de Belles Arts, el nou edifici per a l’Escola del Medi Rural
i Enologia al campus de Vera, el laboratori d’aeronàutica, així com les referents
a reparacions d’edificis i instal·lacions.
Pel que fa a l’àmbit de la cultura, cal destacar, en primer lloc, el Festival de Jazz
de la UPV, el qual en els més de 20 anys d’història, ha portat al nostre campus
el bo i millor en l’àmbit internacional.
Hem d’esmentar també exposicions de primer nivell, com ara les de Kawaguchi,
un dels enginyers d’estructures més prestigiat del món, la del nostre José María
Yturralde o la de Joanna Quinn, dues vegades nominada a l’Oscar i premiada
amb cinc BAFTA per la seua trajectòria en el món de l’animació.
L’apropament de la cultura a l’alumnat es fomenta amb activitats com és el Campus Comedy UPV, a través del qual hem tingut el plaer de veure alguns dels millors monologuistes d’Espanya i altres activitats, com ara les aules de teatre,
narrativa o poesia.
Per acabar en l’àmbit de la cultura, cal fer referència al fet que la nostra universitat
ha estat guardonada per la Unió d’Editorials Universitàries Espanyoles amb el premi
a l’obra millor editada de 2009 per Pioners del grafitti a Espanya, de Gabriela Berti,
la qual ha estat considerada com el primer llibre de la història del grafit a Espanya.
El Consell Social ha atorgat enguany el premi al millor estudiant de cada escola
o facultat, al millor doctorand de cada rama del coneixement i al millor màster
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universitari que, enguany, ha estat per al Màster en Ciència i Enginyeria dels
Aliments. El premi de cooperació universitat-societat s’ha atorgat a Indra, dins
la categoria de cooperació en I+D; a Vossloh, en la categoria d’empreses i ocupació, i a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en la categoria de
millora del coneixement de la UPV.
L’Oficina del Defensor Universitari ha augmentat la seua activitat en aquest
curs, respecte a l’anterior, un 10%, i ha assegurat una atenció directa i permanent als campus d’Alcoi i de Gandia.
El 82% dels assumptes tramesos enguany han estat relacionats directament
amb l’alumnat, principalment pel que fa a beques i exàmens, mentre que el 9%
es refereix al PDI i el 6% al PAS.
La consecució d’una Administració pública més moderna i eficaç constitueix una
prioritat i un compromís de la Universitat Politècnica de València, que té com un
dels seus objectius oferir un servei públic d’ensenyament superior de qualitat, en
el qual és peça fonamental la relació amb la comunitat universitària i els ciutadans amb la major agilitat i transparència que siga possible, alhora que acostar
els tràmits administratius de manera eficaç.
Per això, amb l’objecte d’impulsar i potenciar l’Administració electrònica es va
crear al mes de març la seu electrònica i el registre electrònic de la UPV, amb
previsió de funcionament les vint-i-quatre hores del dia, cada dia de l’any.
També, una vegada fetes les eleccions per a renovar el Claustre en la seua totalitat, així com per a elegir-ne els representants en el Consell de Govern, el
màxim òrgan de representació de la comunitat universitària va encetar, al mes
de març, el procés de reforma dels Estatuts de la Universitat. A hores d’ara, l’avantprojecte de reforma redactat per la Comissió es troba en fase d’informació
pública per a tota la comunitat universitària.
De manera inevitablement esquemàtica i resumida, aquestes han estat algunes
de les dades que es recullen en la Memòria del Curs Acadèmic 2009-2010. Moltes gràcies.
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2.1. EQUIP DE GOVERN
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
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

PDI

Amparo Chiralt Boix

Mª Antonia Ferrús Pérez

Vicente Botti Navarro

José Mª Belles 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 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 Paya 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 Alsina

Juan Miguel Martínez Rubio

Francisco Galiana Galán

Ginés Benet Gilabert

Rosa Penélope Gutiérrez Colomer

Antonio Robles Martínez

Antonio Torregrosa Mira

Pedro Juan López Rodríguez

Antonio Arqués Sanz

Alberto Miguel Bonastre Pina

Francisco Javier Cases Iborra

José Luis Berné Valero

María Begoña Montero Fleta

Peregrina Eloína Coll Aliaga

Mª Luisa Carrió Pastor

Sergio Baselga Moreno

Ana Mª Gimeno Sanz

Pedro Miguel Sosa

Mª Cristina Pérez Guillot
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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 Jiménez

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 Rodenas

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

José Bon Corbín

David Jornet Casanova
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José Vicente Lidón Roger

Paula Giner Penadés

Gemma Peña Martínez

Isabel Torres Pagán

Elies Seguí Mas

Francisco Guillén Gomáriz

Miguel Vidal Ortega

Virginia Hinarejos González

Juan Antonio Canales Hidalgo

Alberto Garijo Sánchez

María Pilar Soriano Sancho

Roberto Ángel Belenguer Gómez
Fernando Sancho Roca

Ajudants i personal dʼinvestigació

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

Alumnat

Javier Juanes Herrera

María del Carmen Duréndez Her-

Alejandro Inza Fitó

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

Pablo Soriano Maudos

Rodrigo Platero Montero

Francisco Luis Atienza Quesada

Zaira Fernández Ortiz
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Loreto Fernández Salinas

Sergio Fernández Burguete

Juan Ibáñez Roselló

Maurici García Talens

David Teschendorff Ramón

Vicente Gómez Sabater

Roberto Cañada Martínez

Mª. Jesús Ibáñez González

Laura Feliz González

Adolfo Lozano Barrueco

Laia Folch Casanoves

Óscar Millet Monzó

Gustavo Morant García

Casimir Nalda i Ausina
Juana Oliver Talens

PAS

Sergio Panella Bonet

Alberto Adalid Huerta

Alonso Pérez Tébar

Josep Lluís Bustos i Mateo

Andrés Ruiz Marín

Mª Rosa Cerdá Hernández

José Sahuquillo García

Mª Mercedes Cerdá Mengod

José Segovia Rueda

Isabel Chiner Signes

Antonio Terrones Server

Amparo Escribá Casa

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 d’Arquitectura - UPV
Sr. Jesús Cano Calvo - Especialista Tècnic de Manteniment - UPV
Sr. Jordi Arjona Aroca - Delegat d’Alumnes - UPV, fins al mes de gener de 2009,
en què va ser substituït pel
Sr. Santiago Palacios Guillém - Delegat d’Alumnes - 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 l’Autoritat 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 l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries - IVIA
Designat per lʼAjuntament de València
Sr. Emilio del Toro Gálvez - Regidor delegat d’Educació i Universitat Popular de
l’Ajuntament 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
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 d’AINIA, 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 d’Economistes
Designat pels col·legis professionals de la Comunitat Valenciana
Sr. Francisco Garzón Cuevas - Degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de València
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Designats pel president del Consell Social
Sr. Silvino Navarro Casanova - Empresari - President d’INCUSA
Sr. Francisco Javier Zabaleta Merí - President de l’Associació d’Antics Alumnes
- UPV
Designats per les Corts Valencianes
Sr. Ricard Pérez i Casado - President de la Comissió Delegada de l’Institut 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 d’Estat d’Universitats; 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 s’hi tractaren.

· Noves titulacions
· Situació a Espanya de la implantació de l’espai europeu d’educació superior

· Els consells socials en el procés de l’espai europeu d’educació 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 s’hi 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 d’Extremadura, Badajoz
Organitza: Consell Social, Universitat d’Extremadura
Les jornades foren inaugurades pel Sr. Francisco Duque Carrillo, Rector Magnífic de la Universitat d’Extremadura; Màrius Rubiralta, secretari general d’Universitats; 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 d’Extremadura; Miguel Celdrán
Matute, alcalde de Badajoz; Carlos Gentil, president de l’Assemblea de Secretaris de Consells Socials; Ángel Sánchez Tarancón, president del Consell Social
de la Universitat d’Extremadura.
Temes que s’hi 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 s’hi tractaren:

·

Anàlisi de la implantació de l’espai europeu d’educació 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 d’octubre 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 D’ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES: Beatriz Huerta
López

· FACULTAT DE BELLES ARTS: Irene Grau García
· ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’INFORMÀTICA: Sonia Santiago Pinazo
· ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D’ALCOI: Mª Teresa Paredes Mellado
· ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE GANDIA: Javier Sospedra Ciscar
· ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA: Óscar Peris Martínez
· ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR DE GESTIÓ EN L’EDIFICACIÓ: Rafael Emilio Marín Tolosa

·

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERS AGRÒNOMS: Carmen Díez
Fernández

·

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

·

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA DEL DISSENY: Guillermo
Lerín Martínez

·

ETS D’ENGINYERIA GEODÈSICA, CARTOGRÀFICA I TOPOGRÀFICA:
Marta González Alcaide

·

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERS INDUSTRIALS: Daniel Abad
Agulló

·

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERS 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 d’octubre 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 D’ARQUITECTURA
“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 D’ENGINYERIA INDUSTRIAL
“Aumento de biodegradabilidad y eliminación de plaguicidas en efluentes
acuosos mediante métodos de oxidación avanzada (fotocatálisis solar)”
Ana García Ripoll

· ÀREA D’ENGINYERIA 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 D’ECONOMIA 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 d’I+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 d’aquesta
universitat en matèria d’educació i ocupació.
En la categoria de millora del coneixement: Conselleria d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, per la contribució a la formació en temes relacionats amb l’àmbit de
la seua aplicació.

2.3.2.4. Premi 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, l’objectiu 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 d’Estudis i Convergència Europea, Sr. Miguel Ángel Fernández Prada,
s’acorda per majoria atorgar el premi, valorant les enquestes de satisfacció realitzades per l’alumnat 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
Juan Carlos Casamayor Rodenas
Mª Amparo Chiralt Boix
Miguel Ángel Fernández Prada
Salvador Vicente López Galarza
Juan Miguel Martínez Rubio
Vicente Mas Llorens
Enrique Juan Masiá Buades
Francisco José Mora Mas
Enrique Félix Munera Latorre
Juan Bautista Peiró López
Mª Pilar Santamarina Siurana
José Mª del Valle Villanueva
María Victoria Vivancos Ramón
Representants del Claustre
José Aguilar Herrando
Jorge Curiel Esparza
Sergio Fernández Burguete
Francisco Javier Fuenmayor Fernández
Carlos Gahete Arias
Juan García Valle
Juan Carlos González López
Alberto González Salvador
Ana Llopis Reyna
Juan Manzano Juárez
Batiste Andreu Martínez Climent
Miguel Andrés Martínez Iranzo
José Ismael Pastor Gimeno
Ricardo Pérez Herrerías
Alfredo Peris Manguillot
M. Pilar Roig Picazo
Esther Sanabria Codesal
Inés Sánchez Giner

40 ORGANS DE GOVERN

Rafael Sánchez Grandía
Consuelo Valles Prima
Representants de centres, departaments i instituts universitaris dʼinvestigació
Enrique Ballester Sarrias
José Manuel Barat Baviera
José Esteban Capilla Romá
José Luis Cueto Lominchar
Vicent de Esteban Chapapría
Nemesio Fernández Martínez
Emilio Figueres Amorós
Pedro Juan López Rodríguez
Javier Martí Sendra
Pedro Miguel Sosa
Miguel Ángel Miranda Alonso
Ismael Moya Clemente
Francisco Payri González
Ricardo José Server Izquierdo
Eduardo Vendrell Vidal
Representants del Consell Social
Emilio del Toro Gálvez
Juan Vicente Lladró Roig
Navarro Casanova, Silvino

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)
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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
En el curs 2009 – 2010 s’ha consolidat l’atenció directa als campus d’Alcoi i
Gandia, realitzada pel Defensor Adjunt, professor Eduardo Vicens Salort.
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Del 28 al 30 d’octubre es va desenvolupar a la Universitat de Saragossa la XIII
Trobada Estatal de Defensors Universitaris, estructurat sobre:
· Conciliació de la vida acadèmica, laboral i familiar.
· Discapacitat i adaptació curricular.
· TIC, plataformes d’aprenentatge electrònic (e-learning) i drets universitaris.
El 9 de juliol es va signar un acord de col·laboració entre el Síndic de Greuges
de la Comunitat Valenciana i les nostres cinc universitats públiques, en el marc
de la reunió anual de la Xarxa Lluís Vives d’Universitats.
Aspectes habituals a l’Oficina del Defensor Universitari han sigut l’increment del
nombre de casos, un 10% respecte al curs anterior, i l’excel·lent ajuda de tots els
membres de la comunitat universitària, cosa que ha fet possible resoldre per
mediació més de dos terços dels casos atesos a l’Oficina.
El 82% de la nostra activitat va estar relacionat amb alumnes, en què beques
(35%) i exàmens (10%) foren els temes més repetits. No s’ha resolt la qüestió
d’uns alumnes Erasmus que van patir la cancel·lació de vol pel problema de les
cendres per a poder realitzar algun dels exàmens finals de primer quadrimestre.
Donem suport i entenem la necessitat de programar les dates d’exàmens, però
tal vegada alguna flexibilitat amb circumstàncies realment extraordinàries seria
desitjable.
Els casos relacionats amb administració i serveis han sigut el 6%, mentre que
un 9% de les nostres actuacions van estar relacionades amb qüestions plantejades pel professorat. El 3% restant han sigut qüestions plantejades per titulats relacionades amb l’accés a una segona carrera o amb la creença errònia
que un titulat d’escola universitària podia accedir al grup A1 de l’Administració
en realitzar un màster, cosa que ha motivat demanar que s’habiliten cursos
complementaris que permeten accedir al títol de grau als titulats d’escoles universitàries, de forma compatible amb l’horari laboral, seguint l’exemple d’alguns títols de grau.
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3.1. EQUIPS DIRECTIUS
3.1.1. Centres
CENTRE
EPS d'Alcoi
EPS d'Alcoi
EPS d'Alcoi

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

EPS d'Alcoi

Ana María García Bernabeu

EPS d'Alcoi

Antonio Abellán García

EPS d'Alcoi

Josefa Mula Bru

EPS d'Alcoi

Elena Pérez Bernabeu

EPS d'Alcoi
EPS d'Alcoi

Ana María Amat Payá
Lucía Agud Albesa

EPS d'Alcoi
EPS d'Alcoi
EPS de Gandia
EPS de Gandia
EPS de Gandia

Georgina Blanes Nadal
Juan Ignacio Torregrosa López
José Ismael Pastor Gimeno
Jesús Alba Fernández
Francisco Camarena Femenia

EPS de Gandia

Anna Vidal Meló

EPS de Gandia
EPS de Gandia

Juan Andrés González Romero
Antonio Fores Lopez

EPS de Gandia

Trinidad Mª Sansaloni Balaguer

EPS de Gandia
EPS de Gandia
EPS de Gandia
ETS Arquitectura
ETS Arquitectura
ETS Arquitectura
ETS Arquitectura
ETS Arquitectura
ETS Arquitectura

Lourdes Canós Darós
Juan Luis Corral González
Carmen Gómez Benito
Ana Llopis Reyna
Francisco Juan Vidal
Victoria Eugenia Bonet Solves
Luisa Basset Salom
Guillermo González Pérez
Ángel Martínez Baldó

ETS Arquitectura

Agustín José Pérez García

CÀRREC
Director
Secretari
Subd. EPSA /
Càtedres d'Empresa (2006)
Subd. EPSA /
Formació Permanent
Subd. EPSA /
Infraestructures i Serveis
Subd. EPSA / Nous Tit. Ofic. Innov.
Ed. i Qual. (2006)
Subd. EPSA /
Relacions Internacionals
Subd. EPSA / d'I+D+i
Subd. EPSA /
Cul. Esp. Soc. i Col. Major
Subd.1a EPSA / Alumnat
Subd.2n EPSA / Cap d'estudis
Director
Secretari
Subd. EPSG / Cultura i Relacions
amb l'Entorn (2006)
Subd. EPSG /
Promoció i Esdeveniments (2006)
Subd. EPSG / Àrea Ambiental
Subd. EPSG /
Àrea Comunicació Audiovis.
Subd. EPSG /
Àrea de Telecomunicacions
Subd. EPSG / Àrea de Turisme
Subd.1r EPSG / Cap d'estudis
Subd. 2a EPSG / Infraestructura
Directora
Secretari
Subd. ETSA / Cultura
Subd. ETSA / Infraestructura
Subd. ETSA / Ordenació Docent
Subd. ETSA /
Relacions Internacionals
Subd.1r ETSA / Cap d'estudis
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ETS Arquitectura

Vicenta Calvo Roselló

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
Rafael Seiz Ortiz

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

Ignacio Tortajada Montañana
Mª Pilar Molina Palomares

ETS d'Enginyeria del Disseny

Emilio Ramón Iribarren Navarro

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

Rosa Collado Fons
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

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

José Luis Pérez-Salas Sagreras

ETSE Agrònoms

Rosa Puchades Pla

ETSE Agrònoms

Francisco Galiana Galán

Subd. 2a ETSA /
Planificació i Qualitat
Director
Cap d'estudis
Secretari
Subd. ETSED /
Act. Professionales (2006)
Subd. ETSED / Alumnat
Subd. ETSED /
Coordinació de Títols
Subd. ETSED /
Càtedres Empres. i R. (2006)
Subd. ETSED / Infraestructura
Subd. ETSED /
Relacions Internacionals
Subd. ETSED /
Relacions amb l'Empresa
Subd.1r ETSED / Qualitat
Subd. 2a ETSED /
Innovació Educativa
Director
Cap d'estudis
Secretària
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
Cap d'estudis
Secretari
Subd. ETSEA /
Infraestructura i Qualitat
Subd. ETSEA /
Relacions Instituc. i Emp.
Subd. ETSEA /
Coop. i Rel. Internacionals
Subd. ETSEA /
Coordinació Acadèmica
Director

ETSE Geodèsica, Cartogràfica i Francisco García García
Top.
ETSE Geodèsica, Cartogràfica i Jesús María Irigoyen Gaztelumendi Secretari
Top.
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ETSE Geodèsica,
Top.
ETSE Geodèsica,
Top.
ETSE Geodèsica,
Top.
ETSE Geodèsica,
Top.
ETSE Industrials
ETSE Industrials
ETSE Industrials

Cartogràfica i Ricardo López Albiñana
Cartogràfica i Luis Ángel Ruiz Fernández
Cartogràfica i Fernando Francisco Buchón Moragues
Cartogràfica i Luís Blanch Puertes
Miguel Andrés Martínez Iranzo
Juan José Pérez Martínez
David Jeronimo Busquets Mataix

ETSE Industrials

Fernando Naya Sanchis

ETSE Industrials
ETSE Industrials
ETSE Industrials

Inmaculada Concepción Garrudo
Antona
Rosa Esperanza Tormos Faus
Enrique Cabrera Rochera

ETSE Industrials

Enrique Domingo Guijarro Estelles

ETSE Industrials
ETSE Industrials
ETSE Industrials
ETSE Industrials

José Vicente Salcedo Romero de
Ávila
Jorge García-Serra García
José Antonio Mendoza Roca
Anna Neus Igual Muñoz

ETSE Informàtica
ETSE Informàtica
ETSE Informàtica
ETSE Informàtica

Eduardo Vendrell Vidal
Encarnación Segarra Soriano
Antonio Molina Marco
Esther Sanabria Codesal

ETSE Informàtica

Diego Álvarez Sánchez

ETSE Informàtica

Miguel Sánchez López

ETSE Informàtica

María José Vicent López

ETSE Informàtica

María José Castro Bleda

ETSE Informàtica

Juan Carlos Ruiz García

ETSE Informàtica

César Ferri Ramírez

ETSE de Camins, Canals i Ports
ETSE de Camins, Canals i Ports
ETSE de Camins, Canals i Ports

Vicent de Esteban Chapapría
José Bernardo Serón Gáñez
José Rocío Martí Vargas

Subd. ETSEGCT /
Personal, As. Econ., Infraes.
Subd. ETSEGCT /
Relacions Exteriors
Subd. ETSEGCT /
Relacions amb Empreses
Subd. ETSEGCT /
Cap d'estudis, O. A. i D.
Director
Secretari
Subd. ETSEI /
Qualitat i Planificació
Subd. ETSEI /
Ordenació Acadèmica
Subd. ETSEI /
Relacions amb Empreses
Subd.1a ETSEI / Cap d'estudis
Subd. 2n ETSEI /
Innovació, Promoció i Imatge
Subd. ETSEI /
Adap. Plans Estudis a l'EEES
Subd. ETSEI / Infraestructura i
Assumptes Econòmics
Subd. ETSEI / Plans d'Estudis-I
Subd. ETSEI / Plans d'Estudis-II
Subd. ETSEI /
Relacions Internacionals i Idiomes
Director
Secretària
Subd. 1r ETSINF/ Cap d'estudis
Subd. 2a ETSINF/
Qualitat i Docència
Subd. ETSINF/ Alumnat, Desenvolupament i Extensió Univ.
Subd. ETSINF/
Innovació i Infraestructures
Subd. ETSINF/
Ordenació Acadèmica 1r Cicle
Subd. ETSINF/
Ordenació Acadèmica 2n Cicle
Subd. ETSINF/
Relacions Internacionals
Subd. ETSINF/
Relacions amb Empreses
Director
Secretari
Subd. ETSECCP / Infraestructura
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ETSE de Camins, Canals i Ports

José Luis Bonet Senach

ETSE de Camins, Canals i Ports

Francisco José Vallés Morán

ETSE de Camins, Canals i Ports

José Alberto González Escriva

ETSE de Camins, Canals i Ports

Pedro Antonio Calderón García

ETSE de Camins, Canals i Ports
ETSE d'Edificació
ETSE d'Edificació
ETSE d'Edificació

María Amalia Sanz Benlloch
Rafael Sánchez Grandía
Juana Mercedes Cerdán Soriano
María Begoña Fuentes Giner

ETSE d'Edificació

José Miguel Sanchís León

ETSE d'Edificació

Isabel Rodriguez Abad

ETSE d'Edificació

Rafael Marín Sánchez

ETSE d'Edificació
ETSE d'Edificació

Pablo Rodríguez Navarro
Jesús Mené Aparicio

ETSE de Telecomunicació
ETSE de Telecomunicació
ETSE de Telecomunicació

Juan Vicente Balbastre Tejedor
Lorenzo Rubio Arjona
María Ángeles Lence Guilabert

ETSE de Telecomunicació

Fulgencio Montilla Meoro

ETSE de Telecomunicació

Pilar Candelas Valiente

ETSE de Telecomunicació

Vicente Traver Salcedo

ETSE de Telecomunicació

Felipe Laureano Peñaranda Foix

ETSE de Telecomunicació

Juan Ramón Torregrosa Sánchez

ETSE de Telecomunicació
Facultat d'Adm. i Direc. d'Empreses
Facultat d'Adm. i Direc. d'Empreses
Facultat d'Adm. i Direc. d'Empreses

Francisco Javier Oliver Villarroya
Ismael Moya Clemente
Mª Teresa Solaz Benavent
Gabriela Ribes Giner

Facultat d'Adm. i Direc. d'Empreses Carlos Vicente García Gallego
Facultat d'Adm. i Direc. d'Empreses María Del Mar Marín Sánchez
Facultat d'Adm. i Direc. d'Empreses Virginia Vega Carrero
Facultat de Belles Arts
José Luís Cueto Lominchar
Facultat de Belles Arts
Mercedes Sánchez Pons

Subd. ETSECCP /
Innovació i Qualitat
Subd. ETSECCP /
Ordenació Acadèmica
Subd. ETSECCP /
Relacions Internacionals
Subd.1r ETSECCP /
Cap d'estudis
Subd. 2a ETSECCP / Alumnat
Director
Secretària
Subd. ETSEE/
Convenis i Empreses
Subd. ETSEE/
Infraestructures i Mantemiment
Subd. ETSEE/
Investigació i Alumnat
Subd. ETSEE / Ordenació Acadèmica i Prospectiva
Subd.1r ETSEE / Cap d'estudis
Subd. 2n ETSEE /
Relacions Internacionals
Director
Secretari
Subd. ETSET /
Cultura i Extensió Universitària
Subd. ETSET /
Càtedres d'Empresa (2006)
Subd. ETSET /
Organització Acadèmica
Subd. ETSET /
Relacions Empreses (2006)
Subd. ETSET /
Relacions Internacionals
Subd.1r ETSET /
Cap d'estudis
Subd. 2n ETSET / Qualitat
Degà
Secretària
Viced. 2a FADE /
Alumnat i Pràctiques en Empresa
Viced. FADE / Infraestrutura
Viced. FADE /
Relacions Internacionals
Viced.1a FADE/ Cap d'estudis
Degà
Secretària
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Facultat de Belles Arts

José Galindo Gálvez

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

Viced. 1r FBA /
Ordenació Acadèmica
Viced. 2n FBA / Infraestructura
Viced. FBA / Cultura
Viced. FBA /
Càtedres d'Empreses (2006)
Viced. FBA /
Relacions Internacionals

3.1.2. Departaments
DEPARTAMENT
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.
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

PERSONA
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
Miguel Corella Lacasa
M. Pilar Roig Picazo
María Pilar Soriano Sancho
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

CÀRREC
Director
Secretària
Subdirector
Subdirectora
Director
Secretària
Subdirector
Subdirector
Director
Secretari
Subdirectora
Director
Secretari
Subdirector
Subdirector
Subdirector
Directora
Secretària
Subdirector
Subdirector
Directora
Secretària
Subdirector
Director
Secretària
Subdirector
Subdirector
Directora
Secretari
Subdirector
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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
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

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
Antonio Uris Martínez
Manuel Salmerón Sánchez
María del 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
Jorge Padin Devesa
Ramón Pons Crespo
Josep Eliseu Pardo Pascual
Matilde Balaguer Puig
Emilio Figueres Amorós
Antonio Guill Ibáñez
Rafael Gadea Gironés
Raül Esteve Bosch
José Roger Folch
Salvador Conrado Añó Villalba
Vicente León Martínez
Fernando Brusola Simón
Marina Gascon Martinez
José María Gomis Martí
María Begoña Jordá Albiñana
Juan Bautista Marco Segura
Daniel Aguado García
Eduardo Fabián Cassiraga
Petra Amparo López Jiménez

Subdirectora 2a
Director
Secretària
Subdirector
Subdirectora
Directora
Secretari
Subdirector
Directora
Secretària
Subdirector
Subdirector
Director
Secretària
Subdirectora
Director
Secretari
Subdirectora
Director
Secretari
Subdirector
Subdirectora
Subdirector
Director
Secretari
Subdirector
Subdirectora
Subdirector
Director
Secretari
Subdirector
Subdirectora
Director
Secretari
Subdirector
Subdirector
Director
Secretari
Subdirector
Director
Secretària
Subdirector
Subdirectora
Director
Secretari
Subdirector
Subdirectora

MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2009-2010 55

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
Matemàtica Aplicada
Matemàtica Aplicada
Mecànica dels Medis Continus i T.
Mecànica dels Medis Continus i T.
Mecànica dels Medis Continus i T.
Màquines i Motors Tèrmics
Màquines i Motors Tèrmics
Màquines i Motors Tèrmics
Màquines i Motors Tèrmics
Organització d'Empreses
Organització d'Empreses

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
Eduardo José Gilabert Pérez
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
María Milagros del Saz Rubio
Hanna Teresa Skorczynska Sznajder
Inmaculada Teresa Tamarit Vallés
Alfredo Peris Manguillot
Fernando Gimenez Palomares
Ana Martínez Pastor
Félix Martínez Jiménez
Josefa Marín Molina
María del Carmen Gómez Collado
Juan Antonio Rovira Soler
Pedro Efrén Martín Concepcion
Ana Isabel Almerich Chulia
Francisco Payri González
José Vicente Pastor Soriano
José Galindo Lucas
José Ramón Serrano Cruz
Ignacio Gil Pechuán
Marta Elena Palmer Gato

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
Subdirectora
Subdirectora
Director
Secretari
Subdirectora
Director
Secretari
Subdirector
Subdirector
Director
Secretària
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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
Termodinàmica Aplicada
Termodinàmica Aplicada
Termodinàmica Aplicada
Termodinàmica Aplicada
Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme

Joan Josep Baixauli i Baixauli
José Miguel Albarracín Guillem
Juan Antonio Marín García
Joaquín Aldás Ruiz
Luis Armand Buendía
Joel Ricardo Mestre Froissard
Juan Antonio Canales Hidalgo
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 Benedito Fort
Isabel Mª Pérez Munuera
Nuria Martínez Navarrete
Luís Javier Cañada Ribera
Enrique Torrella Alcaraz
Manuel Monleón Pradas
Rafael Royo Pastor
José Vicente Ferrando Corell
Luis Segura Gomis
Fernando Romero Saura

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
Director
Secretari
Subdirector
Subdirector
Director
Secretari
Subdirector
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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
ETSE INDUSTRIALS
ETSE INDUSTRIALS
ETSE INDUSTRIALS
ETSE INDUSTRIALS
ETSE INDUSTRIALS
ETSE INDUSTRIALS
ETS D'ENGINYERIA DEL DISSENY

TITULACIÓ
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

2008

P

21

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

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

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
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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 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
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI
Llic. Administració i Direcció d'Empreses
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI
Eng. Tècn. Disseny Industrial
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI
Eng. Tècn. Informàtica de Gestió
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI
Eng. Tècn. Industrial, esp. Mecànica
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI
Eng. Tècn. Industrial, esp. Química Industrial
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI
Eng. Tècn. Industrial, esp. Electrònica Industrial
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI
Eng. Tècn. Industrial, esp. Electricitat
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI
Eng. Tècn. Industrial, esp. Tèxtil

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
2n
2004
2n
1997 1r+2n
2000
1r
2003
1r
1993
1r
1993
1r
1993
1r
1993
1r
1993
1r

96
52
325
432
169
323
128
134
205
45
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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 D’INFORMÀTICA
FACULTAT D’INFORMÀTICA
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

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

1998
2006

1r
P

133
161

2008

-

33

1993 1r+2n
2008
P

1886
22

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

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 2009-2010
CENTRES
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D’ALCOI
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 Ind.
Eng. Tècn. de Telecomunicacions, esp. Telemàtica
Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses
Eng. en Organització Industrial
Eng. de Materials
Eng. Tècn. en Disseny Industrial
Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió
Grau en Enginyeria en Disseny Ind. i Desenvolupament de Productes
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
Llicenciat en Comunicació Audiovisual
Diplomat en Turisme
Grau en Ciències Ambientals
Grau en Gestió Turística
Grau en Comunicació Audiovisual
Màster Universitari en Enginyeria Acústica
Màster Universitari en Postproducció Digital
ETS D’ARQUITECTURA
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 GESTIÓ EN L’EDIFICACIÓ
Arquitecte Tècnic
Eng. de Materials
Grau en Enginyeria de l’Edificació
Màster Universitari en Edificació

MATRICULATS
2.162
393
237
122
36
133
121
369
107
45
317
148
98
(*)
(*)
2.024
259
167
92
271
255
407
299
43
66
82
(*)
(*)
3.524
3.286
(*)
(*)
(*)
3.625
2.353
16
1.129
(*)

NOUS
559
115
70
25
4
35
14
89
44
12
0
27
98

406
51
25
11
44
6
3
9
43
66
82

557
420

1.217
16
0
1.126
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ETS D’ENGINYERS AGRÒNOMS
Llic. Ciència i Tecnologia dels Aliments
Eng. Agrònom
Eng. de Forests
Llicenciat en Biotecnologia
ETS D’ENGINYERIA INFORMÀTICA
Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió
Eng. Tècn. en Informàtica de Sistemes
Eng. en Informàtica
Llicenciat en Documentació
ETSE DE CAMINS, CANALS I PORTS
Eng. de Camins, Canals i Ports
Eng. Tècn. Obres Públiques, esp. Constr. Civils
Eng. Tècn. Obres Públiques, esp. Hidrologia
Eng. Tècn. 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 D’ENGINYERIA 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
Grau en Enginyeria en Disseny Ind. i Desenvolupament de Productes
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 DE GEODÈSICA, CARTOGRÀFICA I TOPOGRÀFICA
Eng. Tècnic en Topografia
Eng. Geodèsica i Cartogràfica
ETS D’ENGINYERS 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

1.666
142
834
296
394
2.823
932
805
962
124
3.000
1.482
652
232
278
39
210
(*)
(*)
(*)
4.772
439
461
854
1.021
639
546
381
144
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
874
729
145
3.222
2.244
114
275
400
41
(*)
(*)
(*)

316
44
122
56
94
537
170
147
200
20
636
239
156
64
61
5
42

1.242
101
117
176
213
24
186
110
144

123
93
30
711
438
27
60
60
11
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ETS D’ENGINYERS TELECOMUNICACIÓ
Eng. de Telecomunicació
Màster Universitari en Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicació
ETS DE 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
Llicenciat en Enologia
FACULTAT D’ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES
Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses
Diplomat en Gestió i Administració Pública
Màster Universitari en Direcció Financera i Fiscal
Programa de Doctorat en Administració i Direcció d’Empreses
Màster Universitari en Gestió d’Empreses, Productes i Serveis
FACULTAT DE BELLES ARTS
Llicenciat en Belles Arts
Màster Universitari en Producció Artística
Programa de Doctorat en Art: Producció i Investigació
TOTAL
T O T A L (inclosos alumnes programa mobilitat)

1.161
1.068
(*)
892
147
322
225
141
57
2.050
1.214
714
(*)
(*)
(*)
2.099
1.870
(*)
(*)
33.894
36.247

206
162
123
16
44
39
13
11
383
193
134

538
403

7.554
9.884

(*) Dades incorporades a la relació de màsters i programes de doctorat.

3.3.2. Centres adscrits
CURS 2009-2010
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 D’ESTUDIS DE L’EMPRESA
Llic. en Administració i Direcció d’Empreses
Diplomat en Ciències Empresarials

MATRICULATS
99
99
30
30
176
126
52
16
16
0
T O T A L Centres adscrits
321

NOMBRE DE TITULACIONS CENTRES PROPIS UPV
TITULACIONS DE 1r CICLE

24

TITULACIONS DE 1r I 2n CICLES

14

TITULACIONS DE NOMÉS 2n CICLE

9

TITULACIONS DE GRAU

5

NOUS
28
28
0
0
63
41
22
0
0
0
110

MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2009-2010 63

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

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
El Vicerectorat de Qualitat i Avaluació de l’Activitat Acadèmica (VCEAA) és el
responsable de la coordinació dels sistemes de gestió de la qualitat dels títols
oficials, dels mètodes i instruments d’avaluació de la qualitat i excel·lència de les
unitats acadèmiques i de gestió i de l’avaluació de l’activitat acadèmica del PDI.
En l’àmbit de la qualitat ha centrat la seua actuació durant el curs 2009-10 a
desenvolupar el Sistema de Gestió de Qualitat dels Títols Oficials de la UPV
com a conjunt d’accions, planificades i sistemàtiques necessàries per a garan-
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tir la qualitat dels ensenyaments oficials de la UPV i assegurar-ne el control, la
revisió i la millora contínues. El Sistema de Gestió de Qualitat dels Títols Oficials
de la UPV estableix el marc d’actuació necessari per a donar la confiança adequada als nostres grups d’interès, atès que els títols satisfaran els requisits de
qualitat definits en el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre 2007, pel qual
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments oficials, així com els criteris i les directrius establits per a avaluar l’ensenyament universitari per la European Network for Quality Assurance (ENCUA) i els codis de bones pràctiques per a
agències d’avaluació universitària desenvolupat per la International Network for
Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE).
La UPV signà el 15 d’octubre de 2007 un conveni amb l’Agencia 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 s’acordà incorporar al conveni anteriorment signat totes les estructures acadèmiques responsables de títols oficials
(facultats, escoles, instituts universitaris i departaments).
En l’àmbit d’avaluació de l’activitat acadèmica, el Pla Estratègic 2007-2014 de
la UPV en l’EIX01 “FORMACIÓ I APRENENTATGE”, planteja com a 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 el corresponent reconeixement de lʼexcel·lència docent del professorat mitjançant incentius retributius i de promoció de la carrera professional”.
En el marc d’aquesta 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 actuals mecanismes dʼavaluació”.
El 2006 l’ANECA va posar en marxa el Programa de Suport a l’Avaluació de
l’Activitat 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”, d’acord amb el que indica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats (LOU), article 31,
apartat 26.
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La UPV va participar el 2007 en la convocatòria DOCÈNTIA amb l’objecte de desenvolupar un Model per a l’Avaluació de l’Activitat Docent a la UPV. Posteriorment,
el 30 de novembre de 2009, es va signar l’addenda al conveni de col·laboració entre
ANECA i la UPV, pel qual s’incorpora la participació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) en el desenvolupament del programa DOCÈNTIA.
El 5 de març de 2010 es va rebre la resposta de l’AVAP a l’INFORME D’IMPLANTACIÓ DEL DISSENY D’AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT DOCENT del curs
2007-08, en la dita resposta s’inclou la resolució conjunta d’ANECA i AVAP, de
22 de febrer de 2010, amb l’Informe dʼavaluació externa de la implantació del disseny dʼavaluació de lʼactivitat docent amb la valoració de “Molt positiu” i recomanant el desenvolupament ple del procés dissenyat per la UPV.
D’acord amb les indicacions del programa DOCENTIA, amb aquest segon any
d’avaluació del professorat de la UPV conclou la fase experimental del model,
per la qual cosa se n’ha sol·licitat el certificat.
El diagrama general del procés d’avaluació s’indica en la figura següent:
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Amb l’objecte de completar el desenvolupament del model es crearen la Comissió d’Avaluació Docent (CAD) i la Comissió de Garanties (CG), amb la composició següent:
Comissió per a lʼAvaluació de la Docència
(Aprovada en Consell de Govern del dia 28 de maig de 2009)
Vicerector de Qualitat i Avaluació de lʼActivitat Acadèmica, president.
- Juan Jaime Cano Hurtado
Director de lʼInstitut de Ciències de lʼEducació, secretari.
- Fernando Fargueta Cerdá
1 representant dels directors de centre.
- Vicent Esteban Chapapría
1 representant de directors de departament.
- Joaquín Aldas Ruiz
4 membres del PDI.
- María Alpuente Frasnedo.
- Francisco Belmar Ibáñez
- Vicente Mas Llorens
- Pilar Molina Pons
2 representants dels alumnes.
- Carlos Gahete Arias
- Inés Sánchez Giner
2 membres del PAS.
- José Mª Maiques March, de lʼInstitut de Ciències de lʼEducació
- Ricardo Díaz Cano, del Servei dʼAvaluació, Planificació i Qualitat
Comissió de Garanties
(Aprovada en Consell de Govern del dia 28 de maig de 2009, modificada
en Consell de Govern del dia 24 de setembre de 2009)
Rector, president.
- Juan Francisco Juliá Igual
1 representant dels directors de centre.
- Nemesio Fernández Martínez
1 representant de directors de departament.
- Francisco Payri González
1 membre del PDI, secretari.
- José Aguilar Herrando
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Delegat representant dels alumnes.
- Santiago Palacios Guillem
En la determinació de l’IAD es tenen en compte un conjunt d’indicadors que,
d’acord amb el programa DOCÈNTIA, atenen la planificació, el desenvolupament i els resultats del procés docent:
1. Planificació de la Docència (IAD_PLA):
1.1. Formació (IAD_forma): Aquest indicador reflecteix la preparació del professor per a afrontar l’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 l’experiència acreditada del professor mitjançant les enquestes d’opinió de l’alumnat.
1.2. Guia docent (IAD_guia): Aquest indicador engloba els
aspectes relatius a l’organització docent i la planificació del ensenyament i de l’aprenentatge amb relació a les assignatures
impartides.
1.3. Informació de tutories i grups de docència (IAD_inform): Aquest indicador és bàsic per a l’atenció a l’alumne,
que ha de poder conèixer abans de l’inici del curs acadèmic les
modalitats i els horaris de tutories dels seus professors, així
com els professors que imparteixen els distints grups de docència.
1.4. Materials docents (IAD_mat): Aquest indicador reflecteix
l’activitat del professor relativa a l’elaboració de materials i recursos per a la docència.
2. Desenvolupament de l’Ensenyament (IAD_DESA):
2.1. Docència impartida (IAD_doc): Aquest indicador recull
l’activitat del professor corresponent a les accions d’ensenyament realitzades.
2.2. Tutories realitzades (IAD_tut): Aquest indicador reflecteix
l’activitat del professor relativa a les atencions tutorials portades a cap.
2.3. Avaluació (IAD_ava): Aquest indicador recull l’activitat del
professor relacionades amb les tasques o accions d’avaluació
realitzades.
2.4. Altres activitats docents (IAD_altres): Aquest indicador
engloba totes les altres activitats de caràcter docent que des-
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envolupa o pot desenvolupar el professor en l’exercici de les
seues funcions i que no necessàriament estan relacionades
directament amb les assignatures impartides.
3. Resultats (K_RES):
3.1. Enquesta d’opinió de l’alumnat sobre l’actuació docent del professor (K1): Aquest indicador recull l’opinió dels
estudiants sobre l’actuació docent del professor, especialment
en els aspectes referents al desenvolupament de l’ensenyament, ja que en aquesta dimensió 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 pels estudiants en
una determinada assignatura, contextualitzada en la titulació, en
el curs i en el tipus d’assignatura (troncal, obligatòria, optativa).
3.3. Compliment de tutories (K3): Aquest indicador reflecteix
el compliment de l’horari de tutories pel professor durant el
curs acadèmic.
3.4. Compliment del termini de lliurament d’actes (K4):
Aquest indicador reflecteix el compliment dels terminis establits per al lliurament d’actes de qualificacions de les assignatures, per la incidència negativa que l’incompliment dels dits
terminis pot tenir sobre l’expedient acadèmic dels alumnes i
les seues conseqüències.
El calendari de la implantació experimental de l’IAD per a avaluar l’activitat docent del PDI realitzada en el curs 2008-09 va ser el següent:
30 de setembre

Centres i departament completen les bases de
dades institucionals.

1 dʼoctubre

Tancament de les bases de dades.
Comunicació de lʼIAD per la CAD al professorat.

1 al 20 dʼoctubre

Presentació dʼinformes de responsables acadèmics
a la CAD.

1 al 24 dʼoctubre

Sol·licitud de modificacions en lʼIAD pel PDI
a responsables acadèmics.

1 al 31 dʼoctubre

Validació de les modificacions per
responsables acadèmics.
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21 al 31 dʼoctubre

Presentació de lʼautoinforme del PDI
a la CAD (voluntari).

1 al 15 de novembre Anàlisi de dades per la CAD.
Comunicació de lʼIAD definitiu per la CAD
al professorat.
Resolució de la CAD. Informe provisional dʼavaluació
de la docència.
16 al 30 de novembre Reclamacions a lʼinforme provisional dʼavaluació
de la docència a la CG.
1 al 30 de desembre

Resolució de les reclamacions per la CG.

30 de desembre

Informe final dʼavaluació de la docència.

La CAD es va constituir el dia 9 de juliol de 2009 i va ser convocada també els
dies 9 de novembre de 2009 i 26 de gener de 2010, data en què es va tancar el
procés d’avaluació del curs 2008-09.
La CG es va constituir i resolgué les reclamacions en la sessió de 22 de desembre de 2009.
Durant el curs s’avaluà 2.746 membres del col·lectiu de PDI de la nostra universitat, cosa que suposa de nou l’avaluació de tot el professorat.
La plataforma informàtica desenvolupada per a ajudar en el procés d’avaluació,
accessible a través de la intranet de cada professor, permet verificar la informació referida a cadascuna de les activitats previstes en els dotze indicadors
que configuren l’índex d’activitat docent (IAD), introduir noves dades i visualitzar
la valoració en punts, la valoració global i els informes qualitatius, del professor,
i dels responsables de centre i departament, així com les valoracions de les comissions CAD i CG, fins a la resolució final.
Per a permetre que el procés de queixes, aclariments o esmenes d’errors es
portara a cap en les millors condicions (garantia de comunicació i traçabilitat) s’utilitzà el sistema GREGAL de la UPV. S’hi realitzaren algunes adaptacions per
a preveure les particularitats del model d’avaluació docent.
És molt important també destacar el treball dels validadors de centre i departament. El validador és un professor, responsable al centre o departament, de
donar el vistiplau a la informació introduïda pel professor sobre l’activitat (docent en aquest cas), sobre aspectes relatius a la producció de materials docents,
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participació en congressos, etc. És una labor que té com a antecedent el treball
realitzat, de manera semblant, en el desenvolupament de l’índex d’activitat investigadora (IAI), propi de la UPV.
El sistema GREGAL va permetre la comunicació de professors i validadors amb
el grup de treball responsable de l’avaluació en el Vicerectorat de Qualitat i Avaluació de l’Activitat Acadèmica (VCEAA). Es reberen 526 incidències a través
d’aquest sistema, que es classificaren en: error, omissió, dubte, possible millora,
queixa i suggeriment. La solució va ser, segons els casos: trametre el promptuari
per a consultar la informació (inclòs en la intranet), trametre el document de FAQ
(inclòs en la intranet), aclariment (i incorporació a la FAQ, si era el cas), modificació de dades per a corregir errors en la informació del professor o, finalment,
registre de la possible millora per al trasllat a la CAD.
Les incidències foren analitzades i resoltes, quan va ser possible, pel grup de treball de l’IAD constituït al VCEAA durant el procés. Les que no foren resoltes per
l’entitat o suposaven possibles millores foren traslladades a la CAD per a la discussió i resolució.
Durant aquest procés cal assenyalar que es realitzaren 177 autoinformes de
professors, 255 informes pels responsables de departament i 228 pels responsables de centre. De manera general, en el contingut d’aquests informes es
poden trobar alguns dels aspectes següents:
· Reflexió valorada de l’activitat docent pel professor.
· Justificació de resultats en alguns indicadors.
· Valoració del professor pels responsables de centres i departaments.
La CAD avaluà cadascun dels informes i va respondre als professors, bé ratificant-ne la valoració global o fent-hi modificacions.
Com a final del procés, la CG va rebre 32 peticions i va resoldre positivament 4,
parcialment 1 d’aquestes i 27 de manera negativa.
La CAD es va reunir posteriorment a la resolució de la CG per a tancar el procés d’avaluació del curs 2008-09 i iniciar la reflexió sobre les vies de millora en
el model. Els canvis proposats s’orientaren a ajustar alguns aspectes parcials
que milloren la determinació de l’IAD, sense alterar l’essència del model.
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El Consell de Govern, realitzat el 22 de juliol de 2010, va aprovar les modificacions ressenyades, que seran d’aplicació en l’IAD del curs 2010-11.

3.7. VICERECTORAT D’ESTUDIS I CONVERGÈNCIA EUROPEA
3.7.1. Introducció
Durant el curs 2008-2009 s’ha completat, pràcticament en la seua totalitat, el
disseny dels títols de grau adaptats a l’EEES que substituiran en el curs 20102011 els actuals títols de primer, primer més segon o segon cicle, actualment impartits a la UPV.
També s’ha adaptat el RD 1393/2007 dels màsters ja implantats, d’acord 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, s’ha completat la regulació estatal que afecta els títols que habiliten per a l’exercici de les professions regulades d’enginyeria i enginyeria tècnica cosa que, junt amb els treballs
previs portats a cap en els diferents centres de la UPV i l’enorme 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 d’adaptació en la fase de
disseny.
Totes les memòries de verificació, tant dels títols de grau com dels títols de màster, s’han redactat d’acord amb la normativa estatal, valenciana o de la UPV
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 d’octubre (BOE de 30 d’octubre), pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
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· Resolució de 17 de desembre de 2007, de la Secretaria d’Estat d’Universitats i Investigació, per la qual es publica l’Acord de Consell de Ministres, de 14 de desembre de 2007, pel qual s’estableixen les
condicions a què han d’adequar-se els plans d’estudis conduents a l’obtenció de títols que habiliten per a l’exercici de la professió regulada
d’arquitecte.
· Resolució de 17 de desembre de 2007, de la Secretaria d’Estat d’Universitats i Investigació, per la qual es publica l’Acord de Consell de Ministres, de 14 de desembre de 2007, pel qual s’estableixen les
condicions a què ha d’adequar-se els plans d’estudis conduents a l’obtenció de títols que habiliten per a l’exercici de la professió regulada
d’arquitecte tècnic.
· Ordre ECI/3855/2007, de 27 de desembre, per la qual s’estableixen els
requisits per a la verificació dels títols universitaris oficiales que habiliten per a l’exercici de la professió d’arquitecte tècnic.
· Ordre ECI/3856/2007, de 27 de desembre, per la qual s’estableixen els
requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten
per a l’exercici de la professió d’arquitecte.
· Disseny de titulacions. Document marc UPV (CG 14 de febrer de
2008).
· Resolució, de 28 d’octubre de 2008, de la Direcció General d’Universitats, per la qual s’estableix el procediment abreujat per a la verificació
d’ensenyaments oficials de màster ja autoritzats d’acord amb el que
disposa el RD 56/2005, de 21 de gener.
· Resolució, de 15 de gener de 2009, de la Secretaria d’Estat d’Universitats, per la qual es publica l’acord de Consell de Ministres, pel qual s’estableixen les condicions a què han d’adequar-se els plans d’estudis
conduents a l’obtenció de títols que habiliten per a l’exercici de les distintes professions regulades d’enginyer.
· Resolució, de 15 de gener de 2009, de la Secretaria d’Estat d’Universitats, per la qual es publica l’acord de Consell de Ministres, pel qual s’estableixen les condicions a què han d’adequar-se els plans d’estudis de
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títols que habiliten per a l’exercici de les distintes professions regulades
d’enginyer tècnic.
· Ordre CIN/.../2009, de 9 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits
per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de la professió d’Enginyer:
· 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 s’estableixen els requisits
per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de la professió d’Enginyer 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 s’ateny 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
RD56/2005. El Ministeri i l’ANECA 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.
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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
n’han tramitat sota la nostra responsabilitat només 47, ja que n’hi 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 d’Universitats l’última setmana de desembre
de 2008.
El Consell d’Universitats va realitzar una filtrada abans d’enviar-los a l’avaluació
de l’ANECA, i sol·licità modificacions en 29 dels 47. La UPV va respondre a totes
les modificacions (primera setmana d’abril de 2009).
El Consell d’Universitats va admetre totes les modificacions que les traslladà a
l’ANECA. Al llarg de juny i juliol l’ANECA 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 l’última 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
· MU Edificació
· MU Enginyeria Acústica
· MU Enginyeria Avançada de Producció, Logística i Cadena de Subministrament
· MU Enginyeria Biomèdica
· MU Enginyeria de Computadors
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· 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 d’Informació
· MU Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient
· MU Enginyeria Mecànica i Materials
· MU Enginyeria Tèxtil
· MU Gestió Cultural
· MU Gestió d’Empreses, 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 l’Empresa Vitivinícola
De la resta de màsters, 3 estan encara en procés d’avaluació:
· MU Postproducció Digital
· MU Prevenció de Riscos Laborals
· MU Producció Artística
No es té resposta del MU d’Investigació Matemàtica que és interuniversitari.

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 s’han
dissenyat d’acord amb el RD1393/2007. La memòria de verificació d’aquests títols, després de l’aprovació corresponent en Consell d’Universitats i Consell Social, es van trametre al Consell d’Universitats l’última setmana de desembre de
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2008. Els quatre màsters passaren el primer filtre del Consell d’Universitats, que
els va trametre a l’ANECA (final de febrer de 2009).
Després de realitzar distintes modificacions en els informes preliminars de l’ANECA, el resultat final van ser 3 informes favorables:
· MU Enginyeria d’Anàlisi de Dades, Millora de Processos i Presa de Decisions
· MU Economia Agroalimentària i del Medi Ambient
· MU Llengües i Tecnologia
L’ ANECA també va respondre amb 1 informe favorable amb modificacions
obligatòries que ja es va contestar, i s’espera que en breu ens trameten l’informe favorable definitiu:
· MU Biotecnologia Biomèdica

3.7.3. Títols de grau
3.7.3.1. Graus per a implantar en el curs 2009-2010
Durant el curs 2008-2009 s’han dissenyat i aprovat els 5 primers títols de grau
adaptats a l’EEES, la implantació dels quals es produirà el curs 2009-2010:
· Grau Ciències Ambientals (EPSG)
· Grau Gestió Turística (EPSG)
· Grau Enginyeria de l’Edificació (ETSGE)
· Grau Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
(ETSED, EPSA)
· Grau Comunicació Audiovisual (EPSG)
Les memòries de verificació dels quatre primers s’enviaren al Consell d’Universitats el 28 de gener de 2009. L’enviament de la memòria de verificació de l’últim 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 l’ETSED i a l’EPSA) es va remetre com dos títols independents al
Consell d’Universitats, el qual reclamà la unificació d’ambdues propostes de memòries 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 s’envià a mitjan març de 2009.
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Després de realitzar distintes modificacions, d’acord amb els requeriments especificats en l’informe provisional de verificació emès per ANECA, s’han rebut 3
informes favorables definitius:
· Grau Ciències Ambientals (EPSG)
· Grau Enginyeria de l’Edificació (ETSGE)
· Grau Gestió Turística (EPSG)
A mitjan juliol de 2009 es va rebre l’informe 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 d’Universitats la memòria de
verificació revisada, i en aquests moments s’està a l’espera de rebre l’informe
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 d’Universitats i Estudis Superiors de la Conselleria d’Educació 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, s’han portat a cap les accions oportunes perquè en l’oferta pública de
places de nou accés a la universitat per al curs 2009-2010 s’inclogueren, com
finalment ha ocorregut, aquestes 5 titulacions.

3.7.3.2. Graus per a implantar en el curs 2010-2011
A més dels esmentats en l’epígraf anterior, durant el curs 2008-2009, els diferents centres de la Universitat (tant del campus de València, com d’Alcoi i de
Gandia) han treballat en el disseny dels nous graus a implantar en el curs 20102011, d’acord 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 s’han d’aplicar.
Com a conseqüència d’això, s’ha definit un mapa de títols que, mitjançant diferents agrupacions de títols antics i la supressió d’algunes titulacions amb una important escassesa de demanda, ha conduït a la definició de 22 títols de grau
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diferents que resultaran en 27 ofertes, tenint en compte l’existència de 5 títols
de grau que s’oferiran tant al campus de València com al d’Alcoi.
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 s’aprovaren finalment al Consell de Govern de juliol de 2009 i les memòries de verificació corresponents trameses –l’última setmana de juliol de 2009– al Consell
d’Universitats.
Les taules que s’inclouen 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 d’adaptar títols primer o primer i
segon cicles actualment oferits per la UPV, excepte Conservació i Restauració de Béns Culturals, que es tracta d’un títol de nova planta, i els graus d’Enginyeria en Organització Industrial i de Ciència i Tecnologia dels Aliments, que
provenen d’adaptar els títols homònims actuals de només segon cicle.
D’altra banda, per a completar l’oferta de títols a implantar el 2010-2011 com a
conseqüència d’adaptar els actuals títols de la UPV, només faltarien per verificar els graus d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació i d’Enginyeria 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.
Tots els títols s’adapten 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 l’exercici de les professions regulades d’enginyer
tècnic o d’arquitecte, segons corresponga. A més, com a característiques generals es pot destacar:

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 d’Empreses
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 d’Aliments

Llic. en Ciència i
Tecnologia d’Aliments

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 d’Obres 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 /
E. ITI (QI)
Enginyeria en Tecnologies Industrials
E. Industrial

VALÈNCIA
ETSED
ETSED
ETSED
ETSED
ETSEI
ETSEI
ETSEI

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

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

VALÈNCIA
ETSEINF

GANDIA
EPSA

ALCOI

EPSG

· Estudiants a temps parcial: En general, el nombre mínim d’ECTS de matrícula per estudiant i període lectiu és de 60. No obstant això, en tots els
títols s’ha inclòs una clàusula per a preveure la incorporació al sistema
d’estudiants a temps parcial, cosa que suposa que, en els casos que així
ho determine la UPV, és possible reduir aquest nombre mínim d’ECTS.
En general, en aquests casos es preveu que aquest mínim són 30 ECTS.
· Intercanvi: Per a facilitar el reconeixement d’ECTS cursats en intercanvis
acadèmics, en tots els plans d’estudi s’ha inclòs bé una assignatura específica o bé un procediment per al reconeixement.
· Pràctiques externes: En tots els plans d’estudi s’ha previst la possible realització de pràctiques externes, mitjançant la consideració d’assignatura,
assignatures o matèria.
· TFG: En tots els plans d’estudi s’ha inclòs un mòdul obligatori de Treball Final
de Grau. Tret dels casos dels graus en Administració i Direcció d’Empreses
(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 d’estudi inclouen d’una manera o una altra la possibilitat que els estudiants cursen, almenys, una assignatura d’idioma estranger.

3.7.4. Graus i places oferides en el curs 2010-2011
Tenint en compte els 5 graus que s’implantaran 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, l’oferta general de graus de la UPV per
al curs 2010-2011 és de 27 graus diferents amb 33 implantacions ja que, d’aquests 27, n’hi ha 6 que dupliquen implantació als campus d’Alcoi i de València.
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En definitiva, a València s’oferiran 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 l’oferta formativa de la UPV, ja que fonamentalment
s’ha aconseguit per agrupació de títols d’una mateixa branca sota un únic
grau. De la mateixa manera, aquesta reducció en el nombre de títols no
suposa una reducció de l’oferta pública de places respecte a la situació actual, sinó que se’n pretén ampliar lleugerament, com es pot apreciar en la
figura següent:

3.7.5. Valoració general
(A). Màxima participació dels diferents col·lectius implicats
Per al disseny dels títols s’han constituït comissions de plans d’estudis amb
la incorporació d’un nombre elevat de membres, representants de distints
col·lectius implicats en el desplegament posterior del títol. El resultat s’ha
debatut i aprovat en les juntes de centre, i en la immensa majoria dels casos
l’aprovació ha sigut per una àmplia majoria i fins i tot per unanimitat.
Oferta de Places de nou ingrés

Curs

Addicionalment, en el procés de disseny han col·laborat en la redacció d’alguns 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 l’objectiu d’obtenir uns documents adequats
a la normativa i als criteris de valoració d’ANECA, així com per a facilitar la
futura implementació dels títols als procediments i protocols propis de la
UPV.
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(B). Compliment de la normativa i reglamentació estatal, autonòmica i pròpia
El principal marc de referència normatiu en què s’ha basat la reforma de títols és el RD 1393, en que es defineix com ha de desplegar-se un nou títol,
però no és l’únic marc a què s’han ajustat els títols aprovats. D’una banda,
les ordres ministerials que fixen els criteris per a accedir a les professions regulades; de l’altra, 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 l’afegit important del seu
reconeixement intern fet palès en l’aprovació per unanimitat al Consell de
Govern.
El resultat final del disseny d’un títol no ha sigut fruit de la idea feliç d’un equip
directiu ni d’una Comissió de Pla d’Estudis. Són molts els referents i els condicionants que s’han 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 s’han 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 d’estudi porten anys
treballant en el disseny i la concepció de l’estructura 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 l’exercici de les professions regulades d’enginyeria hagen vist la llum a principi de l’any 2009. Però quan eixiren aquestes ordres ministerials ja s’havia avançat gran part del treball de concepció
i disseny.
A més, la UPV porta anys treballant en el que serien els actuals títols i així,
per exemple, els contractes programa s’han dissenyat sobre la base de les
guies docents, implantades a la UPV de manera quasi generalitzada des de
fa uns quants cursos.
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(D). Burocràcia vs sistema de qualitat
Podria pensar-se que en el disseny dels nous títols s’ha generat massa paperam, total perquè al final el nom de les assignatures siga el mateix. Però
és que s’ha d’abandonar la idea que un títol és una suma de noms d’assignatures 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 l’assignatura, i el que més importa són les competències que adquirirà l’alumne, 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 l’autocrítica necessària que s’exigeix a un docent. D’altra
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. L’estructura 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.
(F). Els nous títols han de conservar el prestigi que heretem
Sens dubte, els títols que el 2010 s’extingiran gaudien d’un prestigi no solament a la nostra comunitat autònoma, sinó en l’àmbit nacional i internacional.
Per això, el disseny dels nous títols parteix d’una situació que no pot de cap
manera menystenir-se. No es tracta, doncs, de fer una revolució, sinó de fer
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una reforma que, mantenint l’esperit de rigor i acreditada solvència de la nostra capacitat formativa, avance en els objectius d’harmonització propugnats
en el marc de l’espai europeu d’educació superior i en l’aplicació de les noves
metodologies docents i en la innovació, valors, d’altra 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 l’eliminació dels obstacles per a
l’exercici efectiu de lliure intercanvi, i prestar una atenció particular al reconeixement i la valoració dels períodes d’estada en institucions d’investigació,
ensenyament i formació europees. Aquest aspecte de l’intercanvi d’estudiants
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 l’EIX
01 del nostre Pla Estratègic UPV 2007-2014, és la promoció de l’ocupabilitat. 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 d’avantatge a altres institucions del nostre entorn i la reforma de
títols no farà sinó aprofundir-hi. Tots els títols aprovats inclouen la possibilitat d’un reconeixement de crèdits mitjançant la realització de pràctiques
externes.
(H). No s’ha 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
s’han tramès al Consell d’Universitats per a iniciar el tràmit de verificació,
però el treball no ha conclòs. A partir d’ara i en els pròxims cursos hem de
continuar treballant-ne en la implantació, seguiment i millora contínua. En
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l’immediat: assignació de la docència, desplegament definitiu de les guies
docents, possibles modificacions que sol·licite el Consell d’Universitats, 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 l’estat 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 l’adaptació de tota l’actual oferta formativa de títols de primer i primer i segon
cicles:

Títols de màster

La taula següent resumeix l’estat dels títols de màster a implantar en el curs
2009-2010, el procés de verificació del qual s’ha gestionat al llarg del curs 20082009. Com a resum:

TÍTOLS DE GRAU
GRAU
Administració i Direcció d’Empreses
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 l’Edificació
Enginyeria d’Obres Públiques
Enginyeria d’Organització 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

· L’oferta 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 l’ha
tramitat les universitats coordinadores.
· Hi ha 4 màsters de nova implantació per al curs 2009-2010, la memòria de
verificació dels quals s’ha tramitat d’acord amb el procediment general establit en el RD 1393/2007. D’aquests, 3 ja disposen d’informe definitiu i favorable del Consell d’Universitats i, en conseqüència, ja estan verificats.
De l’altre es va rebre un informe provisional de l’ANECA, que es va contestar en termini en la forma escaient, i que està a l’espera de l’informe 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
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disposaran de l’autorització de l’autoritat autonòmica corresponent. D’aquests, 43 ja han rebut l’informe 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 d’Empreses, 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 d’Anàlisi 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
d’Informació
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
ABREU.
VERIFICAT
Mediambientals
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 l’Empresa Vitivinícola
ABREU.

3.8. ALUMNAT DE POSTGRAU OFICIAL MATRICULAT EN EL CURS 2009-2010

UNITAT DE MÀSTER
MÀSTER UNIVERSITARI EN AQÜICULTURA
MÀSTER UNIVERSITARI EN ARTS VISUALS I MULTIMÈDIA
MÀSTER UNIVERSITARI EN AUTOMÀTICA I INFORMÀTICA INDUSTRIAL
MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOTECNOLOGIA BIOMÈDICA
MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOTECNOLOGIA MOLECULAR I CEL·LULAR
DE PLANTES
MÀSTER UNIVERSITARI EN CIÈNCIA I ENGINYERIA DELS ALIMENTS

13
53
49
30
31
58
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MÀSTER UNIVERSITARI EN COMPUTACIÓ PARAL·LELA I DISTRIBUÏDA
24
MÀSTER UNIVERSITARI EN CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS
CULTURALS
149
MÀSTER UNIVERSITARI EN CONTINGUTS I ASPECTES LEGALS I EN LA
SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
18
MÀSTER UNIVERSITARI EN DIRECCIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES
61
MÀSTER UNIVERSITARI EN ECONOMIA AGROALIMENTÀRIA
I DEL MEDI AMBIENT
6
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA AMBIENTAL
40
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA BIOMÈDICA
72
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA D’ANÁLISI DE DADES,
MILLORA DE PROCESSOS I PRESA DE DECISIÓ
20
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE COMPUTADORS
38
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE SISTEMES ELECTRÒNICS
44
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DEL FORMIGÓ
51
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DEL MANTENIMENT
81
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DEL PROGRAMARI,
MÈTODES FORMALS I SISTEMES D’INFORMACIÓ
95
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA HIDRÀULICA I MEDI AMBIENT
128
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA MECÀNICA I MATERIALS
36
MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ CULTURAL
39
MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
46
MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
(ITINERARI INTERNACIONAL)
14
MÀSTER UNIVERSITARI EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL,
RECONEIXEMENT DE FORMES I IMATGE DIGITAL
68
MÀSTER UNIVERSITARI EN INVESTIGACIÓ MATEMÀTICA
7
MÀSTER UNIVERSITARI EN LLENGÜES I TECNOLOGIA
7
MÀSTER UNIVERSITARI EN MÀRQUETING I INVESTIGACIÓ DE MERCATS
4
MÀSTER UNIVERSITARI EN MILLORA GENÈTICA VEGETAL
20
MÀSTER UNIVERSITARI EN MILLORA GENÈTICA ANIMAL I
BIOTECNOLOGIA DE LA REPRODUCCIÓ
18
MÀSTER UNIVERSITARI EN MOTORS DE COMBUSTIÓ INTERNA
ALTERNATIUS
30
MÀSTER UNIVERSITARI EN MÚSICA
42
MÀSTER UNIVERSITARI EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
105
MÀSTER UNIVERSITARI EN PRODUCCIÓ ANIMAL
10
MÀSTER UNIVERSITARI EN PRODUCCIÓ VEGETAL I ECOSISTEMES
AGROFORESTALS
22
MÀSTER UNIVERSITARI EN QUÍMICA ORGÀNICA, EXPERIMENTAL I
INDUSTRIAL
3
MÀSTER UNIVERSITARI EN QUÍMICA SOSTENIBLE
16
MÀSTER UNIVERSITARI EN SEGURETAT INDUSTRIAL I MEDI AMBIENT
22
SUBTOTAL 1570
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DADES CORRESPONENTS A MÀSTERS GESTIONATS PER CENTRES
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D’ALCOI
Màster Universitari en Enginyeria Tèxtil
16
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE GANDIA
Màster Universitari en Enginyeria Acústica
45
Màster Universitari en Postproducció Digital
38
ETS D’ARQUITECTURA
Màster Universitari en Conservació del Patrimoni Arquitectònic
153
Màster Universitari en Arquitectura Avançada, Paisatge, Urbanisme i Disseny
41
ETS DE GESTIÓ EN L’EDIFICACIÓ
Màster Universitari en Edificació
127
ETSE DE CAMINS, CANALS I PORTS
Màster Universitari en Transport, Territori i Urbanisme
37
Màster Universitari en Planificació i Gestió en Enginyeria Civil
59
ETS D’ENGINYERIA DEL DISSENY
Màster Universitari en Enginyeria del Disseny
123
Màster Universitari en Disseny i Fabricació Integrada Assistit per Ordinador
35
Màster Universitari en Materials i Sistemes Sensors per a Tecnologies Mediambientals
61
ETS D’ENGINYERS INDUSTRIALS
Màster Universitari en Enginyeria Avançada de Producció, Logística i Cadena
de Subministrament
48
Màster Universitari en Construccions i Instal·lacions Industrials
36
Màster Universitari en Tecnologia Energètica per al Desenvolupament Sostenible
64
ETS D’ENGINYERS TELECOMUNICACIÓ
Màster Universitari en Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicació
93
FACULTAT D’ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES
Màster Universitari en Direcció Financera i Fiscal
66
Màster Universitari en Gestió d’Empreses, Productes i Serveis
38
FACULTAT DE BELLES ARTS
Màster Universitari en Producció Artística
167
SUBTOTAL 1247
TOTAL ALUMNES MATRICULATS EN MÀSTER

2817

UNITAT DE DOCTORAT
PROGRAMA DE DOCTORAT EN AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I INFORMÀTICA
INDUSTRIAL
PROGRAMA DE DOCTORAT EN BIOTECNOLOGIA
PROGRAMA DE DOCTORAT EN CIÈNCIA I RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI
HISTORICOARTÍSTIC
PROGRAMA DE DOCTORAT EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA
DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL

10
31
21
20
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PROGRAMA DE DOCTORAT EN CIÈNCIA, TECNOLOGIA I GESTIÓ
ALIMENTÀRIA
PROGRAMA DE DOCTORAT EN ECONOMIA AGROALIMENTÀRIA I
DEL MEDI AMBIENT
PROGRAMA DE DOCTORAT EN ESTADÍSTICA I OPTIMACIÓ
PROGRAMA DE DOCTORAT EN INFORMÀTICA
PROGRAMA DE DOCTORAT EN ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
PROGRAMA DE DOCTORAT EN ENGINYERIA DE L’AIGUA I MEDI AMBIENT
PROGRAMA DE DOCTORAT EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
PROGRAMA DE DOCTORAT EN ENGINYERIA I PRODUCCIÓ INDUSTRIAL
PROGRAMA DE DOCTORAT EN LES INDÚSTRIES CULTURALS I
DE LA COMUNICACIÓ
PROGRAMA DE DOCTORAT EN LLENGÜES I TECNOLOGIA
PROGRAMA DE DOCTORAT EN MATEMÀTIQUES
PROGRAMA DE DOCTORAT EN MÚSICA
PROGRAMA DE DOCTORAT EN QUÍMICA ORGÀNICA EN LA INDÚSTRIA
QUIMICO- FARMACÈUTICA
PROGRAMA DE DOCTORAT EN QUÍMICA SOSTENIBLE
PROGRAMA DE DOCTORAT EN RECURSOS I TECNOLOGIES AGRÍCOLES
PROGRAMA DE DOCTORAT EN SISTEMES PROPULSIUS EN MITJANS
DE TRANSPORT
PROGRAMA DE DOCTORAT EN TECNOLOGIES PER A LA SALUT
I EL BENESTAR
PROGRAMA DE DOCTORAT EN TELECOMUNICACIÓ
SUBTOTAL

84
5
1
62
9
34
9
50
7
2
9
6
2
10
15
21
22
46
476

DADES CORRESPONENTS A PROGRAMES DE DOCTORAT GESTIONATS PER CENTRES
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D’ALCOI
Programa de Doctorat en Enginyeria Tèxtil
ETS D’ARQUITECTURA
Programa de Doctorat en Art: Producció i Investigació
Programa de Doctorat en Arquitectura, Edificació, Urbanística i Paisatge
ETSE DE CAMINS, CANALS I PORTS
Programa de Doctorat en Enginyeria Civil i Urbanisme
ETS D’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
FACULTAT D’ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES
Programa de Doctorat en Administració i Direcció d’Empreses
SUBTOTAL

20
62
44
11
53
15
18
223
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PROGRAMES DE DOCTORAT RD 778/98 EN EXTINCIÓ
AGROENGINYERIA
ANÀLISI AVANÇADA EN ENGINYERIA DEL TERRENY I ESTRUCTURES
ARQUITECTURA DELS SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA I SISTEMES
ENCASTATS
ART PÚBLIC
ARTS VISUALS I INTERMÈDIA
ARTS VISUALS: PRODUCCIÓ, GESTIÓ I RESTAURACIÓ (MÈXIC)
CIÈNCIA ANIMAL (Argentina-FCA-UNLZ)
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE L’ENGINYERIA GEODÈSICA I CARTOGRÀFICA
COMPONENTS EXPRESSIUS, FORMALS I ESPACIOTEMPORALS DE
L’ANIMACIÓ (PORTUGAL)
COMPONENTS EXPRESSIUS, FORMALS I ESPACIOTEMPORALES
DE L’ANIMACIÓ
COMPUTACIÓ PARAL·LELA I DISTRIBUÏDA
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
CONSERVACIÓ DE MUSEUS. MUSEOLOGIA I CULTURA CONTEMPORÀNIA
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI HISTORICOARTÍSTIC
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI PICTÒRIC
CORRENTS EXPERIMENTALS EN L’ESCULTURA 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 D’EXPRESSIÓ
EL DIBUIX I LES SEUES TÈCNIQUES D’EXPRESSIÓ (PORTUGAL)
ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ I GESTIÓ AMBIENTAL
ENGINYERIA ELECTRÒNICA
ENGINYERIA HIDRÀULICA I MEDI AMBIENT
ENGINYERIA MECÀNICA I DE MATERIALS
ESTADÍSTICA I OPTIMACIÓ
FOTOGRAFIA I NOUS MITJANS AUDIOVISUALS: DE L’ANALOGIA
A LA DIGITALITAT
GEODÈSIA, CARTOGRAFIA I SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
GESTIÓ D’EMPRESES
GESTIÓ I POLÍTIQUES DEL COMERÇ INTERNACIONAL (AMÈRICA LLATINA)
GRAVAT I ESTAMPACIÓ
INNOVACIÓ, DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL I COMPETITIVITAT
(ARGENTINA)
INTEGRACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
LA CIUTAT, EL TERRITORI I EL PAISATGE, EN L’ERA DE LA GLOBALITZACIÓ
LA CULTURA MEDITERRÀNIA EN EL MÓN MEDIEVAL I MODERN
LLENGÜES I TECNOLOGIA
MATEMÀTIQUES MULTIDISCIPLINÀRIES

17
19
8
7
18
0
3
0
6
5
4
9
9
15
7
13
8
7
18
7
15
2
26
29
36
28
13
7
26
30
15
11
4
38
23
3
31
14
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MÈTODES I TÈCNIQUES DEL DISSENY INDUSTRIAL I GRÀFIC
7
MODELS AVANÇATS PER A LA DIRECCIÓ D’OPERACIONS I LA GESTIÓ DE
LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT
3
MÚSICA
46
PATOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ
12
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC: HISTÒRIA, COMPOSICIÓ I ESTUDIS GRÀFICS
19
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ EMPRESARIAL
12
PRODUCCIÓ VEGETAL I ECOSISTEMES AGROFORESTALS
34
PRODUCCIÓ VEGETAL I ECOSISTEMES AGROFORESTALS (PERÚ)
2
PROGRAMA DE PROMOCIÓ DEL CONEIXEMENT
73
PROGRAMACIÓ DECLARATIVA I ENGINYERIA DE LA PROGRAMACIÓ
15
PROJECTAR DES DEL TERRITORI UNA MIRADA MODERNA
84
PROJECTES D’ENGINYERIA (EDICIÓ VENEÇUELA)
5
PROJECTES D’ENGINYERIA (XILE)
3
PROJECTES D’ENGINYERIA I INNOVACIÓ
21
PROJECTES DE PINTURA
20
QUÍMICA
22
QUÍMICA ORGÀNICA EN LA INDÚSTRIA QUIMICOFARMACÈUTICA
21
RECONEIXEMENT DE FORMES I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
20
RÈGIM JURÍDIC, ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL TERRITORI, EL MEDI
AMBIENTE I L’URBANISME
15
TÈCNIQUES I MÈTODES ACTUALS EN INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ
3
TECNOLOGIA D’ALIMENTS
23
TECNOLOGIA ELÈCTRICA, MATERIALS, GENERACIÓ I DISTRIBUCIÓ
10
TECNOLOGIA ENERGÈTICA
23
URBANISME, CONSTRUCCIÓ I VALORACIONS (MÈXIC)
19
URBANISME, TERRITORI I SOSTENIBILITAT
4
VALORACIÓ D’ACTIUS
5
SUBTOTAL 1052
TOTAL D’ALUMNES MATRICULATS EN DOCTORAT

1751

TOTAL TESIS LLEGIDES: DEL 01.07.09 AL 30.06.10
DEPARTAMENT
BIOTECNOLOGIA
CIÈNCIA ANIMAL
COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA
COMUNCACIONS
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL, DOCUMENTACIÓ I HISTÒRIA DE L’ART
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS

TOTAL
13
5
1
11
7
6

MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2009-2010 95

DIBUIX
ECONOMIA I CIÈNCIES SOCIALS
ECOSISTEMES AGROFORESTALS
ENGINYERIA CARTOGRÀFICA, GEODÈSIA I FOTOGRAMETRIA
ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ I DE PROJECTES D’ENGINYERIA
ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
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
ESCULTURA
ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA APLICADES I QUALITAT
EXPRESSIÓ GRÀFICA ARQUITECTÒNICA
FÍSICA APLICADA
INFORMÀTICA DE SISTEMES I COMPUTADORS
MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
MATEMÀTICA APLICADA
MECÀNICA DELS MEDIS CONTINUS I TEORIA D’ESTRUCTURES
ORGANITZACIÓ D’EMPRESES
PINTURA
PRODUCCIÓ VEGETAL
PROJECTES D’ENGINYERIA
QUÍMICA
SISTEMES INFORMÀTICS I COMPUTACIÓ
TECNOLOGIA D’ALIMENTS
TERMODINÀMICA APLICADA
URBANISME
Z-EXTERNS POSTGRAU
General
Nombre de DEA: del 01.07.08 al 30.06.09

9
3
8
3
3
5
2
9
5
8
10
2
2
3
5
4
8
2
7
8
1
22
8
12
11
5
16
9
1
1
2
237
176
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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
455
228
257.265,91
AJUDES ACCIÓ SOCIAL ALUMNES
1.789
188
UPV
140.577,51
AJUDES ACCIÓ SOCIAL-CAUSA SO28
13
BREVINGUDA
10.284,45
MENJADOR
3.522
601
101.070,66
MEC
CARÀCTER GENERAL/INICI
11.159
5.524 11.721.660,50
COL·LABORACIÓ
205
79
213.300,00
TITULATS DESOCUPATS
528
300
547.253,86
GV
6.610
626
Total
23.768
7.259 12.444.159,03

3.10. RELACIÓ DE TÍTOLS EMESOS DURANT EL PERÍODE 1.07.09 AL 30.06.10

TÍTOLS / DIPLOMES
TÍTOLS DE PRIMER I SEGON CICLES
TÍTOLS DE TERCER CICLE
DIPLOMES D’ESTUDIS AVANÇATS
TÍTOLS PROPIS
SET
TOTAL TÍTOLS/DIPLOMES EMESOS

Nre. ALUMNES
3.151
294
237
1.422
3.996
9.100
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3.11. CONVALIDACIONS DEL CURS 2009-2010

CENTRES
ETSE AGRÒNOMS
ETS D’ARQUITECTURA
ETSE DE CAMINS, CANALS I PORTS
ETSE INDUSTRIALS
ETS D’ENGINYERIA DEL DISSENY
ETS DEL MEDI RURAL I ENOLOGIA
ETS GEODÈSICA, CARTOGRÀFICA I TOPOGRÀFICA
ETS DE GESTIÓ EN L’EDIFICACIÓ
ETSE D’INFORMÀTICA
EPS D’ALCOI
F. DE BELLES ARTS
F. D’ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES
EPS DE GANDIA
ETSE DE TELECOMUNICACIONS
FLORIDA UNIVERSITÀRIA
FORD ESPAÑA
TOTAL

SOL·LICITUDS PRESENTADES
31
80
214
24
508
32
20
35
43
110
27
32
66
4
7
1
1.231

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

3.12. ACCÉS UNIVERSITARI

UNITAT D’ACCÉS
JUNY 2009
ALUMNAT MATRICULAT EN LES PAU JUNY 2009
ALUMNAT PRESENTAT
APROVATS
% APROVATS
PRESENTATS PER DUES VIES

TOTAL
3.566
3.558
3.426
96,29 %
50
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% 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 2009

59,05 %
37,24 %
6,2
6,11
6,12
6.411

SETEMBRE 2009
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

817
814
665
81,68 %
6
43,85 %
37,83 %
4,85
4,8
4,9
705

4
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100
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4.1. RESULTATS DE LES ACTIVITATS D’INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I
INNOVACIÓ DURANT L’ANY 2009
4.1.1. Consideracions generals
Les activitats d’investigació, desenvolupament tecnològic i innovació (I+D+i) durant l’any 2009 fregaren la xifra de 63 milions d’euros; la dita xifra inclou exclusivament les activitats d’I+D+i que es realitzaren a la UPV amb finançament extern.
El dit valor no inclou els ingressos per formació, tant els convenis amb entitats
com la contractació amb empreses i particulars, la qual es reflecteix en les xifres
reportades pel Centre de Formació Permanent. No s’hi inclouen tampoc les activitats d’I+D+i desenvolupades en instituts d’investigació concertats o mixtos amb
altres entitats i que es gestionen sota la titularitat jurídica i la gestió econòmica
dels nostres socis dels dits instituts (CSIC i associacions empresarials d’investigació); finalment, no s’hi inclouen tampoc les ajudes per a la dotació d’infraestructura científica (equips d’investigació) així com tampoc les ajudes a grans
infraestructures d’investigació (edificis). Aquesta xifra de quasi 63 milions d’euros
significa un fort increment sobre les dades de 2008, de vora el 17%, i es recupera
en bona part els nivells de l’any 2007. Un primer gràfic mostra l’evolució de les
xifres d’investigació i transferència de la UPV des de l’any 1991 fins al 2009.

Evolució del finançament extern de lʼactivitat dʼI+D+i
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El gràfic següent mostra l’evolució de l’activitat d’investigació i transferència de
la UPV des de l’any 1990 fins al 2009 i se separa en dos grans tipus: d’una
banda, la I+D competitiva, que és la finançada per les diverses administracions
públiques a través dels programes públics de suport a la I+D en concurrència
competitiva i, de l’altra, els contractes i convenis amb empreses, amb entitats
públiques i privades i amb particulars.
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Distribució de la I+D+i per mode dʼaccés al finançament

El gràfic següent mostra l’evolució de l’activitat d’investigació i transferència de
la UPV des de l’any 1990 fins al 2009, se separa en dos grans tipus: I+D+i
competitiva, finançada per programes públics d’investigació autònoms, nacionals i europeus i contractes i convenis amb empreses, particulars i entitats
públiques i privades. Una primera visió comparativa de les dades corresponents als anys 2008 i 2009 ens diu que és la I+D+i competitiva, que ha passat
de no arribar als 20 milions d’euros l’any 2008 a situar-se vora els 27.5 milions
el 2009, la major responsable de la recuperació de les xifres, mentre que les
xifres corresponents als contractes i convenis amb empreses i institucions solament han superat lleugerament les dades de l’exercici anterior, i ha arribat
als 35 milions d’euros.
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4.1.2. Distribució de l’activitat en I+D+i segons el tipus de treball
Els dos quadres següents contenen les dades corresponents als anys 2005 a
2009, i mantenen la divisió entre els dos grans tipus però subdividint detalladament cadascun.
El primer dels quadres conté la quantia econòmica de cada tipus i subtipus d’activitat i el segon el nombre d’accions (projectes o contractes).

VOLUM ECONÒMIC D’I+D+i EN VIGOR QUE GENERA DRETS SEGONS TIPUS DE TREBALL (MILERS D’EUROS)
TREBALL
2005
2006
2007
1
I+D+i Competitiva
17.863 20.527 31.881
Accions de Relació i Coordinació en I+D
531
484
445
Actuacions per a la difusió i la transferència de co344
787 1.258
neixement
Esdeveniments
100
133
395
Finançament base
1.133
281
220
Finançament RH
0
305 1.566
Projectes d’investigació
12.824 14.731 23.504
Projectes d’I+D col·laborativa
2.931 3.806 4.494
2
Contractes i Convenis
23.816 32.623 33.995
Càtedres d’Empresa
298
345
636
Consultoria, estudis tècnics
11.747 15.388 15.266
Contractes d’I+D col·laboratius
1.407 2.048 2.011
Contractes i convenis d’I+D
7.108 8.671 10.839
Llicències de tecnologia4
483 1.146
547
3
Altres
923 3.322 3.127
Serveis i assaigs
1.169 1.525 1.417
Venda de productes tecnològics
235
178
152
Total
41.233 53.150 65.876

2008
2009
20.180 28.520
510
384
846
784
429
704
985
10.417
6.289
33.661
839
15.537
2.162
9.734
691
3.028
1.505
163
53.839

536
441
3.614
14.947
7.814
34.389
885
15.064
2.614
10.702
580
3.473
951
121
62.909

1

Subvencions rebudes en projectes competitius, subjectes a avaluació i selecció externa.
Facturació de contractes i convenis subscrits per a activitats d’I+D+i.
3
Altres activitats, contractades, amb conveni o subvencionades, no incloses en els epígrafs anteriors.
4
Ingressos per l’explotació de patents i programes d’ordinador
2

Si ens fixem ara en el quadre que reflecteix el nombre d’accions en cada tipus
i subtipus d’activitat veurem que aquest nombre ha tingut una evolució plana,
amb lleus alts i baixos per la qual cosa no és fàcil traure conclusions; sí ens permet extraure’n que tenim una capacitat contrastada i acceptada d’aconseguir
clients, tant públics com privats, però que possiblement necessitarem buscar la
manera d’aconseguir nous clients i accedir a nous mercats.

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

2005
714
33
19

2006
772
24
19

2007
947
17
55

2008
653
22
44

2009
750
20
34
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Esdeveniments
Finançament base
Finançament RH
Projectes d’investigació
Projectes d’I+D col·laborativa
Contractes i Convenis2
Càtedres d’Empresa
Consultoria, estudis tècnics
Contractes d’I+D col·laboratius
Contractes i convenis d’I+D
Llicències de tecnologia4
Altres3
Serveis i assaigs
Venda de productes tecnològics
Total

44
57
0
525
36
3.705
7
1.618
25
287
22
32
1.427
288
4.419

48
5
31
576
69
3.918
9
1.891
77
319
22
70
1.297
233
4.690

59
11
40
680
85
3.669
27
1.765
67
333
19
83
1.169
206
4.616

57
7
19
401
103
3.484
31
1.804
53
282
28
57
1.151
109
4.168

71
3
118
390
114
3.170
32
1.704
61
279
22
38
923
111
3.920

1

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

2

Facturació de contractes i convenis subscrits per a activitats d’I+D+i.

3

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

4

Ingressos per l’explotació de patents i programes d’ordinador

Comparant les dades d’ambdós quadres amb més detall, sí que podem observar que l’import mitjà tant dels subtipus d’activitat Projectes d’investigació competitius, com dels Contractes d’I+D col·laboratius i dels Contractes i convenis
d’I+D han crescut respecte dels de l’any anterior; els increments són, respectivament, del 5,6%, del 5,1% i de l’11,1%.

4.1.3. Distribució de les activitats d’I+D+i segons l’origen dels fons
4.1.3.1. I+D+i competitiva
Els dos quadres i gràfics següents ens permeten efectuar una anàlisi de la distribució per volum econòmic i nombre d’accions (projectes) en vigor d’I+D+i competitiva
al llarg de cadascun dels 5 últims anys, incloent-hi l’actual any 2009. El primer quadre
reflecteix el volum econòmic i el segon la distribució del nombre d’accions (projectes)
aconseguits per la UPV en els dits programes, per al mateix període, mentre que els
gràfics ens permeten visualitzar les dades exclusivament de l’any 2009.
L’anàlisi de la primera taula, i del primer gràfic, ens mostra que és l’Administració central la primera i majoritària aportadora de fons per a aquests projectes,
i, concretament durant l’any 2009, ha aportat quasi el 71% del volum total.
Aquest percentatge, tot i que ha experimentat variació al llarg del període de
temps analitzat, no ha sigut mai inferior al 50%, cosa que converteix l’Administració central en el principal suport de la nostra activitat d’I+D+i competitiva.
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L’Administració autonòmica (Generalitat Valenciana) n’ha augmentat l’aportació
durant el període de temps estudiat i el 2009 ens ha aportat el 16% dels fons, i
amb això confirma la condició de segona administració en aportació, que ja
obtenir l’any passat.
La UE, tot i que també amb grans alts i baixos, s’ha mantingut en el seu nivell
d’aportació, i ha estat sempre entre els 3,5 i 4 milions d’euros i amb un percentatge de vora el 10%.
Si fem l’anàlisi des del nombre d’accions o projectes, la posició de les distintes
administracions que aporten fons és la mateixa, i és l’Administració central la que
ens ha aprovat més nombre d’accions, un 60%; igualment, manté la posició de
segona l’Administració valenciana, també amb un bon percentatge (30%) del nombre d’accions que, a pesar de ser inferior a la de l’Administració central és molt superior en percentatge al percentatge que aporta en volum de diners, conseqüència
lògica que els projectes amb suport de la Generalitat Valenciana són de menor entitat i valor econòmic. Lògicament, la UE té un percentatge molt reduït quant al
nombre d’accions comparat amb l’aportació econòmica, a causa que es tracta de
projectes de més rellevància científica i complexitat i, per tant, d’un valor mitjà
sempre clarament superior als aprovats per les altres dues administracions.

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

2005
2.865
10.830
3.465
603
17.763

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

2009
4.560
20.235
3.318
406
28.520

Generalitat V
Valenciana
alenciana
Administració Central
Generalitat
Valenciana
V
alenciana
Unió Europea

Administració
Central
Altres
Unió Europea
Altres
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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

2005
199
309
64
7
579

2006
174
471
78
9
732

2007
247
391
68
21
727

2008
221
305
47
24
597

2009
228
448
49
25
750

Generalitat
G
eneralitat Valenciana
Valenciana
Administració
Ad
dministració Central

Generalitat V
Valenciana
alenciana
Unió
U
nió Europea

Administració
Central
Altres
Al
ltres
Unió Europea
Altres

4.1.3.2. Contractes i convenis d’I+D
Respecte al cas dels contractes i convenis d’I+D en vigor, són lògicament les empreses les que aporten el volum més gran, amb prop del 60% del valor total,
mentre que el conjunt de les administracions públiques aporten el 27,1% i el
percentatge restant se’l reparteixen entre altres universitats, centres d’investigació i associacions empresarials; si volem matisar més es podria dir que el finançament d’origen empresarial en aquest apartat és molt més gran, ja que la
major part d’aquesta activitat es realitza en el marc de projectes en què les altres universitats, els centres d’investigació i/o les associacions empresarials ens
subcontracten paquets de treball, que pertanyen a projectes o treballs que els
contracten empreses, que són per tant les finançadores reals de l’activitat.
L’anàlisi de la sèrie històrica ens diu que durant aquests últims 5 anys les variacions percentuals han sigut molt minses, de l’ordre màxim de 3 o 4 punts d’un
any a un altre, cosa que significa que la nostra capacitat per a aconseguir un molt
bon nivell de relació amb les empreses és alt i constant i no fruit de conjuntures
que poden variar amb el temps.
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Igualment, el nombre global de projectes o accions es manté al llarg dels anys
en nivells molt semblants, així com la distribució segons el tipus d’entitat finançadora; com és lògic, el percentatge d’accions finançades per les empreses
és molt elevat, un 78%, i es distribueix la resta en parts quasi iguals entre administració i altres (institucions privades, particulars….).

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

2005
5.485
13.215
4.098
22.798

2006
10.020
18.161
4.442
32.623

2007
9.839
19.984
4.171
33.995

2008
8.754
20.410
4.497
33.661

2009
9.311
20.520
4.558
34.389

Administració
A
dministració
Administració
A
dministració
Empreses
E
mpreses

Empreses
E
mpreses
Altres
A
ltres

Altres
A
ltres

ACCIONS DE CONTRACTES I CONVENIS D’I+D EN VIGOR QUE GENEREN DRETS SEGONS EL TIPUS D’ENTITAT1
(NOMBRE D’ACCIONS)
ENTITAT
Administració
Empreses
Altres2
TOTAL

2005
304
2.283
1.214
3.801

2006
349
3.195
403
3.947

2007
465
2.978
362
3.805

2008
478
2.849
370
3.697

2009
316
2.524
399
3.239
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Administració
A
dministració
Empreses
E
mpreses
Altres
A
ltres

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 d’I+D en
vigor amb entitats privades que han generat drets econòmics durant l’any 2009
segons l’origen geogràfic, cosa que per a la UPV té un gran interès per la decidida vocació de relació amb el seu entorn socioeconòmic, podem veure que, en
línia amb els resultats dels dos anys anteriors hi ha hagut un retrocés en el nombre total d’accions (de 2.849 a 2.524), distribuït en una caiguda en les accions
demanades i finançades per l’entorn més pròxim (Comunitat Valenciana) de vora
l’1,4%, però que continuen sent de bon tros les més nombroses del total (1.691
de les 2.524, quasi el 70%). Aquestes xifres són el reflex evident de l’efecte de
la crisi econòmica sobre el nostre teixit productiu compost de manera aclaparadora per molt petites i mitjanes empreses i, per això, molt sensibles a la disminució (i encariment) del crèdit imprescindible per a finançar-ne les activitats.

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 d’Espanya
Resta d’Europa
Resta del Món
TOTAL
1

2007
2.267
693
53
38
3.051

Algunes accions poden ser cofinançades per més d’un finançador.

2008
1.952
797
69
31
2.849

2009
1.691
744
61
28
2.524
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Respecte a les accions l’origen de les quals no és la Comunitat Valenciana, cal
destacar que l’augment notable en les provinents de la resta d’Espanya i de la
resta d’Europa, que vam tenir l’any 2008 no s’ha pogut mantenir, i s’han produït
lleus descensos però encara amb xifres clarament superiors a les de 2007, que
augmenten el 15% i el 30%, respectivament, i un descens en les provinents de
fora d’Europa (de 38 passen a 31); els percentatges de repartiment figuren igualment en el formatge adjunt.

VOLUM ECONÒMIC DE CONTRACTES I CONVENIS D’I+D EN VIGOR QUE GENEREN DRETS AMB ENTITATS PRIVADES
(MILERS D’EUROS)
FONS
Comunitat Valenciana
Resta d’Espanya
Resta d’Europa
Resta del Món
TOTAL

2007
12.631
5.832
1.811
445
20.720

2008
12.206
6.273
2.441
425
21.345
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6.070
1.435
494
20.520
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Finalment, la distribució del volum econòmic dels contractes i convenis d’I+D en
vigor amb entitats privades, mesurada en milers d’euros i segons l’origen geogràfic, és la que figura en els quadres i gràfics adjunts (21.345 milers d’euros
a 20.520) xifra pràcticament igual a la de 2007 (descendim un 3,9% enfront l’augment del 3% de 2008) distribuïts entre un lleu augment en els fons provinents de
la Comunitat Valenciana compensat en els provinents de la resta d’Espanya i
resta del món, sobretot amb un fort descens dels fons europeus.

4.1.5. Dinamització de la I+D+i a la UPV
Junt amb el volum d’activitat de la I+D+i (mesurat en termes econòmics o de
nombre d’activitats i classificat segons diferents criteris, com s’indica més
amunt), un paràmetre important per a valorar el comportament de la universitat
en investigació, desenvolupament i innovació és el nombre i la proporció del seu
personal docent i investigador que es troba implicat en les dites activitats.

3000
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Nombre de professors en activitats dʼI+D+i

Així, l’any 2008 mostra un lleu increment en el nombre de professors en activitats
d’I+D+i (exclosa la formació de postgrau), que se situa vora els 2.250, sobre la xifra
total de professors xifra que ha descendit lleugerament, cosa que significa el 80%
del total de professors (vegeu la il·lustració corresponent). Aquesta proporció
podem afirmar que és superior a que l’esperada, fins i tot tenint en compte el perfil tècnic de les carreres de la UPV i assoleix en tot cas valors importants tant absoluts com relatius, i mostra una vegada més l’acceptació i pràctica generalitzada
de la cultura de la investigació i la innovació a la nostra universitat.
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Percentatge dʼentitats col·laboradores lʼany 2009 i oritge de les empreses finançadores

Des del punt de vista de la relació amb el seu entorn, els gràfics que s’acompanyen, mostren la distribució d’entitats diferents amb les que la UPV ha col·laborat durant l’any 2009 i que pràcticament calquen les de 2008. Igual que va
succeir l’any anterior, mereix la pena destacar no solament la proporció d’empreses, el 64% del total, sinó els nombres absoluts, que eleven a més de dos mil
les entitats distintes amb què ha col·laborat la UPV durant el passat any. L’alt
nombre de particulars que demanen serveis de la UPV s’explica per petites activitats del tipus d’anàlisi i assaigs de laboratori i de treballs professionals que es
contracten bé amb treballadors autònoms o amb persones físiques.
Fixant-nos en la distribució per origen geogràfic, veiem que quasi les dues terceres parts de les entitats privades amb què la UPV mantenia contractes o convenis vius durant 2008, tenen l’origen a la nostra comunitat, cosa que demostra
una vegada més la intensa i continuada relació que mantenim amb el nostre entorn socioeconòmic.

4.2. PROJECTES D’INVESTIGACIÓ DESENVOLUPATS DURANT 2009
Relació dels projectes d’I+D+i desenvolupats al llarg de l’any 2009 en els
diferents departaments, centres i instituts d’investigació
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PROJECTES D’INVESTIGACIÓ
RESPONSABLE
TÍTOL
DIRECTOR CENTRE DE COOPERA- APRENDIENDO DESDE LOS
CIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
PROCESOS DE DESARROLLO Y LOS CAMBIOS MAS
SIGNIFICATIVOS: EVALUACION Y SISTEMATIZACION
DE UNA ESTRATEGIA-PAIS
EN GUATEMALA PROMOVIDA DESDE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
DIRECTOR CENTRE DE COOPERA- COMO FORMAR CIUDADACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
NOS GLOBALES EN EL SISTEMA EDUCATIVO FORMAL?
INVESTIGANDO COOPERATIVAMENTE
EDUCADORES/AS Y ONGS
DIRECTOR CENTRE DE COOPERA- UTILIZACION DE CENIZA DE
CIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
CASCARA DE ARROZ EN LA
ELABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
NO CONVENCIONALES PARA
VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN EL VALLE DEL CAUCA (COLOMBIA)
DTOR. D'ACCIÓ INTERNACIONAL
APPLICATION DES PROCEDES MEMBRANAIRES AU
TRAITEMENT DES REJETS
TEXTILES
DTOR. D'ACCIÓ INTERNACIONAL
BIOMET- METODOLOGIA
PARA EL APROVECHAMIENTO ENERGETICO DE LA BIOMASA EN CUBA
DTOR. D'ACCIÓ INTERNACIONAL
CONTROL AUTOMATICO DE
PROCESOS BIOTECNOLOGICOS MULTISUBSTRATO
(BIOCONTROL)
DTOR. D'ACCIÓ INTERNACIONAL
DETECCION Y DIAGNOSTICO
DE FALLOS, SUPERVISION Y
CONTROL DE LA CALIDAD
EN LA INDUSTRIA DE LA
CARNE Y EL LACTEO
DTOR. D'ACCIÓ INTERNACIONAL
DISEÑO E IMPLEMENTACION
DE PROGRAMAS DE INTERPRETACION DEL PATRIMO-

DESCRIPCIÓ
ESTRUCTURA D’INVESTIGACIÓ
ADMINISTRACIÓ
AUTONÒMICA

ADMINISTRACIÓN
CENTRAL

ADMINISTRACIÓ
AUTONÒMICA

ADMINISTRACIÓ
CENTRAL

ADMINISTRACIÓ
CENTRAL

ADMINISTRACIÓ
CENTRAL

ADMINISTRACIÓ
CENTRAL

ADMINISTRACIÓ
CENTRAL
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NIO PARA EL GUIAJE TURISTICO
DTOR. D'ACCIÓ INTERNACIONAL
ESTUDIO FENOTIPICO DE
AISLADOS TUNECINOS Y ESPAÑOLES DE MONOSPORASCUS CANNONBALLUS Y
EVALUACION DE FUNGICIDAS IN VITRO.
DTOR. D'ACCIÓ INTERNACIONAL
INHIBITION OF CHLOROPLAST AND PLASMA MEMBRANE PROTON PUMPING
ATPASES BY WATER STRESS
DTOR. D'ACCIÓ INTERNACIONAL
METODOLOGIA DE CONGELACION DE SEMEN DE CONEJO PARA LA CONSERVACION DE RAZAS LOCALES
EGIPCIAS
DTOR. D'ACCIÓ INTERNACIONAL
TERMOGRAFIA Y DOCUMENTACION 3D DEL DJIN
BLOCK NUMERO 9 EN PETRA
FERRUS PEREZ, MARIA ANTONIA
ANALISIS INTEGRADO DE
RIESGOS EN AGUA Y ALIMENTOS PARA BACTERIAS
PATOGENAS EMERGENTES
POR METODOS MOLECULARES: DESINFECCION, SUPERVIVENCIA Y TRAZABILIDAD
FERRUS PEREZ, MARIA ANTONIA
APLICACION DE METODOS
MOLECULARES AL ANALISIS
DE RIESGOS DE LISTERIA
MONOCYTOGENES EN ALIMENTOS VEGETALES: DETECCION, CUANTIFICACION
Y SEGUIMIENTO EPIDEMIOLOGICO
DTOR. CENTRE DE BIOMATERIALS SIMULACION MEDIANTE TECNICAS DE MONTECARLO DE
LA DISTRIBUCION DE TIEMPOS DE RELAJACION DURANTE EL PROCESO DE RELAJACION ESTRUCTURAL EN
MATERIALES POLIMERICOS
DTOR. CENTRE DE BIOMATERIALS SINTESIS DE BIOMATERIALES POLIMERICOS OSTEOINDUCTORES CON APLI-

ADMINISTRACIÓ
CENTRAL

ADMINISTRACIÓ
CENTRAL

ADMINISTRACIÓ
CENTRAL

ADMINISTRACIÓ
CENTRAL

ADMINISTRACIÓ Centre Avançat de Microbiologia d'Aliments
CENTRAL

ADMINISTRACIÓ Centre Avançat de Microbiologia d'Aliments
AUTONÒMICA

ADMINISTRACIÓ Centre de Biomaterials i Enginyeria Tissular
AUTONÒMICA

ADMINISTRACIÓ Centre de Biomaterials i Enginyeria Tissular
AUTONÒMICA
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DTOR. CENTRE DE BIOMATERIALS

GOMEZ RIBELLES, JOSE LUIS

MONLEON PRADAS, MANUEL

APARISI GARCIA, FCO. JOSE

CAROT SIERRA, JOSE MIGUEL

CAROT SIERRA, JOSE MIGUEL

DTOR. CENTRE DE GESTIÓ DE LA
QUALITAT I DEL CANVI
MAROTO ALVAREZ, CONCEPCION

DTOR. CENTRE D'INVESTIGACIÓ DE
TECNOLOGIA DE VEHICLES

DTOR. CENTRE D'INVESTIGACIÓ DE
TECNOLOGIA DE VEHICLES

CACION EN LA FUSION INTERVERTEBRAL
TECNICAS DE IMAGEN PARA
EL ANALISIS MICROESTRUCTURAL Y MECANICO
DE SOPORTES MACROPOROSOS EN INGENIERIA TISULAR OSEA
SINTESIS Y EVALUACION DE
LA RESPUESTA BIOLOGICA
DE NUEVOS SOPORTES BIOREABSORBIBLES PARA LA
REGENERACION DEL CARTILAGO ARTICULAR
MATERIALES PARA REGENERACION NEURAL Y ANIGIOGENESIS EN EL SISTEMA
NERVIOSO CENTRAL
DESARROLLO DE GRAFICOS DE CONTROL DE CALIDAD OPTIMOS Y UNIVERSALES
EQUIDAD SOCIAL Y DE GENERO EN LA TRANSICION
AL MERCADO LABORAL DE
LOS JOVENES UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES.
EUROPEAN INDICATORS
AND RANKING METHODOLOGY FOR UNIVERSITY
THIRD MISSION
LA RESPUESTA UNIVERSITARIA A LA DEMANDA DE
FORMACION PERMANENTE
MODELOS Y TECNICAS DE
OPTIMIZACION PARA UN
DESARROLLO SOSTENIBLE
APLICACION DEL METODO
DE ELEMENTOS FINITOS GENERALIZADO A LA OPTIMIZACION DE FORMA DE COMPONENTES MECANICOS MEDIANTE ALGORITMOS EVOLUTIVOS
DESARROLLO DE METODOS
EFICIENTES DE RESOLUCION DE PROBLEMAS 3D

ADMINISTRACIÓ Centre de Biomaterials i EnAUTONÒMICA
ginyeria Tissular

ADMINISTRACIÓ Centre de Biomaterials i EnAUTONÒMICA
ginyeria Tissular

ADMINISTRACIÓ Centre de Biomaterials i EnCENTRAL
ginyeria Tissular

ADMINISTRACIÓ Centre de Gestió de la QualiCENTRAL
tat i del Canvi

ADMINISTRACIÓ Centre de Gestió de la QualiCENTRAL
tat i del Canvi

ADMINISTRACIÓ Centre de Gestió de la QualiEUROPEA
tat i del Canvi

ADMINISTRACIÓ Centre de Gestió de la QualiCENTRAL
tat i del Canvi
ADMINISTRACIÓ Centre de Gestió de la QualiCENTRAL
tat i del Canvi
ADMINISTRACIÓ Centre d'Investigació de TecAUTONÒMICA
nologia de Vehicles

ADMINISTRACIÓ Centre d'Investigació de TecAUTONÒMICA
nologia de Vehicles
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DE CONTACTO Y FRACTURA.
APLICACION A FRETTINGFATIGA
DTOR. CENTRE D'INVESTIGACIÓ DE DESARROLLO DE MODELOS
TECNOLOGIA DE VEHICLES
COMPUTACIONALES DE LA
DINAMICA DE UNA VIA FERROVIARIA
BATALLER GRAU, JUAN
PERDIDAS, DISOLUCION E
INSOLVENCIA EN LA SOCIEDAD COOPERATIVA
DTOR. CENTRE DE GESTIÓ I EN- EVOLUTION
GINYERIA DE PRODUCCIÓ
DTOR. CENTRE DE GESTIÓ I EN- PERSONALIZACION
EN
GINYERIA DE PRODUCCIÓ
MASA Y CADENAS DE SUMINISTRO INTELIGENTES CON
PRODUCTOS Y PROCESOS
COMPLEJOS
LARIO ESTEBAN, FRANCICO CRUZ PERSONALIZACION
EN
MASA Y CADENAS DE SUMINISTROS INTELIGENTES,
CON PRODUCTOS Y PROCESOS COMPLEJOS
POLER ESCOTO, RAUL
Innovation through design for a
competitive and sustainable society
POLER ESCOTO, RAUL
Innovation through design for a
competitive and sustainable society
DTOR. CENTRE D'INVESTIGACIÓ DE DE LOS OBJETIVOS DE NEMÈTODES DE PROD. SOFTWARE
GOCIO A LOS SISTEMAS DE
INFORMACION
DTOR. CENTRE D'INVESTIGACIÓ METODOS DE DESARROLLO
MÈTODES DE PROD. SOFTWARE
ORIENTADOS A LA CALIDAD
DE LAS TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
MONSORIU SERRA, JUAN ANTONIO DISEÑO Y APLICACIONES
DE LENTES DIFRACTIVAS
BASADAS EN GEOMETRIAS
APERIODICAS: REALIZACION
DE NUEVAS LENTES INTRAOCULARES
RAMIREZ HOYOS, PATRICIO
FENOMENOS DE TRANSPORTE EN NANOPOROSOS
SINTETICOS CON NUEVAS
PROPIEDADES FUNCIONALES: DISEÑO DE NUEVOS
PROCESOS

ADMINISTRACIÓ Centre d'Investigació de TecAUTONÒMICA
nologia de Vehicles

ADMINISTRACIÓ Centre d'Investigació en GesCENTRAL
tió d'Empreses
ADMINISTRACIÓ
AUTONÒMICA
ADMINISTRACIÓ
CENTRAL

Centre d'Investigació en Gestió i Enginyeria de la Producció
Centre d'Investigació en Gestió i Enginyeria de la Producció

ADMINISTRACIÓ Centre d'Investigació en GesAUTONÒMICA
tió i Enginyeria de la Producció

ADMINISTRACIÓ Centre d'Investigació en GesEUROPEA
tió i Enginyeria de la Producció
ALTRES

Centre d'Investigació en Gestió i Enginyeria de la Producció

ADMINISTRACIÓ Centre d'Investigació en MètoCENTRAL
des de Producció de Programari - ProS
ADMINISTRACIÓ Centre d'Investigació en MètoAUTONÒMICA
des de Producció de Programari - ProS
ADMINISTRACIÓ Centre de Tecnologies FísiCENTRAL
ques: Acústica, Materials i Astrofísica

ADMINISTRACIÓ Centre de Tecnologies FísiCENTRAL
ques: Acústica, Materials i Astrofísica
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SANCHEZ PEREZ, JUAN VICENTE

OPTIMIZACION, DISEÑO Y
DESARROLLO TECNOLOGICO DE DISPOSITIVOS BASADOS EN CRISTALES DE
SONIDO PARA APLICACIONES MEDICAS Y MEDIOAMBIENTALES
INTEGRACION DE TECNICAS
AVANZADAS NO DESTRUCTIVAS DE EVALUACION DE
MADERA ESTRUCTURAL EN
LA REHABILITACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS
PATRIMONIALES
RECUPERACION DE OBRAS
PIONERAS DEL ARTE SONORO
DE LA VANGUARDIA HISTORICA ESPAÑOLA Y REVISION DE
SU INFLUENCIA ACTUAL

ADMINISTRACIÓ Centre de Tecnologies FísiCENTRAL
ques: Acústica, Materials i Astrofísica

ALBERTO TECNICAS ESTADISTICAS
MULTIVARIANTES PARA EL
CONOCIMIENTO, MONITORIZACION Y OPTIMIZACION
DE BIOPROCESOS
PUYUELO CAZORLA, MARINA
ESTUDIO Y DISEÑO DE ELEMENTOS DE ORIENTACION,
SOPORTES DE COMUNICACION Y OTROS ACCESORIOS PARA LA MEJORA DE
LA ACCESIBILIDAD EN DISTINTOS AMBITOS DE LA INTERPRETACION DEL PATRIMONIO NATURAL
GIMENEZ PEREZ, ALICIA
ESTUDIO DE PARAMETROS
OBJETIVOS Y SUBJETIVOS
EVALUADORES DE LA CALIDAD ACUSTICA PERCIBIDA
EN SALAS, AUDITORIOS Y
EDIFICIOS DEL PATRIMONIO
HISTORICO-ARTISTICO. VALIDACION DE UN PROTOCOLO DE CALIDAD
DUATO MARIN, JOSE FRANCISCO ARQUITECTURA DE SERVIDORES, APLICACIONES Y
SERVICIOS
DUATO MARIN, JOSE FRANCISCO ARQUITECTURAS FIABLES
Y DE ALTAS PRESTACIONES

ADMINISTRACIÓ Dep. d'Estadística i Investigació Operativa Aplicades i QuaCENTRAL
litat

BENLLOCH MARCO, JAVIER

MOLINA ALARCON, MIGUEL

FERRER
JOSE

RIQUELME,

ADMINISTRACIÓ Dep. de Construccions ArquiCENTRAL
tectòniques

ADMINISTRACIÓ Dep. d'Escultura
CENTRAL

ADMINISTRACIÓ Dep. d'Expressió Gràfica Arquitectònica
CENTRAL

ADMINISTRACIÓ Dep. de Física Aplicada
CENTRAL

ADMINISTRACIÓ Dep. d'Informàtica de Sistemes i Computadors
CENTRAL
ADMINISTRACIÓ Dep. d'Informàtica de Sistemes i Computadors
AUTONÒMICA
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PARA CENTROS DE PROCESO DE DATOS Y SERVIDORES DE INTERNET
MANZONI, PIETRO
MEJORAS A LA INTEROPERABILIDAD, SEGURIDAD Y
GESTION EN REDES DINAMICAS DENSAS BASADAS
EN IP
PETIT MARTI, SALVADOR VICENTE COMMIT FUERA DE ORDEN
EN PROCESADORES MULTICORE
CON
CORES
SUPERESCALARES O MULTIHILO
SAHUQUILLO BORRAS, JULIO
EXTRACCION DINAMICA DEL
PARALELISMO A NIVEL DE
HEBRA EN PROCESADORES
CLUSTERIZADOS
TAVARES DE ARAUJO CESARINY, SECURA-II: SOPORTE PARA
CARLOS
QOS EN ENTORNOS DE
COMPUTACION UBICUA BASADOS EN REDES AD HOC
PARDO PASCUAL, JOSEP ELISEU
CARACTERIZACION DE LOS
CAMBIOS MOROSEDIMENTARIOS EN LAS PLAYAS Y
DUNAS COSTERAS DEL MEDITERRANEO ESPAÑOL MEDIANTE EL EMPLEO DE LAS
NUEVAS TECNICAS DE INFORMACION GEOGRAFICA
ARNAU VIVES, ANTONIO
INMUNOSENSOR PIEZOELECTRICO DE ALTA FRECUENCIA PARA LA DETECCION DE BISFENOL-A Y FTALATOS EN ALIMENTOS ENVASADOS
GARCERA SANFELIU, GABRIEL
ESTRUCTURAS FLEXIBLES
DE CONTROL DE CONVERTIDORES ELECTRONICOS PARA
PROCESADO E INTEGRACION
DE ENERGIAS RENOVABLES
EN MICRORREDES
SANCHEZ-DEHESA MORENO, JOSE ENGINEERING METAMATERIALS
CASSIRAGA, EDUARDO FABIAN
MODELADO DE LAS RELACIONES RIO-ACUIFERO.
APLICACION AL SISTEMA DE
LA MANCHA ORIENTAL

ADMINISTRACIÓ Dep. d'Informàtica de SisteCENTRAL
mes i Computadors

ADMINISTRACIÓ Dep. d'Informàtica de SisteAUTONÒMICA
mes i Computadors

ADMINISTRACIÓ Dep. d'Informàtica de SisteCENTRAL
mes i Computadors

ADMINISTRACIÓ Dep. d'Informàtica de SisteAUTONÒMICA
mes i Computadors

ADMINISTRACIÓ Dep. d'Enginyeria CartogràCENTRAL
fica, Geodèsia i Fotogrametria

ADMINISTRACIÓ Dep. d'Enginyeria Electrònica
CENTRAL

ADMINISTRACIÓ Dep. d'Enginyeria Electrònica
CENTRAL

ADMINISTRACIÓ Dep. d'Enginyeria Electrònica
CENTRAL
ADMINISTRACIÓ Dep. d'Enginyeria Hidràulica i
CENTRAL
Medi Ambient
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COBACHO JORDAN, RICARDO

ANALISIS DE LOS MICROCOMPONENTES DE LA DEMANDA DE AGUA URBANA, Y
SU APLICACION AL AHORRO
Y REUTILIZACION DE AGUAS
IGLESIAS REY, PEDRO LUIS
CADAGIAS: INTEGRACION DE
LA CARACTERIZACION DINAMICA DE ELEMENTOS Y CONSUMOS EN MODELOS DE REDES DE ABASTECIMIENTO
PEREZ APARICIO, JOSE LUIS
CANFRAN UNDERGROUND
PHYSICS
PEREZ APARICIO, JOSE LUIS
CANFRAN UNDERGROUND
PHYSICS
RAMON FERNANDEZ, FRANCISCA EL DERECHO AGRARIO VALENCIANO Y SU APLICACION
A LA EMPRESA FAMILIAR
AGROALIMENTARIA: ASPECTOS JURIDICOS Y ECONOMICOS
PALAU SALVADOR, GUILLERMO
TRIBUNAL DE LAS AGUAS
DE VALENCIA: SOSTENIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD A LA
SEQUIA EN LA GESTION DEL
AGUA DE RIEGO
ROVIRA MAS, FRANSCISCO
PERCEPCION TRIDIMENSIONAL PARA ROBOTICA
AGRICOLA
TORREGROSA MIRA, ANTONIO
OPTIMIZACION DE LOS PARAMETROS QUE AFECTAN
AL DESPRENDIMIENTO Y RECOGIDA DE FRUTOS CITRICOS MEDIANTE PROCEDIMIENTOS MECANICOS
AMAT PAYA, ANA MARIA
INTEGRACION DE PROCESOS DE FOTOCATALISIS SOLAR EN LA DEPURACION
BIOLOGICA DE AGUAS RESIDUALES PARA LA ELIMINACION DE CONTAMINANTES EMERGENTES
VERCHER PEREZ, ROSA FRAN- ASPECTO DE ESPECIES RECISCA
ACTIVAS PRESENTES EN EL
AGUA SOBRE MICRO CONTAMINANTES
MARTINEZ DE PISON RAMON, VISION AMPLIADA: SISTEMARIA JOSE
MAS DE TRACKING VISUAL

ADMINISTRACIÓ Dep. d'Enginyeria Hidràulica i
CENTRAL
Medi Ambient

ADMINISTRACIÓ Dep. d'Enginyeria Hidràulica i
AUTONÒMICA
Medi Ambient

ADMINISTRACIÓ Dep. d'Enginyeria Hidràulica i
CENTRAL
Medi Ambient
ALTRES
Dep. d'Enginyeria Hidràulica i
Medi Ambient
ADMINISTRACIÓ Dep. d'Enginyeria Hidràulica i
AUTONÒMICA
Medi Ambient

ADMINISTRACIÓ Dep. d'Enginyeria Rural i AgroAUTONÒMICA
alimentària

ADMINISTRACIÓ Dep. d'Enginyeria Rural i AgroCENTRAL
alimentària
ADMINISTRACIÓ Dep. d'Enginyeria Rural i AgroCENTRAL
alimentària

ADMINISTRACIÓ Dep. d'Enginyeria Tèxtil i PaCENTRAL
perera

ADMINISTRACIÓ Dep. d'Enginyeria Tèxtil i PaAUTONÒMICA
perera

ADMINISTRACIÓ Dep. de Pintura
CENTRAL
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GONZALEZ NEBAUER, SERGIO

GONZALEZ NEBAUER, SERGIO

GONZALEZ NEBAUER, SERGIO

MOLINA ROMERO, ROSA VICTORIA

MOLINA ROMERO, ROSA VICTORIA

MOLINA ROMERO, ROSA VICTORIA

MOLINA ROMERO, ROSA VICTORIA

ALVARO RODRIGUEZ, MARIA MERCEDES

PARA
INSTALACIONES
INTERACTIVAS EN EL CAMPO DEL ARTE DIGITAL
BIOREGULATORS. IDENTIFICATION OF MOLECULAR
MARKERS FOR THE DETECTION OF BIOREGULATORS
THAT ENHANCE PLANT PRODUCTIVITY AND QUALITY
BIOREGULATORS: IDENTIFICACTION OF MOLECULAR
MARKERS FOR THE DETECTION OF BIOREGULATORS THAT ENHANCE
PLANT PRODUCTIVITY AND
QUALITY
FOTOSINTESIS EN CITRUS
EXPRESION GENICA Y REGULACION DE LA PARTICION
DE FOTOASIMILADOS
CARACTERIZACION FENOTIPICA, FISIOLOGICA Y METABOLICA DE PLANTAS DE
TOMATE TRANSFORMADAS
CON GENES REGULADORES
IMPLICADOS EN LA TOLERANCIA A ESTRESES ABIOTICOS. ESTUDIO DE LA IMPLICACION DE LOS CDFS
DE TOMATE EN LA RESPUESTA AL ESTRES
CARACTERIZACION MORFOLOGICA Y AGRONOMICA
DEL AZAFRAN DEL JILOCA,
MEJORA DE LAS TECNICAS
DE CULTIVO Y DEL SISTEMA
DE PRODUCCION (ANTIGUO
20080408)
GENETIC RESOURCES OF
SAFFRON AND ALLIES (CROCUS SPP.)
GENETIC RESOURCES OF
SAFFRON AND ALLIES (CROCUS SPP.)
DETERMINACION DE SUBPRODUCTOS CLORADOS DE
LA DESINFECCION EN CAR-

ADMINISTRACIÓ Dep. de Producció Vegetal
CENTRAL

ADMINISTRACIÓ Dep. de Producció Vegetal
AUTONÒMICA

ADMINISTRACIÓ Dep. de Producció Vegetal
AUTONÒMICA

ADMINISTRACIÓ Dep. de Producció Vegetal
CENTRAL

ADMINISTRACIÓ Dep. de Producció Vegetal
CENTRAL

ADMINISTRACIÓ Dep. de Producció Vegetal
EUROPEA
ALTRES

Dep. de Producció Vegetal

ADMINISTRACIÓ Dep. de Química
AUTONÒMICA
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FERRER RIBERA, ROSA BELEN

ABRAHAO GONZALES, SILVIA MARA

GARCIA FORNES, ANA MARIA

ONAINDIA DE LA RIVAHERRERA,
EVA
RAMOS SALAVERT, ISIDRO

SANCHIS ARNAL, EMILIO

VIDAL MACIA, ANTONIO MANUEL

VIDAL ORIOLA, GERMAN FRANCISCO

VIDAL ORIOLA, GERMAN FRANCISCO

VILLANUEVA GARCIA, ALICIA
GARCIA SEGOVIA, PURIFICACION

HERNANDO HERNANDO, MARIA
ISABEL

NE DE POLLO PARA CONSUMO HUMANO
FOTOQUIMICA DE NANOPARTICULAS DE ORO FOTOACTIVAS
INTEGRACION DE CALIDAD
EN EL DESARROLLO DE
SOFTWARE DIRIGIDO POR
MODELOS
UNA PLATAFORMA PARA SISTEMAS
MULTIAGENTE
ABIERTOS
PLANNING. EXECUTION AND
LEARNING ARCHITECTURE
UN MARCO TECNOLOGICO Y
FORMAL PARA LA GESTION
DE MODELOS EN LA INGENIERIA DE MODELOS
SISTEMAS BASADOS EN LA
INTERACCION ORAL DINAMICAMENTE MEJORABLES
Y ADAPTABLES A NUEVOS
CONTEXTOS
COMPUTACION DE ALTAS
PRESTACIONES SOBRE ARQUITECTURAS ACTUALES
EN PROBLEMAS DE PROCESADO MULTIPLE DE SEÑAL
VERIFICACION Y DEPURACION AGILES ORIENTADAS A
MEJORAR LA SEGURIDAD
DEL SOFTWARE
VERIFICACION Y DEPURACION AGILES ORIENTADAS A
MEJORAR LA SEGURIDAD
DEL SOFTWARE
TECNICAS AGILES PARA EL
ANALISIS DE SOFTWARE
ESTUDIO DE LA APLICACION
DE NUEVAS TECNOLOGIAS
EN LA VIDA UTIL DE PLATOS DE RESTAURANTE "LISTOS PARA LLEVAR"
REFORMULACION DE ALIMENTOS POR ADICION DE
NUEVOS INGREDIENTES

ADMINISTRACIÓ Dep. de Química
AUTONÒMICA
ADMINISTRACIÓ Dep. de Sistemes Informàtics i
AUTONÒMICA
Computació

ADMINISTRACIÓ Dep. de Sistemes Informàtics i
CENTRAL
Computació
ADMINISTRACIÓ
CENTRAL
ADMINISTRACIÓ
AUTONÒMICA

Dep. de Sistemes Informàtics i
Computació
Dep. de Sistemes Informàtics i
Computació

ADMINISTRACIÓ Dep. de Sistemes Informàtics i
CENTRAL
Computació

ADMINISTRACIÓ Dep. de Sistemes Informàtics i
AUTONÒMICA
Computació

ADMINISTRACIÓ Dep. de Sistemes Informàtics i
AUTONÒMICA
Computació

ADMINISTRACIÓ Dep. de Sistemes Informàtics i
CENTRAL
Computació

ADMINISTRACIÓ Dep. de Sistemes Informàtics i
AUTONÒMICA
Computació
ADMINISTRACIÓ Dep. de Tecnologia d'Aliments
AUTONÒMICA

ADMINISTRACIÓ Dep. de Tecnologia d'Aliments
CENTRAL
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COMERCIALES PARA DISMINUIR LOS CONTENIDOS EN
AZUCAR O GRASAS. EFECTOS SOBRE LA NANOESTRUCTURA Y LA COMPOSICION QUIMICA
PEREZ MUNUERA, ISABEL
ESTUDIO DE LA RELACION
"ESTRUCTURA-FUNCIONALIDAD NUTRICIONAL" EN TEJIDOS VEGETALES TRATADOS CON ALTAS PRESIONES HIDROSTATICAS
TORRELLA ALCARAZ, ENRIQUE
ESTRATEGIA DE AHORRO Y
EFICIENCIA ENERGETICA EN
PRODUCCION DE FRIO POR
COMPRESION CON REFRIGERANTES HFC
DTOR. INSTITUT AGROFORESTAL CONTROL DE LA PRODUCMEDITERRANI
CION ALTERNANTE EN LOS
CITRICOS: FACTORES NUTRICIONALES Y HORMONALES
DTOR. INSTITUT AGROFORESTAL INFLUENCIA DE LA ACTIVIMEDITERRANI
DAD RADICULAR SOBRE LA
MADURACION DEL FRUTO
DEL NISPERO JAPONES. MECANISMOS DE INTERRELACION
BASELGA IZQUIERDO, MANUEL
MEJORA GENETICA DEL CONEJO DE CARNE: REPRODUCCION, ESTRES Y LONGEVIDAD
BASELGA IZQUIERDO, MANUEL
MEJORA GENETICA DEL CONEJO DE CARNE: REPRODUCCION, ESTRES Y LONGEVIDAD
BLASCO MATEU, AGUSTIN
MEJORA GENETICA DEL TAMAÑO DE CAMADA Y LA CALIDAD DE CARNE DEL CONEJO
MOLINA PONS, PILAR
INFLUENCIA LA TOMA Y CONSERVACION DE LAS MUESTRAS EN LA DETECCION DE
ANTIBIOTICOS EN LA LECHE
TOMAS VIDAL, ANA
EMPLEO DE ACEITES VEGETALES Y ANIMALES EN
LA ALIMENTACION DEL SAR-

ADMINISTRACIÓ Dep. de Tecnologia d'Aliments
CENTRAL

ADMINISTRACIÓ Dep. de Termodinàmica ApliCENTRAL
cada

ADMINISTRACIÓ Institut Agroforestal MediteCENTRAL
rrani

ADMINISTRACIÓ Institut Agroforestal MediteCENTRAL
rrani

ADMINISTRACIÓ Institut de Ciència i Tecnologia
AUTONÒMICA
Animal

ADMINISTRACIÓ Institut de Ciència i Tecnologia
CENTRAL
Animal

ADMINISTRACIÓ Institut de Ciència i Tecnologia
CENTRAL
Animal

ADMINISTRACIÓ Institut de Ciència i Tecnologia
AUTONÒMICA
Animal

ADMINISTRACIÓ Institut de Ciència i Tecnologia
AUTONÒMICA
Animal
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TORRES
GERMAN

SALVADOR,

ANTONIO

VICENTE ANTON, JOSE SALVADOR

DTOR. INST. DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA DEL FORMIGÓ

DTOR. INST. DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA DEL FORMIGÓ

DTOR. INST. DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA DEL FORMIGÓ

DTOR. INST. DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA DEL FORMIGÓ

DTOR. INST. DISSENY PER A FABRIC. I PRODUC. AUTOMATITZADA

MARI SOUCASE, BERNABE

GO: EFECTOS SOBRE EL
CRECIMIENTO, PARAMETROS NUTRITIVOS E INFLUENCIA EN LA CALIDAD FINAL DE LA CARNE
MEJORA DE LA ESTIMACION
DE EMISIONES DE GASES
CONTAMINANTES Y DE PARTICULAS Y ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE SU REDUCCION EN GRANJAS INTENSIVAS AVICOLAS Y CUNICOLAS
EFECTO DE LA CRIOCONSERVACION DE EMBRIONES
SOBRE EL DESARROLLO Y
EL REESTABLECIMIENTO DE
POBLACIONES
EL HORMIGON DE FIBRAS
DE ACERO COMO SUPERACION DEL HORMIGON TRADICIONAL Y SUS PERSPECTIVAS DE FUTURO
ESTUDIO EXPERIMENTAL Y
NUMERICO DE NUDOS VIGASOPORTE Y LOSA-SOPORTE
EN PILARES DE HA REFORZADOS
ESTUDIO EXPERIMENTAL Y
NUMERICO DE REGIONES
PLANAS Y ESPACIALES EN
ESTRUCTURAS DE HORMIGON. APLICACION A APOYOS A MEDIA MADERA Y
CAUCES
ESTUDIO TEORICO-EXPERIMENTAL DE LA DUCTILIDAD
Y DE LA CAPACIDAD DE DEFORMACION DE SOPORTES
DE HAR SOMETIDOS A COMPRESION Y CARGA LATERAL
CICLICA
INVESTIGACIONES EN DISEÑO PARA LA FABRICACION Y PRODUCCION AUTOMATIZADA
CAPES FINES I NANOESTRUCTURADES D'OXIDIS

ADMINISTRACIÓ Institut de Ciència i Tecnologia
CENTRAL
Animal

ADMINISTRACIÓ Institut de Ciència i Tecnologia
AUTONÒMICA
Animal

ADMINISTRACIÓ Institut de Ciència i Tecnologia
CENTRAL
del Formigó

ADMINISTRACIÓ Institut de Ciència i Tecnologia
CENTRAL
del Formigó

ADMINISTRACIÓ Institut de Ciència i Tecnologia
CENTRAL
del Formigó

ADMINISTRACIÓ Institut de Ciència i Tecnologia
CENTRAL
del Formigó

ADMINISTRACIÓ Institut de Disseny per a la FabriAUTONÒMICA
cació i Producció Automatitzada

ADMINISTRACIÓ Institut de Disseny per a la FabriAUTONÒMICA
cació i Producció Automatitzada
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DIRECTOR DE L'INSTITUT D'ENGINYERIA ENERGÈTICA

DIRECTOR DE L'INSTITUT D'ENGINYERIA ENERGÈTICA

DIRECTOR DE L'INSTITUT D'ENGINYERIA ENERGÈTICA

MONTERO REGUERA, ALVARO ENRIQUE

ARDID RAMIREZ, MIGUEL

ARDID RAMIREZ, MIGUEL

ARDID RAMIREZ, MIGUEL

DTOR. INST. INVES. GESTIÓ INTEGRADA ZONES COSTANERES

SANCHEZ
JOSE

MORCILLO,

VICTOR

SANCHEZ
JOSE

MORCILLO,

VICTOR

TERNARIS PER ELECTRODEPOSICIÓ
DESARROLLO DE TECNICAS
DE DIAGNOSTICO DE AVERIAS ELECTROMECANICAS
EN MAQUINAS ELECTRICAS
DE INDUCCION BASADAS EN
LA APLICACION DE METODOS AVANZADOS DE ANALISIS DE SEÑAL
ESTUDIO DE OPTIMIZACION
DE EQUIPOS FRIGORIFICOS
Y DE AIRE ACONDICIONADO
PARA SU FUNCIONAMIENTO
CON REFRIGERANTES NATURALES HIDROCARBUROS
SEGMENTACION DE LA DEMANDA Y ESTUDIO DEL POTENCIAL DE LA BIOMASA
COMO RECURSO ENERGETICO
MODELADO, SIMULACION Y
VALIDACION EXPERIMENTAL
DE LA TRANSFERENCIA DE
CALOR EN EL ENTORNO DE
LA EDIFICACION
PARTICIPACION DEL IGIC EN
LOS TELESCOPIOS DE MEUTRINOS ANTARES Y KM3NET
Preparatory Phase for a Deep
Sea Facility in the Mediterranean for Neutrino Astronomy
and Associated Sciences
Preparatory Phase for a Deep
Sea Facility in the Mediterranean for Neutrino Astronomy
and Associated Sciences
FILTRADO ESPACIAL Y AUTOCOLIMACIOJ DE ONDAS
SUPERFICIALES EN CRISTALES ACUSTICOS
ONDAS DE SONIDO EN MEDIOS MODULADOS Y CAVIDADES NO LINEALES
ONDAS DE SONIDO EN MEDIOS MODULADOS Y CAVIDADES NO LINEALES

ADMINISTRACIÓ Institut d'Enginyeria Energètica
CENTRAL

ADMINISTRACIÓ Institut d'Enginyeria Energètica
CENTRAL

ADMINISTRACIÓ Institut d'Enginyeria Energètica
AUTONÒMICA

ADMINISTRACIÓ Institut d'Enginyeria Energètica
CENTRAL

ADMINISTRACIÓ Institut d'Investigació per a la
CENTRAL
Gestió Integrada de Zones
Costaneres
ADMINISTRACIÓ Institut d'Investigació per a la
EUROPEA
Gestió Integrada de Zones
Costaneres
ALTRES

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

ADMINISTRACIÓ Institut d'Investigació per a la
AUTONÒMICA
Gestió Integrada de Zones
Costaneres
ADMINISTRACIÓ Institut d'Investigació per a la
AUTONÒMICA
Gestió Integrada de Zones
Costaneres
ADMINISTRACIÓ Institut d'Investigació per a la
CENTRAL
Gestió Integrada de Zones
Costaneres
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TOMAS GIRONES, JESUS

DTOR. INSTITUT DE QUÍMICA MOLECULAR APLICADA
DTOR. INSTITUT DE QUÍMICA MOLECULAR APLICADA

DTOR. INSTITUT DE QUÍMICA MOLECULAR APLICADA

DTOR. INSTITUT DE QUÍMICA MOLECULAR APLICADA

DTOR. INSTITUT DE QUÍMICA MOLECULAR APLICADA

DTOR. INSTITUT DE QUÍMICA MOLECULAR APLICADA

DTOR. INSTITUT DE QUÍMICA MOLECULAR APLICADA
ALCAINA MIRANDA, MARIA ISABEL

TRADUCCION SIMULTANEA
EN AMBITO DOCENTE UTILIZANDO FUENTES DE INFORMACION ADICIONALES
AYUDA PARA EL GRUPO DE
DISEÑO Y DESARROLLO DE
SENSORES
DESARROLLO DE SENSORES QUIMICOS MOLECULARES EN DISOLUCION
Y/O SOPORTADOS PARA
EL
RECONOCIMIENTO
CROMO-FLUOROGENICO
DE BIOMOLECULAS DE PEQUEÑO TAMAÑO Y OTRAS
ESPECIES QUIMICAS DE
INTERES
DESARROLLO DE TECNICAS
INMUNOQUIMICAS PARA LA
DETERMINACION DE RESIDUOS DE ANTIBIOTICOS
DISEÑO DE UN PROCESO
CERO PARA LA ELIMINACION
DE BORO EN AGUAS RESIDUALES DE EMPRESAS CERAMICAS
ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE MICROSISTEMAS ANALITICOS DE BARRIDO BASADOS EN RECEPTORES BIOMOL
ESTRUCTURAS
NANOOPTO-FLUIDICAS PARA SENSADO BIOQUIMICO BASADO
EN TECNICAS DE INTERROGACION OPTICA DE ALTA
SENSIBILIDAD
PUESTA A PUNTO DE BIOSENSORES EN DISCO COMPACTO
CARACTERIZACION DEL ENSUCIAMIENTO DE MEMBRANAS DE ULTRAFILTRACION Y
OPTIMIZACION DE CICLOS
DE LIMPIEZA PARA LA REUTILIZACION DE EFLUENTES
INDUSTRIALES Y CORRIEN-

ADMINISTRACIÓ Institut d'Investigació per a la
AUTONÒMICA
Gestió Integrada de Zones
Costaneres
ADMINISTRACIÓ Institut de Reconeixement MoAUTONÒMICA
lecular i Desenvolupament
Tecnològic
ADMINISTRACIÓ Institut de Reconeixement MoAUTONÒMICA
lecular i Desenvolupament
Tecnològic

ADMINISTRACIÓ Institut de Reconeixement MoAUTONÒMICA
lecular i Desenvolupament
Tecnològic
ADMINISTRACIÓ Institut de Reconeixement MoAUTONÒMICA
lecular i Desenvolupament
Tecnològic

ADMINISTRACIÓ Institut de Reconeixement MoAUTONÒMICA
lecular i Desenvolupament
Tecnològic

ADMINISTRACIÓ Institut de Reconeixement MoCENTRAL
lecular i Desenvolupament
Tecnològic

ADMINISTRACIÓ Institut de Reconeixement MoAUTONÒMICA
lecular i Desenvolupament
Tecnològic
ADMINISTRACIÓ Institut de Seguretat Industrial,
CENTRAL
Radiofísica i Mediambiental
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BES PIA, Mª AMPARO

DTOR. INST. SEGURETAT INDUST.
RADIOFÍSICA I MEDIAM.

DTOR. INST. SEGURETAT INDUST.
RADIOFÍSICA I MEDIAM.

NAVARRO LABOULAIS, JAVIER

PEREZ HERRANZ, VALENTIN

PEREZ HERRANZ, VALENTIN

BALART GIMENO, RAFAEL ANTONIO

DTOR. INSTITUT INVESTIGACIÓ
TECNOLOGIA MATERIALS

TES DE PROCESO DEL SECTOR TEXTIL
ANALISIS Y CARACTERIZACION DEL FANGO ACTIVO
EN BIORREACTORES DE
MEMBRANA. CORRELACION
CON EL ENSUCIAMIENTO DE
LAS MEMBRANAS
3D-PANTHER: DESARROLLO
DE UN SIMULADOR 3D
AVANZADO NEUTRONICOTERMOHIDRAULICO DE
PLANTA
3D-PANTHER: DESARROLLO
DE UN SIMULADOR 3D AVANZADO NEUTRONICO-TERMOHIDRAULICO DE PLANTA
APLICACIONES DE LA DECONVOLUCION DE FLUJO
GAS-LIQUIDO PARA EL MODELADO DINAMICO DE REACTORES DE OZONIZACION
ESTUDIO DE LA RECUPERACION DE CROMO HEXAVALENTE DE LOS EFLUENTES
DE LAS INDUSTRIAS DE TRATAMIENTO DE SUPERFICIES
MEDIANTE NUEVOS REACTORES ELECTROQUIMICOS
ESTUDIO DE LA RECUPERACION DE CROMO HEXAVALENTE DE LOS EFLUENTES
DE LAS INDUSTRIAS DE TRATAMIENTO DE SUPERFICIES
MEDIANTE NUEVOS REACTORES ELECTROQUIMICOS
INVESTIGACION DE LOS MECANISMOS DE ACTUACION
DE TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, PARA LA CUANTIFICACION DE LA HIDROFILIDAD Y DURABILIDAD, APLICADOS SOBRE MATERIALES
TEXTILES
DESARROLLO DE ALEACIONES Y COMPUESTOS PARA
RECUBRIMIENTOS POR LA-

ADMINISTRACIÓ Institut de Seguretat Industrial,
AUTONÒMICA
Radiofísica i Mediambiental

ADMINISTRACIÓ Institut de Seguretat Industrial,
CENTRAL
Radiofísica i Mediambiental

ADMINISTRACIÓ Institut de Seguretat Industrial,
AUTONÒMICA
Radiofísica i Mediambiental

ADMINISTRACIÓ Institut de Seguretat Industrial,
AUTONÒMICA
Radiofísica i Mediambiental

ADMINISTRACIÓ Institut de Seguretat Industrial,
AUTONÒMICA
Radiofísica i Mediambiental

ADMINISTRACIÓ Institut de Seguretat Industrial,
CENTRAL
Radiofísica i Mediambiental

ADMINISTRACIÓ Institut de Tecnologia de MateAUTONÒMICA
rials

ADMINISTRACIÓ Institut de Tecnologia de MateAUTONÒMICA
rials
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DTOR. INSTITUT D'INVESTIGACIÓ
DE TECNOLOGIA DE MATERIALS

DTOR. INSTITUT D'INVESTIGACIÓ
DE TECNOLOGIA DE MATERIALS

DTOR. INSTITUT D'INVESTIGACIÓ
DE TECNOLOGIA DE MATERIALS

DTOR. INSTITUT D'INVESTIGACIÓ
DE TECNOLOGIA DE MATERIALS

HERNANDEZ FENOLLOSA, Mª ANGELES

LOPEZ MARTINEZ, JUAN

SANCHIS SANCHEZ, MARIA JESUS

GARCIA GARCIA, ALFREDO

SER SOBRE ALEACIONES
DE TITANIO
DESARROLLO DE ALEACIONES Y COMPUESTOS PARA
RECUBRIMIENTOS POR LASER SOBRE ALEACIONES
DE TITANIO
DESARROLLO Y PROPIEDADES DE RECUBRIMIENTOS
DE CERMETS NANOESTRUCTURADOS DE ALTAS
PRESTACIONES
ESTUDIO DE PILAS DE COMBUSTIBLE DISEÑADAS CON
MEMBRANAS DE CONTROL
MORFOLOGICO PARA BIOALCOHOLES
EVALUACION DE PROPIEDADES DE NUEVOS RECUBRIMIENTOS
NANOESTRUCTURADOS OBTENIDOS
POR PROYECCION POR
PLASMA ATMOSFERICO A
PARTIR DE DISOLUCIONES Y
SUSPENSIONES CONCENTRADAS DE NANOPARTICULAS
CRECIMIENTO Y ESTUDIO
DE MATERIALES SEMICONDUCTORES PARA SU APLICACION EN LA ELABORACION DE CELULARES SOLARES
PROCESADO Y TRANSFORMACION DE FORMULACIONES EN BASE ACIDO POLIACTICO MODIFICADO.
APLICACIONES AL ENVASADO DE ALIMENTOS
PROPIEDADES DIELECTRICAS, VISCOELASTICAS Y DE
TRANSPORTE DE ELECTROLITOS SOLIDOS Y NANOCOMPUESTOS POLIMERICOS
EVALUACION DE LA AFECCION DE LOS ELEMENTOS

ADMINISTRACIÓ Institut de Tecnologia de MateCENTRAL
rials

ADMINISTRACIÓ Institut de Tecnologia de MateAUTONÒMICA
rials

ADMINISTRACIÓ Institut de Tecnologia de MateAUTONÒMICA
rials

ADMINISTRACIÓ Institut de Tecnologia de MateCENTRAL
rials

ADMINISTRACIÓ Institut de Tecnologia de MateAUTONÒMICA
rials

ADMINISTRACIÓ Institut de Tecnologia de MateCENTRAL
rials

ADMINISTRACIÓ Institut de Tecnologia Elèctrica
CENTRAL

ADMINISTRACIÓ Institut del Transport i Territori
AUTONÒMICA
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MODERADORES DE TRAFICO SOBRE LOS SERVICIOS
DE EMERGENCIAS
RUIZ SANCHEZ, TOMAS
MODELOS DE CALIDAD PERCIBIDA Y DESEADA POR EL
USUARIO DE TRANSPORTE
PUBLICO
ALCAÑIZ RAYA, MARIANO LUIS
AYUDA COMPLEMENTARIA
AL PROYECTO EUROPEO
PASION, PSYCHOLOGICALL
Y AUGMENTED SOCIAL
INTERACTION OVER NETWORKS
BERJANO ZANON, ENRIQUE
MODELOS COMPUTACIONALES E INVESTIGACION EXPERIMENTAL EN EL ESTUDIO
DE TECNICAS QUIRURGICAS
DE CALENTAMIENTO DE TEJIDOS BIOLOGICOS MEDIANTE CORRIENTES DE RADIOFRECUENCIA
SAIZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JA- MODELO MULTI-ESCALA DEL
VIER
CORAZON, APLICACION EN
LA PREVENCION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
ARRITMIAS CARDIACAS
SAIZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JA- MODELO MULTI-ESCALA DEL
VIER
CORAZON. APLICACION EN
LA PREVENCION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
ARRITMIAS CARDIACAS
PAYRI GONZALEZ, FRANCISCO
CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LAS SOLICITACIONES DEL ACEITE LUBRICANTE EN MOTORES A
GAS EN AUTOMOCION
PAYRI GONZALEZ, FRANCISCO
ESTUDIO DE COMPRENSION
DE PROCESOS DE COMBUSTION DIESEL CON BAJA
FORMACION DE HOLLIN
PAYRI GONZALEZ, FRANCISCO
ESTUDIO DE LA EVOLUCION
TRANSITORIA DE LA LLAMA
DIESEL DE INYECCION DIRECTA
PAYRI GONZALEZ, FRANCISCO
ESTUDIO DEL FLUJO EN EL
INTERIOR DE TOBERAS DE
INYECCION DIESEL

ADMINISTRACIÓ Institut del Transport i Territori
CENTRAL

ADMINISTRACIÓ Institut en Bioenginyeria i TecCENTRAL
nologia Orientada a l'Ésser
Humà

ADMINISTRACIÓ Institut en Bioenginyeria i TecCENTRAL
nologia Orientada a l'Ésser
Humà

ADMINISTRACIÓ Institut en Bioenginyeria i TecAUTONÒMICA
nologia Orientada a l'Ésser
Humà

ADMINISTRACIÓ Institut en Bioenginyeria i TecCENTRAL
nologia Orientada a l'Ésser
Humà

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari CMT-MoCENTRAL
tors Tèrmics

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari CMT-MoCENTRAL
tors Tèrmics

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari CMT-MoAUTONÒMICA
tors Tèrmics

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari CMT-MoAUTONÒMICA
tors Tèrmics
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CASTELLS RAMON, FRANCISCO ESTUDIO Y CARACTERIZASALES
CION DEL FLUTER AURICULAR ATIPICO MEDIANTE MAPAS ELECTROCARDIOGRAFICOS DE SUPERFICIE
CATALA CIVERA, JOSE MANUEL
MONITORIZACION IN SITU
DE NANOPOLVOS Y PROCESOS POR DIELECTROMETRIA DE MICROONDAS
COLOM PALERO, RICARDO JOSE
SISTEMA DE ADQUISICION Y
PROCESADO DE DATOS
PARA UN SISTEMA DE DIAGNOSTICO PET PARA ENFERMEDADES NEUROLOGICAS.
DIRECTOR DEL ITACA
MONITORIZACION IN SITU
DE NANOPOLVOS Y PROCESOS POR DIELECTROMETRIA DE MICROONDAS
GIL VICENTE, PEDRO JOAQUIN
SISTEMAS EMPOTRADOS
SEGUROS Y CONFIABLES
BASADOS EN COMPONENTES
HERNANDEZ GARCIA, VICENTE
COMPONENTES DE NUEVA
GENERACION PARA LA EXPLOTACION EFICIENTE DE
INFRAESTRUCTURAS GRID
EN ECIENCIA
MARTINEZ BAUSET, JORGE
ADMISION CONTROL IN MOBILE NETWORKS WITH
RATE-ADAPTIVE STREAMS
AND HIERARCHICAL ARCHITECTURE
MARTINEZ PEREZ, JORGE DANIEL DISEÑO DE FILTROS RECONFIGURABLES RF-MEMS
EN TECNOLOGIA SUBSTRATE INTEGRATED WAVEGUIDE
MILLET ROIG, JOSE
DESARROLLO DE TECNCAS
AVANZADAS DE ANALISIS Y
CARACTERIZACION DE MAPAS DE PROPAGACION PARA
LA AYUDA AL DIAGNOSTICO
ELECTROCARDIOGRAFICO
MILLET ROIG, JOSE
SISTEMA INTEGRAL DE ANALISIS DE LA SEÑAL CARDIACA PARA LA EVALUACION
DE ARRITMIAS SUPRAVENTRICULARES

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'AplicaAUTONÒMICA
cions de les Tecnologies de la
Informació i Comunicacions
Avançades
ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'AplicaCENTRAL
cions de les Tecnologies de la
Informació i Comunicacions
Avançades
ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'AplicaCENTRAL
cions de les Tecnologies de la
Informació i Comunicacions
Avançades
ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'AplicaCENTRAL
cions de les Tecnologies de la
Informació i Comunicacions
Avançades
ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'AplicaCENTRAL
cions de les Tecnologies de la
Informació i Comunicacions
Avançades
ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'AplicaAUTONÒMICA
cions de les Tecnologies de la
Informació i Comunicacions
Avançades
ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'AplicaCENTRAL
cions de les Tecnologies de la
Informació i Comunicacions
Avançades
ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'AplicaAUTONÒMICA
cions de les Tecnologies de la
Informació i Comunicacions
Avançades
ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'AplicaCENTRAL
cions de les Tecnologies de la
Informació i Comunicacions
Avançades

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'AplicaAUTONÒMICA
cions de les Tecnologies de la
Informació i Comunicacions
Avançades
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MILLET ROIG, JOSE

ROBLES VIEJO, MONSERRAT

SISTEMA INTEGRAL DE ANALISIS DE LA SEÑAL ELECTRICA CARDIACA PARA LA
EVALUACION DE ARRITMIAS
SUPRAVENTRICULARES
ETUMOUR: WEB ACCESIBLE
MR DECISION SUPPORT
SYTEM FOR BRAIN

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'AplicaCENTRAL
cions de les Tecnologies de la
Informació i Comunicacions
Avançades

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'AplicaAUTONÒMICA
cions de les Tecnologies de la
Informació i Comunicacions
Avançades
ALBERTOS PEREZ, PEDRO
NUCLEO DE CONTROL EN ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'AutomàSISTEMAS DISTRIBUIDOS
CENTRAL
tica i Informàtica Industrial
BARBER SANCHIS, FEDERICO
DESARROLLO DE TECNICAS ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'AutomàDE SATISFACCION DE RES- AUTONÒMICA
tica i Informàtica Industrial
TRICCIONES PARA LA OBTENCION DE SOLUCIONES
ROBUSTAS
BLASCO FERRAGUD, FRANCESC NUEVAS ESTRATEGIAS DE ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'AutomàXAVIER
OPTIMIZACION MULTIOBJE- CENTRAL
tica i Informàtica Industrial
TIVO PARA LA IDENTIFICACION, CONTROL Y DISEÑO
DE PROCESOS Y SISTEMAS
BONDÍA COMPANY, JORGE
CONTROL DE GLUCEMIA EN ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'AutomàLAZO CERRADO EN PA- AUTONÒMICA
tica i Informàtica Industrial
CIENTES CON DIABETES
MELLITUS TIPO 1 Y PACIENTES CRITICOS
CRESPO I LORENTE, ALFONS
HIPERVISORES PARA SIS- ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'AutomàTEMAS EMPOTRADOS DE AUTONÒMICA
tica i Informàtica Industrial
TIEMPO REAL CRITICOS
DTOR. INSTITUT D’AUTOM. D’IN- MODELADO MULTIESCALA ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'AutomàFORM. INDUSTR.
EN BIOLOGIA DE SISTEMAS. CENTRAL
tica i Informàtica Industrial
APLICACION A LA MONITORIZACION, OPTIMIZACION Y
CONTROL DE BIOPROCESOS
GARCIA MORENO, EMILIO
DIAGNOSTICO DE FALLOS ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'AutomàINTERMITENTES EN SISTE- AUTONÒMICA
tica i Informàtica Industrial
MAS AUTOMATICOS DE NATURALEZA COMPLEJA E HIBRIDA
JUAN LIZANDRA, MARIA CARMEN
DESARROLLO Y VALIDACION ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'AutomàDE SISTEMAS DE REALIDAD CENTRAL
tica i Informàtica Industrial
AUMENTADA PARA APRENDIZAJE-ENTRETENIMIENTO
RIPOLL RIPOLL, JOSE ISMAEL
PLATAFORMAS DE TIEMPO ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'AutomàREAL PARA DISEÑO DE SIS- CENTRAL
tica i Informàtica Industrial
TEMAS EMPOTRADOS BASADO EN MODELOS
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SALA PIQUERAS, ANTONIO

SANCHEZ SALMERON, ANTONIO
JOSE

SIMO TEN, JOSE ENRIQUE

DTOR. CENTRE CONSERV. I MILLORA AGRODIV. VAL.

DTOR. CENTRE CONSERV. I MILLORA AGRODIV. VAL.

DTOR. CENTRE CONSERV. I MILLORA AGRODIV. VAL.

DTOR. CENTRE CONSERV. I MILLORA AGRODIV. VAL.

ANDRES GRAU, ANA MARIA

DTOR. INST. ENG. D'ALIMENTS PER
AL DESENVOLUPAMENT

IDENTIFICACION Y CONTROL
DE SISTEMAS NO LINEALES
Y LTV MEDIANTE MULTI-MODELOS TAKAGI-SUGENO Y
POLINOMIALES
AYUDA COMPLEMENTARIA
AL PROYECTO EUROPEO INTEGRATION OF MANUFACTURING SYSTEMS
COORDINACION DE TAREAS EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS CON RESTRICCIONES DE COMUNICACION Y
COMPUTO
APROVECHAMIENTO DE SOLANUM PERUVIANUM Y S. IYCOPERSICOIDES EN LA MEJORA DEL TOMATE
ESTUDIO DE LOS DETERMINANTES GENETICOS DE
TSWV IMPLICADOS EN LA
SUPERACION DE LAS RESISTENCIAS DE TOMATE Y
PIMIENTO
OBTENCION DE LINEAS DOBLE HAPLOIDES EN SOLANACEAS DE ELEVADO INTERES AGRONOMICO: ESTUDIO DE AGENTES INDUCTORES
RECOLECCION, MULTIPLICACION Y CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS
FITOGENETICOS HORTICOLAS
OPTIMIZACION DEL USO DE
LA ISOMALTULOSA, COMO
AZUCAR NATURAL NO CARIOGENICO Y DE BAJO INDICE GLIGEMICO EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS
UNTABLES DE FRUTAS
INFLUENCIA DE LOS FENOMENOS DE COPIGMENTACION EN LA CALIDAD DE LA
UVA Y EL VINO C. TEMPRANILLO

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'AutomàCENTRAL
tica i Informàtica Industrial

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'AutomàCENTRAL
tica i Informàtica Industrial

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'AutomàCENTRAL
tica i Informàtica Industrial

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de ConserCENTRAL
vació i Millora de l'Agrodiversitat Valenciana
ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de ConserAUTONÒMICA
vació i Millora de l'Agrodiversitat Valenciana

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de ConserAUTONÒMICA
vació i Millora de l'Agrodiversitat Valenciana

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de ConserAUTONÒMICA
vació i Millora de l'Agrodiversitat Valenciana

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'EnginyeCENTRAL
ria d'Aliments per al Desenvolupament

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'EnginyeAUTONÒMICA
ria d'Aliments per al Desenvolupament
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ESCRICHE ROBERTO, MARIA ISA- EL PAPEL DEL CONSUMIBEL
DOR EN EL VALOR DEL RIESGO AL QUE ESTA EXPUESTO
COMO CONSECUENCIA DE
LA PRESENCIA LISTERIA MONOCYTOGENES EN ALIMENTOS VEGETALES CONGELADOS
FITO MAUPOEY, PEDRO
PROCEDIMIENTO INTEGRADO PARA EL ANALISIS SISTEMATICO DE PRODUCTOS
Y PROCESOS ALIMENTARIOS: METODO SAFES
ALONSO MOLINA, JOSE-LUIS
ANALISIS INTEGRADO DE
PROTOZOOS PATOGENOS
EN ALIMENTOS
ANDREU ALVAREZ, JOAQUIN
INTEGRACION DE METODOLOGIAS MULTIDISCIPLINARES EN LA PLANIFICACION HIDROLOGICA DENTRO DEL AMBITO DE LA DIRECTIVA MARCO EUROPEA
EN POLITICA DE AGUAS
ESCUDER BUENO, IGNACIO
SUSTAINABLE STRATEGIES
OF URBAN FLOOD RISK MANAGEMENT TO COPE WITH
THE RESIDUAL RISK (SUFRI)
FERRER POLO, JOSE
MODELACION DE LA APLICACION DE LA TECNOLOGIA DE MEMBRANAS PARA
LA VALORIZACION ENERGETICA DE LA MATERIA ORGANICA
FERRER POLO, JOSE
MODELACION DE LA APLICACION DE LA TECNOLOGIA DE MEMBRANAS PARA
LA VALORIZACION ENERGETICA DE LA MATERIA ORGANICA DEL AGUA RESIDUAL Y
LA MINIMIZACION DE LOS
FANGOS PRODUCIDOS.
DESARROLLO DE LOS ALGORITMOS
FRANCES GARCIA, FELIX RAMON COLABORACION EN EL PROYECTO DE ACOPLAMIENTO
DE LOS CICLOS HIDROBIOGEOQUIMICOS DEL CARBO-

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'EnginyeAUTONÒMICA
ria d'Aliments per al Desenvolupament

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'EnginyeCENTRAL
ria d'Aliments per al Desenvolupament

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'EnginyeCENTRAL
ria de l'Aigua i del Medi Ambient
ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'EnginyeCENTRAL
ria de l'Aigua i del Medi Ambient

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'EnginyeCENTRAL
ria de l'Aigua i del Medi Ambient
ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'EnginyeAUTONÒMICA
ria de l'Aigua i del Medi Ambient

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'EnginyeCENTRAL
ria de l'Aigua i del Medi Ambient

ALTRES

Institut Universitari d'Enginyeria de l'Aigua i del Medi Ambient
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FRANCES GARCIA, FELIX RAMON

FRANCES GARCIA, FELIX RAMON

BLANES ZAMORA, SERGIO

BRU GARCIA, RAFAEL

PEREZ GARCIA, RAFAEL

DTOR. INSTITUT DE MATEMÀTICA
PURA I APLICADA

DTOR. INSTITUT DE MATEMÀTICA
PURA I APLICADA

DTOR. INSTITUT DE MATEMÀTICA
PURA I APLICADA

DTOR. INSTITUT DE MATEMÀTICA
PURA I APLICADA
DTOR. INSTITUT DE MATEMÀTICA
PURA I APLICADA

NO Y NITROGENO EN CUENCAS LACUSTRES DE ALTA
MONTAÑA
MODELACION DE LA VEGETACION DE RIBERA PARA LA
DETERMINACION DE REGIMENES DE CAUDALES ECOLOGICOS
SIMULACION Y ANALISIS
DE FRECUENCIA DE LAS
CRECIDAS CON ESCENARIOS DE CAMBIOS CLIMATICOS Y MEDIOAMBIENTALES EN CUENCAS MEDITERRANEAS
DESARROLLO DE INTEGRADORES GEOMETRICOS:
APLICACIONES A PROBLEMAS DE INGENIERIA, FISICA
Y QUIMICA
ANALISIS MATRICIAL, MATRICES NO NEGATIVAS Y
APLICACIONES
APLICACION DE HERRAMIENTAS DEL ANALISIS INTELIGENTE DE DATOS EN
LA GESTION TECNICA DE
SISTEMAS DE DI
BIOMODULARH2: ENGINEERED MODULAR BACTERIAL
HYDROGEN PHOTOPRODUCTION OF HYDROGEN
COMPUTATIONAL ASSISTED
MODELLING OF SYNECHOCYSTIS SP PCC6803
GROWTH IN ORDER TO
PRODUCE A CHASSIS FOR
HYDROGEN PRODUCTION
ELEMENTOS DE TOPOLOGIA DESCRIPTIVA DE CONJUNTOS EN ANALISIS FUNCIONAL LINEAL
ESPACIOS DE FUNCIONES E
INTEGRACION VECTORIAL
METODOS DE ANALISIS FUNCIONAL PARA EL ANALISIS
COMPLEJO Y LAS ECUA-

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'EnginyeCENTRAL
ria de l'Aigua i del Medi Ambient

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari d'EnginyeCENTRAL
ria de l'Aigua i del Medi Ambient

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de MateAUTONÒMICA
màtica Multidisciplinària

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de MateAUTONÒMICA
màtica Multidisciplinària
ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de MateCENTRAL
màtica Multidisciplinària

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de MateAUTONÒMICA
màtica Pura i Aplicada

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de MateCENTRAL
màtica Pura i Aplicada

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de MateCENTRAL
màtica Pura i Aplicada

ADMINISTRACIÓ
AUTONÒMICA
ADMINISTRACIÓ
AUTONÒMICA

Institut Universitari de Matemàtica Pura i Aplicada
Institut Universitari de Matemàtica Pura i Aplicada
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DTOR. INSTITUT DE MATEMÀTICA
PURA I APLICADA

DTOR. INSTITUT DE RESTAURACIÓ
DEL PATRIMONI

DTOR. INSTITUT DE RESTAURACIÓ
DEL PATRIMONI

DTOR. INSTITUT DE RESTAURACIÓ
DEL PATRIMONI

LLAMAS PACHECO, ROSARIO

MARTINEZ LLARIO, JOSE CARLOS

CIONES EN DERIVADAS PARCIALES
NUEVOS METODOS Y MODELOS DE LA TOPOLOGIA
ASIMETRICA Y DEL ALGEBRA TOPOLOGICA EN CIENCIA DE LA COMPUTACION Y
MATEMATICA FUZZY
DESARROLLO DE NUEVOS
METODOS DE CONTROL DE
TRATAMIENTOS DE LIMPIEZA
DE OBRA PICTORICA MEDIANTE ENSAYOS MECANICOS
DESARROLLO DE NUEVOS
METODOS DE CONTROL DE
TRATAMIENTOS DE LIMPIEZA
DE OBRA PICTORICA MEDIANTE ENSAYOS MECANICOS, SEM, AFM, PYCG-MS,
HPLC-EXCLUSION, ESPECTROSCOPIA FTIR Y UV-VIS
LA FRONTERA HISPANO-ITALIANA: LA CIUDAD DE NUEVA
FUNDACION LEVANTADA ENTRE LOS SIGLOS XVI Y XVIII
EN LAS RESPECTIVAS POSESIONES INSULARES DEL
MEDITERRANEO
ACTUALIZACION DE PROCESOS DE FIJACION, ADHESION Y CONSOLIDACION DE CAPAS PICTORICAS CONTEMPORANEAS
CON SUSTANCIAS FILMOGENAS. CRITERIOS DE ACTUACION EN ARTE NO
CONVENCIONAL
CREACION Y ALIMENTACION
CARTOGRAFICA DE INFRAESTRUCTURAS DE DATOS ESPACIALES EN LA ADMINISTRACION LOCAL MEDIANTE UN MODELO DE DATOS QUE INTEGRE CATASTRO, PLANEAMIENTO Y PATRIMONIO HISTORICO

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de MateAUTONÒMICA
màtica Pura i Aplicada

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de RestauAUTONÒMICA
ració del Patrimoni

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de RestauCENTRAL
ració del Patrimoni

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de RestauCENTRAL
ració del Patrimoni

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de RestauCENTRAL
ració del Patrimoni

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de RestauCENTRAL
ració del Patrimoni
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ROIG PICAZO, PILAR

ARCHIVO HISTORICO DE ADMINISTRACIÓ
LOS RESTAURADORES ES- AUTONÒMICA
PAÑOLES
DTOR. CENTRE DE TECNOLOGIA DEMOTEC
ADMINISTRACIÓ
NANOFOTÒNICA
AUTONÒMICA
DTOR. CENTRE DE TECNOLOGIA DESARROLLO DE DISPOSI- ADMINISTRACIÓ
NANOFOTÒNICA
TIVOS FOTONICOS PARA LA AUTONÒMICA
GENERACION Y CONTROL
DE PEINES DE LUZ
DTOR. CENTRE DE TECNOLOGIA DESARROLLO DE ESTRUC- ADMINISTRACIÓ
NANOFOTÒNICA
TURAS DE ONDA LENTA CENTRAL
PARA LA MEJORA DE PRESTACIONES DE MODULADORES EN TECNOLOGIA DE SILICIO
DTOR. CENTRE DE TECNOLOGIA DISPOSITIVOS NANOFOTO- ADMINISTRACIÓ
NANOFOTÒNICA
NICOS EN SILICIO
CENTRAL
DTOR. CENTRE DE TECNOLOGIA ENGINEERING METAMATE- ADMINISTRACIÓ
NANOFOTÒNICA
RIALS
CENTRAL
DTOR. CENTRE DE TECNOLOGIA METAMATERIALES PARA ADMINISTRACIÓ
NANOFOTÒNICA
APLICACIONES EN EL RE- CENTRAL
GIMEN DE TERAHERCIOS
DTOR. CENTRE DE TECNOLOGIA SINADEC: DISPOSITIVOS NA- ADMINISTRACIÓ
NANOFOTÒNICA
NOFOTONICOS EN SILICIO AUTONÒMICA
DTOR. CENTRE DE TECNOLOGIA Tailoring photon-phonon inter- ADMINISTRACIÓ
NANOFOTÒNICA
action in silicon phoxonic EUROPEA
crystals
ALBIOL COLOMER, ALBERTO
NUEVAS TECNICAS PARA VI- ADMINISTRACIÓ
DEO VIGILANCIA INTELI- CENTRAL
GENTE
BORIA ESBERT, VICENTE ENRIQUE NUEVAS TOPOLOGIAS COM- ADMINISTRACIÓ
PACTAS DE FILTROS Y MUL- AUTONÒMICA
TIPLEXORES EN GUIA PARA
ESPÀCIO
CAPMANY FRANCOY, JOSE
COUPLED RESONATOR OP- ADMINISTRACIÓ
TICAL WAVEGUIDE ENGI- CENTRAL
NEERINGN
CARDONA MARCET, NARCIS
ADVANCED LONG TERM ADMINISTRACIÓ
EVOLUTION UNICAST AND AUTONÒMICA
MULTICAST JOINT REOSOURCE ALLOCATION
CARDONA MARCET, NARCIS
ADVANCED LONG TERM ADMINISTRACIÓ
EVOLUTION UNICAST AND CENTRAL
MULTICAST JOINT RESOURCE ALLOCATION
FERRANDO BATALLER, MIGUEL
TERAHERTZ TECHNOLOGY ADMINISTRACIÓ
FOR ELECTROMAGNETIC CENTRAL

Institut Universitari de Restauració del Patrimoni
Institut Universitari de Tecnologia Nanofotònica
Institut Universitari de Tecnologia Nanofotònica

Institut Universitari de Tecnologia Nanofotònica

Institut Universitari de Tecnologia Nanofotònica
Institut Universitari de Tecnologia Nanofotònica
Institut Universitari de Tecnologia Nanofotònica
Institut Universitari de Tecnologia Nanofotònica
Institut Universitari de Tecnologia Nanofotònica
Institut Universitari de Telecomunicació i Aplicacions Multimèdia
Institut Universitari de Telecomunicació i Aplicacions Multimèdia
Institut Universitari de Telecomunicació i Aplicacions Multimèdia
Institut Universitari de Telecomunicació i Aplicacions Multimèdia
Institut Universitari de Telecomunicació i Aplicacions Multimèdia
Institut Universitari de Telecomunicació i Aplicacions Multi-
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SENSING APPLICATIONS (TERASENS)
FERRANDO BATALLER, MIGUEL
TERAHERTZ TECHNOLOGY
FOR ELECTROMAGNETIC
SENSING APPLICATIONS (TERASENS)
GONZALEZ SALVADOR, ALBERTO
SPATIAL AUDIO SYSTEMS
BASED ON MASSIVE PARALLEL PROCESSING OF MULTICHANNEL ACOUSTIC SIGNALS WITH GENERAL PURPOSE-GRAPHICS PROCESSING UNITS AND MULTICORES
GOSALBEZ CASTILLO, JORGE
PROCESADO DIGITAL DE SEÑAL EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS PARA LA DETECCION, CLASIFICACION Y
REPRESENTACION DE HETEROGENEIDADES EN MUROS HISTORICOS
LOPEZ MONFORT, JOSE JAVIER
CREACION DE ESCENAS SONORAS 3D MEDIANTE TECNICAS COMBINADAS DE SEPARACION DE FUENTES SONORAS
Y
WAVE-FIEL
SYNTHESIS
VALLS COQUILLAT, JAVIER
ARQUITECTURAS DE FEC
PARA SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE MUY ALTA
VELOCIDAD
VERGARA DOMINGUEZ, LUIS
MONITORING ENVIRONMENTS FROM ACOUSTIC
SCENE ANALYSIS
VERGARA DOMINGUEZ, LUIS
PROCESADOR NO-LINEAL
DE MEZCLAS CON APLICACION DE DETECCION, CLASIFICACION, FILTRADO Y
PREDICCION
VERGARA DOMINGUEZ, LUIS
PROCESADOR NO-LINEAL
DE MEZCLAS CON APLICACIONES EN DETECCION,
CLASIFICACION, FILTRADO.
DTOR. INSTITUT DE BIOLOGIA MO- RESPUESTA A ESTRES OSLECULAR I CEL·LULAR
MOTICO EN SACCHAROMYCES Y ARABIDOPSIS: REGULACION DE LA CROMATI-

mèdia
ALTRES

Institut Universitari de Telecomunicació i Aplicacions Multimèdia

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de TelecoCENTRAL
municació i Aplicacions Multimèdia

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de TelecoAUTONÒMICA
municació i Aplicacions Multimèdia

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de TelecoAUTONÒMICA
municació i Aplicacions Multimèdia

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de TelecoCENTRAL
municació i Aplicacions Multimèdia
ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de TelecoCENTRAL
municació i Aplicacions Multimèdia
ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de TelecoCENTRAL
municació i Aplicacions Multimèdia

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari de TelecoAUTONÒMICA
municació i Aplicacions Multimèdia
ADMINISTRACIÓ Institut Universitari Mixt de BioCENTRAL
logia Molecular i Cel·lular de
Plantes
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NA Y DE LA ACTIVIDAD MITOCONDRIAL
DTOR. INSTITUT DE BIOLOGIA MO- RUTAS DE TRANSDUCCION
LECULAR I CEL·LULAR
DE SEÑALES EN LA REGULACION DE LA HOMEOSTASIS IONICA
MORENO FERRERO, VICENTE
DETECCION DE GENES RELACIONADOS CON LA TOLERANCIA A LA SALINIDAD EN
TOMATE MEDIANTE EL EMPLEO DE LA MUTAGENESIS
MORENO FERRERO, VICENTE
GENERACION DE MUTANTES DE INSERCION DE TOMATE CULTIVADO Y SILVESTRE E IDENTIFICACION DE
GENES IMPLICADOS EN
PROCESOS DE DESARROLLO Y TOLERANCIA A ESTRES ABIOTICO
MURGUIA IBAÑEZ, JOSE RAMON
CONTROL TRADUCCIONAL
Y SUPERVIVENCIA CELULAR
EN RESPUESTA A STRESS:
IDENTIFICACION DE NUEVOS EFECTORES
SERRANO SALOM, RAMON
REGULACION DE H-ARPASA, TRANSPORTE DE K Y
TOR: INVESTIGANDO LA RELACION ENTRE DETERMINANTES BIOFISICOS Y BIOQUIMICOS DEL CRECIMIENTO CELULAR EN ARABIDOPSIS
VICENTE MEANA, OSCAR
RESPUESTAS DE LAS PLANTAS AL ESTRES ABIOTICO:
CORRELACION CON LAS CARACTERISTICAS EDIAFICAS
DE SUS HABITATS NATURALES
CASACUBERTA NOLLA, FRANCISCO ADAPTIVE LEARNING AND
MULTIMODALY IN PATTERN
RECOGNITION
CUESTA FRAU, DAVID
INTERPRETACION Y CARACTERIZACION DE METODOS DE ANALISIS DE COMPLEJIDAD EN EL CONTEXTO
DEL PROCESADO BIOMEDICO DE LA SEÑAL

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari Mixt de BioCENTRAL
logia Molecular i Cel·lular de
Plantes
ADMINISTRACIÓ Institut Universitari Mixt de BioAUTONÒMICA
logia Molecular i Cel·lular de
Plantes

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari Mixt de BioCENTRAL
logia Molecular i Cel·lular de
Plantes

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari Mixt de BioAUTONÒMICA
logia Molecular i Cel·lular de
Plantes

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari Mixt de BioCENTRAL
logia Molecular i Cel·lular de
Plantes

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari Mixt de BioCENTRAL
logia Molecular i Cel·lular de
Plantes

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari Mixt de
AUTONÒMICA
Tecnologia Informàtica
ADMINISTRACIÓ Institut Universitari Mixt de
CENTRAL
Tecnologia Informàtica
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MICO TORMOS, PAU

ANALISIS Y CLASIFICACION
DE IMAGENES DE RESONANCIA MAGNETICA CARDIACA
PAREDES PALACIOS, ROBERTO
RISE: RELEVANCE IMAGE
SEARCH ENGINE
PEREZ CORTES, JUAN CARLOS
TECNICAS INTERACTIVAS Y
ADAPTATIVAS PARA SISTEMAS AUTOMATICOS DE RECONOCIMIENTO, APRENDIZAJE Y PERCEPCION
RUIZ GARCIA, RUBEN
SMPA: SECUENCIACION
MULTIOBJETIVO PARALELA
AVANZADA, AVANCES TEORICOS Y PRACTICOS
SANCHEZ PEIRO, JOAN ANDREU
MULTIMODAL INTERACTION
FOR TEXT TRANSCRIPTION
WITH ADAPTIVE LEARNING
VIDAL RUIZ, ENRIQUE
MULTIMODAL INTERACTION
IN PATTERN RECOGNITION
AND COMPUTER VISION
DTOR. INSTITUT DE TECNOLOGIA SONDAS FOTOQUIMICAS
QUÍMICA
PARA LA INTERACCION FARMACO-BIOMOLECULA EN
MODELOS BIOMIMETICOS
DE MEMBRANA Y PARA EL
TRANSPORTE DEL COLESTEROL Y VITAMINAS LIPOSOLUBLES POR LIPOPROTEINAS

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari Mixt de
AUTONÒMICA
Tecnologia Informàtica

ADMINISTRACIÓ
CENTRAL
ADMINISTRACIÓ
CENTRAL

Institut Universitari Mixt de
Tecnologia Informàtica
Institut Universitari Mixt de
Tecnologia Informàtica

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari Mixt de
CENTRAL
Tecnologia Informàtica

ADMINISTRACIÓ Institut Universitari Mixt de
CENTRAL
Tecnologia Informàtica
ADMINISTRACIÓ Institut Universitari Mixt de
AUTONÒMICA
Tecnologia Informàtica
ADMINISTRACIÓ Institut Universitari Mixt de
AUTONÒMICA
Tecnologia Química

4.3. PATENTS
Durant l’any 2009 s’ha mantingut la forta activitat de la UPV, i s’han sol·licitat
patents nacionals i internacionals, concretament se sol·licitaren 20 patents nacionals i 25 d’internacionals, xifra aquesta última que situa el dit any com el de
més activitat en aquest aspecte de la universitat. Els contractes de llicència (que
en foren 5), també se situen en la mitjana d’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 l’indicador específic previst.
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Nombre Patents
nacionals sol·licitades

Nombre Patents
internacionals sol·licitades

Nombre Contractes de Llicència

Nombre de patents anual de la UPV
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dede
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Acumulació
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Llicència
Acumulado concedidas
Acumulació
Concedides(OEPM)

Nombre de patents anual de la UPV
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SOL·LICITUDS DE PATENTS DURANT L’ANY 2009
SOL·LICITUD
3-feb-09

13-feb-09
13-feb-09
10-mar-09
13-mar-09

27-mar-09

17-abr-09

23-abr-09

23-jun-09

9-jul-09

31-jul-09
31-jul-09
9-sep-09

TÍTOL
SOPORTE DE SISTEMA FOTOGRAMETRICO
MULTI-CAMARA PORTATIL PARA APLICACIONES TERRESTRES
COLECTOR DE ESCAPE DE UN MOTOR ALTERNATIVO TURBO-SOBREALIMENTADO
TECLADO PARA DISPOSITIVOS DE TAMAÑO REDUCIDO
PREPARACION DE CARBAMATOS EN "ONETOP" CON CATALIZADORES SOLIDOS
SISTEMA DE CONTROL PARA LA ELIMINACION BIOLOGICA DE NITROGENO DE
AGUAS RESIDUALES MEDIANTE SONDAS
DE BAJO COSTE
MARCA DE SEGURIDAD OPTICA QUE COMPRENDE METAMATERIALES CON RESPUESTA MAGNETICA, PROCEDIMIENTO DE
AUTENTIFICACION USANDO LA MARCA Y
USO DE LA MARCA APLICADA EN UN ARTICULO
USO DE UN MATERIAL CRISTALINO MICROPOROSO DE NATURALEZA ZEOLITICA CON
ESTRUCTURA RHO EN TRATAMIENTO DE
GAS NATURAL
PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE LA CONSTANTE DE ACOPLO DE UN ACOPLADOR
OPTICO EN GUIA DE ONDA Y ACOPLADOR
ASI OBTENIDO
METODO Y DISPOSITIVO DE NANOGRAVIMETRIA EN MEDIOS FLUIDOS BASADA EN
RESONADORES PIEZOELECTRICOS
PROCEDIMIENTO PARA LA COMPENSACION DE LOS DESEQUILIBRIOS EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, ASI
COMO EL DISPOSITIVO COMPENSADOR
PARA SU PUESTA EN PRACTICA
METODO Y DISPOSITIVO DE SENSADO FOTONICO
DISPOSITIVO MODERADOR DE LA VELOCIDAD DEL TRAFICO RODADO
COMPOSICION MULTIPROPOSITO, METODO DE OBTENCION Y UTILIZACION PARA
LA RESTAURACION DE SUPERFICIES DORADAS Y POLICROMAS

INVENTOR
JOSE LUIS LERMA GARCIA

FRANCISCO PAYRI GONZALEZ
JULIO MIRO BORRAS
AVELINO CORMA CANOS
JOSÉ FERRER POLO

JAVIER MARTI SENDRA

AVELINO CORMA CANOS

PASCUAL MUÑOZ MUÑOZ

ANTONIO ARNAU VIVES

JOAQUÍN MONTAÑANA
ROMEU

JAIME GARCIA RUPEREZ
ALFREDO GARCIA GARCIA
ENRIQUETA GONZALEZ
MARTINEZ
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9-sep-09
18-sep-09

23-oct-09
4-nov-09

7-dic-09

11-dic-09

23-dic-09
29-dic-09

SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL PARA MOTORISTAS
DISTRIBUTED OPTICAL FIBER SENSING
APARATUS HAVING A PLURALITY OF SENSING REGIONS
PANTALLA ACUSTICA

JOSE ENRIQUE CRESPO
AMOROS
SALVADOR SALES MAICAS

JUAN VICENTE SANCHEZ
PEREZ
PROCEDIMIENTO DE MODIFICACION QUI- ANGEL MAQUIEIRA CATALA
MICA DE SUPERFICIES DE PNTOXIDO DE
TANTALO
BIOENSAYO DE RESPUESTA VISUAL PARA MARÍA
PILAR
MOLINA
LA DETECCION DE AGENTES ANTIMICRO- PONS
BIANOS EN MUESTRAS FLUIDAS
PRODUCCION DE COMBUSTIBLES LIQUI- AVELINO CORMA CANOS
DOS (SYLVAN-LIQUID-FUELS) A PARTIR DE
2-METIFURANO
PRODUCCIÓN DE MIRTANAL A PARTIR DEL AVELINO CORMA CANOS
EPÓXIDO DE BETAPINENO
METODO DE DISCRIMINACION DE PIEZAS PEDRO FITO MAUPOEY
DE FRUTA SEGUN SU GRADO DE MADUREZ, PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION
DE DICHO METODO Y DISPOSITIVO QUE
LLEVA A CABO DICHA DISCRIMINACION

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 l’organització de la CPI depenen
del Vicerectorat de Planificació i Innovació, funcions que exerceix directament i
a través de l’Àrea per a la Ciutat Politècnica de la Innovació, àrea que ocupa la
direcció executiva de l’entitat gestora del parc: la Fundació de la Comunitat Valenciana Ciutat Politècnica de la Innovació (Fundació CPI).
La CPI, com a 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 el 1996 sobre una superfície de 140.000 m2 dels quals 130.000 m2 són de
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superfície construïda. En l’actualitat estan acabades i s’hi situen 26 instituts i
centres d’investigació de la UPV i prop de 1.500 investigadors. La CPI també disposa d’espais destinats a l’allotjament de laboratoris corporatius i d’empreses de
base tecnològica sorgides de la iniciativa d’investigadors de la UPV.

4.4.2. Instituts ubicats a la CPI
En les taules següents es detallen els centres d’investigació UPV i mixtos ubicats a la CPI amb indicació de l’any 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’Ésser 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
Institut d’Instrumentació per a Imatge Molecular

ANY
1996
1996
2005
2010
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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 d’Informàtica
Institut de TecnologIa Elèctrica

ANY
2002
2004
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
d’investigació 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 d’innovació en els seus productes i serveis,
disposar de tecnològiques pròpies i tenir una trajectòria contrastable de
col·laboració amb la UPV o, si no, tenir un pla d’actuació que implique establir una relació estable amb aquesta Universitat.

·

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

· Proveir de serveis avançats de suport a la I+D+i, entre altres: d’assessoria jurídica, de certificació, de suport en el disseny, estructuració i gestió de
consorcis d’investigació, 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 se cedeix l’ús de l’espai necessari per a la realització. La
presència d’empreses a la CPI s’inicià el 2005 després de la signatura de l’acord
marc de col·laboració entre la UPV i l’empresa Analog Devices. Des de llavors,
el número d’empreses al Parc ha crescut fins a les 17 de l’actualitat. Aquesta
xifra ha experimentat un impuls molt important durant l’exercici de 2009 com a
conseqüència de la inauguració del viver d’empreses de la CPI i la resolució
consegüent de la convocatòria pública d’adjudicació dels seus espais. El viver
de la CPI acull 14 empreses.
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A més, a la CPI s’allotgen entitats privades sense ànim de lucre (associacions i
fundacions) de transferència de tecnologia l’activitat de les quals està íntimament relacionada amb la dels investigadors del Parc.
En les taules següents es detallen les empreses i entitats privades d’I+D+i i de
promoció de la transferència de tecnologia ubicades a la CPI amb indicació de
l’any 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 d’Empreses Innovadores Valencianes AVANT i+e
Centre de Documentació IMPIVA Disseny
Val Space Consortium

ANY
2009
2009
2008
2009
2007
2010

EMPRESES
NOM DE L’ENTITAT
ABBA Gaia, SLU
Analog Devices, SL
Busca Mobile, SL
FEASA Valencia, SLU
General Equipment for Medical Imaging, SA
Bienetec, SL
Energesis Ingeniería, SL
NGARO Intelligent Solutions, SL
Open Kode, SL
Aurora Software and Testing, SL
Balmart Sistemas Electrónicos y de Comunicaciones, SL
Electroredeval Sistemas, SL
Nuevas Tecnologías para la Distribución Activa de Energía, SL
Demanda Activa de Energía, SL
DAS Photonics, SL
Austriamicrosystems Spain, SL
Silken, SA

ANY
2009
2007
2009
2008
2009
2009
2004
2005
2009
2009
2009
2009
2004
2009
2007
2008
2009
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Les empreses ubicades a la CPI han tingut un impacte considerable a la UPV
des de l’inici de la seua presència al Parc.

QUANTIA ECONÒMICA GENERADA PER LES EMPRESES UBICADES A LA CPI EN LA SEUA COL·LABORACIÓ AMB LA UPV
2009
75.077,21
237.855,99
643.024,65

Beques
Contractes personal
Convenis I+D

2010
56.619,50
59.231,29
714.283,05

3.500,00
3.000,00
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
0,00
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Superfície ocupada per empreses a la CPI

4.4.4. Entitat de gestió de la CPI
La Fundació Ciutat Politècnica de la Innovació és des de gener de 2009 l’entitat 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 en va tenir la responsabilitat de 2003 a 2008.
La Fundació CPI és una entitat sense ànim de lucre promoguda per la UPV per
tal de realitzar principalment, 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 l’entorn empresarial, i viceversa, i en què destaca
prioritàriament les tasques de promoció, orientació, gestió i finançament de la
investigació i de les seus infraestructures, la difusió i l’explotació de les seues
capacitats i resultats, així com la promoció de la innovació empresarial, l’a-
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tracció 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 d’innovació.
La Fundació CPI disposa d’un patronat constituït per membres de la UPV i per
representants dels sectors empresarial, polític i financer valencià i nacional.
La Fundació CPI disposa de quatre administratius i tres tècnics de gestió de
projectes. A continuació es resumeixen les activitats principals de la Fundació
CPI en el curs 2009-2010.

4.4.4.1. Gestió de projectes de promoció i estructuració de la I+D+i finançats amb càrrec a pressupostos públics
· Fons especial de l’Estat per a dinamitzar l’economia i l’ocupació, Pla E.
Ciutat Politècnica de la Innovació, 4.000.000 euros.

· Convocatòria de Parcs Científics i Tecnològics 2009. Execució de l’edifici
8B fase III de la Ciutat Politècnica de la Innovació, 1.000.000 euros.

· Convocatòria de Parcs Científics i Tecnològics 2009. Edifici de laboratoris
d’investigació en plantes propulsives dels sistemes de transport. 456.701
euros per a 2009 i 6.134.088 euros per a 2010.

·

PERIA: Partnership on European Regional Innovation Agencies. 20102012. 172.825,00 euros.

· Generalitat Valenciana: Sol·licitud d’Ajudes per a la Promoció de la Investigació als Parcs Científics de les Universitats (PPC 2010). Actuacions de
Difusió. Ajuda per a la producció i difusió d’una publicació sobre casos
d’èxit d’I+D+i amb aplicació industrial desenvolupats a la CPI. 20.000
euros.

· Generalitat Valenciana: Sol·licitud d’Ajudes per a la Promoció de la Investigació als Parcs Científics de les Universitats (PPC 2010). Actuacions de
Difusió. Ajuda per a la realització de determinades accions de difusió de
resultats i línies d’investigació de la CPI en el seu entorn empresarial i
científic. 13.000 euros.

·

Xarxa de Gestió d’I+D+i 2010 de l’Associació de Parcs Científics i Tecnològics (APTE). 6.666 euros.

4.4.4.2. Promoció i gestió d’acords de col·laboració científica i tecnològica
· Gestió i desenvolupament d’acords de col·laboració amb les 17 empreses
i entitats presents al Parc.
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4.4.4.3. Participació en iniciatives de transferència de tecnologia i desenvolupament regional
· PERIA: Partnership on European Regional Innovation Agencies
· Xarxa de Parcs Científics (APTE)
· Xarxa de Parcs Científics Valencians (rePCV)
4.4.4.4. Participació en iniciatives de planificació estratègica
· Suport a l’equip 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

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 l’origen per 250 empreses

4.4.4.6. Promoció i suport a trobades i jornades de transferència de tecnologia, innovació i prospectiva tecnològica
· XXII Trobada CPI “Competir en tiempos de crisis”
· XXIII Trobada CPI “Presentación de la agenda estratégica de investigación
del sector ferroviario”

· XXIV Trobada CPI “Innovación en modelos de negocio”
· XXV Trobada CPI “Presentación de la Red Social de Innovación Abierta
Clustic R&D”

· XXVI Trobada CPI “Innovación Social”
· VI Jornada Tècnica CPI: UPV - Vector Software Factory

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 s’ha implantat per primera vegada a la UPV. La missió del projecte
Akademia és influir en l’educació i l’actitud innovadora dels líders del futur, actualment estudiants universitaris en els dos últims anys de carrera. Akademia
pretén identificar i potenciar els joves universitaris amb habilitats de líders innovadors; estimular una actitud pro activa en innovació i creativitat; proporcionar
experiències internacionals; facilitar l’accés a noves tecnologies, com un mitjà
natural i pròxim; donar suport a l’obertura de visió, i fomentar la gestió i
l’adaptació 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 hi han participat
durant la segona edició d’aquest curs 2009-2010.
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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 d’institucions 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 d’investigació UPV en les
fires següents: Cevisama, Protodesign, Euroagro, Serproma, TCV Fira Internacional del Turisme a la CV, Escenarios TIC, Domogar, Ecofira, Egética, etc.

148

5

RECURSOS HUMANS
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5.1. EVOLUCIÓ DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR
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2008-09
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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

154 RECURSOS HUMANS

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

156 RECURSOS HUMANS

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

FUNCIONARI
DE CARRERA
1197

FUNCIONARI
INTERÍ
357

LABORAL
EVENTUAL
171

LABORAL
FIXE
21

LABORAL
INVESTIGACIÓ
795

TOTAL
2617

6
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6.1. CRITERIS BÀSICS PER A L’ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 2010
6.1.1. Marc normatiu
L’article 3 de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de consells socials
de les universitats públiques valencianes, conté, en la lletra a), la competència
dels consells per a “conèixer, abans que el Consell de Govern els aprove, els criteris bàsics previstos per a l’elaboració del pressupost de la universitat i formular propostes sobre aquesta qüestió”.
L’apartat 2 de l’article 138 del Decret 25/2003, de 19 de desembre, del Consell
de la Generalitat, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat Politècnica de
València, indica que “El gerent, d’acord amb les directrius del rector, elabora l’avantprojecte de pressupost. El rector el presenta al Consell de Govern, el qual,
al seu torn, l’envia al Consell Social perquè l’aprove.”
D’acord amb el que s’ha indicat més amunt, i com que el Consell Social ha delegat la competència que s’indica en el paràgraf primer en la Comissió d’Assumptes Econòmics, aquesta ha adoptat els criteris bàsics següents per a l’elaboració
del Pressupost de la Universitat Politècnica de València per a l’exercici de 2010.

6.1.2. Antecedents
Les universitats públiques valencianes van acordar, el passat 20 de maig de
2008, un procediment per a liquidar el deute que la Generalitat Valenciana ha
contret amb aquestes (894 MEUR) en un període de 14 anys. Aquest acord inclou dos compromisos:
a) L’elaboració d’un nou pla pluriennal de finançament per a les universitats
públiques valencianes.
b) Evitar el comportament que havia donat lloc a aquesta situació límit per
a les finances universitàries, és a dir, pressupostar i liquidar sistemàticament en els últims cinc exercicis (2004-2008) un crèdit inferior als compromisos acordats amb les universitats, i reconeixent posteriorment,
mitjançant una comunicació oficial i un acord del Govern Valencià, les
quanties anuals corresponents.
Durant l’exercici de 2009, la Conselleria d’Educació i les universitats públiques valencianes han elaborat conjuntament una proposta de Pla pluriennal de finança-
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ment del sistema universitari públic valencià per al període 2010-2014. Aquesta
proposta ha sigut elevada a la consideració del Govern Valencià, que a través del
president ha manifestat en diferents intervencions públiques el seu compromís
perquè es puga produir l’acord que en permeta l’entrada en vigor el 2010.
El projecte de Pressupost de la Generalitat Valenciana per a 2010 conté, en el
programa pressupostari 422.60, dotacions de crèdits per al finançament ordinari de les universitats públiques de 808.948.450 euros, que consignen la totalitat de les quantitats acordades amb les universitats, i amb el desglossament
que recull l’annex II del projecte de Llei.
“ANNEX II
Distribució de les subvencions per al finançament d’activitats entre les universitats públiques competència de la Generalitat
UNIVERSITAT
Universitat de València
Universitat Politècnica de València
Universitat d’Alacant
Universitat Jaume I
Universitat Miguel Hernández

IMPORT
274.193.880 euros
243.566.530 euros
146.790.270 euros
74.579.600 euros
69.818.170 euros”

Aquestes dotacions suposen una disminució de l’1% respecte a les consignades
en el mateix annex II el 2009, i comporten per a la Universitat Politècnica València la necessitat de plantejar el projecte de Pressupost per a 2010 en els termes agregats següents:

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA. PRESSUPOST 2010
ANÀLISI DE RECURSOS DISPONIBLES PER A L'EXERCICI PRESSUPOSTARI 2010
Pressupost 2010

Variació Absoluta
2010/2009

Finançament estructural

273.727.530,87 272.040.840,82

-1.686.690,04

Despeses associades a costos fixos

209.266.362,30 211.270.840,26

CONCEPTES

Pressupost 2009

2.004.477,96

% Variació
2010/2009
-0,62%
0,96%
-5,73%

Marge Brut Estructural

64.461.168,57

60.770.000,56

-3.691.168,01

Finançament finalista afectat a despeses

32.450.420,44

31.741.385,57

-709.034,87

Despeses vinculades a finançament finalista

32.377.040,44

31.649.309,63

-727.730,81

Despeses compromeses infraestructures

31.043.793,24

30.395.964,36

-647.828,88

-2,18%
-2,25%
-2,09%

Resta despeses no compromeses

33.490.755,33

30.466.112,14

-3.024.643,19

-9,03%

Ingressos per activitats d'I+D+i i formació

63.060.268,28

60.373.751,67

-2.686.516,61

-4,26%

contínua
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Despeses en activitats d'I+D+i i formació

63.060.268,28

60.373.751,67

-2.686.516,61

-4,26%

Operacions financeres despeses

13.080.328,67

14.838.880,21

1.758.551,54

Operacions financeres ingressos

13.080.328,67

14.838.880,21

1.758.551,54

13,44%
13,44%

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

382.318.548,26 378.994.858,27

-3.323.689,98

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

382.318.548,26 378.994.858,27

-3.323.689,98

contínua

-0,87%
-0,87%

6.1.3. Elaboració del pressupost de la UPV per al 2010
Havent considerat el marc de finançament per a l’exercici, cal emprendre l’elaboració del Pressupost de 2010, i amb aquest objectiu es proposa l’adopció dels
criteris bàsics següents per a l’elaboració del Pressupost de la UPV per a aquest
exercici:

6.1.3.1. Estat d’ingressos
Els crèdits de l’estat d’ingressos del Pressupost de la Universitat Politècnica de
València per a l’exercici de 2010 s’han de pressupostar tenint en compte els criteris següents:

· Taxes i preus públics per serveis d’educació superior de grau: s’estimaran en
funció de la demanda esperada per titulacions oficials oferides (grau, postgrau
i doctorat) i dels preus públics de les taxes acadèmiques aprovats pel Govern
Valencià per al curs 2009-2010 (3%).

· Subvenció bàsica: de conformitat amb l’annex II del projecte de Llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2010, es quantifica la subvenció
anual en 243.566.530 euros.

·

Finançament d’inversions en infraestructures: els ingressos provinents de
fons de bestretes reintegrables del Ministeri d’Educació i Ciència es pressupostaran d’acord amb la programació pluriennal prevista en els corresponents projectes d’infraestructures científiques i tecnològiques.

Els ingressos procedents de la Generalitat per al finançament d’inversions s’estimaran per l’import previst en l’Acord de 20 de maig de 2008, entre la Generalitat i les universitats publiques de la Comunitat Valenciana, i el Protocol d’11 de
febrer de 2008, subscrit entre la Generalitat Valenciana i la Universitat Politècnica de València.
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· Ingressos per finançament de projectes d’R+D+i i desenvolupament de les activitats emparades en l’article 83 de la LOU: s’estimaran d’acord amb la previsió del CTT i el CFP per a 2010, sobre el volum d’activitat desenvolupat fins
a l’octubre de 2009 i la distribució d’aquesta per tipologies d’activitat i contractació.

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

6.1.3.2. Compte financer del pressupost
La Universitat Politècnica de València ha mantingut durant els últims exercicis
un objectiu de sanejament del compte financer del seu pressupost basat en el
manteniment d’un estalvi brut consolidat (ingressos corrents consolidats – despeses corrents consolidades) de signe positiu i superior al 15 % dels ingressos
corrents propis consolidats.
La variació negativa dels ingressos corrents agregats previstos per a 2010 contrasta amb l’increment de les despeses corrents. Això s’explica per efecte de les
disposicions normatives per a despeses de personal i per l’impacte de l’aplicació de la LOMLOU.
Aquesta diferent dinàmica d’ingressos i despeses corrents marcarà necessàriament una reducció de l’estalvi brut a cotes properes al 10%, i alterarà la continuïtat d’aquesta desitjable situació en l’elaboració de l’estat de despeses de la
institució per al Pressupost de 2010.

6.1.3.3. Estat de despeses
Els crèdits de l’estat de despeses del Pressupost de la Universitat Politècnica de
València per a l’exercici 2010 s’han de pressuposar tenint en compte els criteris següents:

· Despeses de personal:
Les previsions de les despeses de personal han d’incloure:

· La valoració anual completa de la totalitat de les places de la relació de
llocs de treball de PDI i PAS aprovades abans del 31 de desembre de
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2009, 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 l’ampliació de places de personal docent i
investigador que haja requerit l’adequada cobertura de les necessitats
docents del curs 2009-2010.

· L’actualització retributiva prevista, amb caràcter normatiu, per a l’exercici de 2010, i les variacions retributives derivades dels acords retributius subscrits de compliment obligat, el venciment temporal dels
complements retributius associats a l’antiguitat, els mèrits docents i la
productivitat investigadora.

· La previsió de contractes temporals de substitució o reforç d’activitat.
· La dotació d’una aportació a un fons de pensions de la UPV per un import del 0,5% de la massa salarial.

·

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

· Despeses de funcionament ordinari i inversions menors:
· Els crèdits de funcionament ordinari i inversions menors de les oficines
gestores centralitzades, serveis universitaris i serveis generals, s’han de
reduir – amb caràcter general – d’un 15%, amb l’excepció dels crèdits
vinculats a finançament finalista que s’han d’ajustar a l’import d’aquest.
Aquest criteri d’actualització s’ha d’entendre, si s’escau, sense perjudici
de les reorganitzacions de competències que determine el rector.

·

Els crèdits de funcionament ordinari i inversions menors dels centres,
departaments i instituts s’han de reduir – amb caràcter general – d’un
10%. Aquest criteri d’actualització s’ha d’entendre sense perjudici de
l’actualització de les variables objectives que donen lloc a la determinació dels pressupostos de centres, departaments i instituts.

· Els crèdits de funcionament per a atendre les despeses generals de la
Universitat que tinguen relació directa amb la superfície construïda posada en servei, entenent com a tals subministraments, neteja, seguretat i vigilància, i manteniment, es modulen proporcionalment a
l’ampliació d’aquesta.

· Despeses financeres i amortitzacions: s’han d’actualitzar d’acord amb les previsions de despeses financeres i amortitzacions previstes per a l’exercici de
2010, derivades de les operacions d’endeutament autoritzades en vigor.

· Despeses associades als programes de suport a la millora docent i d’R+D+i:
s’han de reduir d’un 15% – amb caràcter general –, llevat dels crèdits vinculats a finançament finalista, que s’han d’ajustar a l’import d’aquest.
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·

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

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

· Previsió per al pagament de les certificacions derivades de les necessitats d’inversions en urbanització i condicionament, reposició, ampliació i millora (RAM), i també les d’equipament general, requerides per
l’entrada en servei de nous espais docents, d’investigació i de serveis.

·

Previsió de l’anualitat de 2010 d’obres incloses en el Programa d’infraestructures de la UPV 2009-2013, que comença el 2010.

· Despesa en desenvolupament de les activitats d’R+D+i i formació contínua i
les previstes en l’article 83 de la LOU: es pressupostaran com a contrapartida en despeses de la previsió d’ingressos del CTT i el CFP, sobre el volum
d’activitat desenvolupat i la distribució per tipologies d’activitat.

6.1.3.4. Normes de funcionament
Les normes de funcionament del Pressupost de 2010 s’han d’elaborar sobre la
base de les aprovades per a l’exercici de 2009, amb la incorporació –almenys–
dels aspectes següents:

·

L’adequació, si s’escau, a tots els aspectes que es deriven de la normativa
legal aplicable a l’exercici de 2010 en matèria pressupostària.

· L’articulació dels mecanismes de tresoreria que calguen per a solucionar els
desfasaments en la liquidació de les subvencions corrents i de capital de la
Generalitat Valenciana i garantir l’aplicabilitat del Programa d’infraestructures de la UPV 2009-2013.

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

6.1.3.5. Informació del Projecte de pressupostos 2009
La informació constitutiva del projecte de Pressupost de la Universitat Politècnica de València per a 2010 la integren:

· Les normes de funcionament del Pressupost de 2010
· La classificació econòmica, orgànica i funcional aplicable
· La relació de llocs de treball de PDI i PAS
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· La memòria descriptiva dels imports pressupostats en els diferents conceptes d’ingressos i de despeses

6.2. EL PRESSUPOST D’INGRESSOS PER AL 2010
El finançament del pressupost d’ingressos de la Universitat Politècnica de València per a 2010 ascendeix a 378.994.858,27 euros. Tenint en compte la classificació econòmica dels diversos conceptes, passem a descriure el
comportament previst de les fonts d’ingressos més rellevants i a especificar el
càlcul de les estimacions per a l’exercici de 2010.

6.2.1. Ingressos per taxes, preus públics i altres ingressos
Dins d’aquest concepte s’agrupen els preus públics pels serveis docents oficials
i la compensació per beques que efectua el Ministeri d’Educació i Ciència. Les
taxes acadèmiques constitueixen la font d’ingressos propis de caràcter recurrent
més important de la Universitat. El quadre següent mostra l’evolució d’aquesta
font d’ingressos en l’exercici precedent i la previsió per a 2010.

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

Liquidació Exercici 2009

PR. INICIAL 2010

%Variació 2009/2008

3.1 Taxes i altres ingressos

28.585.964,69

29.441.031,87

2,99%

* Matrícules i taxes de Secretaria

26.474.812,92

27.269.057,30

3,00%

1.537.695,29

1.537.695,29

0,0%

* Escola d’Estiu

336.423,43

378.550,29

12,52%

* Escola Infantil

237.033,05

255.728,99

7,89%

* Publicacions

La previsió d’ingressos per matrícules i taxes de secretaria presenta una previsió originada en l’actualització normativa de les taxes i l’evolució dels crèdits
matriculats de les titulacions de grau i postgrau oficials.
En l’apartat d’altres ingressos es recullen els corresponents a la venda de publicacions, ingressos de l’Escola d’Estiu i ingressos de l’Escola Infantil. Aquests
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ingressos tenen una estimació de creixement basada en la dinàmica de liquidació dels darrers exercicis, un creixement derivat de l’ampliació de places en
servei i l’actualització dels preus de matrícula.

6.2.2. Ingressos per transferències corrents
El projecte de Pressupost de la Generalitat Valenciana per a 2010 preveu, en el
programa pressupostari 422.60, dotacions de crèdits per al finançament ordinari de les universitats públiques de 808.948.450 euros, que consignen la totalitat de les quantitats acordades amb les universitats, i amb el desglossament
que recull l’annex II del projecte de Llei.
“ANNEX II
Distribució de les subvencions per al finançament d’activitats entre les universitats públiques competència de la Generalitat
UNIVERSITAT

IMPORT

Universitat de València
Universitat Politècnica de València
Universitat d’Alacant
Universitat Jaume I
Universitat Miguel Hernández

274.193.880 euros
243.566.530 euros
146.790.270 euros
74.579.600 euros
69.818.170 euros”

Aquestes dotacions suposen una disminució de l’1% respecte a les consignades
en el mateix annex II el 2009, i comporten per a la Universitat Politècnica València la necessitat de plantejar el projecte de pressupost de despeses per a
2010 amb una disminució dels recursos assignats a projectes i activitats no compromesos del 12,76%.

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

Liquidació Exercici 2009

PR. INICIAL 2010

%Variació 2010/2009

4.1 Transferències corrents

263.482.966,70

260.486.810,87

-1,14%

* Subvenció ordinària

246.093.378,00

243.566.530,00

-1,03%

* Subvenció funcionament C. Social

58.632,00

* Finançament compensació despeses financeres

10.571.048,33

10.329.599,87

-2,28%

5.343.552,00

5.050.410,00

-5,49%

159.987,37

166.638,00

4,16%

35.001,00

35.001,00

0,00%

1.280.000,00

1.280.000,00

0,00%

* Finançament intercanvi acadèmic
A.G.Estat
* Beques Erasmus G. Valenciana
* Normalització Lingüística
* Convenis amb institucions financeres

MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2009-2010 167

Els altres ingressos per transferències corrents s’estimen d’acord amb els convenis vigents amb les diferents entitats. En aquest conjunt destaca la reducció
d’un 5,49% de l’impuls del finançament de l’administració general de l’estat a
les activitats d’intercanvi acadèmic, per al desenvolupament dels programes
ERASMUS, Sòcrates, etc.

6.2.3. Ingressos patrimonials
Dins del capítol econòmic d’ingressos patrimonials, s’integren els ingressos per
concessions de serveis de la Universitat per empreses, les rendes que genera
el patrimoni de la Universitat i els ingressos financers derivats dels dipòsits bancaris generats per les posicions de tresoreria de la caixa de la Universitat.
Amb relació a aquests últims, l’estimació 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 d’ingressos que genere la Generalitat Valenciana, i integra aquesta aportació en la liquidació de
cada exercici.
D’acord amb això, la quantia estimada per a l’exercici de 2010 dels ingressos per
concessions de serveis de la Universitat per empreses ascendeix a 593.674,82
euros, i les rendes que genera el patrimoni de la Universitat, a 203.446,70 euros.

6.2.4. Ingressos per transferències de capital
Per finançament extern de les despeses de capital, addicional a l’obtingut a càrrec dels recursos propis de la Universitat, es preveu obtenir en l’exercici de 2010
recursos provinents de la Generalitat Valenciana per un import de 18.762.054,34
euros, que resulten de l’agregació dels conceptes següents:

· 7.200.000,00 euros per a l’anualitat de 2010, amb l’objectiu de finançar
el trasllat de l’Escola del Medi Rural i Enologia, en compliment del Protocol d’intencions entre la Generalitat i la Universitat Politècnica de València per a l’adquisició d’un immoble que confronta amb l’Hospital
Clínic Universitari de València.

·

7.052.774,00 euros, en compliment del Conveni de col·laboració
entre la Conselleria d’Educació i la Universitat Politècnica de València per al finançament de despeses corrents i d’inversió de 26 de
maig de 2008.

· 4.509.280,34 euros com a compensació de l’anualitat de 2009 d’amortització de les operacions d’endeutament pendents autoritzades.
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6.2.5. Ingressos per passius financers
La Ciutat Politècnica de la Innovació (CPI) és el projecte de parc científic de la
Universitat Politècnica de València, l’objectiu bàsic del qual és afavorir la generació de coneixement tecnològic en diferents àrees, a partir de la integració d’interessos científics, tecnològics i industrials i la corresponent transferència
d’aquest als sectors productius.
La UPV ha constituït una fundació específica que actua com a entitat gestora de
la CPI i que té com a 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 d’investigació, el
desenvolupament tecnològic, la innovació i la competitivitat de les empreses de
la Comunitat Valenciana.
La previsió d’ingressos per passius financers preveu obtenir recursos per valor
de 9.134.088,00 euros per a l’anualitat de 2010, en concepte de préstecs amb
carència i bestretes reintegrables de l’administració general de l’estat per al finançament d’infraestructures cientificotecnològiques.

6.2.6. Ingressos per activitats d’R+D+i i de formació permanent
En compliment de les seues finalitats institucionals, la Universitat Politècnica de
València desenvolupa una intensa activitat d’investigació, desenvolupament i innovació, i disposa d’una àmplia oferta de formació permanent.
L’exercici d’aquestes activitats es finança mitjançant l’aportació de recursos propis que cobreixen les despeses estructurals de personal docent i investigador i
les despeses generals, i –per a 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, d’universitats, inclou en l’article 83
la potestat que aquestes entitats tenen per a “...firmar contractes amb persones, universitats o entitats públiques i privades, per a la realització d’activitats de
caràcter científic, tècnic o artístic, com també el desenvolupament d’ensenyaments d’especialització o activitats específiques de formació”.
Considerant les dades de previsió de liquidació de l’exercici econòmic de 2009,
en el qual la Universitat preveu complir allò que es va pressupostar inicialment
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i igualar els recursos liquidats en l’exercici anterior, el finançament per origen
s’ha pressupostat amb un decreixement agregat del 4,33%, com a conseqüència de la previsible desacceleració de l’aportació de recursos del sector públic
estatal i autonòmic.

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

Liquidació Exercici 2009

PR. INICIAL 2010

%Variació 2010/2009

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

52.173.751,67

-2,74%

9.461.144,22

8.200.000,00

-13,33%

63.103.108,28

60.373.751,67

-4,33%

80.000.000

70.000.000

67.199.100,0
63.103.108,2

63.103.108,2
60.373.751,6

60.000.000
54.190.832,9

50.000.000
43.738.095,5

44.307.291,06

39.962.559,9

40.000.000

36.819.386,94
30.818.077,5

30.000.000

20.000.000

10.000.000

0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

UPV: Ingressos liquidats (€) per I+D+i i formació no reglada. (2001-2009 liquidació i previsió de liquidació. 2010, pressupost

6.3. COMPTE FINANCER DEL PRESSUPOST 2010
El compte financer mostra les relacions econòmiques dels recursos i les aplicacions de despeses previstes en el pressupost i determina l’estructura de finançament entre els ingressos i les despeses corrents. Així mateix, calcula
l’estalvi intern de l’exercici i l’aplicació d’aquest estalvi per a finançar l’esforç inversor i la necessitat de finançament que suposa.
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L’evolució del pressupost de 2010 respecte a l’any 2009 és, agregadament, del
-0,84%. Són, en conseqüència uns pressupostos elaborats amb la previsió derivada d’un escenari contractiu en els ingressos, davant un finançament universitari que ha vist reduït el finançament públic ordinari d’un 1% i quan s’estima que
la reducció de la captació de recursos per al desenvolupament d’activitats
d’R+D+I i formació contínua es reduirà d’un 4,33%. En contrapartida lògica, el
pressupost de despeses ha seguit un camí de reducció, sense perjudicar la dotació de les partides necessàries per a un funcionament de qualitat de l’activitat
universitària de la UPV, encara que afecta de manera determinant els recursos
que requereix el desplegament de la tercera anualitat del Pla estratègic de la
UPV.
Aquesta continuïtat de la reducció dels recursos disponibles mostra amb claredat el deteriorament del context econòmic, que lògicament afecta tant l’aportació de recursos públics ordinaris com la facturació i l’activitat de la UPV.
El compte financer previst en el Pressupost de la UPV per a 2010 assoleix un
estalvi intern brut de 60.241.726,65 euros, un 18,9 % dels ingressos corrents,
una dada un inferior d’1% a la de la previsió de liquidació del pressupost de
2009. Si excloem de les magnituds d’ingrés i despeses les activitats d’R+D+i i
formació no reglada captades de l’exterior, l’estalvi intern net ascendiria a
30.395.964,36 euros i representaria l’11,67% dels ingressos propis consolidats,
davant de l’11,87% de la previsió de liquidació del pressupost de 2009.
Aquesta reducció de la capacitat de finançament amb recursos propis es deu a
la diferent dinàmica d’evolució entre uns ingressos corrents que evolucionen
agregadament al -1,85 % i unes despeses corrents que ho fan al -0,56%, malgrat que tota l’organització ha fet un notable esforç de contracció de la despesa
fins a portar-la a taxes negatives, amb l’objectiu de compensar el creixement de
les despeses de compliment ineludible, tant de caràcter social (despeses de
personal, acció social, etc.) com de caràcter estructural (despeses generals, funcionament bàsic dels serveis acadèmics i compromisos contractuals adquirits
amb tercers: infraestructures, subministraments, serveis externs, etc.).
L’estalvi intern brut permet –juntament amb uns ingressos per transferències de
capital de 49.290.043,72 euros– afrontar la major part de l’esforç en infraestructures total de 51.040.978,08 euros i de finançament d’activitats d’R+D+I i
formació no reglada de 60.373.751,67 euros.
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Tal com mostra el compte financer, la necessitat de finançament s’ha reduït d’un
-59,38 % en l’exercici 2010 i té un import de -1.882.959,38, i serà coberta pel
saldo de la contribució de préstecs amb carència i bestretes reintegrables de
l’administració general de l’estat i les aplicacions de despesa que requereix la
devolució de les bestretes reintegrables i l’amortització dels préstecs autoritzats
per la Generalitat Valenciana, tots dos en exercicis anteriors.
La situació descrita per al conjunt del compte financer consolidat per a 2010
conserva –encara que en menor proporció que en exercicis anteriors– una situació pressupostària sanejada, amb marge d’estalvi intern i capaç de sustentar amb solvència esforços de finançament d’inversions de caràcter pluriennal
com els que s’han descrit.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA. PRESSUPOST 2010. 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
Matrícules en títols propis
303 Prestacions de serveis I+D+i i formació n. r.

378.994.858,27

-0,87%

382.318.548,26

378.994.858,27

-0,87%

Base
Pressupost 2009

Base %Variació
Pressupost 2009 2009/2010

1.537.695,29

1.537.695,29

0,00%

31.569.639,11

32.030.029,13

1,46%

26.474.812,92

27.269.057,30

3,00%

5.094.826,19

4.760.971,83

-6,55%

26.868.185,87

24.892.993,31

-7,35%

573.456,48

634.279,28

10,61%

Transferències corrents finançament institucional 263.482.966,70

260.486.810,87

-1,14%

S. anualitat

243.566.530,00

-1,03%

391 Indeterminats
4.1

382.318.548,26

246.093.378,00

58.632,00

S. Consell Social
10.571.048,33

10.329.599,87

-2,28%

S. programes d’intercanvi

5.538.540,37

5.252.049,00

-5,17%

C. institucionals e. f.

1.280.000,00

1.280.000,00

0,00%

4.2

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

1.787.215,29

5

Ingressos patrimonials

S. compensació despeses financeres

809.839,95

797.121,52

-1,57%

326.628.998,69

320.570.726,55

-1,85%

182.922.089,89

186.095.260,12

1,73%

9.647.756,74

9.884.921,52

2,46%

Pressupost activitat centres

2.087.625,02

1.838.247,15 -11,95%

Pressupost activitat departaments

4.283.687,06

3.872.052,37

-9,61%

A1. TOTAL D’INGRESSOS CORRENTS
1.

191.797,15 -89,27%

Despeses de personal

2.1. Despeses de funcionament, inversions Menors
u. acadèmiques

Pressupost activitat IU i EPI

315.305,19

311.686,66

-1,15%

Pressupost activitat postgrau oficial

433.068,17

451.658,79

4,29%

172 GESTIÓ ECONÒMICA

Pressupost resultats docents

728.830,18

659.383,32

-9,53%

Pressupost resultats I+D+i

743.575,16

794.621,28

6,86%

Serveis cientificotècnics
Despeses descentralitzades u. acadèmiques

61.312,38
994.353,58

55.181,14 -10,00%
1.902.090,81

91,29%

2.2. Despeses de funcionament, inversions
27.425.244,33

24.521.736,26 -10,59%

1.950.302,49

1.565.155,51 -19,75%

775.858,72

659.479,92 -15,00%

Programes Culturals i Esports

3.206.096,91

2.615.710,21 -18,41%

Programes d’acció social i cooperació

1.827.408,51

1.750.203,25

-4,22%

14.657.197,06

13.226.130,04

-9,76%

5.008.380,64

4.705.057,33

-6,06%

4.937.689,13

4.633.664,15

-6,16%

26.288.309,68

24.863.817,98

-5,42%

menors govern i programes
Govern universitari
Informació i comunicació

Programes de suport a la millora docent
Programes de suport a la millora de la I+D+i
2.3. Serveis de suport directe a l’activitat acadèmica
2.4. Serveis generals
3.

10.571.048,33

10.329.599,87

-2,28%

261.792.138,10

260.328.999,90

-0,56%

64.836.860,59

60.241.726,65

-7,09%

16.762.054,34

18.762.054,34

11,93%

Conveni CEC finançament infraestructures

7.052.774,00

7.052.774,00

0,00%

Conveni Conselleria de Sanitat

7.200.000,00

7.200.000,00

0,00%

2.509.280,34

4.509.280,34

79,70%

29.310.040,93

30.527.989,38

4,16%

46.072.095,27

49.290.043,72

6,98%

Despeses financeres

A2. TOTAL DESPESES CORRENTS I I. MENORS
ESTALVI INTERN
7.1

Tr. capital per a inv. plans

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

51.040.978,08

-2,67%

6.2

Inversions en convenis, contractes d’I+D+i

63.103.108,28

60.373.751,67

-4,33%

B2. TOTAL DESPESES DE CAPITAL NO FINANCERS

115.544.605,20

111.414.729,75

-3,57%

CAPACITAT (+) O NECESSITAT (-) DE FINANÇAMENT

-4.635.649,34

i despeses en formació n. r.

-1.882.959,38 -59,38%

Passius financers

9.617.454,30

9.134.088,00

-5,03%

Bestretes reintegrables AGE

9.617.454,30

9.134.088,00

-5,03%

9.617.454,30

9.134.088,00

-5,03%

Passius Financers

4.981.804,96

7.251.128,62

45,55%

Amortització préstecs autoritzat G. Valenciana

2.509.280,34

4.509.280,34

79,70%

Amortització bestretes reintegrable MEC

2.472.524,62

2.741.848,28

10,89%

PLANS INFRAESTRUCTURA

4.981.804,96

7.251.128,62

45,55%

FINANÇAMENT

4.635.649,34

1.882.959,38 -59,38%

9.

C1. TOTAL INGRESSOS FINANCERS
9.

C2. TOTAL DESPESES D’INVERSIÓ FINANCERS

SALDO DE FINANÇAMENT

0,00

0,00
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6.4. EL PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2010
Els crèdits del pressupost de despeses de la Universitat Politècnica de València per a 2010 ascendeixen a 378.994.858,27 euros. A partir de la classificació
econòmica i funcional d’aquestes, a continuació es descriu el comportament les
fonts de despesa més rellevants i s’especifica el càlcul de les dotacions corresponents per a l’exercici pròxim.

6.4.1. Despeses de personal
El pressupost de despeses de personal de la UPV per a 2010 ascendeix a
186.095.260,12 euros i registra un creixement de l’1,73 % respecte a les magnituds de liquidació del pressupost de l’exercici anterior. La totalitat d’aquesta variació deriva de l’aplicació de la normativa pressupostària aplicable a 2010
(actualització retributiva general, compliment de triennis, mèrits docents i productivitat investigadora) i de l’aplicació de la normativa universitària respecte als
canvis de les categories del professorat universitari.
Aquest capítol de despeses recull la valoració dels costos derivats de l’assignació del personal per oficines gestores: centres, departaments, estructures
d’R+D+i, àrees i serveis. S’adscriuen a aquestes oficines el cost de les retribucions íntegres (incloses les corresponents a càrrecs acadèmics) i els costos de
seguretat social associats als conceptes següents:

· Personal docent i investigador:
1.En cada departament, la plantilla del personal docent i investigador en
actiu en la nòmina del mes d’octubre de 2009 que hi és adscrit. La plantilla assignada a cada departament està en funció de la càrrega docent impartida pels seus professors, i d’acord amb la relació de llocs de treball
que recull l’annex 3 de les normes de funcionament.
Addicionalment al que acabem de dir, i amb relació al personal docent i investigador, en l’oficina gestora de Gestió de Plantilles es consignen les dotacions següents:
2. D’acord amb el que preveu la Llei 4/2007, de 12 d’abril, i la normativa que
la desplega, el crèdit necessari per a possibilitar la incorporació al cos de
catedràtics d’universitat dels titulars d’universitat; al cos de titulars d’universitat, dels titulars d’escola universitària; i a la figura de contractats doctors, dels professors col·laboradors, entre la totalitat dels professors de la
UPV que complisquen els requisits exigits reglamentàriament.

174 GESTIÓ ECONÒMICA

3. El crèdit necessari per al desplegament de la política de personal docent
i investigador contractat, prevista per a l’exercici de 2010 en compliment
dels acords vigents derivats de la negociació laboral.
4. El crèdit necessari per a atendre la cobertura del venciment temporal dels
complements retributius associats a l’antiguitat, els mèrits docents, de
productivitat investigadora i conceptes de productivitat aplicats d’acord
amb la normativa aprovada pel Consell Social i en el marc del Decret
174/2002 de la Generalitat Valenciana sobre complements autonòmics.
5. La previsió de contractes temporals de substitució per malaltia, llicències
o reforç d’activitat.

· Personal d’administració i serveis:
6. En cada oficina gestora, la relació de llocs de treball d’administració i serveis vigent en el centre de treball corresponent i que recull l’annex 3 de
les normes de funcionament.
7. El crèdit necessari per al desenvolupament de la política de personal d’administració i serveis que es preveu per a l’exercici de 2010 en compliment
dels acords vigents derivats de la negociació laboral.
8. El crèdit necessari per a atendre el reconeixement de l’antiguitat i els conceptes de productivitat derivats de la política salarial en vigor.
9. La previsió de contractes temporals de substitució per malaltia, llicències
o reforç d’activitat.

L’article 23 del projecte de Llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana per
a 2010 determina les normes generals del règim retributiu del sector públic valencià; en aquest sentit, atès que la Universitat Politècnica de València s’inclou
dins d’aquest sector, les retribucions de l’exercici de 2010 s’hauran d’ajustar al
que determine la llei pressupostària en vigor.
Per aquesta raó, la projecció en valor anual de les magnituds prevista anteriorment s’ha d’actualitzar d’acord amb les normes següents:

· Actualització retributiva del 0,3 %
Addicionalment al que acabem de dir, la dotació del capítol de despeses de personal per a l’exercici de 2010 inclou:

· La dotació d’una aportació a un fons de pensions del personal de la UPV per
un import del 0,50% de la massa salarial.
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· La previsió de les despeses socials derivades dels càlculs efectuats en la totalitat dels apartats anteriors.

6.4.2. Despeses de funcionament, transferències i inversions menors
L’assignació de despeses de funcionament, transferències corrents i inversions
menors en el pressupost de 2010 registra la variació per tipus d’unitat següent:

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA. PRESSUPOST 2010. PRESSUPOST DE DESPESES
CONCEPTES DE DESPESES

P. BASE 2009

PR. INICIAL 2010

%Variació 2010/2009

nors u. acadèmiques

9.641.318,98

8.853.246,51

-8,2%

Govern i comunicació

1.950.302,49

1.565.155,51

-19,7%

775.858,72

659.479,92

-15,0%

Programes d’Acció Social i Cooperació

3.206.096,91

2.615.710,21

-18,4%

Programes de suport a la millora docent

1.827.408,51

1.750.203,25

-4,2%

14.657.197,06

13.226.130,04

-9,8%

Serveis de suport directe a l’activitat

5.008.380,64

4.705.057,33

-6,1%

acadèmica

4.937.689,13

4.633.664,15

-6,2%

Serveis generals

26.288.309,68

24.863.817,98

-5,4%

Total

68.292.562,12

62.872.464,90

-7,9%

Despeses de funcionament, inversions me-

Programes Culturals i Esports

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

Els apartats següents recullen els criteris i les circumstàncies que expliquen les
variacions de cadascuna d’aquestes agrupacions d’oficines gestores del pressupost de despeses corrents de la UPV per a 2010.

6.4.2.1. Despeses de funcionament i inversions menors de les unitats acadèmiques
La variació del -8,17% de les unitats acadèmiques integra la variació de -11,32%
de les despeses corrents del pressupost agregat d’activitat i resultats assignat
a centres docents, un -9,64% del pressupost d’activitat assignat als departaments i un -1,15% del pressupost d’activitat de les estructures d’R+D+i; hi hem
d’afegir una variació del 3,62% del pressupost assignat a l’activitat de postgrau
oficial, que en aquest exercici incorpora plenament el funcionament d’estructura
docent completa. La variació del pressupost per resultats d’R+D+i als departaments i les estructures d’R+D+I és del 6,86 %.
El sistema d’assignació de recursos per a les unitats acadèmiques inclòs en el
Pressupost de 2010 manté l’estructura i sistemàtica de l’exercici de 2009, i permet distingir entre els recursos que s’assignen als centres, als departaments i a
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les estructures d’R+D+I per activitat dels assignats per reconeixement de resultats. Els primers es distribueixen a partir d’indicadors d’activitat, i els segons,
a partir d’indicadors de resultats.
Els indicadors d’activitat utilitzats són els següents:

· Centres:
· Crèdits de què s’han matriculat els alumnes en assignatures dels plans
d’estudi del centre (Cmat).

· Nombre d’alumnes matriculats en el centre (Al).
· Crèdits impartits pels professors de classes teòriques i pràctiques en les
assignatures dels plans d’estudi del centre (CimpC).

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

· Departaments:
· Crèdits impartits pels professors del departament de classes teòriques
i pràctiques (CimpD).

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

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

· Estructures d’R+D+I
· Valors mínims de VIAIP oficial de 2006.
Els indicadors de resultats utilitzats són els següents:

· Resultats docents (centres):
· TRDA, taxa de rendiment discent dels alumnes
· TRDE, taxa de rendiment discent dels titulats
· TABAN, taxa d’abandonament dels estudis per part dels alumnes
· TAD2, taxa d’admissió en 1a i 2a preferència
· ISAD, índex de satisfacció dels alumnes amb la docència rebuda
· TME, índex de mesos d’intercanvi d’alumnes en programes internacionals
· PEM, taxa d’alumnes que realitzen pràctiques en empreses
· Resultats d’R+D+I (departaments i estructures d’R+D+I):
· VIAIP, valor oficial de l’índex d’activitat investigadora de la UPV obtingut el 2008
El pressupost assignat per activitat als centres es determina d’acord amb l’expressió següent:
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Pres.Ac.Cen = 16.723,98+ 0,231*Cmat.ICAdm +16,764*Al + 7,23*CimpC + 18,244*CimpL

En la qual el cost de CimpL és el cost assignat per crèdit impartit en funció del
coeficient d’experimentalitat de pràctiques.
El pressupost assignat per activitat als departaments es determina d’acord amb
l’expressió següent:
Pres.Ac.Dep = 10.360,58 + 41,439*CimpD +15,287*Exp·CimpL

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

· 4.652,07 € si VIAIP 2008 > 400 punts
· 9.304,06 € si VIAIP 2008 > 1.500 punts
El pressupost assignat per reconeixement de resultats als centres es determina
mitjançant un repartiment proporcional d’acord amb l’expressió següent:
Pr. Resultats Centres. = Pres.Act.0,066 ·(TRDA + TRDE + TABAN+ TAD2 +ISAD + TME +PEM)

calculant el valor de cada indicador* com la posició relativa de cada centre respecte al màxim dels centres de la Universitat (incentiu del 6,60 % sobre el pressupost d’activitat del centre).
El pressupost assignat per reconeixement de resultats als departaments i estructures d’R+D+I es determina d’acord amb l’expressió següent:
Pr.Resultat Unitats I+D+i = VIAIPi / Σ VIAPi

calculant la contribució relativa de cada unitat gestora d’R+D+I (departaments,
instituts universitaris i EPI) respecte al total de la UPV.
Per a distribuir aquesta dotació global entre els diferents màsters s’aplica l’expressió següent:
Pres.Ac.Màsters = 1.178,42 + 48,54·CimpM+15,23·Exp·CimpL
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on:

· CimpM són els crèdits impartits totals (teòrics i pràctics) per al desenvolupament de la docència de cada màster.

·

CimpL són els crèdits impartits de classes pràctiques per al desenvolupament de la docència de cada màster.

· Exp són els coeficients d’experimentalitat de les pràctiques de laboratori del màster, obtinguts com a mitjana ponderada de l’experimentalitat dels departaments que imparteixen les assignatures corresponents.
Al final de la memòria s’incorporen els quadres que mostren l’aplicació dels criteris assenyalats als centres, els departaments, les estructures d’R+D+I i el postgrau oficial.

6.4.2.2. Despeses de programes de millora docent i I+D+i
L’assignació de recursos del Pressupost de 2010 a les oficines gestores dependents del Consell de Direcció de la UPV presenta el comportament per àrees
següent:

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA. PRESSUPOST 2009. PRESSUPOST DE DESPESES
P. BASE 2009

PR. INICIAL 2010

%Variació
2009/2008

1.950.302,49

1.565.155,51

-19,7%

Consell Social

224.295,65

185.551,30

-17,27%

Rectorat

339.150,00

288.277,50

-15,00%

Relacions institucionals

533.253,16

431.253,72

-19,13%

Acció internacional

677.809,36

510.647,47

-24,66%

Delegació d'Alumnes

175.794,32

149.425,52

-15,00%

Informació i Comunicació

775.858,72

659.479,92

-15,0%

Àrea d'Informació

489.858,72

416.379,92

-15,00%

Comunicació i Imatge

286.000,00

243.100,00

-15,00%

Programes culturals i esports

3.206.096,91

2.615.710,21

-18,4%

Cultura

1.181.786,77

895.046,60

-24,26%

CONCEPTE DE DESPESES
Govern universitari

Promoció i Normalització Lingüística

483.335,63

410.835,28

-15,00%

Esports

1.540.974,51

1.309.828,33

-15,00%

Programes d'Acció Social i Cooperació

1.827.408,51

1.750.203,25

-4,2%

904.387,12

904.387,12

0,00%

Escola d'Estiu

544.411,21

462.749,52

-15,00%

Escola Infantil

163.653,05

163.653,05

0,00%

Cooperació

214.957,13

219.413,56

2,07%

14.657.197,06 13.226.130,04

-9,8%

Acció Social

Programes de Suport a la Millora Docent
Servei Integrat d'Ocupació

1.548.958,80

1.430.981,06

-7,62%

Ordenació Acadèmica i Professorat

3.418.683,00

3.107.211,32

-9,11%
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Estudis i Convergència Europea

1.289.268,54

858.508,27

-33,41%

974.101,81

907.489,54

-6,84%

6.894.202,52

6.460.075,14

-6,30%

Institut Ciències Educació

379.668,08

332.397,55

-12,45%

Àrea Centre de Llengües

152.314,31

129.467,16

-15,00%

Programes de Suport a la Millora I+D+i

5.008.380,64

4.705.057,33

-6,1%

Investigació

5.008.380,64

4.705.057,33

-6,06%

Serveis de suport directe a l'activitat acadèmica

4.937.689,13

4.852.745,30

-1,7%

Àrea de Publicacions i Difusió Científica

1.537.695,29

1.537.695,29

0,00%

Biblioteca General

2.413.167,69

2.194.086,92

-9,08%

ferència de Tecnologia

125.187,13

106.409,06

-15,00%

Formació Permanent i a Distància

321.107,58

272.941,44

-15,00%

Coordinació i Planificació Econòmica

540.531,44

522.531,44

-3,33%

26.288.309,68 24.863.817,98

-5,4%

Alumnat
Intercanvi

Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Trans-

Serveis Generals
Àrea de Sistemes d'Informació i Comunicacions

2.238.822,62

2.080.924,17

-7,05%

276.280,17

120.338,14

-56,44%

3.537.500,00

3.357.640,98

-5,08%

256.000,00

217.600,00

-15,00%

Infraestructures
Manteniment
Secretaria General i Servei Jurídic
Serveis Generals

19.331.420,55 18.487.279,80

-4,37%

Formació del PAS

275.594,40

234.255,24

-15,00%

Òrgans Sindicals

46.081,94

39.169,65

-15,00%

Prevenció i Salut Laboral

144.030,00

144.030,00

0,00%

Unitat de Prevenció de Riscos Laborals

182.580,00

182.580,00

0,00%

Amb relació a l’estructura orgànica operativa el 2010, cinc oficines gestores que
existien el 2009 s’han integrat en diferents oficines gestores el 2010, d’acord
amb l’esquema següent:
Oficines gestores el 2009

Integrades en oficines gestores del 2010

Fons de Patrimoni Artístic

Cultura

Casa de l’Alumne

Alumnat

Programes de Suport al Tercer Cicle Investigació
Tecnologies de la Informació

Àrea de Sistemes d’Informació

i les Comunicacions

i Comunicacions

Campus

Infraestructures

La pràctica totalitat de les oficines gestores experimenten un ajustament dels
crèdits propis finançats per la UPV de l’entorn del 15%. En alguns casos aquest
ajustament és més acusat, mentre que se n’han exceptuat els crèdits següents:
Dotacions per a la Biblioteca, acció social i prevenció de la salut i riscos laborals.
Crèdits de l’estat de despesa finançats externament, que s’han ajustat a la variació del finançament finalista.
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Crèdits vinculats al compliment d’una despesa ineludible per a atendre les despeses de funcionament estructurals: subministrament d’energia, manteniment,
neteja, llicències de programari i contracte de serveis en vigor.
Al final de la memòria s’incorporen els quadres que mostren l’aplicació dels criteris assenyalats a les oficines gestores centralitzades.

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

·

Previsió per al pagament dels certificats d’obres que es troben en
execució.

·

Previsió per al pagament dels certificats derivats de les necessitats
del programa d’inversions RAM i d’equipament general, a conseqüència de l’entrada en servei de nous espais docents, d’investigació i de serveis.

· Previsió per al pagament dels certificats d’obres derivades de l’aplicació del Programa d’infraestructures de la UPV 2008-2011.
La informació que conté el quadre adjunt final mostra la informació detallada del
Programa d’infraestructures 2009-2012, i que les necessitats pressupostàries
de pagament que es deriven de l’execució d’obres en curs i programades d’infraestructures docents, d’investigació i de reposició, ampliació i millora, estimades fins a la finalització de l’exercici de 2010, ascendeixen a 51.040.978,08
euros.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA. RESUM D’INVERSIONS PROGRAMADES/EXECUTAT 31.12.2007,
AVANÇ D’EXECUCIÓ 2009 I PROGRAMADES 2010/2012
IMPORT TOTAL FINANÇAT A
CONTRACTAT
31/12/2008

ANUALITAT
LIQUIDABLE
2009

ANUALITAT
2010

ANUALITAT
2011

35.441.330,34 31.207.469,30 15.561.167,89

6.340.366,51

7.880.271,12

5.659.524,82

717.125,83

430.275,50

18.405.581,84 18.405.732,43

4.595.873,79 10.588.499,07

6.000.000,00

1.200.000,00

20.683.581,92 13.789.056,57

6.894.528,29

7.363.087,81

5.000.000,00

3.000.000,00

262.725,28

1.198.491,75

929.733,47

250.000,00

4.000.000,00

IMPORT
PROJECTE

PROJECTE
Projectes en execució
Remodelació

complex

FBA
Reforma Departament Mecanització Agrària
Nova seu ETSMRE

1.864.527,16

1.434.251,06

717.125,83

Ampliació ETSET, Idiomes,
C. Llengües i aparcament
Nau industrial i reforma
granja D. Ciència Animal

2.390.950,50

1.576.036,44

Urbanització carrer S. Grisolía

8.520.710,67

4.270.710,67

ANUALITAT
2012 i SEGÜENTS
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Totals obres docents en
execució
Projectes,

87.306.682,43 66.412.545,80 28.031.421,08 26.457.570,97 24.240.280,09 14.130.235,49

0,00

urbanització,

equipaments i obres menors
RAM reformes i obres menors

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

Equipament

4.000.000,00

3.500.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Projectes i D. Obres

3.000.000,00

2.144.146,12

3.000.000,00

3.000.000,00

Totals RAM, equipament,
assistències tècniques,
etc.

0,00

0,00

0,00 11.000.000,00

9.644.146,12 10.000.000,00 10.000.000,00

Obres pendents de licitar
Edifici fase 5 ETSECCCP

5.500.000,00

1.000.000,00

2.500.000,00

Actuació ETSEI edifici 5 D

2.956.088,00

1.000.000,00

1.956.088,00

Actuació ETSEI edifici 5 L

4.500.000,00

0,00

2.250.000,00

2.250.000,00

Actuació ETSEI edifici 5 I

5.700.000,00

0,00

700.000,00

5.000.000,00

Actuació DSIC/ETSGE

3.600.000,00

0,00

600.000,00

3.000.000,00

9.455.740,00

200.000,00

5.000.000,00

4.255.740,00

500.000,00

Pavelló poliesportiu, multiusos i aparcament EPSA
Totals obres en projecte de
caràcter DOCENT

31.711.828,00

0,00

0,00

0,00

2.200.000,00 13.006.088,00 15.005.740,00

Totals generals infraestructures DOCENTS I GENERALS

119.018.510,43 66.412.545,80 28.031.421,08 37.457.570,97 36.084.426,21 37.136.323,49 25.005.740,00

Projectes en execució
Edifici laboratoris Nanofotònica

15.464.871,78 11.596.655,51

8.533.282,74

3.560.151,87

3.371.437,17

Edifici IDI 3a fase

33.848.618,09 31.397.594,39 23.809.723,71

7.587.867,68

2.451.026,70

456.701,00

6.134.088,00

537.214,96

Laboratori aeronàutic

7.128.003,96

Complex CIMET

4.000.000,00

500.000,00

3.500.000,00

500.000,00

2.500.000,00

2.000.000,00

5.000.000,00

2.000.000,00

3.500.000,00

713.563,28

71.655.057,11 49.474.253,50 32.343.006,45 11.604.720,55 14.956.551,87 10.037.214,96

2.713.563,28

71.655.057,11 49.474.253,50 32.343.006,45 11.604.720,55 14.956.551,87 10.037.214,96

2.713.563,28

Institut CMT (annex complex
CIMET)

6.480.003,60

Departament I. C.
i ICITECH

6.213.563,28

Totals obres en curs
I+D+i
Totals generals DESPESES
infraestructures I+D+i
Totals generals DESPESES
INFRAESTRUCTURES

190.673.567,54 115.886.799,3 60.374.427,53 49.062.291,52 51.040.978,08 47.173.538,45 27.719.303,28
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6.4.4. Despeses i passius financers
· El Pressupost de la UPV per a 2010 preveu la dotació de crèdits per
un import de 10.329.599,87 euros per a atendre despeses financeres,
i de 4.509.280,34 euros per a atendre amortitzacions, tots dos grups
derivats de les emissions de bons i préstecs en vigor realitzades en els
exercicis que van del 1996 al 2004, en aplicació dels programes pluriennals d’inversió de la Generalitat Valenciana, com també les despeses de finançament de la tresoreria induïdes pel Conveni de
col·laboració entre la Conselleria d’Educació i la Universitat Politècnica de València per al finançament de despeses corrents i d’inversió
de 26 de maig de 2008.
Finalment, es destinen 2.741.848,28 euros a finançar l’anualitat de 2010 de l’amortització de les bestretes reintegrables concedides per l’administració general de l’estat per al finançament d’equipament científic i infraestructures de parcs
científics.

7

RELACIONS
INTERNACIONALS

184
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7.1. OFICINA D’ACCIÓ INTERNACIONAL
7.1.1. Introducció
La missió de l’Oficina d’Acció Internacional (OAI) és propiciar el desenvolupament de convenis amb altres institucions internacionals per a posar en marxa
projectes i programes internacionals realitzats per la comunitat universitària, especialment en l’àmbit de postgrau i títols propis.
En els últims anys des de l’OAI hem realitzat una forta aposta per tenir una presència internacional activa, i fomentar una creixent mobilitat del professorat per
a realitzar programes de postgrau i títols propis i per a participar en convocatòries de finançament extern. Des de l’OAI es dóna suport tècnic, administratiu i
logístic a la comunitat universitària per a emprendre les dites accions.
L’OAI 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.

L’OAI realitza diverses accions amb diferents col·lectius:
Amb professors i/o investigadors
· Assessorar en la formulació, presentació a convocatòries i gestió de projectes
desenvolupats amb altres institucions estrangeres en altres països, especialment si impliquen una titulació de la UPV (postgrau i títols propis).
· Assessorar en la formulació d’acords marc i específics amb institucions estrangeres.
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· Donar suport als professorat de la UPV que realitza activitats en altres països
amb la gestió administrativa, logística i econòmica dels programes de postgrau
o títols propis, que s’imparteixen en col·laboració amb institucions estrangeres.
· Informar, difondre i donar suport als professorat de la UPV en la presentació
de sol·licituds de projectes en convocatòries d’administracions espanyoles
(PCI, AZAHAR, ARAUCARIA, CYTED, MAIC, etc.), i de la Comissió Europea
(ERASMUS MUNDUS ACTION I i II, TEMPUS, HERITAGE IV, ALFA) i altres.
· Participar en la gestió i justificació d’algunes d’aquestes convocatòries (PCI,
AZAHAR, ARAUCARIA, ERASMUS MUNDUS ACTION I i II).
Amb alumnes
· Difondre els programes de beques d’estudi de diverses institucions per a la
formació a la UPV d’estudiants internacionals: Beques MAE/AECID, Tordesillas,
Fundació Carolina i anteriorment també beques Alban i beques de la Fundació
Bancaixa.
· 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 d’investigació i/o docència d’alumnes estrangers que realitzen programes sota conveni.
Amb institucions
· Atendre les visites institucionals internacionals en temes relacionats amb l’establiment de programes conjunts.
· Preparar visites institucionals i internacionals amb l’objectiu de desenvolupar
nous llaços d’unió entre la UPV i institucions estrangeres en temes d’interès
comú.
· Participar en associacions i fòrums internacionals d’àmbit acadèmic.
· Buscar fonts de finançament per a les activitats per conveni.
· Assessorar, gestionar i revisar convenis amb institucions estrangeres: acords
marc i específics.
En l’actualitat coordinem projectes de formació, investigació i intercanvi i altres
en diverses regions geogràfiques: la major part de Llatinoamèrica, Angola, Algèria, Egipte, Estats Units, l’Índia, Jordània, Kazakhstan, Kirguizistan, Tadjikistan, Turkmenistan, Mali, Marroc, Moçambic, República Democràtica del Congo,
Síria, Tunísia, Ucraïna, Uzbekistan i Unió Europea.
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Les principals línies d’actuació de l’OAI són:
· PROGRAMES PER CONVENI
· CONVOCATÒRIES I PROJECTES:
· NACIONALS
· PROGRAMA DE COOPERACIÓ INTERUNIVERSITÀRIA AMB EL
BRASIL (PCI) DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ I CULTURA (MEC)
· PROGRAMA DE COOPERACIÓ INTERUNIVERSITÀRIA I INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA (PCI) DE L’AECID
· EUROPEES:
· ERASMUS MUNDUS ACTION I i ACTION III
· ERASMUS MUNDUS ACTION II (Anteriorment ERASMUS MUNDUS EXTERNAL COOPERATION WINDOW)
· ALTRES: TEMPUS, ASIA – LINK, HERITAGE IV, MED ALFA,
CYTED
· SUPORT A BEQUES INTERNACIONALS
· AGENDES INSTITUCIONALS (REBUDES/REALITZADES)
· XARXES UNIVERSITÀRIES
Anteriorment s’han gestionat altres dues convocatòries que actualment es coordinen a través del CCD de la UPV: Convocatòria oberta i permanent de projectes de cooperació espanyola AECID i convocatòria de subvencions a
projectes de formació i investigació en temes de cooperació internacional per al
desenvolupament de la Generalitat Valenciana

188 RELACIONS INTERNACIONALS

INGRESOS (9.163.263 €) A LA UPV
SUBVENCIONS CONVOCATÒRIES (2010)

161 PROJECTES APROVATS UPV (2005-2010)
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32 PROJECTES EN GESTIÓ OAI (2010)

7.1.2. Programes per conveni
La Universitat Politècnica de València durant els anys 2005-2010 ha iniciat i desenvolupat diversos programes acadèmics en conveni amb institucions locals
d’altres països. Els professors de la UPV s’han desplaçat per a impartir classe
a alumnes d’institucions de països com per exemple l’Argentina, Bolívia, Colòmbia, Cuba1, l’Equador, Jordània, Mèxic, el Perú, Portugal, la República Dominicana, l’Uruguai, Veneçuela i Xile.
Aquestes activitats es gestionen administrativament des de l’Oficina d’Acció Internacional. A més, s’ha continuat donant suport a la coordinació dels programes
de doctorat iniciats en anys anteriors, els alumnes dels quals es troben en la
fase d’elaboració de treballs d’investigació o tesis doctorals.
Cal destacar les ajudes cofinançades entre la Generalitat Valenciana i la UPV
que gestiona l’Oficina d’Acció Internacional per a alumnes dels diferents programes de doctorat sota conveni amb la UPV. Aquestes ajudes anomenades
passanties consisteixen en un suport per a allotjament i/o manutenció per a l’alumnat que està pròxim a presentar el seu Diploma d’Estudis Avançats (DEA) o
en procés de realitzar la defensa de la tesi doctoral.

1 Les activitats amb Colòmbia i Cuba es gestionaren a l’Oficina d’Acció Internacional des d’agost de 2008, anteriorment estaven sota la competència d’un altre vicerectorat.

190 RELACIONS INTERNACIONALS

104 PASSANTIES/ESTADES A LA UPV (2008-2010)

Del 2005-2010 la UPV ha iniciat uns 95 programes de formació per conveni amb
institucions d’educació superior estrangeres, d’aquests en la data de 2010 han
finalitzat uns 35 programes, la resta (60) continuen actius i desenvolupen períodes de docència, coordinació de treballs o tesis doctorals.

95 PROGRAMES PER CONVENI (2005-2010)

El 2010 s’han signat i iniciat 11 programes:
BOLÍVIA:
· Programa de Formació en Estudis d’Enginyeria Tèxtil, Línia Estratègica d’Investigació i Estudi. Programa COUNIT – Cooperació Universitària i Formació
Tècnica Especialitzada a Bolívia, amb el finançament de l’AECID. (27 alumnes)
COLÒMBIA:
· Suport a Programa de Formació en Gestió Innovació FANGEI (15 alumnes)
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· Edicions 27, 28, 29 i 30 de l’Especialista Professional i Universitari en Gestió
d’Empreses (amb 181 alumnes)
· Especialista Universitari en Energia, Energies Renovables i Eficiència i Estalvi
Energètic (Enginyeria Energètica) (amb 28 alumnes).
· Especialista Universitari en Gestió i Control de la Qualitat 5a edició
MÈXIC:
· 2ª edició de l’Especialista Universitari en Valoració Immobiliària mitjançant
Model Multicriteri. (15 alumnes)
URUGUAI:
· Títol propi en Especialista Universitari en Responsabilitat Social Corporativa.
(34 alumnes)

204 DIPLOMES D’ESTUDIS AVANÇATS (DEA) EN
PROGRAMES PER CONVENI (2005-2010)
REPÚBLICA
DOMINICANA

PORTUGAL

COLÒMBIA

VENEÇUELA

BRASIL

XILE
MÈXIC

BOLÍVIA
ARGENTINA

76 TÍTOLS DE DOCTOR UPV EN
PROGRAMES PER CONVENI (2005-2010)

ARGENTINA 20

MÈXIC
31

XILE 2
CUBA
2
COLÒMBIA
21

192 RELACIONS INTERNACIONALS

Dels 165 programes realitzats per la UPV a l’exterior des de l’inici d’aquestes activitats són més de 95 programes de postgrau encara vigents i amb activitat que es desenvolupen a: l’Argentina, el Brasil, Bolívia, Colòmbia, Cuba,
l’Equador, Mèxic, el Perú, Portugal, la República Dominicana, l’Uruguai, Veneçuela i Xile. Els dits programes pertanyen a diferents àrees de coneixement, com són:
· Agronomia
· Arts Plàstiques
· Automàtica i Informàtica Industrial
· Comerç Exterior
· Computació Paral·lela i Distribuïda
· Conservació i Restauració
· Cooperació Internacional
· Disseny Industrial
· Economia i Gestió de la Salut
· Energia Elèctrica
· Enginyeria de Carreteres
· Enginyeria de la Construcció
· Enginyeria Electrònica
· Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient
· Enginyeria Mecànica i de Materials
· Expressió Gràfica
· Fitomillora i Biotecnologia Vegetal
· Gestió i Administració d’Empreses
· Gestió i Control de la Qualitat
· Matemàtica Aplicada
· Planificació i Gestió del Turisme
· Projectes d’Enginyeria
· Sistemes Informàtics, Enginyeria de la Programació i Intel·ligència Artificial
· Taxació i Valoració d’Actius
· Tecnologia d’Aliments
· Tecnologies de la Informació
· Telecomunicacions
· Transports
· Urbanisme
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7.1.3. Convocatòries
7.1.3.1. Convocatòries nacionals
Programa de Cooperació Interuniversitària amb el Brasil (PCI) del Ministeri d’Educació i Cultura (MEC)
La Universitat Politècnica participa cada any en la convocatòria de cooperació
interuniversitària amb el Brasil del MEC.
Concedits a la UPV com a coordinadors 2 projectes en la convocatòria 2009 per
a realitzar-se el 2010-2011:
· Sistemes de Suport al Tractament de Situacions d’Emergència.
· Integració de Tècniques de Modelat Organitzatiu en un Entorn de Generació
Automàtica de Programari OO-Method.
A més participem com a partners en: Singularitats, Sistemes Dinàmics i Geometria.
Programa de Cooperació Interuniversitària i Investigació Científica PCI
de l’AECID
La Universitat Politècnica participa cada any amb nombroses sol·licituds a la
convocatòria de cooperació interuniversitària i investigació científica PCI, de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament
(AECID), que es desplega en tres àmbits d’actuació: Iberoamèrica, Mediterrani
(Tunísia, Marroc, Egipte, Algèria i Jordània) i Àfrica subsahariana (Etiòpia, Mali,
Níger, Moçambic, Senegal i Cap Verd).
Iberoamèrica
Concedits 10 projectes en la convocatòria 2009 per a realitzar-se el 2010:
· Transferència de Tecnologia Educativa i Investigació de l’Aplicació de les Noves
Tecnologies en la Docència de l’Estadística.
· Estudi sobre Barreres Mediambientals contra el Soroll sobre la base de Materials Reciclats.
· Control Automàtic de Processos Biotecnològics Multisubstrat (Biocontrol).
· Detecció i Diagnòstic d’Errors, Supervisió i Control de la Qualitat en la Indústria de la Carn i el Lacti.
· Doctorat en Medi Ambient.
· Formulació d’un màster conjunt en Fructicultura.
· Mestratge Centreamericà en Conservació i Gestió del Patrimoni Cultural per al
Desenvolupament.
· Dinamització del Desenvolupament Rural en Regions Desafavorides Mitjançant
l’Electrificació amb Tecnologia Fotovoltaica.

194 RELACIONS INTERNACIONALS

· Pla de Coordinació entre el Grup d’Anàlisi i Simulació de Processos Agroalimentaris (ASPA) de la UPV (València), el Grup d’Investigació d’Enginyeria d’Aliments de la Facultat d’Enginyeria Química de l’ISPJAE (Cuba), el Grup
d’Anàlisi i Simulació de Processos i el Grup de Medi Ambient.
· Creació d’un Laboratori de Sostenibilitat per a l’Avaluació Ecosistèmica dels
Parcs Nacionals de Veneçuela i la Posterior Classificació, per a l’Enfortiment de
les Línies d’Investigació sobre Desenvolupament Sostenible de la Facultat de
Ciències Forestals i Ambientals de la ULA.
Concedits 8 projectes en la convocatòria 2010 per a realitzar-se el 2011:
· Doctorat en Medi Ambient.
· L’Humedal Abras de Mantequilla de la conca alta del golf de Guayaquil, la seua
importància com a reserva de biocenosis aquàtiques i palustres i la compatibilitat de les activitats socioeconòmiques del seu entorn.
· Disseny i rehabilitació òptims de xarxes d’acumulació, distribució, drenatge i sanejament d’aigua.
· Dinamització del desenvolupament rural en regions desafavorides mitjançant
l’electrificació amb tecnologia fotovoltaica.
· Accions preparatòries del projecte: Capacitació per a la gestió de la cooperació universitat-empresa per al desenvolupament.
· Posada en marxa del mestratge en conservació i gestió del patrimoni cultural
per al desenvolupament.
· Formulació d’un màster conjunt en fructicultura.
· Formació i investigació TIC a distància.
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Mediterrani
Concedits 10 projectes en la convocatòria 2009 per a realitzar-se el 2010:
· Metodologia de Congelació de Semen de Conill per a la Conservació de Races
Locals Egípcies.
· Control de Qualitat per a la Reutilització d’Aigües Depurades per a Reg Agrícola.
· Application des Procédés Membranaires au Traitement des Rejets Textiles.
· Programme de Lutte Intégrée Contre l’Insecte Invasif Tuta absoluta un Nouveau Ravageur Nuisible de la Tomate.
· Termografia i Documentació 3D del Djin Block Número 9 a Petra.
· Identificació i Control de Motors Asíncrons i la seua Utilització en un Robot
Simple.
· Les Viroses et les Bactérioses des Cultures des Cucurbitacées en Tunisie:
Diagnostic et Prévention.
· Programa de Formació Permanent per a Postgraduats de l’École Nationale
d’Architecture de Rabat.
· Contribució al Desenvolupament de la Indústria de Fosfats al Marroc: Corrosió de materials soldats en medis fosfòrics. García Antón, José. Faculté des
Guenbour, Abdellah.
· Actualització de la Capacitació de Personal Investigador per a Consolidar un
Laboratori de Biologia M/08.

196 RELACIONS INTERNACIONALS

Concedits 7 projectes en la convocatòria 2010 per a realitzar-se el 2011:
· Actualització de la Capacitació de Personal Investigador per a Consolidar un
Laboratori de Biologia M/08.
· Contribució al Desenvolupament de la Indústria de Fosfats al Marroc: Corrosió de materials soldats en medis fosfòrics.
· Desenvolupament i formació en sistemes avançats d’enginyeria basats en visió
per computador per a la inspecció i el control de la qualitat d’alguns productes
agroalimentaris en processos de postcollita.
· Control de qualitat per a la reutilització d’aigües depurades per a reg agrícola.
· Les viroses et les bactérioses des cultures des cucurbitacées en Tunisie: diagnostic et prévention.
· Programme de lutte intégrée contre l’insecte invasif Tuta absoluta un nouveau
ravageur nuisible de la tomate.
· Acció preparatòria de coordinació entre el grup d’anàlisi i simulació de processos (aspa) de la UPV i el Laboratori de Components Actius i Materials de
la Universitat Larbi Benmhidi, d’Oum el-Bouaghi.
Àfrica Subsahariana:
Concedit 1 projecte en la convocatòria 2009 per a realitzar-se el 2010:
· Assessorament per al Desenvolupament d’Estudis Especialitzats en Comunicació Audiovisual.
Concedits 2 projectes en la convocatòria 2010 per a realitzar-se el 2011:
· Implantació dels estudis de comunicació audiovisual al Conservatori d’Arts i
Matèries Multimèdia de Bamako.
· Projecte Aquapot: investigació aplicada i formació universitària per al desenvolupament sostenible: tecnologies per al tractament d’aigua, residus i energies
renovables.
110 PCI APROVATS UPV (2005-2010)
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7.1.3.2. Convocatòries europees
Erasmus Mundus Action I
· VINTAGE, International Master of Science, Vine, Wine and Terroir Management (Partner)
· IMMSSET, Master in Materials and Sensor System for Environmental Technologies (Coordinator)
· ReCITY, Erasmus Mundus Master Course in City Regeneration (512404-12010-1-IT-ERA MUNDUS-EMMC)
Erasmus Mundus Action II (Anteriorment Erasmus Mundus External Cooperation Window)
Durant el període 2009-2010, la UPV, a través de l’OAI, coordina i lidera dos
projectes de l’EM Action II:
· COOPEN (Colòmbia, Costa Rica i Panamà) expedient 170324-ES-2009-ECWL21B.

MOBILITAT COOPEN (2010)

198 RELACIONS INTERNACIONALS

MOBILITAT PROGRAMES ERASMUS MUNDUS
ACTION II (UPV COORDINATION)

Master
Academic Staff
Postdoc
Doctorate
Undergraduate

· EUROTANGO (Argentina) expedient 183173-EM-1-2010-1-ES- ERAMUNDUS
-EMA21-L13A per import d’1.699.200 €.

A més, durant el dit període hem participat com a socis en 6 projectes Erasmus
Mundus External Cooperation Window, amb una mobilitat superior a 140 persones (incoming UPV + outgoing UPV) entre els col·lectius undergraduate, master, doctorate, postdoc i academic staff, gestionats per la UPV com a sòcia:
· Euro Brazilian Window I (Brasil)
· Euro Brazilian Window II (Brasil)
· Mundus 17 (Brasil, Uruguai i Paraguai)
· ARBOPEUE (Argentina, Bolívia i Perú)
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· LISUM (Xina)
· TARGET (Àsia Central)

MUNDUS
17

Undergraduate
Doctorate
Postdoc
Academic Staff
Master

IN
7
2
1
1
6

EUROBRASILIAN EUROBRASILIAN
WINDOW I (EBWI) WINDOW II
(EBWII)

OUT
2
1

IN
12
5

1

3

OUT
5

IN
11
7
1
5

OUT
2
2
1

LISUM

IN
2
3
1

ARBOPEUE

OUT
3

2
1

IN
14
1
2
5
7

MOBILITAT TARGET
(PREVISTA 2011)

OUT
8

1
1

IN
5
3
1
2
3

OUT
553
367

140 MOBILITATS UPV PROGRAMES ERASMUS MUNDUS ACTION II (UPV PARTNERS)
(1 barra incoming / 2 barra outgoing)

Master
Academic Staff
Postdoc
Doctorate
Undergraduate

200 RELACIONS INTERNACIONALS

Altres convocatòries:
A més, l’OAI ha col·laborat amb el professorat de la UPV en la presentació a
aquestes convocatòries dels projectes següents aprovats:
TEMPUS
Durant 2010 s’ha col·laborat des de l’OAI en la presentació de 10 sol·licituds
TEMPUS (com a coordinadors o socis) dels quals la UE ha aprovat els següents:
· Geographic information technology for sustainable development in Eastern
neighbouring countries. UPV és sòcia. Lidera Kungliga Tekniska Högskolan
(Suècia)
· An industry oriented MSC. Program in Telecommunications Engineering towards and EU Approach. UPV és sòcia. Lidera la Universitat de Yarmouk (Jordània)
ALFA
Durant 2010 s’ha col·laborat des de l’OAI en la presentació de 2 sol·licituds ALFA
(com a coordinadors), que ha aprovat la UE:
· (2010) Sistema Integral d’Informació sobre les Institucions d’Educació Superior d’Amèrica Llatina per a l’Àrea Comuna d’Educació Superior amb Europa
(INFOACES). Lot de mesures estructurals.
· (2010) Contribució de l’educació superior d’Amèrica Llatina a les relacions amb
l’entorn socioeconòmic (CESAR). Lot de projectes conjunts.

7.1.4. Suport a beques internacionals
Un dels serveis que presta l’OAI és el suport als potencials alumnes estrangers
que volen cursar un programa de postgrau a la Universitat Politècnica de València en la formulació i validació de sol·licituds de beques davant de les autoritats i organismes finançadors, tant nacionals com internacionals. L’OAI revisa
els expedients i coordina la consecució de les acceptacions acadèmiques necessàries per a emplenar les sol·licituds i, alhora, actua com a interlocutor davant de les entitats convocants.
També, des de l’OAI es 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.
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A continuació s’exposen dades relatives d’aquesta activitat.
2009-2010
· AGÈNCIA ESPANYOLA DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER AL
DESENVOLUPAMENT AECID
· 4 beques noves
· 11 beques de renovació
· FUNDACIÓ CAROLINA
· 8 beques noves
2010-2011
· AGÈNCIA ESPANYOLA DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER AL DESENVOLUPAMENT “AECID”
· 3 beques noves
· 10 beques de renovació
FUNDACIÓ CAROLINA
· 6 beques noves
· 2 beques de renovació

7.1.5. Agendes institucionals (rebudes/realitzades)
Amb l’objectiu d’establir convenis, estretir les relacions amb altres institucions,
emprendre projectes i programes conjunts, assistir a reunions tècniques i de
gestió, entre d’altres, el 2010 des de l’OAI es coordinaren i realitzaren aproximadament unes 34 agendes institucionals d’autoritats i membres de la UPV que
visitaren els països següents: ALEMANYA, ESPANYA, XINA, EUA, MÈXIC,
REGNE UNIT, COLÒMBIA i ITÀLIA.
En el període 2010 s’ha coordinat des de l’OAI la recepció a la UPV d’unes 14
delegacions amb diversos temes d’interès com ara establiment de convenis, millora del coneixement sobre la UPV, reunions temàtiques i organització de projectes (com en el cas dels programes Erasmus Mundus Action II). La
procedència de les visites rebudes ha sigut majoritàriament de les àrees geogràfiques segúents: EUROPA, BRASIL, FINLÀNDIA, PAÏSOS BAIXOS, MÈXIC,
ARGENTINA i COLÒMBIA.
AGENDES INSTITUCIONALS (2010)
Visites institucionals realitzades

20

Visites institucionals rebudes

14

TOTAL

34

202 RELACIONS INTERNACIONALS

7.2. OFICINA DE PROGRAMES INTERNACIONALS D’INTERCANVI
7.2.1. Programa Erasmus curs 2009-2010
Programa de la Unió Europea per a la mobilitat d’estudiants i professors universitaris amb reconeixement acadèmic d’estudis.

7.2.1.1 Mobilitat d’estudiants curs 2009-2010
EVOLUCIÓ DE LA MOBILITAT ERASMUS ENVIADA/REBUDA (ÚLTIMS 10 CURSOS ACADÈMICS)
Alumnat enviat
Alumnat rebut

1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10
793 810 879 940 1.027 1.027 1.106 1.046 1.132 1.082 1.147
494 693 861 1.089 1.410 1.410 1.665 1.685 1.740 1.696 1.783

2.000

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

1999-00

2000-01

2001-02

2002-03

2003-04

2004-05

ALUMNAT ENVIAT

2005-06

2006-07

2007-08

2008-09

2009-10

ALUMNAT REBUT

ALUMNAT ERASMUS ENVIAT I REBUT PER LA UPV PER CENTRE CURS 2009-2010
CENTRE
EPSA
EPSG
ETSA
ETSEA
ETSECCP
ETSED
ETSIE
ETSEGCT
ETSEI
ETSET
ETSMRE

ENVIAT
43
125
134
44
91
191
42
40
131
61
3

REBUT
135
164
184
181
98
186
51
52
207
71
67
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FADE
FBA
FI
Màsters oficials
Total

68
92
79
3
1.147

118
96
170
3
1.783

ALUMNAT ERASMUS ENVIAT I REBUT PER LA UPV PER PAÏSOS CURS 2009-2010
PAÍS
ALEMANYA
ÀUSTRIA
BÈLGICA
BULGÀRIA
DINAMARCA
ESLOVÀQUIA
ESLOVÈNIA
ESTÒNIA
FINLÀNDIA
FRANÇA
GRÈCIA
HONGRIA
IRLANDA
ISLÀNDIA
ITÀLIA
LETÒNIA
LITUÀNIA
NORUEGA
PAÏSOS BAIXOS
POLÒNIA
PORTUGAL
REGNE UNIT
ROMANIA
SUÈCIA
TURQUIA
TXÈQUIA
TOTAL

ENVIATS
151
27
45
0
51
3
4
3
39
89
11
23
36
3
200
9
14
15
33
96
21
78
96
2
76
22
1.147

REBUT
287
63
82
0
18
19
16
5
61
283
22
33
5
7
317
5
17
20
49
181
25
15
32
36
11
74
1.783

DISTRIBUCIÓ D’ALUMNAT ERASMUS ENVIAT PER LA UPV PER SEXE CURS 2009-2010
SEXE
Dones
Homes
TOTAL

ALUMNAT ENVIAT
500
647
1.147

204 RELACIONS INTERNACIONALS

ALUMNAT ERASMUS ENVIAT PER DURADA DE L’ESTADA CURS 2009-2010
MÉS DE 9 MESOS
59,11%

3-6 MESOS
25,46%

7-9 MESOS
15,43%

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

Nre INSTITUCIONS
215
248
267
287
277
284
306
301
296
290
310

1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10

350

300
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7.2.1.2 Mobilitat d’estudiants per a realitzar pràctiques en empreses. Curs 2009-2010. Programa
Erasmus Pràctiques
Acció del programa Erasmus per a estudiants que desitgen fer pràctiques en
empresa en països participants en el programa Erasmus.

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

Nre ALUMNES
55
68
82
65
86
98
68
67
124
126
141
60
70
118

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
2009-10

Nre.
Nr
e. alumnes
160

140

120

100

80

60

40

20

0
1996-97

1997-98

1998-99

1999-00

2000-01

2001-02

2002-03

2003-04

Nre.
Nr
e. alumnes

20
004-05
2004-05

2005-06

2006-07

2007-08

2008-09

2009-10

206 RELACIONS INTERNACIONALS

ESTUDIANTS ERASMUS-PRÀCTIQUES DE LA UPV. 2009-2010 PER CENTRES
CENTRE
EPSA
EPSG
ETSA
ETSGE
ETSEA
ETSECCP
ETSED
ETSEGCT
ETSEI
ETSINF
ETSET
ETSMRE
FADE
FBA
TOTAL

Nre ALUMNES
3
8
10
8
10
9
6
8
24
6
11
4
4
7
118

ESTUDIANTS ERASMUS-PRÀCTIQUES DE LA UPV. 2009-2010 PER PAÏSOS
PAIS
ALEMANYA
ÀUSTRIA
BÈLGICA
BULGÀRIA
DINAMARCA
ESLOVÀQUIA
FINLÀNDIA
FRANÇA
HONGRIA
ITÀLIA
NORUEGA
PAÏSOS BAIXOS
POLÒNIA
PORTUGAL
REGNE UNIT
ROMANIA
SUÈCIA
TXÈQUIA
TOTAL

Nre ALUMNES
27
4
9
2
1
1
2
21
3
13
1
2
5
2
13
2
5
5
118
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7.2.1.3 Mobilitat de personal amb fins docents curs 2009-2010
En el curs 2009-2010 es realitzaren 172 accions STA (missions docents de durada curta) i es reberen 107 professors en aquest programa.

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

ENVIAT STA
28
2
6
8
2
0
3
14
28
7
2
2
26
1
2
3
4
1
6
2
15
3
4
4
173

REBUT STA
12
3
4
3
2
1
0
9
12
1
2
1
16
1
7
1

ENVIAT STA
11
17
19
28
5
7
15
6
14
6

REBUT STA
8
27
17
13
3
2
1
7
0
3

35
3
3
4
4
7
3
107

NRE. D’ACCIONS STA REALITZADES PER CENTRE
CENTRE
EPSA
EPSG
ETSA
ETSEA
ETSECCP
ETSED
ETSIE
ETSEGCT
ETSEI
ETSINF

208 RELACIONS INTERNACIONALS

ETSET
ETSMRE
FADE
FBA
TOTAL

15
18
4
8
173

1
10
4
11
90

7.2.1.4 Mobilitat de personal amb fins formatius curs 2009-2010
A partir del curs 2009-2010 s’activa la mobilitat de personal amb fins formatius
dins del programa Erasmus. En aquest primer any es realitzaren 45 accions
STT (Staff Training) i es reberen 28 professionals d’altres universitats dins d’aquesta mateixa acció.

NRE. D’ACCIONS STA REALITZADES PER CENTRE
CENTRE
EPSA
EPSG
ETSA
ETSEA
ETSECCP
ETSED
ETSIE
ETSEGCT
ETSEI
ETSINF
ETSET
ETSMRE
FADE
FBA
SERV. GEN.
TOTAL

ENVIAT
0
4
4
3
1
1
0
0
3
4
0
2
1
1
21
45

REBUT
0
3
6
2
0
2
0
4
4
0
0
2
1
4
0
28

ENVIAT
7
2
1
3
1
5
0
7
0

REBUT
4
0
3
0
0
0
1
3
1

NRE. D’ACCIONS STA REALITZADES PER PAÍS
PAÍS
ALEMANYA
ÀUSTRIA
ESLOVÈNIA
ESTÒNIA
FINLÀNDIA
FRANÇA
HONGRIA
ITÀLIA
LITUÀNIA
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NORUEGA
PAÏSOS BAIXOS
POLÒNIA
PORTUGAL
REGNE UNIT
SUÈCIA
TXÈQUIA
TOTAL

2
2
5
2
3
1
4
45

4
0
5
0
3
1
3
28

7.2.2. Programa PROMOE curs 2009-2010
Programa propi de la UPV amb objecte de complementar la mobilitat i possibilitats oferides pels programes de la UE. Aquest programa s’inicia el curs 97-98.

ALUMNAT ENVIAT PER LA UPV PER CENTRE - CURS 2009-2010
CENTRE
EPSA
EPSG
ETSA
ETSEA
ETSECCP
ETSED
ETSIE
ETSEGCT
ETSEI
ETSINF
ETSET
ETSMRE
FADE
FBA
Màsters oficials
TOTAL

ALUMNAT ENVIAT
7
19
15
5
8
11
3
3
13
7
5
1
14
15
1
127

ALUMNAT ENVIAT PER LA UPV PER PAÍS - CURS 2009-2010
PAÍS
ARGENTINA
AUSTRÀLIA
BRASIL
CANADÀ
COREA DEL SUD

ALUMNAT ENVIAT
14
12
6
3
3
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COSTA RICA
CUBA
ESTATS UNITS
ÍNDIA
JAPÓ
MÈXIC
PERÚ
RÚSSIA
SINGAPUR
TAIWAN
VIETNAM
XILE
XINA
TOTAL

6
3
29
1
9
10
1
1
4
2
1
10
12
127

7.2.3. Programa EUROMOVEX curs 2009-2010
Programa propi de la UPV creat aquest curs 2009-2010 per a permetre una segona mobilitat a països europeus per a obtenir una doble titulació. Les mobilitats a Suïssa, que no poden ser Erasmus, també es financen amb aquest
programa. Anteriorment a aquest curs aquestes mobilitats estaven incloses dins
del programa PROMOE.

ALUMNAT ENVIAT PER LA UPV PER CENTRE - CURS 2009-2010
CENTRE
EPSA
EPSG
ETSA
ETSEA
ETSECCP
ETSED
ETSIE
ETSEGCT
ETSEI
ETSINF
ETSET
ETSMRE
FADE
FBA
Màsters oficials
TOTAL

ENVIAT
7
2
6
7
14
3
2
3
11
3
8
0
9
1
1
77
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ALUMNAT ENVIAT PER LA UPV PER PAÏSOS - CURS 2009-2010
PAÍS

Nre ALUMNES
15
1
1
2
1
27
3
10
2
14
1
77

ALEMANYA
ÀUSTRIA
BÈLGICA
DINAMARCA
FINLÀNDIA
FRANÇA
ITÀLIA
REGNE UNIT
SUÈCIA
SUÏSSA
TXÈQUIA
TOTAL

7.2.4. Altres programes
En les estadístiques que es mostren a continuació estan computats els estudiants rebuts d’universitats amb què la UPV manté acords específics d’intercanvi d’estudiants i que no són Erasmus.

ALUMNAT ESTRANGER D’INTERCANVI* NO ERASMUS REBUT PER CENTRES A LA UPV 2009-2010
CENTRE
EPSA
EPSG
ETSA
ETSIE
ETSEA
ETSINF
ETSECCP
ETSED
ETSEGCT
ETSEI
ETSeT
ETSMRE
FADE
FBA
TOTAL

(*): Acords específics dʼintercanvi, altres programes

Nre ALUMNAT REBUT
14
27
74
6
23
23
37
61
0
59
12
9
53
36
434
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ALUMNAT ESTRANGER D’INTERCANVI* NO ERASMUS REBUT PER PAÏSOS A LA UPV 2009-2010
PAÍS
ARGENTINA
AUSTRÀLIA
BRASIL
CANADÀ
COLÒMBIA
COREA DEL SUD
COSTA RICA
EQUADOR
ESTATS UNITS D'AMÈRICA
ÍNDIA
ISRAEL
JAPÓ
MÈXIC
PARAGUAI
PERÚ
REPÚBLICA DOMINICANA
RÚSSIA
SINGAPUR
SUÏSSA
TAIWAN
URUGUAI
XILE
XINA (REPÚBLICA POPULAR )
TOTAL

REBUT NO ERASMUS
26
11
50
11
48
9
2
1
57
1
4
4
116
2
1
1
1
4
27
1
10
31
16
434

(*): Acords específics dʼintercanvi, altres programes

7.2.4.1. Estudiants UPV mobilitzats fora de programes oficials utilitzant acords bilaterals
No totes les estades acadèmiques es poden emmarcar dins d’un programa, bé
per la mateixa naturalesa de l’intercanvi, bé perquè l’estudiant ja ha gaudit anteriorment d’ajudes que només es poden gaudir una vegada. A continuació, es relacionen les estadístiques d’aquests estudiants, que no estan emmarcades dins
de cap programa, però que sí han tingut reconeixement acadèmic de l’estada.

ALUMNAT ENVIAT PER LA UPV PER CENTRE - CURS 2009-2010
CENTRE
EPSA
EPSG
ETSA
ETSEA
ETSECCP

Nre ALUMNAT REBUT
0
6
1
0
0
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ETSED
ETSIE
ETSEGCT
ETSEI
ETSINF
ETSET
ETSMRE
FADE
FBA
TOTAL

5
0
2
1
2
14
0
0
1
32

ALUMNAT ENVIAT PER LA UPV PER PAÏSOS - CURS 2009-2010
PAÍS

Nre ALUMNES
9
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
1
4
1
32

ALEMANYA
ÀUSTRIA
DINAMARCA
ESPANYA
FINLÀNDIA
ISLÀNDIA
LETÒNIA
NORUEGA
PAÏSOS BAIXOS
PORTUGAL
REGNE UNIT
SUÈCIA
SUÏSSA
TURQUIA
TXÈQUIA
TOTAL

7.2.5. Programa d’intercanvi SICUE/SÈNECA
Sistema d’intercanvi entre centres universitaris espanyols SICUE. Intercanvis
d’estudiants entre universitats espanyoles. El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport convoca el programa de beques Sèneca per als estudiants participants en
SICUE que compleixen uns requisits acadèmics mínims.

ESTUDIANTS SICUE/SÈNECA PER CENTRE. CURS 2009-2010
CENTRE
EPSA
EPSG
ETSA
ETSGE
ETSEA

ENVIAT
1(0)
7(5)
12(8)
5(0)
2(1)

REBUT
5(2)
5(1)
13(10)
12(5)
8(8)
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ETSECCP
ETSED
ETSEGCT
ETSEI
ETSINF
ETSET
ETSMRE
FADE
FBA
TOTAL

9(3)
8(4)
1(0)
1(1)
2(0)
8(1)
4(2)
3(0)
13(11)
76(36)

10(6)
24(17)
0(0)
12(8)
5(1)
8(6)
6(2)
0(0)
20(17)
128(83)

* Entre parèntesis els estudiants que participant en SICUE reberen també ajuda econòmica Sèneca

7.2.6. Programa APICID
Programa amb finançament propi que promou les relacions de la UPV amb països de fora de la Unión Europea i la integració de les titulacions i el personal docent de la UPV a l’espai europeu d’educació superior, a través de la participació
en programes internacionals de cooperació, estades de professors en centres
d’educació superior de prestigi i estades de professors de prestigi a la UPV.

AJUDES APICID 2008-2009 ASSIGNADES PER CENTRE
TIPO / CENTRO
Projectes
Estades PDI
Estades a la UPV
Estades RI
Altres projectes
TOTAL

EPSA EPSG ETSA ETSEA ETSECCP ETSED
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
1
0
0
1
0
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
4
4
0
3
2

ETSIE ETSEGCT ETSEI ETSINF ETSET ETSMRE FADE
0
0
0
2
1
1
0
0
2
4
1
1
0
3
0
1
1
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
5
4
2
1
5

AJUDES APICID 2009-2010 PER PAÍS DE DESTINACIÓ/ORIGEN DEL BENEFICIARI
PAIS
ALEMANYA
ARGENTINA
BRASIL
CANADÀ
COLÒMBIA
COSTA RICA
CUBA
ESPANYA
ESTATS UNITS
FINLÀNDIA
FRANÇA
HONDURES

Nre AJUDES
1
2
1
1
3
1
3
10
1
1
1
1

FBA
0
0
0
0
0
0

UPV
8
14
7
3
1
33
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ÍNDIA
JAPÓ
NORUEGA
RÚSSIA
VENEÇUELA
XINA
TOTAL

1
1
1
1
2
1
33

7.2.7. Tramitació d’expedients d’estrangeria
L’OPII ajuda els membres estrangers de la comunitat universitària que així ho
requereixen a tramitar la documentació que els permet residir a Espanya de
manera legal durant el període de la seua estada. El nombre d’expedients tramitats durant el curs 2009-2010 ha sigut el següent:

DOCUMENT
Sol·licituds de NIE
Sol·licituds de renovació d'estada per estudis
Sol·licituds inicials d'estada per estudis*
Registre nacional de comunitaris
Sol·licituds de permís de residència i treball
TOTAL

Nre DE DOCUMENTS GESTIONATS
12
416
269
30
4
731

7.2.8. Participació en associacions
Grup Santander
EUA
CESAER
SEFI
EAIE

7.2.9. Accions de difusió
Guia de l’alumne estranger (espanyol-anglès) en suport paper i CD.
Servidor WWW. <http://www.opii.upv.es/ >
Paquet informatiu per a alumnat estranger.
Programa de la UPV-TV Políglotas
Jornades de benvinguda semestrals per a alumnes d’intercanvi
Setmana d’Intercanvi Acadèmic
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7.2.9. Accions de difusió
Guia de l’alumne 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 protegir el 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, d’acord amb els principis de la UNESCO.

· Per a mantenir-se informat o donar àmplia difusió a la informació sobre les
activitats realitzades per les universitats a través de la base de dades de la
xarxa disponible gratuïtament en línia.

· Per a treballar en equip amb altres universitats en un camp relacionat amb
el patrimoni cultural o natural elegit en coordinació amb la UNESCO.

·

Per a posar en contacte els professionals de la conservació del patrimoni
amb l’entorn acadèmic.

· Per a portar a cap intercanvis d’estudiants i professorat i compartir programes o activitats (publicacions, 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.
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· 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 s’han organitzat deu seminaris internacionals: a València, Espanya
(1996 i 2001); Quebec, Canadà (1997); Melbourne, Austràlia (1998); al-Akhawayn, Marroc (1999); Biblos i Beirut, Líban (2000); Amman, Petra i Irbid, Jordània (2002); San Cristóbal de La Laguna, Espanya (2003); Buenos Aires,
Argentina (2004); Newcastle, Regne Unit (2005); Florència, Itàlia (2006); i Hanoi,
Vietnam (2009).
S’han editat nombroses publicacions, i s’han realitzat desenes de projectes de
protecció, universitats d’estiu i tallers regionals o nacionals. La xarxa disposa
actualment d’especialistes de prop de 600 universitats en tot el món.

7.3.1.4. 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 per si
volen participar-hi.
Anualment, se celebra un seminari internacional, que alterna les universitats en
què es realitza i les diferents regions del món. En cada seminari es tracta un
tema concret i es desenvolupen distints aspectes sobre el patrimoni, elegit per
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acord entre la UNESCO, la universitat amfitriona i la Universitat Politècnica de
València.
Els seminaris internacionals disposen del suport d’un comitè científic específic
integrat per professors de la universitat organitzadora o per investigadors especialitzats en el tema seleccionat. La UNESCO i la Universitat Politècnica de
València també estan representades en aquest comitè.

7.3.1.5. Estructura temàtica
La xarxa s’estructura en subxarxes temàtiques formades per equips acadèmics
internacionals en les àrees següents:

· Arquitectura de Terra
· Biodiversitat
· Biodiversitat Marina i de Costes
· Boscos
· Ciutats i Centres Històrics. Paisatges Urbans Històrics
· Deserts
· Educació, Formació, Joventut i Voluntariat
· Genealogia i Heràldica
· Impacto del Canvi Climàtic sobre el Patrimoni (Natural i/o Cultural)
· Investigació sobre la Conservació Física i Química de Materials
· Legislació (nacional e internacional), Convencions, Recomanacions, Cartes
i Declaracions

· Llengües i Toponímia
· Muntanyes
· Paisatges Culturals
· Patrimoni Arqueològic
· Patrimoni Científic, Astronòmic, Tecnològic i Industrial
· Patrimoni Construït
· Patrimoni Cultural
· Patrimoni Cultural Marítim i Militar/Defensiu
· Patrimoni Cultural Subaquàtic. Arqueologia Subaquàtica
· Patrimoni Documental/Audiovisual i Arxius
· Patrimoni Geològic
· Patrimoni Intangible
· Patrimoni Modern i Contemporani
· Patrimoni Moble. Museus i Museologia
· Patrimoni Mundial
· Patrimoni Natural i Medi Ambient

MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2009-2010 219

· Patrimoni Vernacle
· Pintura i Art Rupestre
· Restauració i Tècniques de Conservació
· Rutes i Itineraris Culturals (rutes, canals, vies fèrries, rius, etc.)
· Turisme Cultural i Ecoturisme
7.3.2. Xarxa Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
Actualment Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni (FUUP) disposa d’aproximadament 5.275 contactes de 146 països entre participants de les activitats realitzades i membres d’aquesta xarxa.
Les activitats organitzades, junt amb el butlletí electrònic i el lloc web de FUUP,
han despertat l’interès de nous especialistes a divulgar, compartir i promoure
l’intercanvi de coneixements sota el marc d’aquesta xarxa.
En el curs 2009-2010 s’hi han adherit 283 especialistes de 66 països, entre professors i investigadors, estudiants de postgrau (màster, doctorat, etc.) i profes2000
sionals

que treballen en disciplines relacionades amb el patrimoni cultural i

natural.
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La xarxa va assolir fins al curs acadèmic 2009-2010
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cialistes en patrimoni de 119 països.
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7.3.3. Correspondència FUUP
Durant el curs 2009-2010 (setembre-2009-agost-2010) s’han registrat en FUUP
10.291 documents d’entrada i eixida de correspondència de contactes de 94 països, sobre diversos assumptes que reflecteixen l’activitat desplegada i les relacions amb el seu entorn durant aquest període.

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

Nre.
23
17
20
12
30

%
22,55
16,67
19,61
11,76
29,41

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

Nre.
204
582
216
146
9.268

%
1,96
5,59
2,07
1,40
88,98

7.3.4. Lloc web <universidadypatrimonio.net>
El lloc web <http://universidadypatrimonio.net> ofereix un mitjà de divulgació i intercanvi d’informació a tots els membres de la Xarxa Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni. Aquest lloc web l’ha creat la Universitat Politècnica de
València, amb la col·laboració de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), i es publica en anglès, francès i espanyol.
En el curs 2009-2010, hi va haver més de 500.000 visitants amb una mitjana de
1.484 visitants per dia.
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Estructura de continguts
• Portada
• Xarxa Fòrum UNESCO (objectius, temes, història, seminaris internacionals,
adhesió, …)
• Membres (institucions i professors i investigadors, professionals i estudiants)
• 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 del Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni és una publicació electrònica periòdica (quinzenal) registrada per l’Editorial de la Universitat Politècnica
de València que s’edita en tres idiomes: anglès (ISSN 1887-1672), espanyol
(ISSN 1887-1658) i francès (ISSN 1887-1666).
L’objectiu és informar i reflectir l’activitat de la Xarxa Fòrum UNESCO, així com
de la UNESCO mitjançant la divulgació dels treballs o projectes realitzats pels
membres d’aquesta xarxa i de les notícies o esdeveniments de la mateixa
UNESCO.
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El butlletí del Fòrum UNESCO, en les tres edicions, es publica en format PDF
al lloc web de Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni (FUUP). Cada vegada
que s’edita un número del butlletí FUUP es realitza un comunicat mitjançant
el correu electrònic a tots els membres i contactes de la Xarxa Fòrum
UNESCO.
Estructura de continguts
Les activitats, notícies, projectes i publicacions inclosos en el butlletí electrònic
FUUP es classifiquen en les àrees temàtiques:

· 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, altres
Estadístiques curs 2009-2010

· Nombre mitjà d’activitats per edició: 63
· Nombre mitjà de notícies per edició: 238
· Nombre mitjà de publicacions per edició: 45
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· Nombre de descàrregues del lloc web en el curs 2009-2010:
· Boletín Forum UNESCO :
66.731 descàrregues
· Forum UNESCO Newsletter: 75.208 descàrregues
· Bulletin Forum UNESCO:
19.451 descàrregues
7.3.6. Activitats curs 2009-2010
EcozOOm
Lloc: Bygholm Scandic Hotel in Horsens, Dinamarca
Dates: del 25 al 27 de novembre de 2009
Participa Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
Through presentations, workshops, excursion and network platforms, the conference aims at enabling stakeholders to develop and implement sustainable
methods in their professions. We also seek to reveal interdisciplinary potentials
in collaborating and innovating across sectors to find even better solutions than
we have today.
‘Sustainability in Building’ covers a wide range of project types. From urban
planning to buildings to installations and materials. From cutting edge research
and high technology, to reviewing the simple and often genious solutions of historic and indiginous architecture. Some very interesting innovative research is
done by biomimicry; finding new solutions by studying natures creations.
Process is another important aspect. Which ways of planning and which collaboraton processes lead to the best results, financially, environmentally and practically?
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FIRPA: I Feria Internacional de Conservación y Restauración del Patrimonio: La Arquitectura Tradicional y su recuperación
Data: del 12 al 14 de novembre de 2009
Lloc: Sala de Conferència Feria de Muestras de Armilla, Granada
Organitza: Centro Albaicín i Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni, institució
afiliada de la Universitat de Granada
Col·labora: Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni, Universitat Politècnica de
València
Coordinació: Susana Rodríguez Martín, responsable de Planificació del Centro
Albaicín i Joaquín Passolas Colmenero, coordinador Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni, Universitat de Granada
Al llarg del temps, l’arquitectura tradicional, també anomenada popular o vernacular, s’ha assentat en idees, formes, funcions, materials i tecnologies, i ha
donat lloc a edificis per a viure, treballar o relacionar-se, en harmonia amb el
medi físic. A pesar d’això, la nostra societat, és testimoni de com aquest patrimoni comú va desapareixent a poc a poc del paisatge alhora que de la memòria. I és que qui en fóra el realitzador, usuari i principal valedor, el poble pla, avui
sembla renegar d’uns edificis inadaptats a les necessitats de la vida moderna.
L’arquitectura tradicional que ha sobreviscut en bona part dels nostres pobles i ciutats
pel quefer d’uns pocs il·lustrats i/o romàntics, no poques vegades forans. Amb el progrés econòmic del país i l’augment de l’interès pel turisme interior i l’ecologia, aquesta
arquitectura ha tornat a ser novament objecte d’atenció, com a portadora d’unes essències o valors primaris, que hui estan de moda. La perfecta adaptació al medi d’aquesta arquitectura i la seua resposta directa a les necessitats humanes elementals,
ens fan recuperar-ne la memòria, redescobrir-la, rescatar-la de l’oblit per a entendrela millor i potser, per a enfrontar-la, apropiada per a una vida natural i saludable.
La formació dels futurs professionals que han d’intervenir en el sector de l’edificació està orientada quasi exclusivament a la de nova planta, amb grans carències pel que fa a l’actuació sobre l’arquitectura existent o a la conservació i
restauració arquitectòniques.
Però cada vegada s’actua i s’actuarà més sobre l’arquitectura existent, inclosa
l’arquitectura tradicional. Des d’aquesta perspectiva serà necessari, doncs, incidir en la formació de tècnics i professionals del sector, i donar una preparació
específica en conservació i restauració, i fixar i centrar els coneixements necessaris per a intervenir en el dit patrimoni amb una formació integrada.
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Taller d’arquitectura àrab medieval. Torre d’Alèdua (Llombai)
Data: del 29 de novembre al 13 de desembre de 2009
Lloc: Torre d’Alèdua, Llombai, València, Espanya
Organitza: Escola Tècnica Superior de Gestió en l’Edificació i XII Assemblea
d’Història de la Ribera
Col·labora: Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni, Universitat Politècnica de
València i Ajuntament de Llombai
Coordinació: Pablo Rodríguez Navarro, ETSGE, UPV
Al municipi de Llombai hi ha una torre amb albacar denominada Alèdua, d’origen àrab. Aquesta edificació ha resistit el pas dels segles i ha sumat probablement més de 800 anys. L’ús, les inclemències meteorològiques i,
sobretot, l’acció humana de les últimes dècades han actuat contra seu, com
és habitual en aquestes construccions. No obstant això, podem destacar dues
particularitats en aquest cas. D’una banda, podem assegurar, per comparació a les torres coetànies que subsisteixen que aquesta manté quasi la totalitat dels volums, i és encara recuperable sense necessitat d’hipòtesis
reconstructives arriscades. De l’altra, som testimonis d’un nou element demolidor que ha fet que es perden més panys de muralles en l’última dècada
que en tot l’antiguitat; ens estem referint als arbustos i la vegetació en general que hi ha adossada a la base de les diferents tàpies. Les fortes arrels dels
magraners i altres espècies estan tombant literalment les tàpies, alhora que
el matollar reté la humitat, i aquesta és l’enemic més important de les obres
realitzades a base de terra.
Objectius generals:
- Eliminar arbustos, herbes i fem a la torre, albacar i la part exterior.
- Recollir i amuntonar degudament els petris dispersos existents al voltant de
la construcció.
Objectius específics:
- Salvaguardar l’edificació de les patologies causades pels elements vegetals.
- Facilitar la relació entre la propietat de l’immoble i l’Ajuntament de Llombai,
per a donar viabilitat a la compra.
- Sensibilitzar l’alumnat de l’ETSGE cap a la preservació del patrimoni arquitectònic.
- Fer participar joves universitaris de la localitat de Llombai perquè valorantne el patrimoni el defensen i preserven en lloc de deteriorar-lo.
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Concurs Síndic de Greuges per a promoure els Drets Humans
Data: juliol-octubre 2009
Lloc: València, Espanya
Organitza: Síndic de Greuges i Ruralcaixa
Col·labora: Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni, Universitat Politècnica de
València
El concurs Síndic de Greuges va acollir 5.000 alumnes de primària i secundària de 37 col·legis, tant públics com privats de les tres províncies. Aquest esdeveniment té com a objectiu promoure i facilitar el coneixement dels drets humans
en l’àmbit escolar de la Comunitat Valenciana. El lliurament de premis tindrà lloc
durant el pròxim mes d’octubre a l’Hemicicle de les Corts Valencianes.
El conseller d’Immigració i Ciutadania i president de la Fundació de Drets Humans de la Comunitat Valenciana, Rafael Blasco, destacà en un comunicat “la
importància de la defensa i el coneixement dels drets humans per a preservarlos i, sobretot, per a no oblidar els esforços que la humanitat ha realitzat durant
sigles per a la seua conservació”.
El conseller Rafael Blasco va presidir el jurat que va resoldre el premi del concurs Síndic de Greuges 2009, organitzat en col·laboració amb Ruralcaixa. El
jurat estava compost pel síndic, José Cholbi, com a president, i el secretari va
ser el vicepresident de la Fundació de Drets Humans de la Comunitat Valenciana, Arturo Arnau. Així mateix, un altre dels membres va ser l’artista José San
León. També participaren com a vocals, la directora general de Cooperació al
Desenvolupament i Solidaritat, Pilar Collado; el director de la Càtedra Unesco de
la Universitat Jaume I de Castelló, Vicente Martínez; la representant de Fòrum
Unesco, Concha de Soto, el catedràtic de Dibuix, Gonzalo Panzano, i el vicepresident de l’Associació Globalització de Drets Humans, Vicente Ferrer.

Difusió del projecte d’investigació “Trazas y Monteas de la Arquitectura.
Bóvedas de la Arquitectura Renacentista valenciana”
Data: 2010-2012
Lloc: València, Espanya
Organitza: Juan Carlos Navarro Fajardo (Investigador principal); María Teresa Gil
Piqueras; Pablo Rodríguez Navarro, Luis Palmero Iglesias
Col·labora: Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni, Universitat Politècnica de
València
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La finalitat d’aquest projecte d’investigació és realitzar un complet catàleg de
les voltes més singulars de l’arquitectura renaixentista valenciana. Partim del
convenciment que el dibuix és l’instrument imprescindible en la producció de les
estructures voltades. Per aquesta raó, seguint el medieval sistema de traces i
fletxes, pretenem dibuixar cadascuna de les voltes renaixentistes més representatives de l’àmbit valencià. El dibuix permetrà conèixer les claus de la seua
concepció i descobrirà infinitat de detalls que d’una altra manera passarien inadvertits. Pilars, capitells, mènsules, bandes decoratives, jarjamentos, nervadures, claus i plementeries, seran estudiades i comparades, i en posaran en
relleu l’evolució tipològica. En suma, un treball d’investigació eminentment gràfic, amb el dibuix com a protagonista indiscutible en la història del quefer arquitectònic, que es materialitzaria en el catàleg corresponent.
Les obres monumentals que es pretenen estudiar a la ciutat de València són: la
Llotja de Mercaders, el Col·legi del Patriarca, Sant Miquel i els Reis, l’Hospital
General, l’església de Sant Martí, el convent del Carme i el convent de Sant Domènec. I a la resta de poblacions valencianes: la cartoixa de Porta Coeli, a Serra;
l’església de Santiago i l’església de Santa Maria, a Villena; la catedral d’Oriola,
l’església de Santiago, l’església de les Santes Justa i Rufina i el col·legi de
Santo Domingo, a Oriola; l’església de Sant Martí, a Callosa de Segura; el convent dominic de Llombai; l’església de la Magdalena, a Vilafranca; l’església parroquial de Sant Miquel, a Canet lo Roig; l’església del Salvador, l’església del
convent de Sant Francesc i la Capella de Sant Antoni del palau comtal, a Concentaina; l’església parroquial de la Font de la Figuera, i, finalment, l’església
parroquial de Vistabella.
Aquesta seria la primera base de dades graficoarquitectònica de terres valencianes, i es crearia amb tot això una important eina de treball per a la investigació
historicoartística, que servirà per a situar l’episodi renaixentista de l’arquitectura
valenciana en el context de la Corona d’Aragó.
Reunió Càtedres UNESCO, Còrdova
Data: del 6 al 9 d’octubre de 2009
Lloc: Palau de Congressos i Exposicions de Còrdova
Coordina: Càtedra UNESCO de Resolució de Conflictes, Universitat de Còrdova
Col·laboren: AECID, Universitat de Còrdova
Participació de Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
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En aquesta reunió es donaren cita quaranta de les seixanta càtedres UNESCO
que hi ha a Espanya. La dita reunió s’organitzà sobre cinc àrees temàtiques i/o
grups de treball: Medi Ambient; Comunicació i Política Universitària; Cultura,
Pau i Drets Humans; Iberoamèrica i Carib, i Ciència, Tecnologia i Innovació. A
més se celebraren cinc conferències plenàries a càrrec de:
- Sami Naïr, catedràtic de Ciències Polítiques de la Universitat París VII;
- Federico Mayor Zaragoza, president de la Fundació Cultura de Pau
- Eugenio Domínguez Vilches, director de la Càtedra Enresa de Medi Ambient
- Consuelo Vázquez, directora de programes de la comissió espanyola de la
UNESCO
- Ricardo Martínez, director general de Casa Àfrica

Coedició del llibre “Cuento de Navidad”
Data: desembre 2009
Lloc: València, Espanya
Responsable del projecte: Amparo Sepulcre Cirujeda
Col·labora: Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni, Universitat Politècnica de
València
Des de l’any 2005 col·laborem amb la comunitat de Kumbungu, poblat pròxim a
Tamale, nord de Ghana en dos aspectes:
1. Ajuda i col·laboració amb l’associació de dones BOBGU N-NYE YAA de Kumbungu.
2. Ajuda i col·laboració en matèria d’ensenyament. A través d’aquest grup de
dones i dels professors del col·legi local.

1st Annual Meeting of World Heritage related Category 2 Centres and of relevant UNESCO Chairs and other Higher Education and Research Institutions
Data: 19-20 desembre de 2010
Lloc: Manama, Regne de Bahrain
Participació de Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
Introduction
This meeting was held following Resolution 17 GA 9, adopted by the General Assembly of States Parties to the World Heritage Convention at its 17th session
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(UNESCO, 2009), which “request[ed] the World Heritage Centre to convene in
2010 through extra budgetary funding a meeting of the existing UNESCO Category 2 Centres active on World Heritage issues together with representatives
of relevant UNITWIN networks, UNESCO Chairs and other regional and national research centres at the regional and national levels and graduate programmes in order to facilitate their activities and to strengthen

their regional

relevance” (Resolution 17 GA 9).

The meeting was also held on the basis of Decision 34 COM 9C, adopted by
the World Heritage Committee at its 34th session (Brasilia, 2010), which welcome[d] the offer by the Kingdom of Bahrain to host a meeting of the Category
2 Centres in December 2011” (Decision 34 COM 9C).
Program:
Sunday 19 December 2010
9.30 Welcome address, by the representatives of the Ministry of Culture of the
Kingdom of Bahrain and of UNESCO
Round introduction of the participants
Outline of the meeting and background context, by Dr Lodovico Folin Calabi
(UNESCO)
Outline of the Capacity Building Strategy, by Joe King (ICCROM)
10.30 – 11.00 Roundtable discussion
11.00 – 11.30 break
11.30 Mapping and role of the main actors involved current activities
(facilitator: Tim Badman, IUCN)
1. Objectives and priority outcomes
2. Current status of programme
3. Future planned activities
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13.00 – 14.50 lunch break
14.50 – 15.00 Introduction to working groups
15.00 – 16.20 Parallel working groups on Cooperation and Networking
working group A: existing and potential Category 2 Centres
working group B: UNESCO Chairs and other Training and Research institutions
16.20 – 16.40 break
16.40 – 17.00 Report by the working groups
17.00 – 18.00 Potential joint work themes
Monday 20 December 2010
9.30 – 11.00 Roles and responsibilities in the implementation of the Capacity
Building Strategy (Facilitators: Tim Badman, IUCN and Joe King, ICCROM)
11.00 – 11.30 break
11.30 – 13.00 UNESCO Strategy for development of category 2 centres,
UNESCO Chairs and other networks and partnerships related to World Heritage
13.00 – 15.00 lunch break
15.00 – 16.00 Action plan
A. short term
B. mid term
C. long term
16.00 – 16.45 Monitoring and reporting mechanisms to UNESCO and World
Heritage Committee within Capacity Building Strategy
16.45 – 17.15 break
17.15 – 18.00 Outcomes and recommendations

I Coloquio Internacional sobre Globalización y Patrimonio. El impacto de
la Globalización en los Centros Históricos.
Lloc: Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament
AECID, Centre de Formació, Cartagena de Indias, Colòmbia
Data: 16 i 17 de setembre de 2010
Organitza: Pontifícia Universitat Javeriana, Facultat d’Arquitectura i Disseny
Col·labora: Institut Carlos Arbeláez Camacho per a la Conservació del Patrimoni
En el context de l’actual procés de globalització neoliberal que estem vivint un
dels aspectes que més incideix en l’àmplia noció d’ordre urbà és el que té a
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veure amb la manera com hi incideix la mercantilització del sòl i, per aquesta via,
del que sobre aquest es troba suportat, la qual cosa suposa la conversió gradual
del valor d’ús en valor de canvi. Aquest fenomen, que si bé no és exclusiu de la
globalització neoliberal sinó de les mateixes transformacions econòmiques dels
llocs en els quals s’inscriuen els assentaments humans en funció de les seues
vocacions i tendències, afecta en tot cas la qualitat de les relacions entre individus, grups humans i espai habitat.
L’objectiu és portar a cap una anàlisi crítica sobre la manera com la globalització, en els seus diferents aspectes i dimensions, impacta en els centres històrics patrimonials de les ciutats del món llatí; això per tal de constituir una xarxa
iberoamericana sobre GLOBALITZACIÓ I PATRIMONI CULTURAL que, conformada per investigadors de la més alta qualificació, aporte alternatives i reflexions sobre el maneig i cura dels centres històrics, a més de constituir un grup
d’investigació base capaç d’avaluar i/o concebre projectes, programes i accions
pertinents en la matèria.

VI Fòrum Internacional “El mar i els camins de la Pau”
Data: del 18 al 20 de juny de 2010
Lloc: Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna
Organitza: Centre UNESCO de València
Col·laboren: Comissió Nacional Espanyola de Cooperació amb la UNESCO
Participació Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
Del 18 al 20 de juny se celebrà a València, junt amb la Multaqa de les Tres Cultures, el Fòrum Internacional Mediterrani sobre “El Mar i els camins de la Pau”.
L’objectiu era fomentar el desenvolupament i cooperació entre tots els ports i
ciutats portuàries per a potenciar i donar a conèixer a la societat civil la importància dels ports del segle XXI, ja que seran part fonamental per a sostenibilitat,
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la cooperació empresarial, el desenvolupament cultural i la solidaritat internacional camins per a la pau.

Maig musical 2010
Lloc: Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries González Martí, València
Dates: del 15 al 18 de maig de 2010
Organitza: Amics del Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries González Martí
Col·labora: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
Des de l’any 2000, les tres institucions, Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni, Amics del Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries González Martí
i el Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries González Martí del Ministeri de Cultura, col·laboren conjuntament en activitats culturals i didàctiques en
el Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries González Martí, en l’àmbit
local, i també en projectes nacionals i internacionals relacionats amb els joves i
l’educació i posada en ús del patrimoni cultural.
Les activitats relacionades amb la música són un dels nostres referents més
emblemàtics, en què estudiants internacionals vinculats a la Universitat Politècnica de València han col·laborat assíduament des de l’any 2000.

Presentació nacional de la Fundació Centre Internacional per a la Conservació del Patrimoni CICOP
Lloc: Palau de Carles V, La Alhambra, Granada
Dates: del 14 al 16 d’abril de 2010
Organitza: Centre Internacional per a la Conservació del Patrimoni (CICOP –
ESPANYA)
Col·labora: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
La Fundació Centre Internacional per a la Conservació del Patrimoni [CICOP] és
una fundació privada, cultural i sense ànim de lucre que, des de la solidaritat i
cooperació internacional al desenvolupament, s’ordena entorn de la protecció,
conservació, restauració, gestió, promoció i acreixement del patrimoni cultural
moble, immoble i intangible dels pobles, així com a l’estudi, investigació, inter-
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canvi, formació i promoció dels mètodes, tècniques, modes, procediments, materials i protocols emprats en la restauració, rehabilitació, gestió i consolidació
del patrimoni cultural i de la seua posada en ús i gaudi.
Amb seu central a La Laguna, a la Casa de los Capitanes (Casa Alvarado Bracamonte, s. XVIl), i sota el Protectorat del Ministeri de Cultura, la Fundació desenvolupa les seues activitats principalment en el territori espanyol amb una
especial incidència a l’arxipèlag canari, on s’ubica la seu general d’aquesta organització.

La Fundació té la inequívoca vocació d’exercir la seua influència i activitats en
els àmbits internacionals en què l’associació no governamental Centre Internacional per a la Conservació del Patrimoni-CICOP ha desenvolupat les seues activitats, i fins i tot els ha multiplicat mitjançant la creació de delegacions
internacionals.

V Congreso Internacional de Patrimonio e Historia de la Ingeniería
Data: del 14 al 16 d’abril de 2010
Lloc: Universitat de Las Palmas de Gran Canaria
Organitza: CICOP, EU Politècnica de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria
Col·laboren: Universitat de Las Palmas de Gran Canaria, Col·legi d’Enginyers
Tècnics Industrials de Las Palmas de Gran Canaria, Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques d’Espanya, TICCIH i Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
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La celebració d’aquest quart CIPHI pretén consolidar el fòrum de coneixement
i intercanvi d’experiències en àrees tan importants com són la conservació, rehabilitació i restauració del patrimoni de l’enginyeria tant a Europa com a Amèrica. D’altra banda, la difusió de la història de l’enginyeria, i la posada en
actualitat d’enginyers cap al gran públic, els treballs dels quals han suposat verdaderes fites en l’avenç de l’enginyeria. Aquest IV congrés estarà dedicat a l’insigne enginyer Sr. Juan de León y Castillo. Es fa èmfasi especial en el patrimoni
de l’enginyeria de Gran Canaria.
Objectius
Durant el desenvolupament del congrés ens hem plantejat un doble objectiu:
d’una banda, oferir als professionals, amb responsabilitats en distintes àrees
d’intervenció en el patrimoni, a professors, estudiants i agents qualificats, una
eina més de formació alhora que oferim l’oportunitat de participar en la revisió
de coneixements, experiències i tecnologies que s’apliquen en el camp de la intervenció del patrimoni de l’enginyeria. Així mateix, creiem que el coneixement
i la divulgació de la història i l’evolució de l’enginyeria, amb el suport imprescindible dels museus, i els centres educatius, no solament universitaris, és una necessitat per a la nostra societat.

5ª Conferencia Ibérica de Sistemas e Tecnologías de la Información, CISTI
2010
Lloc: Santiago de Compostel·la
Dates: del 16 al 19 de juny de 2010
Organitza: Associação Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação
Participa: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
Els temes tractats foren: Models Organitzatius i Sistemes d’Informació; Gestió
de Coneixement i Sistemes de Suport a la Decisió; Sistemes, Arquitectures, Aplicacions i Eines de Maquinari; Xarxes de Computadors, Mobilitat i Sistemes
Ubics; Informàtica Centrada en Usuari; Informàtica en la Salut i Tecnologia de
la Informació en l’Educació.
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Proyecto Benedetti. Programa Internacional de Educación en el Patrimonio
– Diseño y desarrollo curricular
Llocs de l’acció: Bolívia (La Paz), Colòmbia (Bogotà), Cuba (l’Havana), Mèxic
(Guadalajara), Perú (Piura, Lima), Perú (Ricardo de Palma), Uruguay (Montevideo), Espanya (Alacant), Itàlia (Milà)
Dates: 2010-2012
Organitza: Universitat d’Alacant
Col·labora: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
El Projecte BENEDETTI té com a objectiu general fomentar estratègies educatives, tant en l’àmbit universitari com en el preuniversitari, com a motor dinamitzador del procés de desenvolupament social a través del coneixement i la
posada en valor del patrimoni urbà i cultural de la regió. Les ciutats històriques
són, sens dubte, els béns culturals més complexos i emblemàtics del patrimoni
històric d’una regió. És índex de la riquesa cultural d’un país o regió la sensibilitat i identitat d’un poble amb el seu patrimoni històric (urbà, arquitectònic, cultural), les quals es pot mesurar pel grau de pervivència o conservació amb les
que les ciutats històriques es mantenen. Aconseguir que la comunitat participe
en el procés de valoració i rescat del patrimoni històric en un context municipal,
és una de les claus del desenvolupament local d’una regió. La dimensió de l’educació popular esdevé aleshores una eina essencial en la gestió del patrimoni.
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IV Congreso Internacional Patrimonio Cultural y Cooperación al Desarrollo
Lloc: Fundació de les Tres Cultures, pavelló Hassan II, Isla de la Cartuja, Sevilla
Dates: del 16 al 18 de juny de 2010
Organitza: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico; AECID; Fundació La Llum
de les Imatges; Institut i Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica
de València; Centre de Cooperació al Desenvolupament de la Universitat Politècnica València; Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni Universitat Politècnica València; Departament d’Història de l’Art, Universitat de València; Escola
Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat Politècnica de Madrid; Fundació de les Tres Cultures.
El IV Congrés Internacional de Patrimoni Cultural i Cooperació al Desenvolupament organitzat, entre altres, per l’Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
(Conselleria de Cultura), amb la conferència inaugural a càrrec del filòsof i pensador francès Sami Naïr. Una cita ineludible per a tots els agents que assumeixen el potencial del patrimoni cultural com a element generador de
desenvolupament durador i sostenible.
La trobada, de caràcter bianual, se celebra els dies 16, 17 i 18 de juny a la seu
de Fundació Tres Cultures de Sevilla i pretén propiciar un intercanvi d’experiències, criteris i idees sobre la cooperació al desenvolupament no solament
en els àmbits ja tradicionals, sinó incorporant noves àrees relacionades amb el
paisatge cultural, els itineraris culturals, el patrimoni immaterial o l’arquitectura
contemporània, en relació amb la mateixa evolució del concepte de patrimoni.
L’aparició de noves categories patrimonials influeix en els mateixos objectius de
desenvolupament, que han d’estar basats, més que mai, en un adequat equilibri entre les necessitats socials, l’economia, el medi ambient i el reconeixement
de la identitat i la diversitat cultural.
Durant els últims anys s’ha produït una acumulació d’experiències sobre aquesta
matèria, de les quals és imprescindible extraure conclusions que faciliten la comprensió d’alguns fenòmens i servisquen per a orientar futures intervencions. Així,
un dels objectius fonamentals de la trobada és promoure una interacció més gran
entre els gestors del patrimoni cultural i els responsables d’altres polítiques de
desenvolupament territorial, especialment en països en vies de desenvolupament,
i apostar per la incorporació de noves experiències provinents d’Àfrica i Àsia.
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Suport Institucional per a la Rehabilitació d’una Casa Senyorial a Sagunt
Lloc: Sagunt, València
Dates: 2010
Organitza: vnbarquitectos
Responsable del projecte: Vicente Peris Palanca, Natalia Peris Dúo, Blanca
Peris Dúo
Col·labora: Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni
L’edificació es considera d’enorme interès en trobar-se localitzada en la trama
urbana medieval del municipi de Sagunt on l’existència de cases senyorials
marca les característiques constructives i tipològiques de la zona. Segons estudis, la casa es correspon amb la Casa Senyorial d’En Pau”. Si bé són importants en aquestes edificacions, que daten dels segles XIV-XV, les
modificacions successives, les intervencions gòtiques es poden observar en
la proliferació d’arcs que componen l’estructura actual de la casa, la majoria
llocs en valor com a conseqüència de la intervenció en l’edificació a causa del
mal estat dels revestiments.
L’actuació a realitzar es caracteritza precisament per la posada en valor dels
elements constructius que conferiren a aquestes edificacions el caràcter identificatiu d’una època com poden ser els grans murs de càrrega de carreus o els
arcs, així com la mateixa distribució de l’immoble. Tots aquests elements a rehabilitar, de caràcter civil, denoten el valor històric i tipològic de l’immoble.
Es pretén reparar, rehabilitar i consolidar l’edificació composta de planta baixa,
planta pis i andana diàfana. Les obres estaran, per tant, destinades a la rehabi-
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litació dels elements integrants de la construcció que posen en valor l’objecte arquitectònic que constitueix l’edifici en els seues parts i tipològicament en conjunt.
L’estat actual de l’edificació manifesta la necessitat d’una intervenció; el forjat
que cobreix la planta baixa de l’edifici està parcialment derruït amb el risc consegüent de ruïna que determinaria la pèrdua irreversible d’algun element constructiu de valor històric; s’hauria de reforçar l’estructura horitzontal de la resta de
forjats i la volta de l’escala, ja que és inexistent en alguns dels trams. Seria
també necessari que la coberta fóra substituïda per a protegir l’estructura de l’edifici, i reproduir-ne la disposició per a marcar clarament l’ús diàfan de l’espai andanat. Les parets de l’edifici requereixen un tractament per tal de protegir
globalment el conjunt de l’edifici; així mateix, és necessari eliminar els revestiments actuals de l’interior per a posar en valor els elements constructius d’importància històrica i donar-hi un acabat final. El fustam seria reproduït per un
amb idèntic caràcter tradicional, amb fusta preparada per a suportar les condicions climatològiques.

Congrés Internacional “Rehabilitació i Sostenibilitat. El Futur és possible”.
Reflexions sobre patrimoni i tecnologia, en l’horitzó de la sostenibilitat
Lloc: Palau de Congressos de Barcelona
Dates: del 4 al 6 d’octubre de 2010
Organitza: BASF the chemical company, Comsa Ente, Rock Wool, Thermochip,
Technal, Sto, Somfy
Participa: Francisco Gómez Lopera (UPV), Isabel Tort Ausina; Montserrat Martínez Valenzuela (Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni)
En el present treball es pretén analitzar com s’ha evolucionat fins als criteris actuals, en la intervenció del patrimoni arquitectònic i els centres històrics. Al concepte actual d’intervenció, almenys en un terreny teòric, s’ha pogut arribar per
dos camins: la legislació (caràcter local), les cartes i recomanacions (caràcter internacional); ambdós camins arriben a un mateix criteri: la conservació del patrimoni arquitectònic és un dels objectius principals de la política econòmica i de
la planificació urbanística.
D’altra banda, existeix un ampli consens en què la millor intervenció és la conservació, que dóna vida al patrimoni o als centres històrics; això en ambdós recorreguts, no pot suggerir una altra cosa que la necessària habitabilitat. Aquest
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últim criteri, potenciat per la qualitat de vida que, en el món occidental, ens hem
imposat; ha sigut recentment puntualitzat per la Llei de l’Edificació i seu reglament; el Codi Tècnic de l’Edificació. El que volem reflexionar en aquestes línies
és si resulta possible compatibilitzar aquestes exigències d’habitabilitat amb la
consideració que, des d’un ordre profund, podríem dir-ne filosòfic, es venia aplicant al patrimoni artístic. I això sense perdre de vista que tant la norma com la
filosofia presenta, com a punto de mira, el mateix horitzó; la sostenibilitat.

Exposició “El Portal y las Torres de Quart de Valencia”
Lloc: Real Academia de Cultura Valenciana
Dates: del 9 de març al 30 d’abril de 2010
Comissaris de l’exposició: Manuel Jesús Ramírez Blanco, Francisco García García; Javier Benlloch Marco
Autors: Isabel Tort Ausina; Monsterrat Martínez Valenzuela; José Ferrandis Montesinos
Col·labora: Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni
L’exposició mostra el resultat de l’estudi previ sobre la història i la patologia del
monument que es realitzà després de l’encàrrec de l’Ajuntament de València de
restaurar les Torres de Quart.

Jornada didàctica sobre expressió gràfica en arquitectura, enginyeria i belles arts
Lloc: Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni, Universitat Politècnica de València
Dates: 11 de novembre de 2010
Organitza: Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni
Col·labora: ETSEE, ETSA i Facultat de BA
Mitjançant la visita a les instal·lacions de FUUP es planteja conèixer les distintes activitats i projectes portats a cap des d’aquesta àrea, en especial tots aquells
que involucren directament l’alumnat universitari.
Per mitjà de la visita a tres centres de la UPV (ETSEE, ETSA i Facultat de BA),
es planteja donar a conèixer a l’alumnat visitant les diferents assignatures de
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l’àmbit de l’expressió gràfica de manera que l’alumnat puga tenir una visió més
àmplia del camp del dibuix, vist des de les diferents perspectives de l’enginyeria, l’arquitectura i les belles arts.

Congrés Internacional Art, Mestres i Museus
Lloc: Escola d’Art Superior de Disseny de València, Espanya
Dates: 2-4 de desembre de 2010
Organitza: Universitat de València
Col·labora Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni
El Congrés Internacional Art, Mestres i Museus es planteja com una reunió de
responsables especialistes en educació artística i educació en museus de diferents països, per a abordar les temàtiques que afecten els col·lectius de docents
de centres educatius i de responsables de gabinets didàctics de museus. Aquest
congrés pretén consolidar els treballs realitzats per la Universitat de València
en els últims anys. Està previst que hi participen investigadors universitaris, responsables de museus, docents de tots els nivells educatius, i totes aquelles persones que tant des de la perspectiva educativa com des de l’àmbit dels museus
podrien estar interessades a analitzar la situació actual, revisar què s’ha fet fins
ara i, sobretot, gestionar propostes de futur.
L’èxit d’anteriors convocatòries organitzades per l’Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives, junt amb el Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal, avala aquest nou projecte, en què participa
l’ESAD (Escola d’Art i Superior de Disseny). Congressos internacionals com ara
Els Valors de l’Art en l’Educació (l’any 2000), o el de Museus i Educació Artística (el 2005), així com els seminaris d’investigació (en les edicions de 1997,
2002 i 2008), han repercutit de manera important, en convertir la Universitat de
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València en un referent internacional de la reflexió sobre aquestes temàtiques.
Les successives cerques han suposat una sèrie de publicacions (com ara els llibres La Mirada Inquieta, Espacios Estimulantes, Mentes Sensibles, Museo Tipográfico Urbano i Maestros y Museos, tots aquests publicats per PUV).
També impulsa la present iniciativa la commemoració d’una dècada del Diploma en
Educació Artística i Gestió de Museus, un postgrau que s’imparteix des de fa deu edicions consecutives, i que es pot convertir en una opció de caràcter internacional.

Projecte La Blanca
Lloc: La Blanca, Guatemala
Dates: del 6 d’octubre al 31 de desembre de 2010
Organitza: Universitat de València i Universitat Politècnica de València
Responsable del projecte: Gaspar Muñoz Cosme
Col·labora: Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni
Les ruïnes de La Blanca s’estenen al vessant d’un pujol que marca el límit nordest de la conca del riu Mopán, concretament a la vora del camí de terrasses que
enllaça amb la carretera de Flores a Melchor de Mencos a l’altura de La Pólvora,
i a uns 3 km de distància de la població de La Blanca. El lloc, que degué de ser
un important centre dependent de la ciutat maia d’Ucanal, o potser de Yaxhá o
Naranjo, disposa d’un important grup de palaus de majestuosa arquitectura, organitzats entorn d’un pati central i que forma una acròpoli.
En termes generals, i arran de l’estudi previ portat a cap in situ, es pot inferir
que La Blanca va ser un assentament de jerarquia suburbana, integrat per tres
grups principals. El sector conegut com l’acròpoli o quadrangle (sector est) comprèn un conjunt d’edificis singulars, dotat d’un gran pati interior envoltat de murs
cecs en tres dels costats i, en el quart, un palau que té les estances cap a l’interior del pati i que se situa tancant el flanc oriental. Les murs són de mida gran
i foren fabricats amb un enorme carreuat de pedra calcària, i la forma i mida de
les voltes que es poden apreciar denoten una arquitectura de gran qualitat. A l’interior de les cambres ja investigats del sector meridional i occidental s’han trobat grafits tant prehispànics com colonials.
El Projecte La Blanca està dirigit per Cristina Vidal Lorenzo, doctora en arqueologia americana i professora titular de la Universitat de València, i Gaspar Muñoz
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Cosme, doctor arquitecte i professor titular del Departament de Composició Arquitectònica de la Universitat Politècnica de València. L’equip de treball inclou diferents professors d’ambdues universitats i de la Universitat San Carlos de
Guatemala, així com la participació d’alumnes de doctorat, postgrau o últims
anys del grau per a participar en les activitats d’investigació i restauració del patrimoni cultural i així formar-s’hi. Els estudiants involucrats en el projecte obtenen una formació pràctica d’indubtable interès científic i una possibilitat de
desenvolupar les seues investigacions en un àmbit de gran valor patrimonial
com és l’àrea maia, per tal que realitzen tesis de llicenciatura i de doctorat en
l’àmbit de l’arqueologia, restauració i arquitectura.
El Projecte La Blanca començà l’any 2004 per la qual cosa aquesta serà la setena campanya de treballs, des de les primeres actuacions s’ha tingut el suport
de diverses institucions i, entre aquestes, el Fòrum UNESCO, que ha contribuït
en quasi totes les campanyes a facilitar la realització de pràctiques d’alumnes
de la UPV mitjançant el finançament dels trasllats. Fruits d’aquests treballs i investigacions són quatre publicacions realitzades en els anys 2005, 2006, 2007
i 2009 en què es ressenyen els treballs realitzats i en què sempre s’ha inclòs al
Fòrum UNESCO com a institució patrocinadora del projecte.

Projecte “Los procesos de construcción patrimonial en los siglos XX y
XXI: discursos, conflictos y prácticas hegemónicas a través del análisis
de normativas e instituciones”
Lloc: València
Dates: 2010-2013
Organitza: Institut de Restauració del Patrimoni
Responsable del projecte: Virginia Santamarina Campos
Col·labora: Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni
El projecte es va presentar al Programa Nacional de Proyectos de Investigación
Fundamental del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 i es planteja per a una durada de tres anys.
El grup investigador està constituït en l’àmbit nacional per investigadors de l’IRPUPV, de la Universitat de València i de la Universitat de Sevilla. En l’àmbit internacional participaran investigadors mexicans de la Benemèrita Universitat
Autònoma de Puebla (BUAP), del Centre d’Investigacions en Òptica A.C. (CIO),
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del Centre d’Investigacions en Òptica A.C. (CIO), del Col·legi de Michoacán
(COLMICH), de l’Escola de Conservació i Restauració d’Occident (ECRO), de
l’Escola de Conservació i Restauració d’Occident (ECRO), de l’Escola de Conservació i Restauració d’Occident (ECRO), de l’Escola de Conservació i Restauració d’Occident (ECRO), de l’Institut Tecnològic i d’Estudis Superiors de
Monterrey (ITESM), de la Universitat Autònoma de Mèxic (UNAM) i de la Universitat Autònoma de San Luis Potosí (UASLP).
Aquest projecte pretén abordar una anàlisi interdisciplinària dels processos culturals en els segles XX i XXI a través de les diverses legislacions, institucions,
pràctiques i discursos, mitjançant un triple procés teleològic que subsumirà els
àmbits artístic, antropològic i legal.
S’aprofundirà en el règim juridicopúblic: la normativització de conceptes i la necessària intervenció del Dret: règim de tutela, intervenció administrativa i fiscalització judicial de l’activitat restauradora, i al seu torn s’aprofundirà en el marc
social des d’una perspectiva antropològica: l’estudi del patrimoni cultural com
un camp de disputa (sobre béns simbòlics i materials) i un espai de poder (construcció d’hegemonies). Aquesta nova mirada hauria de conduir a la necessitat
d’intervenir des del marc dels ‘plans de maneig de lloc‘, en què es fa necessari
disposar de diferents perspectives per a aconseguir una fructífera implementació del treball de camp a desenvolupar.
Tot això vinculat a l’experiència de Mèxic, com a país estratègic en normativa i
desenvolupament de protecció de patrimoni cultural i antropologia. En aquest
sentit, Mèxic i la seua estructura administrativa relacionada amb la protecció del
patrimoni cultural a través de la implantació dels plans de maneig és d’obligada
referència en aquest camp.

Seminari sobre arquitectura de terra de Xarq al-Àndalus a l’Alt Atles marroquí: dos continents i una cultura
Lloc: Aula Magna ETSAV
Dates: del 22 al24 d’abril de 2010
Organitza: ETSAV – Màster Conservació Patrimoni Arquitectònic
Responsable del projecte: Pablo Rodríguez Navarro
Col·labora: Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni, ETSEE, Diputació de València, Ajuntament de València

244 RELACIONS INTERNACIONALS

El seminari aprofundeix en l’arquitectura construïda fonamentalment a base
de terra, i concretament en les obres realitzades per la cultura musulmana en
terres valencianes durant l’edat mitjana. L’estudi es complementa amb el coneixement d’una arquitectura realitzada amb tècniques molt semblants, per
una cultura rural coincident, no en el temps, i que ens pot aportar importants
dades per a la conservació del nostre patrimoni. Ens estem referint a l’arquitectura de l’Alt Atles marroquí. En aquest sentit trobarem una confrontació
entre edificacions mortes i vives, recuperades per a mantenir la nostra memòria enfront de recuperades per a millorar les condiciones de vida dels seus
pobladors, recuperades per a un nou ús enfront de recuperades per a continuar existint.
S’estudiaran intervencions portades a cap en l’un i l’altre continent, i se n’analitzaran els distints condicionants i, sobretot, les tècniques constructives per a la
restauració d’aquesta particular arquitectura. Ponents que han estat a càrrec
d’intervencions concretes ens explicaran el procés seguit, des de la problemàtica funcional, fins a la de posada en obra, i es pot constatar diferències i similituds. Finalment, visitarem una construcció en estat de ruïna, i comprovar quin
és l’estat tipus de partida d’aquestes intervencions, per a tot seguit visitar dues
intervencions que ja han finalitzat el procés de recuperació.
OBJECTIUS: Descobrir l’arquitectura de terra musulmana de Xarq al-Àndalus,
amb els seus condicionants socials, econòmics i polítics que es donaren en l’època de la construcció. Analitzar les tècniques constructives d’execució d’aquesta arquitectura, així com els criteris i les tècniques que s’estan utilitzant per
a la restauració. Conèixer l’arquitectura de terra del sud del Marroc i les seues
provades tècniques d’execució i restauració, amb l’objecte de contrastar i, així,
avançar en la recuperació del nostre patrimoni arquitectònic.

World Universities Congress
Lloc: Çanakkale, Turquia
Dates: 20 - 24 d’octubre de 2010
Organitza: International Association of Universities (IAU) i Çanakkale Onsekiz
Mart University
http://www.comu.edu.tr/unicongress2010/
Participació del Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni
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In October 2010, Çanakkale Onsekiz Mart University will be organising a World
Universities Congress on the theme: “What should be the new aims and responsibilities of universities within the framework of global issues?”
The main responsibilities of universities around the world have traditionally been
to offer education and training leading to a profession, to conduct scientific research, and to provide other services to the community. However, in a world
where global issues are increasingly impacting on daily life, universities today
have a duty to assume more responsibility in a wider field.
The trend towards globalisation, resulting from factors such as efforts to integrate national economies, an increase in international and intercultural relations,
and the disappearance of national borders in the sphere of communications, has
brought with it a number of problems. It is therefore necessary for topics such as
those listed below to be discussed at university level. Universities need to redefine their aims and responsibilities and to make and share suggestions for
lasting solutions on international platforms. In addition to the three traditional
tasks mentioned above, universities need to define their duties and objectives
with regard to the following topics:
Understanding and preventing global climate change
Preventing global terrorism
Eradicating global poverty
Solving the problems of global migration
Eradicating inequalities in income distribution
Eradicating injustice in health services
Eradicating inequality in educational opportunities
Proposing solutions to environmental pollution
Preventing regional conflicts
Securing world peace
Protecting cultural heritage
Developing lasting solutions to rapid population growth
Expanding the role of non-governmental organisations in local and international developments
These issues, which threaten the whole of mankind, cannot be solved only by international or transnational organizations, such as the United Nations, European
Union, UNESCO, OECD and G8, or by governments alone. Universities can
make a significant contribution by participating in the debate. In order to assist
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in resolving these issues, universities need first of all to include relevant goals in
their strategic planning, to create research and training centres, and to rethink
their teaching programmes. Universities will have the opportunity to determine
what can be done during sessions at the Congress.
Çanakkale Onsekiz Mart University intends to bring together universities and
other closely associated institutions, researchers and intellectuals, and to provide
a wide-ranging forum to discuss the above-mentioned and similar global issues
threatening our planet and the new tasks and roles of universities in the process
of seeking solutions. We therefore look forward to hearing your views and suggestions with regard to the goals and themes of the World Universities Congress
which Çanakkale Onsekiz Mart University will host from 20th - 24th October 2010
and we would most value your participation in the Congress.

Intervenció de la pintura mural “Alegoría al trabajo” de Felipe Seade com
a vehicle i model d’activació patrimonial sostenible del lloc Colonia del Sacramento, Uruguai
Data: 2010-2011
Lloc: Colonia de Sacramento, Uruguai
Finançat per AECID, Ministeri d’AE, Espanya
Organitza: Universitat Politècnica de València
Col·labora Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni, Universitat Politècnica de
València
L’objectiu és, d’una banda, emprar Colonia del Sacramento com a punt estratègic a l’Uruguai, per a elaborar un programa de maneig model, extrapolable a
uns altres llocs o obres patrimonials del país, l’objectiu del qual siga el desenvolupament sostenible, i involucrar nous elements de treball i serveis, i utilitzar
com a instrument d’activació la intervenció de la pintura mural Alegoría al trabajo
de Felipe Seade.
De l’altra, posar en marxa un programa de cooperació internacional en l’àmbit
universitari, mitjançant la participació de professors, becaris i estudiants espanyols, uruguaians i mexicans en les activitats de sensibilització, formació i investigació.
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7.3.7. Biblioteca, hemeroteca i arxiu d’investigació
Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni (FUUP) disposa d’un fons de documents especialitzats en patrimoni, tant en format imprès com en format electrònic, que per les seues característiques i especialització són molt difícils d’obtenir
en qualsevol altra biblioteca, hemeroteca o centre de documentació.
Aquest fons es classifica, segons l’origen i les característiques dels documents, en:

·

Fons de biblioteca, que inclou, principalment, monografies, manuals, catàlegs culturals i publicacions de congressos, seminaris i jornades realitzats
tant nacionalment com internacionalment.
Respecte a aquest fons, cal fer un esment especial a la donació de publicacions sobre disciplines relacionades amb el patrimoni cultural realitzada per
la professora de la Universitat Politècnica de València, María José Viñals
Blasco, i que s’incorporaran pròximament al catàleg de la biblioteca.

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

· Fons d’hemeroteca, que inclou publicacions periòdiques especialitzades en
patrimoni mundial.

7.4. CENTRE DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
El Centre de Cooperació al Desenvolupament és l’àrea 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 en la universitat a través de la docència, la investigació i l’extensió universitària, i promoure el compromís solidari de la
Universitat amb l’última finalitat d’assolir un desenvolupament humà sostenible.
Podem dividir les activitats desenvolupades en quatre eixos d’acció.

7.4.1. Suport a la investigació i a la formació especialitzada en desenvolupament i cooperació internacional
· Instruments per a informació de la comunitat universitària, grups de treball,
ONGD, entitats i investigadors interessats a millorar les pràctiques de desenvolupament i cooperació internacional:
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·

Fons Documental: Biblioteca en Tecnologies per al Desenvolupament
Humà, Estudis en Desenvolupament i Cooperació Internacional, amb
més de 1300 llibres. Servei de préstec i consulta.

· Base de dades de personal investigador de la UPV que treballa en desenvolupament i cooperació internacional.

· Programa ADSIDEO - Cooperació
Es posa en marxa el programa pilot ADSIDEO-Cooperació de suport a la investigació, que impulsa la investigació en desenvolupament i cooperació internacional. L’objectiu d’aquest programa és facilitar i fomentar el
desenvolupament d’I+D+i que es porten a cap a la UPV en l’àmbit dels estudis sobre el desenvolupament, la cooperació internacional i l’aplicació de la
tecnologia per al desenvolupament humà, com a compromís de la UPV amb
els objectius de desenvolupament del mil·lenni de les Nacions Unides i la lluita
contra la pobresa.

· Suport al Màster de Polítiques i Processos de Desenvolupament, coordinat pel
Grup d’Estudis de Desenvolupament, Cooperació i Ètica del Departament de
Projectes d’Enginyeria.

·

Suport a la Jornada sobre l’Enfocament Basat en Drets Humans en la Cooperació per al Desenvolupament i l’Acció Social: 14, 15 i 16 d’abril de
2010. Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials. L’objectiu va ser
promoure, protegir i fer efectius els drets humans en l’àmbit de la cooperació.

·

Suport al IV Congrés Internacional de Patrimoni i Cooperació al Desenvolupament. Realitzat els dies 16, 17 i 18 de juny de 2010 a la seu de la Fundació de les Tres Cultures a Sevilla (Espanya).

7.4.2. Educació per al desenvolupament (EpD) i sensibilització
· Programa MERIDIES-Cooperació. L’alumnat de la UPV hi ha realitzat pràctiques i el seu PFC durant diversos mesos en ONGD del Sud i organismes internacionals vinculats al sistema de Nacions Unides i altres agents de
cooperació al desenvolupament.
El programa va permetre realitzar pràctiques i PFC a 13 alumnes en diferents
països del Sud, com ara el Perú, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana, l’Equador, El Salvador i Cuba.

· Programa de pràctiques en entitats socials. Coordinat des del CCD en col·laboració amb el Departament de Projectes d’Enginyeria i el Departament d’Enginyeria de la Construcció i Projectes d’Enginyeria Civil. Hi participaren
estudiants de les assignatures de lliure elecció de cooperació al desenvolupament. Un total de 15 alumnes de 5 assignatures realitzaren pràctiques en
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sis entitats (Enginyeria Sense Fronteres, Hedra, Cooperació Social Universitària, Xaloc, Bantaba i Taleia).

·

Curs Acercándonos al Sur. L’objectiu és la formació inicial per a la trobada
Sud-Nord. Es va impartir del 17 d’octubre al 13 de desembre de 2009 en
col·laboració amb CeiMigra-Centro Arrupe i diverses associacions de València.

· Programa de Formació del Voluntariat Universitari 2010. El programa de formació es va dividir en tres cursos:

· Voluntariat en educació, el 18 i 19 de febrer de 2010 (49 matriculats)
· Idees per al canvi local, el 22 i 23 d’abril de 2010 (34 matriculats)
· Incidència i sensibilització per a la transformació social, entre el 3 i l’11
de maig de 2010 (35 matriculats).
La participació total en els tres cursos va ser de 118 persones.

Imatge de treball per grups en un dels cursos realitzats

· Trobada de projectes i pràctiques de cooperació al desenvolupament 2010. La
trobada es va portar a cap als campus de Vera, Gandia i Alcoi els dies 20, 22
i 29 d’abril de 2010, respectivament. Hi participaren alumnes que realitzaren
pràctiques o PFC en països del Sud, professorat i diversos organismes de
cooperació. En la trobada hi va haver conferències, taules redones, exposicions i presentacions orals en format pòster.
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Exposició dels treballs. Campus de Gandia

· Trobada amb Cáritas - El Salvador: Realitzada el 29 de juny entre investigadors de la UPV amb l’objectiu d’obrir línies de treball amb agricultors salvadorenys.

· Exposicions realitzades per ONGD amb el suport del CCD
· La Mujer Ixil de Guatemala, hacedora de sueños: (ONGD Paz y Desarrollo), realitzada del 23 al 30 d’abril a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica

· Exposició dels mòduls d’allotjament progressiu per a habitatges a Haití.
Creu Roja, 14 de maig de 2010.
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7.4.3. Foment de la participació social i el voluntariat
· Voluntariat de Nacions Unides. La UPV participa en el programa Red de Voluntarios Universitarios de Naciones Unidas ante los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM). Durant el curso 2009-2010, tres estudiants de la UPV realitzaren pràctiques com a voluntaris en oficines de les Nacions Unides del
Brasil i les Filipines.

· Suport a organitzacions socials de la UPV. El CCD presta suport a la Xarxa
d’Organitzacions de la UPV, formada per diverses associacions de la Universitat.

· Beques Xarxa Vives d’Universitats. Participació de 3 estudiants als camps de
treball a Algèria impulsats per la Xarxa Vives d’Universitats en el marc del projecte de cooperació Algèria Universitats.

7.4.4. Suport a projectes de desenvolupament
· Programa de Cooperació 2010
La finalitat d’aquesta convocatòria és fomentar la participació dels membres
de la Universitat Politècnica de València en programes i projectes de cooperació al desenvolupament l’objectiu dels quals siga 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. El programa disposa de tres modalitats:

· Modalitat 1. Participació de PAS i PDI en programes i projectes de cooperació al desenvolupament, en què es finançaren 10 projectes.

· Modalitat 2. Ajudes per a participar alumnes en programes i projectes de
cooperació al desenvolupament. En aquesta modalitat se seleccionaren 11 alumnes per a desenvolupar projectes de cooperació en països
com ara l’Uruguai, l’Argentina, Guatemala, Mali, etc.

· Modalitat 3. Activitats de sensibilització, educació per al desenvolupament i participació social, en què es van seleccionar 10 beneficiaris.

· Suport tècnic a la comunitat universitària. El CCD proporciona assistència tècnica a la comunitat universitària, especialment al PDI, sobre convocatòries
públiques de cooperació al desenvolupament (Generalitat Valenciana, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Nacions Unides, etc.).

7.4.5. Altres activitats
· Assessoria a la Universitat Politècnica de Catalunya sobre foment en tecnologies de la informació i la comunicació en cooperació al desenvolupament a
les universitats.

252 RELACIONS INTERNACIONALS

· Publicacions realitzades en 2009-2010 pel CCD:
· CD: Impacto de la experiencia migratoria en los estudiantes latinoamericanos de la UPV. Un análisis desde el enfoque de las capacidades y
el codesarrollo

· CD: Encuentro PFC y prácticas cooperación al desarrollo 2010
· La Cooperación Internacional para el Desarrollo”, colección de “Cuadernos de Cooperación para el Desarrollo”

· Tecnología para el desarrollo humano: ayuda humanitaria y emergencias. Actes de les jornades.

· Realització d’informes de seguiment del Pla Anual de Cooperació Internacional (Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació) a través de l’Observatori de
la Cooperació Universitària al Desenvolupament.

· Comitè assessor de cooperació al desenvolupament. Es crea l’any 2009 amb
l’objectiu d’assessorar el CCD en matèria de cooperació al desenvolupament.
En el marc del comitè es crea la Comissió Permanent per tal de participar en
la resolució de les convocatòries del CCD, difondre les activitats del CCD en
cadascun dels centres i assessorar en la planificació del CCD.

8
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8.1. CULTURA
8.1.1. Campus de Vera
DATA
29 setembre 2009
17 novembre 2009
26 novembre 2009
26 gener 2010
4 febrer 2010
27 abril 2010
13 maig 2010
15 juliol 2010

15 octubre 2009
20 novembre 2009

11 novembre 2009
10 desembre 2009
18 maig 2010
27 maig 2010

8 novembre 2009
14 gener 2010

03 març 2010
24 març 2010
1 juny 2010

ESDEVENIMENT
EXPOSICIONS
Mamoru Kawaguchi
Sala Exposicions UPV
Edifici Rectorat 3A
Retos del Diseño
Sala Exposicions UPV
Edifici Rectorat 3A
Yturralde “Obra Gràfica”
Sala Exposicions UPV
Edifici Rectorat 3A
Joanna Quinn
Sala Exposicions UPV
Edifici Rectorat 3A
EXPOSICIONS EXTERNES
“Callejones”
(Casos de resistencia suburbana)
de Javier Gascón
Sala Josep Renau, Facultat de Belles Arts
“La fotografía Esférica“
d’Arturo Rosales Sala d’Exposicions Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de la UPV
Paco Bernal Gil “Homenatge als cinc”
Sala d’Exposicions Casa de l’Alumne
CONFÈRENCIES
Jorge Fernández en la Sala d’Actes Facultat BA
Trobada amb Manolo García
Aules de NarativaI
Poesía en castellano de la UPV.
Edifici Nexus (6G). Sala d’Actes
"la mujer en Burkina Faso" a càrrec de APFG amb la
col·laboració de l’ASIC
Conferència amb LUÍS GARCÍA MONTERO.
Paranimf Edifici Rectorat
Andrés Trapiello
“Todavía las Armas todavía las letras”
Sala d’Actes Ed. Rectorat (3A)

ASSISTÈNCIA
1.428

612

393

350

250

85

60
350

30
60
48
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16 novembre 2009
17 novembre 2009

18 novembre 2009
19 novembre 2009
20 novembre 2009

3 maig 2010

4 maig 2010

5 maig 2010

6 maig 2010
6 maig 2010

7 maig 2010

20 octubre 2009

10 desembre 2009

18 desembre 2009
12 gener 2010
11 març 2010

F E S T I VA L D E J A Z Z 2 0 0 9
Roda de Premsa
Paranimf. Edifici Rectorat
IVM - Álex Conde
Final II Concurs joves músics.
Paranimf. Edifici Rectorat
Aka Moon AMAZIR amb Baba Sissoko
Paranimf. Edifici Rectorat
Yaron Herman Trio
Paranimf. Edifici Rectorat
Jacques Schwarz- Bart Quartet (19-20)
Paranimf. Edifici Rectorat

F E S T I VA L A R T U R B À P O L I N I Z A 2 0 1 0
Roda de premsa de presentació
Sala d’Actes. Edifici Rectorat
Inici intervencions pictòriques
Exhibició
Fallen Angelz (break dance)
Àgora UPV
Exhibició
Entrebacs
Àgora UPV
Actuació Debilorithmicos
Àgora UPV
Concert Final de Festa
Beatspoke
Murrou´s Club
Finalització intervencions pictòriques
Campus de Vera UPV
CONCERTS
Cicle de les Estacions
Concert de Tardor
Marisa Blanes
Concert Banda UPV
“Bandas sonoras”
Paranimf
Concert Nadal del Cor
Paranimf Edifici Rectorat
BLANES I HOSSEN HOMENATGEN BEETHOVEN
Paranimf Edifici Rectorat
CONCERT DE BANDA SIMFÒNICA UPV
‘ROMEU I JULIETA’
Paranimf Edifici Rectorat

25
385

385
385
385

25

600

550

450
100

800

200

100

100
150
90
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11 maig 2010

2 juny 2010

8 juliol 2010

25 febrer 2010
15 abril 2010

29 abril 2010

20 maig 2010

26 octubre 2009

10 maig 2010

19 octubre
21 desembre 2009
19 octubre
21 desembre 2009
14 octubre
1 desembre 2009
17 octubre 2009
2 febrer 2010
27 octubre 2009
29 juny 2010
27 octubre 2009
27 maig 2010
29 octubre 2009
27 maig 2010

CONCERT MARISA BLANES
"MÚSICA I POESIA"
Paranimf Edifici Rectorat
EL GRUP DE CAMBRA UPV
“Mozart, Schumann, Rakhmàninov i Albéniz”
Paranimf Edifici Rectorat
BLUES & BOSSA NOVA
Paranimf Edifici Rectorat
MONÒLEGS 2010
I Concurs de Monòlegs
Paranimf Edifici Rectorat
1a SEMIFINAL CAMPUS COMEDY
Jorge Segura, showman
Paranimf Edifici Rectorat
“PERFORMANCES’ ‘VARGUARDIA.ES’ I ‘COS, TEXT
I ACCIÓ’
Sala d’Actes Rectorat (planta baixa)
GALA FINAL DEL CAMPUS COMEDY
Dirigida i presentada per KAKO
Paranimf Edifici Rectorat
JORNADES
III JORNADA CUINA A LA UPV:
Edifici Nexus (6G). Sala d’Actes
RODES DE PREMSA
LA WEB DEDICADA A RAIMON
50 ANIVERSARI DE LA CANÇÓ “AL VENT”
Sala d’Actes. Edifici del Rectorat

75

60

110

325
180

60

300

161

50

AULES
Taller Teatre Castellà. NIVELL I

19

Taller Teatre Castellà. NIVELL II

12

Taller Teatre Anglès

7

Genealogia

11

Taller de Poesia Pollimnia 222

25

Genealogia, Heràldica, Nobiliària i Castellologia

11

Taller de Narrativa

15
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17 novembre 2009
3 març 2010
23 novembre 2009
3 desembre 2010
11 febrer
27 maig 2010
22-26 febrer 2010
1-11 març 2010
4 març
29 abril 2010
10 març
19 maig 2010
8 març
24 maig 2010
26 abril
6 maig 2010
28 juny 2010

30 juny 2010
16-25 juliol 2010

Heràldica

3

Iniciació al Vídeo Digital
Curs pràctic de realització de curtmetratges
Nobiliària

18

Cine digital en format curt:
de la idea a la postproducció
Iniciació a la realització de documentals
castellologia

50

7

14
19

Taller Teatre Castellà. NIVELL I

9

Taller Teatre Castellà. NIVELL I

10

Taller Improterapia
Aula d’Arts Escèniques de la UPV
“De-Construcciones Escénicas”
Sala de projeccions de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
Trobada Torreblanca-Adrià
Curs Internacional Postgrau Composició Musical amb
el mestre Leonardo Baleda

6
40

161

T E AT R E I N T E R N E S
03 març 2010

4-7 octubre 2009
22-25 octubre 2009
28-31 octubre
1 novembre 2009
2 novembre 2009
5-8 novembre 2009
12-15 novembre 2009
19-22 novembre 2009

26- 29 novembre 2009

EL SILENCIO DEL RUIDO
T E AT R E E X T E R N E S
ESPACIO INESTABLE
LA PAZ PERPETUA
ESPACIO INESTABLE
ANTES DE QUE DESPIERTES
ESPACIO INESTABLE
LO OBSCENO (FUERA DE ESCENA)
ESPACIO INESTABLE
PAU ALABAJOS Y PABLO DACAL
ESPACIO INESTABLE
ESTAR VOLAR
ESPACIO INESTABLE
EJERCICIO DE UNA MUJER Y UN PUMA
ESPACIO INESTABLE
DESIG D’OBLIDAR, CRUÏLLA ENTRE LA VIDA I LA
MORT
ESPACIO INESTABLE
EL PÚBLICO

6
3
2
4
4
3
4

5
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3-6 desembre 2009
10-13 desembre 2009
17- 20 desembre 2009
13-17/20-24 gener 2010
29-31 gener 2010
4-7 febrer 2010
11-19 febrer 2010
19-21 febrer 2010
25-28 febrer 2010
1-2 març 2010
4 -7 març 2010

11-14 març 2020
16 octubre 2009
15 novembre 2009
12 desembre 2009
22 gener 2010
29 maig 2010
27 octubre 2009 1 novembre 2010
22 octubre8 novembre 2009
10 desembre13 desembre 2009
17- 20 desembre 2010
21- 22 desembre 2010

ESPACIO INESTABLE
EORUM OPUS
ESPACIO INESTABLE
LA PERRERA
ESPACIO INESTABLE
68
ESPACIO INESTABLE
SOBRE HÉROES Y ANTIHÉROES
ESPACIO INESTABLE
PEQUEÑAS DOLENCIAS
ESPACIO INESTABLE
EN ALTA MAR
ESPACIO INESTABLE
La DOÑA (El último tango de una alcaldesa)
ESPACIO INESTABLE
OPUS
ESPACIO INESTABLE
BOCAS MUDAS
ESPACIO INESTABLE
A 2 cm DEL SUELO
ESPACIO INESTABLE
105 PASOS O LA MECÁNICA DE LA CARNE
ESPACIO INESTABLE
STOP WIFI MY HEART
ESPACIO INESTABLE
(…) ES POR MI, POR ESO (…) CON LO PUESTO
AUDITORI DE TORRENT
FARRUCO, bailador
AUDITORI DE TORRENT
Dios hizo el mundo en siete días....y se nota
AUDITORI DE TORRENT
CITY/SIMCITY- Jordi Casanovas
AUDITORI DE TORRENT
CALÍGULA D’ALBERT CAMUS l’OM IMPREBIS
AUDITORI DE TORRENT
EL ENFERMO IMAGINARIO
TEATRE EL MUSICAL
ENTIÉNDEME TÚ A MI
TEATRE EL MUSICAL
CARME TEATRE
LA SED
CARME TEATRE
ÁNGELES RESISTEN AL ATARDECER
CARME TEATRE
BORRÓN # 8
CARME TEATRE
LLENA DE FLORES TU BOCA

4
8
1
18
6
8
9
1
4
1
4
11
2
5
50
20
40
50
50
9
46
7
9
5
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7-17 gener 2010
4-7 febrer 2010
20-21 febrer 2010
4-7 març 2010
13-14 març 2010

21 maig 2010
24 juny 2010
9 -11 juliol

CARME TEATRE
RESET Y CASTAÑUELA
CARME TEATRE
MENTA IN IURMAN
CARME TEATRE
MENOS 1
CARME TEATRE
DAR PATADAS PARA NO DESAPARECER
CARME TEATRE
LOS ZUECOS VAN HACIA SUS BUENOS HÁBITOS
E S D E V E N I M E N T S VA R I S
Festa de la Primavera “FESTA MAT”
EME CLUB. Valencia
El Larguero Cadena Ser
Nexus 6G
FESTIVAL INTERNACIONAL DE TANGO a València
2010

11
15
11
10
13

300
485
95

8.1.2. EPS de Gandia
DATA
1 octubre 2009

15 octubre 2009

22 octubre 2009

2-16 de novembre
2009
12 novembre 2009

ESDEVENIMENTS
CONFERÈNCIES
Conferència: Last Era of Turkish movies – Views from
Turkish Society and Culture
Autor: Dra. Gülseren Güçhan. Anadolu University
(Turquia)
Tertúlies amb la ciència:
El Costat Obscur de l’Univers
A càrrec de Juan de Dios Zornoza Gómez. Doctor en
Ciències Físiques
Aportacions del còmic al canvi climàtic i solució CO2
zero
Participants: Eduardo Gilabert (Catedràtic UPV, Campus d’Alcoi); Josep Albinyana; Álvaro Pons i Francisco
Camarasa
Setmana de la Ciència
Descobrint Ecosistemes
Conferència:
Noves narratives en l'audiovisual cubà
A càrrec de Jorge Fernández, Director del Centre d'Art
Contemporani Wifredo Lam de L'Havana

ASSISTÈNCIA
60

35

95

120
60
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26 novembre 2009
3 desembre 2009

16 desembre 2009

18 febrer 2010

11 març 2010

11 març 2010

25 març 2010

15 abril 2010

15 abril 2010
22 abril 2010

6 maig 2010

13 maig 2010

13 - 23 octubre 2009
1-27 novembre 2009

30 novembre14 desembre 2009
30 novembre14 desembre 2009

Conferència: Retrospectiva de Víctor Cucart.
Ponent: Victor Cucart
Tertúlies amb la ciència Els satèl·lits: del paper a l’espai A càrrec d’Alejandro Salado, Estació Espacial Internacional
Conferència tècnica de fotografia subaquàtica, a càrrec de Javier Gascó, responsable de l’àrea de fotografia subaquàtica de la Federació Valenciana
d’Activitats Subaquàtiques
Conferència: El cosmonauta, noves formes de finançament i distribució del cinema
Sala de Conferències
Conferència: “La cooperació universitària al desenvolupament. El paper del Centre de Cooperació al Desenvolupament de la UPV”
Conferència: “El Cabanyal: Espoliació d’un ecosistema urbà”
A càrrec de Joan Vicent Cuenca. Professor de Ciències Ambientals
Conferència: “La direcció Artística al Cinema Espanyol”
A càrrec de Puerto Collado. Directora artística de cinema
Conferència: "La gestió turística des d’una perspectiva
econòmica"
Conferenciant: Alberto Suárez, Gerent de Gandia
PROTUR
Tertúlia amb els Borja, a càrrec de Santiago La Parra.
Historiador
Taula redona: Trobades de Projectes Final de Carrera
i Pràctiques en tecnologies per al desenvolupament
humà 2010
Conferència: El festival de Cinema Jove.
A càrrec de Rafael Maluenda, director del Festival de
Cinema Jove
Conferència: “Innovació efectiva i models de negoci”
A càrrec de Justo Nieto, Fundació Globalitat i Microeconomia
EXPOSICIONS
Exposició: “Aportacions del còmic al canvi climàtic”
Exposició: “Les fronteres del Cosmos”
Impressionants fotografies d'objectes estel·lars i subatòmics
Exposició: “Sunnugal a Àfrica”
Exposició: “La Metamorfosi del Llibre”, de Ramón Montalt Resurreción
Edifici CRAI

70
40

35

60

35

50

40

30

35
15

50

70

100
150

120
210
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1-12 març 2010

19 abril-14 maig 2010
19-23 abril: Actes de
celebració del Dia del
Llibre

Exposició de Fotografies de la IV Mostra Audiovisual
85
del Campus de Gandia
Hall d’exposicions edifici G
Exposició de fotografia subaquàtica
73
Hall d’esposicions edifici G
Exposició “Llibres de cine”: Exposició de llibres i Al voltant de
cartells de cine al voltant d’una sèrie de pel·lícu- 120 persones
(era per tot l’ediles i gèneres clàssics
fici CRAI)

Del 19 al 23 d’abril a l’edifici CRAI
Jornades de cine:
· Dia 21 d’abril, 12h. Àngels i dimonis
· Dia 22 d’abril, 12h. L’ombra d’un dubte
· Dia 23 d’abril, 12h. Àgora

26-30 abril 2010
Setmana per la llengua

26 abril -12 maig 2010

19 novembre 2009
17 desembre 2009
20 maig

17 desembre 2009

Una mitjana de
30 persones per
sessió

Dia 23 d’Abril:
De la fira del lli-Llibre per llibre: intercanvi de llibres (de 10 a 14h) bre no podem
-Fira del llibre amb la participació de llibreries de comptabilitzar la
gent que va
la comarca (de 10 a 14h)
passar.
- Demostració: “E-books, una nova forma de lleA la demostragir” (12h): Presentació de diferents models de lli- ció d’e-boocks
30 persones
bres electrònics, els seus usos i funcions
Dimarts 27 d’abril:
Connecta’l al valencià:
25+30+70
Jornada de programari lliure en valencià.
Persones
Cicle Companys de lletra
en cada
Dimecres 28 d’abril “Cinema i Literatura”. 18.00h Aula
acte
Magna Projecció del documental Nit i Boira i tertúlia
amb l’escriptor Salvador Company.
Dijous 29 d’abril Concert d’Oliva Trencada, amb poemes musicats de M. Antònia Salvà. 12.15h Aula Magna
Exposició: 25 anys d’estudis i divulgació del medi am120
bient a la Safor”
CEIC Alfons el Vell.
Hall d’exposicions edifici G
CONCERTS
Grupo Railes
Aula Magna
Concert de la Big-band del Campus de Gandia
Aula Magna 12.00h
Aula Magna
Concert de la Big Band del Campus de Gandia
T E AT R E
Actuació del grup de teatre del Campus Mominet
Aula Magna 20.30h

250
110
85

300
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8 març 2010

3 desembre 2009

3 desembre 2009
11 febrer 2010

25 febrer 2010

Gener-març 2010

29 abril 2010
6 maig 2010

20 maig 2010

Dia Internacional de la Dona Treballadora
Actuació teatral: AUGUSTA. Aula Magna
A càrrec de Patricia Pardo
A LT R E S
Projecció dels Curts de la Secció “A corre-cuita” del
Cinquè festival de Cinema en Valencià Inquiet
AULA MAGNA
Fira gastronòmica al voltant del món
Àgora de l’EPSG
Aula Magna:
Cine-fòrum amb obres premiades d’estudiants del
Campus
L’equador d’Alícia, de Mari Carmen Redondo i Maria
Valiente. Documental premiat al Festival de Cinema en
Valencià Mira’m
Vamos, de Sergio Tellols. Curtmetratge premiat al Festival Cinema Culpable de Vila-real
Projecció de curts: Curts d’Hugo de la Riva
Tertúlia amb el compositor de la banda sonora d’ Abducido, Ramón García i Soler
Cinema en València.
Projecció de cinema doblat en valencià.
4 pel·lícules, en dos sessions cada projecció.
Teatre Serrano de Gandia
12 hores esportives del Campus de Gandia
Fira Gastronòmica i Alternativa.
Àgora del Campus
A càrrec de la Plataforma d’estudiants de l’EPSG
Fira de tradicions valencianes.
Àgora del Campus
Organitza: la Plataforma d’estudiants de l’EPSG

370

70

80
120

50

Total assistents a les
projeccions
1100

345
80
80

8.1.3. EPS d’Alcoi
DATA
2-24 setembre 2009

2-24 setembre 2009

ESDEVENIMENT
EXPOSICIONS
Exposició de treballs d’estudiants de la carrera Enginyer Tècnic en Disseny Industrial
Alumnes de Susana Genís
Vestíbul de l’edifici de Carbonell
Exposició de treballs d’estudiants de la carrera Enginyer Tècnic en Disseny Industrial

ASSISTÈNCIA
150

150
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25 setembre13 octubre 2009
9-19 novembre de 2009

23 novembre2 desembre 2009
3-30 desembre 2009

15-30 gener 2010

1-15 març 2010

19 novembre de 2009

30 abril 2010

18 novembre 2009
5 maig 2010
14 maig 2010

Alumnes de Mª Dolores Gregori
Edifici Carbonell sala d’exposicions
“Ausiàs March”
Organitzada per l’Ajuntament d’Alcoi
Edifici Carbonell sala d’exposicions
Exposició “El cómic y el medioambiente” CAMBIO CLIMÁTICO 2zero
Exposició mediambiental de conscienciació.
Sala d’exposicions de l’edifici Carbonell
“Reglamento EMAS”
Vicerectorat
Vestíbul i corredor d’entrada de l’edifici Ferrándiz
Exposició pintura “Jesús Mullor”
Organitzada per la CAM
Sala d’exposicions Edifici Carbonell
“Africa mon amour”
Exposició de fotografies de Carmen Ródenas
Edifici Carbonell sala d’exposicions
Exposició “Vida y naturaleza a través del objetivo”
Exposició de fotografies de la Universitat Sènior del
campus d’Alcoi
Edifici Carbonell sala d’exposicions
CONFERÈNCIES I ACTUACIONS
Conferències:
Sala de Graus – Edifici Carbonell
19 de novembre de 2009 a las 12.15 hores
1. Canvi climàtic i la seua repercussió
Eduardo Gilabert: Catedràtic d’EU de la UPV,
2. Solució CO2zero
Josep Albinyana: consultor delegat de CO2Zero
3. El còmic i el canvi climàtic
Álvaro Pons: Crític de còmic
Francisco Cámara: Director d’Edicions de Ponent
Sergio Bleda: Historietista
Presentació del llibre d’Isabel Clara Simó “Homes”
Sala de grau Garcia Payà
CONCERTS
Railes
Edifici Carbonell
Actuació grup valencià
Cafeteria del campus d’Alcoi
Actuació de la banda de l’Escola
Gala d’egressats 2010
Sala d’actes de Salesians

250

45

350

150

300

20

120

80
20
400

MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2009-2010 265

10-13 maig 2010

Juny 2010

A LT R E S
Setmana del Llibre
1.Ciclo de cine: “Bibliotecas en Cine”(amb la col·laboració de DA i Casa de l’Alumne)
. Ágora
. Ángeles y demonios
2.Inauguració del punt bookcrossing del campus
3. Concurs de cartells
4. Exposició virtual d’imatges fons antic
5. Préstec especial i detalls
Mostra de teatre
Col·laboració Regidoria Cultura Ajuntament d’Alcoi
Cinema en Valencià
4 de març
Vicky Cristina Barcelona
Dir. Woody Allen

200

8.1.4. Publicacions del Vicerectorat de Cultura, Comunicació i Imatge Institucional
Pròpies
Llibres
• Retrato apasionado. València, Ed. UPV 2009
• Audacia de la libertad, Agustín Andreu. València, Ed. UPV 2009
• Periferias 07. València, Ed. UPV 2009
• La mirada escultórica, Silvestre de Edeta. València, Ed. UPV
• Los Grafitos Mayas. València, Ed. UPV 2009
• Morfema Ideológic. València, Ed. UPV 2009
• Glosario Escultórico. València, Ed. UPV 2009
• Ciriaco Escultor. València, Ed. UPV 2009
• Sobre Libros. Sendemà Editorial (col·labora UPV) 2009
• Ciutat Vella. València, Ed. UPV 2010
• Un Futuro para el pasado. Un diagnóstico para la ciutat de València. València, UPV 2010
• Metodología de la técnica pianística y su metodología. Ed. UPV 2010
• A la memoria de Neo. Ed. UPV 2010
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Catàlegs
• Mamoru Kawaguchi (catàleg d’exposició) / (textos: Calos Lázaro, Alberto Domingo, Kem´ichi Kawaguchi i Jörg Schlaich) València: UPV, 2009
• Fotografía Esférica. Arturo Rosales (catàleg exposició) València UPV 2009
• Retos del Diseño (catàleg exposició) / (textos: Marina Puyuelo Cazorla, Lola
Merino Sanjuán, Vicente Latre David, Nieves Fernández Villalobos i Carmelo
Puyo Irisarri) València UPV 2009
• Yturralde Obra Gráfica (catàleg exposició)/(Textos: José M.Yturralde, Carlos
Plasencia) València 2010
• Poliniza 2009 (catàlog Festival d’Art Urbà)/ (Textos: Ricardo Forriols, Juan Antonio Lorca) València UPV 2010
• Joanna Quinn. Art Vs Animació (catàleg exposició) / (textos: Juan Juliá Igual,
Michael Harvey, Mª Susana Garciá Rams, Grup d’Investigació: Animació, Art
i Indústria (Sara Álvarez, Miguel A. Guillem, Mª Angeles López, María C. Lorenzo, Mª Carmen Poveda, Miguel Vidal), José Luis Cueto, Joaquín Aldás,
Nuria Lloret, Leonardo Gómez. València UPV 2010
• Otro Espacio Ed. UPV 2010

8.1.5. Col·laboracions del Vicerectorat de Cultura, Comunicació i Imatge Institucional UPV
• Infraestructuras emergentes. Barra diagonal, suport Ed. UPV, 2009
• Proyectos final de carrera 2008-2009 ETSA pfc. Ed. UPV, 2010
• El momento futurista. Ed. UPV 2010
• Valencia en el cine. Ciclo de cine, Ed. UPV 2010

8.1.6. Coedicions del Vicerectorat de Cultura, Comunicació i Imatge Institucional UPV
• El debut del chico tatuado. Coedició UPV i Azotes Caligráficos, 2010
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8.2. ESPORTS
Presentem la memòria esportiva del Vicerectorat d’Esports de la Universitat
Politècnica de València a la nostra comunitat universitària i a la societat en
general.
El Vicerectorat d’Esports és l’encarregat de promocionar i facilitar la pràctica esportiva a tots els nivells, a través de la gestió d’una oferta àmplia d’instal·lacions,
activitats, escoles, formació, competicions i serveis específics als esportistes
d’alt nivell, a fi de transmetre valors educatius a través de l’esport i millorar el
benestar integral de la comunitat universitària.
L’aposta per l’esport en aquesta universitat és clara i amb una tradició consolidada al llarg d’aquests anys, integrada en la vida curricular de l’alumnat i en
la vida social de tot el col·lectiu de PAS i PDI de la Universitat. El Vicerectorat
d’Esports es converteix un any més en un lloc de trobada de tota la comunitat
universitària, i ens acosta també a les realitats esportives de la resta d’universitats d’Espanya en els diferents esdeveniments i competicions en els quals
els esportistes de la Universitat Politècnica participen.
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Durant el curs 2009-2010 s’ha consolidat l’oferta esportiva i millorat el nostre
servei amb l’ampliació i la millora de les instal·lacions esportives i l’extensió del
servei d’inscripció en línia.
Emmarcat en el del pla estratègic de la UPV, el Vicerectorat d’Esports té el certificat de les seues cartes de servei per AENOR segons la norma UNE 96200.
Més de 26.000 usuaris han participat de la gamma d’activitats físiques saludables durant el curs 2009-2010; 7.438 alumnes van participar en la Lliga Interna de la UPV; 1.161 alumnes van participar en el XX Trofeu Universitat;
vint-i-una escoles esportives serveixen de base a una pràctica esportiva més
seriosa i regular on participen 2.117 alumnes; 1.380 participants al Programa
de Formació Esportiva consoliden la nostra formació específica en el camp
de l’esport,que atorguen més de 1.200 crèdits de lliure elecció, i més de
1.100 esportistes s’han federat amb els colors de la Universitat en les 30 seccions del club esportiu de la UPV.
Quant a resultats esportius, cal destacar les 7 primeres posicions assolides en
els Campionats d’Espanya Universitaris, la proclamació del judoka Sugoi Uriarte campió d’Europa absolut i subcampió del món absolut i Bárbara Hernando
bronze en el Campionat Hispanoamericà d’Heptatló.
El Consell Superior d’Esports proclama Sugoi Uriarte millor esportista universitari amb relació a les seues fites esportives i acadèmique i la Universitat Politècnica de València rep el segon premi a la promoció esportiva universitària de
l’esport femení.
L’ampli volum de participació al llarg de l’any es distribueix fonamentalment en
diverses línies d’acció que es descriuen al llarg dels vuit apartats de la present
memòria
D’una banda la promoció de la salut, l’oci i la recreació a través de les activitats
dirigides, les escoles esportives i el Programa Aula Salut i Plus 50. D’altra banda,
l’esport reglat i de competició, a través de les Lligues Internes, els Campionats
Interuniversitaris, els Campionats d’Espanya Universitaris i altres esdeveniments
i competicions organitzats pel Vicerectorat d’Esports. L’esport federat, a través
del Club Esportiu de la UPV. El Programa de Formació Esportiva i el Programa
d’Ajuda i Suport a l’Esportista d’Alt Nivell.
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Es descriuen també les instal·lacions esportives del campus de Vera, estructurades en tres nuclis, el lloc on es desenvolupen les diferents activitats. Les
col·laboracions i els convenis que s’estableixen amb diferents col·lectius i institucions i l’impacte en els mitjans de comunicació que resulta de l’activitat esportiva de la Universitat Politècnica de València.
El principal usuari de les diferents propostes esportives del Vicerectorat d’Esports és la comunitat universitària que engloba personal docent i d’investigació,
personal d’administració i serveis, alumnes i antics. A més, anualment el
Vicerectorat d’Esports tramita el carnet d’accés esportiu a altres usuaris especials i col·lectius als quals es possibilita l’accés esportiu, com ara el Col·legi
Major Galileo Galilei i el Conservatori de Música Joaquín Rodrigo, a través de
l’Oficina d’Acreditacions de la UPV. Durant l’any 2009-2010 s’han tramitat 262
carnets.

8.2.1. Una oferta esportiva, plural, diversa i gratuïta: La promoció de la salut, l’oci i la recreació
L’oferta esportiva encaminada a la promoció de la salut, l’oci i la recreació, 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 activitats, la majoria
d’aquestes totalment gratuïtes, obri la possibilitat de la pràctica esportiva a tota
la comunitat universitària. La inscripció a la carta juntament amb un ampli horari
fa que la pràctica esportiva encaminada cap a la promoció de l’oci, la salut i la
recreació siga fàcil i compaginable amb la vida acadèmica i laboral.
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La professionalitat dels monitors, varietat i innovació d’activitats i la qualitat de les
instal·lacions, provoca que un total de 26.112 esportistes hagen elegit la pràctica
esportiva encaminada a la salut i l’oci com a forma alternativa a la competició.

8.2.1.1. Les activitats dirigides
La Universitat Politècnica de València posa a disposició de la comunitat universitària una àmplia oferta d’Activitats 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, que en 420 m2 es troba
equipada amb tot tipus de maquinària específica per a aquesta comesa. Dues
sales de parquet flotant de 225 m2. Dos tatamis, un de tou i un altre de dur, aquesta última instal·lació amb un paviment de biosuro.
Les Activitats Dirigides oferides durant el curs 2009-2010 al campus de Vera
han sigut les següents: Condicionament físic, aeròbic, aerobox, aerogim, bars
training, fitness, step, GAP, musculació, ritmes, tonificació muscular i stretching
i les activitats de tatami, arts marcials, aikido, judo, karate i taekwondo, amb un
total de 13.230 usuaris.
Durant el curs 2009-2010 la franja horària d’Activitats Dirigides i musculació ha
sigut des de les 7.30 fins a 22.30 hores. L’activitat de musculació també ha disposat de l’horari de 10.30 a 12.30 hores els dissabtes de matí. Aquesta àmplia
franja horària facilita en gran mesura el gaudi de les activitats i instal·lacions esportives per un gran nombre d’usuaris.
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El programa d’Activitats Dirigides vol emmotllar-se a la realitat diària de la comunitat universitària. Per això, aquest programa s’ha desenvolupat d’octubre a
maig en tota la seua extensió i ha inclòs una programació específica en els
períodes de juny a setembre, al desembre i gener i a l’abril, amb horaris especials, motivat fonamentalment per l’activitat acadèmica en època d’exàmens i
els períodes de vacances, amb un format d’accés lliure sense inscripció prèvia.
Al campus de Gandia, l’oferta d’Activitats Dirigides durant el curs 2009-2010
va estar composta 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 l’EPSG ha sigut de 688 persones.
Al campus d’Alcoi, la participació en Activitats Dirigides ha sigut de 1.181 persones. S’han dut a terme les activitats dirigides següents: musculació, aeròbic,
tonificació, step, GAP, ritmes, spinning i streching, judo, karate, taekwondo i aikido.
En resum, la participació en les Activitats Dirigides durant el curs 2009-2010
ha sigut de 13.967 persones en el conjunt dels tres campus distribuïdes de la
manera següent:

NOMBRE DE PARTICIPANTS EN ACTIVITATS DIRIGIDES
ACTIVITATS DIRIGIDES
Musculació
Aeròbic
Tonificació
Condicionament físic
Fitness
Step
Bars training
Aerogim
Aerobox
GAP
Ritmes
Spinning
Stretching
Entrenament en circuit
12 hores esportives
Judo
Karate
Taekwondo
Aikido
Nre. total de participants

Nre PARTICIPANTS
4.316
792
769
751
1.224
1.248
757
436
886
1.310
759
197
486
73
110
188
161
274
434
13.967
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8.2.1.2. Escolas Esportives
Les escoles esportives es constitueixen com una alternativa més, dins de l’àmplia oferta esportiva de la Universitat Politècnica de València, per a tots els membres de la comunitat universitària interessats a aprendre i/o perfeccionar una o
diverses especialitats esportives.
L’oferta d’escoles esportives ha crescut en funció de la demanda de noves especialitats i de la disponibilitat de noves instal·lacions esportives de què disposa
la Universitat Politècnica de València.
Així mateix, aquestes escoles apareixen en nombrosos casos com a base de
les diferents representacions esportives de la Universitat Politècnica de València dins de les diferents competicions universitàries espanyoles. No obstant
això, l’orientació que busquen les escoles esportives és bàsicament, el foment
de la pràctica esportiva i té com a missió acostar diferents activitats en l’àmbit
de l’esport, en alguns casos no molt habituals, a la població universitària.

Sensibilitzats amb el fet que augmente la pràctica esportiva femenina, preocupats per apropar-nos a la majoria de xiques d’aquesta universitat, s’ha continuat amb un programa específic d’escoles femenines, per a buscar consolidar
esports ja amb certa trajectòria a la nostra Universitat i proposar uns altres
per a millorar els nostres equips universitaris, però amb el propòsit en definitiva que l’esport s’integre de manera habitual en el dia a dia.
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L’oferta d’especialitats en el present curs 2009-2010 al campus de Vera ha abastat especialitats esportives tan diverses com són: atletisme, bàdminton, ciclisme, escacs, escalada, esgrima, iniciació i tecnificació en bàsquet, futbol sala,
rugbi i voleibol femení, natació, patinatge, pesca esportiva, pilota valenciana,
rem en banc fix (falutx), tennis, tennis de taula, pàdel, tir amb arc, vòlei platja i
waterpolo, amb 2.117 usuaris.
Al campus de Gandia s’han dut a terme les escoles esportives de tennis de taula,
esgrima, escalada, voleibol, handbol, futbol sala femení, bàsquet femení i windsuf, amb un total de 273 alumnes matriculats.
Al campus d’Alcoi s’han dut a terme les escoles esportives d’atletisme, tir amb
arc i tennis de taula, amb un total de 37 alumnes matriculats en aquestes.
En resum, la participació a les escoles esportives per al curs 2009-2010 als tres
campus (Vera, Alcoi i Gandia) ha sigut de 2.324 esportistes repartits com mostra
la taula següent:

NOMBRE DE PARTICIPANTS EN ESCOLES ESPORTIVES
ESCOLES ESPORTIVES
Vòlei Platja
Rem
Atletisme
Escacs
Natació
Waterpolo
Esgrima

Nre PARTICIPANTS
33
61
155
90
335
78
59
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Patinatge
Tenis
Pàdel
Bàdminton
Tir amb Arc
Pilota Valenciana
Pesca Esportiva
Esp. d'equip femení
Escalada
Vela
Tenis de Taula
Ciclisme
Altres Escola Gandia*
NRE. TOTAL DE PARTICIPANTS

47
283
108
76
181
37
104
298
254
5
62
10
215
2.324

*voleibol, handbol, bàsquet i windsurf

8.2.1.3. Aula salut i el Programa Plus 50
El ritme de vida actual comporta nombrosos canvis en les nostres activitats i
pràctiques quotidianes. L’esport no és aliè a aquests canvis socials, noves pràctiques físiques sorgeixen per les noves demandes. Els practicants actuals
busquen un poc més que treball i l’esforç intens en les activitats esportives,
busquen una treva a les seues activitats quotidianes: un nou concepte d’activitat esportiva. Per això, durant el curs 2009-2010, aquest programa compleix sis
anys d’existència, en el qual s’han agrupat les pràctiques físiques del camp de
les gimnàstiques suaus, la dansa i l’expressió 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 seg-
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ments de població, incloent-hi activitats adreçades a persones majors de 50
anys amb el programa Plus 50 o persones amb algun tipus de minusvalidesa en
el cas de txi-kung adaptat. Aula Salut ha sigut un espai per a la relaxació, l’oxigenació i la cerca d’un estat general d’harmonia.
El programa Aula Salut ha abastat les activitats de ioga, dansa del ventre, mètode Pilates, capoeira, tai-txi, balls de saló, balls llatins, shiatsu, funky, swing,
dansa contemporània, break dance, latin dance, bhangra, tai-txi–txi-kung i txikung adaptat i risoteràpia.
Les activitats del Programa Plus 50 han sigut les de ball llatí, balls de saló, gimnàstica passiva i txi-kung. En total, la participació als tres campus, als dos programes, ha sigut de 3.696 persones, tenint en compte que al campus de Gandia
la participació ha sigut en la modalitat d’accés lliure durant tot l’any.
Al campus de Gandia s’han oferit les activitats de dansa del ventre, fit ball, mètode Pilates, tai-txi, expressió corporal, balls de saló, reeducació postural i ioga
amb accés lliure durant tot el curs. I englobat en el programa Plus 35 s’han oferit
les activitats de zen-txi i personal trainning també en la modalitat d’accés lliure.
Al campus d’Alcoi s’ha oferit tai-txi, dansa del ventre, ioga, capoeira i mètode Pilates amb un total de 210 participants incloent-hi el programa Plus 50 amb balls
de saló i mètode Pilates.
A continuació es mostra una taula amb la participació detallada en cadascuna
de les activitats realitzades en Aula Salut en el conjunt dels tres campus.
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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
Dansa contemporània
Breakdance
Latin dance
Bhangra
Risoterapia
Fit Ball i Expressió corporal
Plus 50
NRE. TOTAL DE PARTICIPANTS

Nre PARTICIPANTS
973
254
38
513
238
148
76
195
113
101
118
111
100
89
103
155
113
188
3.696

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 la fi mateixa de l’esport. Quant a l’oferta esportiva de competició, a la Universitat Politècnica es pot trobar una àmplia
gamma de nivells esportius, des de les lligues internes dins de l’àmbit de la
mateixa universitat fins a l’esport d’alt nivell, participant en els campionats autonòmics i interautonòmics i els Campionats d’Espanya Universitaris. La diferent
gamma de competicions que s’ofereixen es pot classificar fonamentalment en
competicions internes, interuniversitàries i els Campionats d’Espanya Universitaris. A més, es descriu en aquest capítol altres esdeveniments organitzats pel
Vicerectorat d’Esports. Es detalla a continuació cadascuna de les línies d’acció
quant a competició es refereix.

8.2.2.1. Competicions internes
Amb aquest epígraf s’han recollit totes aquelles competicions que s’organitzen
per a la comunitat universitària, en l’àmbit dels tres campus (Vera, Gandia i
Alcoi). L’objectiu és oferir un ampli ventall de modalitats esportives que arribe a
tota la comunitat universitària, sense distinció d’edat ni sexe.
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Bàsicament, parlar de competicions internes és parlar de les Lligues Interescoles
que tenen lloc en cadascun dels campus i, d’altra banda, del Torneig Intercampus, competició que va nàixer amb l’objectiu d‘interrelacionar els tres campus de
la Universitat a través de l’esport, del Trofeu Universitat Politècnica i del Torneig
Social, els quals s’han desenvolupat durant aquest curs de la manera següent:
• LLIGUES INTERESCOLES
Són les lligues que tenen lloc al llarg del curs acadèmic en cadascun dels tres
campus de la Universitat entre equips de les escoles que conformen cada
campus.
L’inici de les Lligues Interescoles comença a mitjan mes d’octubre, després d’un
període d’inscripcions ampli, i acaben en el mes d’abril.
L’objectiu és que tota la comunitat universitària puga gaudir i sentir el món de la
competició a través d’una gran varietat d’esports, que es poden classificar en esports d’equip, esports individuals i esports de raqueta.

Durant el curs 2009-2010 en les Lligues Interescoles van participar 7.438
alumnes, repartits entre els esports d’equip, els esports individuals i els esports
de raqueta.
Al campus de Vera es va disputar competició en els esports d’ atletisme, bàdminton, bàsquet, camps a través, escacs, escalada, esquaix, frontenis, futbol,
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futbol sala, futbol 7, judo, marató, natació, orientació, pilota valenciana, pàdel,
remo, tenis, tenis de taula, tir amb arc, voleibol, vòlei platja i vela.
Al campus de Gandia durant el curs 2009-2010 s’han dut a terme les lligues de
futbol sala, bàsquet 3 x 3, vòlei 4 x 4, tenis, tenis de taula, escacs i frontenis, a
més dels esports de platja vòlei platja i handbol platja.
I al campus d’Alcoi s’han 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. A
Alcoi també se celebren els Trofeus de Nadal i Festes d’Alcoi en les mateixes
modalitats esportives.

En resum, la participació en les lligues internes dels campus de Vera, Alcoi i
Gandia dividida en esports d’equip, esports de raqueta i esports individuals
queda configurada com es mostra a continuació.
En els esports d’equip la participació total ha sigut de 534 equips i 6.231 esportistes.
En els esports de raqueta la participació ha sigut de 784 esportistes.
En esports individuals van participar 423 esportistes.
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• TORNEIG SOCIAL
El Torneig Social es desenvolupa al llarg de tot el curs des d’octubre fins a maig
i està orientat a la participació de tot el personal docent i investigador i el personal d’administració i serveis de la universitat, les modalitats esportives competitives es desenvolupen sistemàticament de lliga amb un total de 158
participants. El Torneig Social s’ha desenvolupat en les modalitats de futbol sala,
esquaix, tenis i pàdel.
• TORNEIGS COPA
De febrer a març s’ofereix a la comunitat universitària els torneigs copa en les
modalitats de tenis dobles masculí i tenis dobles mixt, frontenis mixt, tenis de
taula dobles masculí i pàdel femení, amb un total de 72 participants distribuïts
de la manera següent.

8.2.2.2. Competicions interuniversitàries
Són les competicions que ens enfronten a les altres universitats pertanyents al
Comitè Espanyol d’Esport Universitari (CEDU). En aquests campionats cada
universitat presenta una selecció en els diferents esports segons la normativa específica que publica el Consell Superior d’Esports al principi de cada curs. Un
any més la Universitat Politècnica manté la línia de buscar els millors equips
que representen la Universitat.
En les modalitats esportives d’equip la competició es distribueix en tres fases.
• Campionat Autonòmic d’Esport Universitari, lliga CADU,
• Campionat Interzonal, amb la participació dels subcampions autonòmics
de la Comunitat Valenciana, en funció de la inscripció total que existeix en
cada modalitat esportiva. Es juga un quadre de 8 equips per eliminatòria directa i
• Campionat d’Espanya, CEU, Fase Final, participen 8 equips: els equips
campions de les 5 comunitats amb més equips (Andalusia, Catalunya,
Castella i Lleó, Madrid i Comunitat Valenciana), més els 2 equips campions
de les fases interzonals i l’equip de la universitat organitzadora.
En les modalitats esportives individuals, la competició es desenvolupa únicament en una fase final, en la qual cada universitat solament pot inscriure els esportistes, que tenen marca mínima o el nombre d’esportistes que estableix el
Consell Superior d’Esports en els reglaments tècnics de cada modalitat esportiva.
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La nostra universitat, a més de participar en aquestes competicions nacionals, ho
fa també en el Campionat Autonòmic d’Esport Universitari, amb la resta d’universitats de la Comunitat Valenciana, en esports individuals, els que no necessiten classificació prèvia per al Campionat d’Espanya i altres modalitats esportives
que no estan recollits en el calendari oficial de Campionats d’Espanya, com és
el cas de piragüisme, pilota valenciana, frontenis, esquaix o el futbol platja.
Es descriuen a continuació cadascuna de les competicions que componen el
programa de competicions interuniversitàries.
• Campionat Autonòmic d’Esport Universitari. Esports d’equip
El Campionat Autonòmic d’Esport Universitari, lliga CADU, es desenvolupa durant els mesos d’octubre a març, i es constitueix com la primera fase del Campionat d’Espanya Universitari dels esports d’equip. En funció de la classificació
en aquest campionat se selecciona els equips que representaran la Comunitat
Valenciana en la fase final i interzonal del Campionat d’Espanya Universitari.
El Campionat Autonòmic d’Esport Universitari es duu a terme amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana. Participen les set universitats de la nostra
comunitat autònoma: U. Catòlica de València, U. de València, U. Jaume I, U.
Miguel Hernández, U. d’Alacant, U. Cardenal Herrera i U. Politècnica de València. La classificació s’obté mitjançant una lliga a una volta amb desempat entre
els quatre primers equips.
Els esports que es disputen són: bàsquet, futbol sala, handbol, rugbi i voleibol tots
en modalitat femenina i masculina, futbol en modalitat masculina i el futbol 7 en
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modalitat femenina. Entre totes aquestes modalitats durant aquest curs han participació un total de 316 esportistes pertanyents a la UPV, 179 xics i 137 xiques.
Els resultats obtinguts per la UPV en el Campionat Autonòmic de l’Esport Universitari en el curs 2009-2010 són 5 primers llocs, 4 segons posats i 2 tercers
llocs en les modalitats esportives següents.

PODI LLIGA CADU. ESPORTS D’EQUIP
1r LLOC
Bàsquet femení
Bàsquet masculí
Handbol masculí
Futbol 7 femení

2n LLOC
Futbol sala masculí
Futbol sala femení
Rugbi 7 femení
Voleibol femení
Voleibol masculí

3r LLOC
Handbol femení
Futbol masculí

Se n’ha obtingut en cinc la classificació directa per a la fase final i en 5 la classificació per a disputar la fase interzonal dels Campionats d’Espanya que es realitza per sorteig amb universitats d’altres comunitats autònomes.
• Campionat Autonòmic d’Esport Universitari. Esports individuals
Aquests campionats es van desenvolupar durant el curs 2009-2010 en els esports individuals que no és necessària classificació prèvia per als Campionats
d’Espanya Universitaris i en altres esports que segons el parer de les universitats participants seria convenient promocionar o que les diferents universitats
desenvolupen i no estan previstos entre els esports que se celebren en els Campionats d’Espanya Universitaris.
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Hi van participar set universitats: U. de València, U. Jaume I, U. Miguel Hernández, U. d’Alacant, U. Cardenal Herrera, 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, marató, natació, orientació, pàdel, pilota valenciana,
taekwondo, tenis, tenis de taula, tir amb arc, triatló i vela.
Hi van participar 288 esportistes de la Universitat Politècnica de València i es van
aconseguir 122 medalles, de les quals, 34 d’or, 45 de plata i 43 de bronze.
El medaller es configura de la manera següent:

MEDALLER CAMPIONAT AUTONÒMIC D’ESPORTS INDIVIDUALS
ESPORT
Escacs

Individual
Equips

Atletisme

Longitud
Altura

Martell
400 m. v.

Fem.
Masc.
Fem.
Masc.
Fem.
Fem.
Masc.

4 x 100

Masc.

Disc

Fem.
4 x 400

Masc.

800 m. l.

Masc.
Fem.
Fem.
Masc.
Masc.
Masc.

1500
3.000 obs.
5.000 m. l.

MEDALLA / ESPORTISTA
1a Ángela Alcaraz Soriano
2n Vicente Pallardó Lozoya
1r Vicente Pallardó Lozoya - Francisco Sánchez Sáez - Pablo Rodríguez Ferrer - Álvaro
Ribes Peris - Irene Arqués López - Ángela
Alcaraz Soriano - José Alfredo Peñarrubia
Blasco - Víctor Penadés Ordaz
3a Paola Bertoni
2n Carlos Mondéjar Sanmartín
3a Paola Bertoni
1r David Martínez Valera
2a Faina Sánchez Santana
2a Estíbaliz Rubio González
2n Marcs Galà Escolar
3r Miguel Sanjuán Verdú
3r Vicente Ribes / Olivier Nonga / Josep Navarro Soriano / Pablo Olmos Salvo
2a Paola Bertoni / Rosa Mª Carpio López / Beatriz
Rodríguez Sánchez / Fayna Sánchez Santana
2n James Austin / Alberto Sánchez Pinilla / Miguel Sanjuán Verdú / Roberto Sola Fillol
1r Daniel Cano López
2a Rosa Mª Carpio López
2a Michala Kockovska
1r Alberto Sánchez Pinilla
3r Fco David Moscardo Molano
1r Javier Carriqueo
2n Alberto Sánchez Pinilla
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10.000 m. l. Masc.
Equips

Bàdminton

Dobles
Equips

Cros

Equips

Escalada

Masc.

1r Daniel Molina García
2n equips: Olivier Nonga, Miguel Valero Sanz,
Héctor Seco Vallejo, Ismael Galiana guals,
Daniel Cano López, José Gaspar Pérez,
Raúl García Rodríguez, Vicente Ribes Costanera, Borja Esteban Sanchis, Josep Navarro Soriano, Carlos Modéjar Sanmartín,
Pablo Olmos Salvo, Antonio Berenguer
Verdú, Javier Carriqueo, Alberto Sánchez
Pinilla, Joaquín Pérez Tur, Marcos Galán
Escolar, Miguel Sanjuán Verdú, Fco. David
Moscardó Molano, David Martínez Varela,
Daniel Molina García, Roberto Sola Fillol,
James Austin, Jorge Clemente Moya, Alejandro Martín Olmos, Paola Bertoni, Rosa
Mª Carpio López, Michala Kosckovska, Beatriz Rodríguez Sánchez, Estíbaliz Rubio
González, Fayna Sánchez Santana
3r Juan J. Arnal Julián – Miguel A. Rodríguez
Leiva
3r Juan J. Arnal Julián – Miguel - Santiago
Porta García
1r Antonio Cantos Gómez
2n Alberto Sánchez Pinilla
3r Javier Carriqueo
1r Antonio Cantos Gómez, Alberto Sánchez
Pinilla, Javier Carriqueo, Francisco David
Moscardó Molano, Daniel Francisco Molina
García, Fernando Giménez Alcalde, Daniel
Cano López, Raúl Gracia Rodríguez, Carlos Sánchez Amor, Alfonso Martínez Santa,
Alberto Soldat Pons, David Cavero Montaner, Ismael Vives Martí, Carlos Castro
Pons, Juan Vercher Fons, Jaime Flández
Moncholi, Francisco José García Marín,
Alejandro Martín Olmos, Sergio Sendra
Siscar, David Castro Chica, Ismael Galiana
Badenes, Antonio Sáez Sánchez - José A
Esteso Gómez, Joaquín Pérez Tur, Leandro Blesa Viñado, Beatriz Rodríguez Sánchez, Rosa M. Carpio López, Sara Lax,
Inés María Lasala González, Beatriz Lorente Lacasta
1r Ignasi Tarrazona Gasque
3r Roberto Palmer Soria
1a Lucía Fernández Vicente
2a Yolanda Blanco Sola i Franziska Glüer
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Esgrima

Golf

Judo

Karate

Marató

Natació

Equip Fem. Espasa

1a Sofia Pérez Simbor, Nadia López Magdalena, Cristina Alonso Escobar, Cristina Mansilla Ovejero, Adriana Castellese Monzó
Floret
2a Onhilda Benítez Gómez, Encarnación Vergara Sánchez, Irene Tamarit Latre
Equip Masc. Espasa
2n Vicente M Safont Segura, José M. Doll Boix,
Pablo Muñoz Conejero, Gonzalo Villaescusa García
Espasa Indiv. Masc.
2n Vicente M. Safont Segura
3r Pablo Muñoz Conejero
Fem.
1a Sofia Pérez Simbor
2a Cristina Alonso Escobar
3a Adriana Castellese Monzó
Floret Indiv Masc.
2n Joaquín Visquer Pitarch
Fem.
3a Onhilda Benítez Gómez
3a Irene Tamarit Latre
Indiv.
Masc.
1r Guillermo García Miralles
Fem.
3a Raquel Calles Alfonso
Equips
2n Guillermo García Miralles – Vicent Boscà
Ramon – David García Colomer – Santiago
Mompó Delgado de Molina – Aramís Blasco
Esteve – Raquel Calles Alfonso
Masc.
1r / -73 kg David González Cabot
3r / -100 kg Jorge J. Chisbert Montañés
3r / -66 kg Gar Uriarte Marcos
Fem.
1a / -70 kg Andrea García González
Equips
2n / Gar Uriarte Marcos – David González Cabot
– Fernando Grau Canovas – Jorge J. Chisbert Montañes – Andrea García González
1r -67 kg Ángel Aibar Moscoso
3r -67 kg Filippos Vasileiou
3r -75 kg Eduardo Martínez García
3r -75 kg Carlos Sánchez Nieves
3r +84 kg Andrés Lleó Marcis
Indiv.
Masc.
1r Fernando Giménez Alcalde
Fem.
1a Irene Cañigral Presó
2a Clara Vallejo Lozano
3a Vicenta Ferrer Torrent
Masc.
50 esquena 2n Carlos Sanz Senon
50 braça
2n Francisco Moncho Gramatge
100 lliures
3r Omar Valera Talavera
100 estils
3r Juan F. Carrión García
200 estils
3r Antonio Castany Grancha
3r / 2n Jordi Nogués Renart
50 i 100
lliures
3r / 3r Borja Duren Crespo
50 i 100
esquena
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Fem.

Orientació

Individual

50 i 100
papallona
100 esquena
50 papallona
100 lliures
200 est. /
50 lliure
Masc.
Fem.

Equips

Pilota Valenciana Raspall

Esquaix
Taekwondo

Equips

Masc.

Absol.

Prom.

Fem.

Tenis de Taula
Tir amb Arc

Absol.

Arc monobloc 1a masc.

3r / 2n Álvaro Sáez Perales
3a Alicia Carrión García
3a Iris Gracia García
2a Mª del Mar Martí Blázquez
2a / 3a María Moragón Cabrera
1r Emili Segellis Seguí
2a Sara Lax
2n Sara Lax – Ildikó Simon – José Barberá Verdugo – David Cavero Montaner – Jaime
Flández Mocholí – Emili Segellis Seguí –
Alejandro Felipe Blasco
3r Juan Bautista Sellés Botella – Germán Caselles Font – Joan Josep Fons Cors – Antonio Latorre Campos
2n Juan Ramón Giménez Gavarell
1r María A. García Picó / Lucía Roca Monzó
Alba / Mª Isabel Fernández Galán / Javier
Latorre Francés / Carlos A Garrido Mendoza
/ Fco Javier Díaz Fernández / Guillermo Tudela Marco / Eduardo Borso vaig donar Cardinati Torres / Vicente Baixauli Bach /
Remberto I. Mejía Pérez / Manuel Navarro
Aroca / Manuel de Haro Mínguez / José V.
Tamarit Martínez / Agustín Sánchez Lázaro
/ Aarón Ferrandis Arribes / Benjamín Arroquia Cuadros / Agustín Ripoll Tello / Hayk
Mnatsakanyan / Xavi Barrachina Ramada
-80 kg / 1r Remberto I. Mejía Pérez
-87 kg / 1r José V. Tamarit Martínez
-63 kg / 2n Javier Latorre Francés
-80 kg / 2n Manuel Navarro Aroca
-87 kg / 2n Manuel de Haro Mínguez
-68 kg / 3r Guillermo Tudela Marco
-74 kg / 3r Vicente Baixauli Bach
-80 kg 1r Hayk Mnatsakanyan
-87 kg 1r Xavi Barrachina Ramada
-68 kg 2n Aarón Ferrandis Arribas
-74 kg 2n Benjamín Arroquia Cuadros
-74 kg 3r Agustín Ripoll Tello
-57 kg / 1a María A. García Picó
-62 kg / 1a Lucía Roca Monzó Alba
-62 kg / 3a María I. Fernández Galán
2a Virginia Mainar Ruiz
1r Marcos Martínez García
2n Ángel Poveda Lee
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2a masc.
3a masc.
1a fem.
3a fem.

Arc compost 1a masc.

2a masc.

1a fem.
Triatló

Equips

Masc.

Fem.
Vela

3r José V. López Escamilla
2n José I. Giménez Osman
3r Juan José Martín Santos
1r Pedro Escriche Catalá
3r Eduardo Horta Romero
2a María Teresa Sales Gil
3a María Cabezuelo Sepúlveda
1a Patricia Paniagua Paniagua
2a Lara Olmos García
3a Davinia Martínez Pérez
1r Miguel A. Salidot Gregorio
2n Fernando Agustín Gómez
3r Javier González Horta
1r Juan Ramón Giménez Sanz
2n Víctor Novo Rey
3r Borja Muñoz Bosch
1a Ana Coronat Ferrer
2a Nuria Villena Leris
2n Javier Andrés de la Esperanza, Andrea Martinelli, Ismael Martínez de la Fuente, Alberto
Renu Martínez, Fredman Arias Espinosa,
Juan A. García Manrique, Miguel A. García
Ponce, Víctor Blasco Pérez, Francisco D.
Moscardó Molano, Alberto Villanueva
Atienza, Juan A. Montalvo Torro, Javier Saiz
Gil, Juan Mateu Lozano, Xavier Manuel
Cervera, Ferran Cuñat Pellicer, Francisco
Llinares Palma, Alfonso Martínez García,
Bernabé Marí Soucase, Oscar Pastor
López, Diego Tarazona Cebollada, Francisco Arenas del Amo
2a Lorena Garzón Poyatos, Aída Gil Pérez,
Marta Ribes Bargues, Esther Furió Ortiz
1r Alejandro Frasquet Herraiz, Matias Ros Navarro, Luis Rodenas Lorda, Nicola Masini

• Campionats d’Espanya Universitaris
Com cada any s’han desenvolupat els Campionats d’Espanya Universitaris
(CEU) entre totes les universitats espanyoles pertanyents al Comitè Espanyol
d’Esport Universitari.
Els Campionats d’Espanya Universitaris són convocats pel Consell Superior
d’Esports. En els esports individuals s’accedeix directament a la fase final
acreditant marques mínimes establides per les normatives tècniques de cada
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esport. En els esports d’equip el campió de la Fase Autonòmica de les comunitats d’Andalusia, Catalunya, Castella i Lleó, Madrid i Comunitat Valenciana es
classifica directament per a la fase final, per ser on més equips participen en els
diferents 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 d’equips de cada esport que participa en la
fase autonòmica, els que es disputen les dues places que queden per a la Fase
Final del Campionat d’Espanya Universitari en una fase interzonal.
• Fase Interzonal
La fase interzonal dels Campionats d’Espanya es va realitzar durant el mes de
març, per a obtenir els equips que es classifiquen per a la Fase Final dels Campionats d’Espanya, un total de 38 esportistes/entrenadors de la UPV van participar en aquesta fase en els esports de bàsquet masculí, bàsquet femení i
handbol masculí.
La fase interzonal es juga en cada modalitat esportiva en dues universitats de
diferents comunitats autònomes que han obtingut classificació en les corresponents lligues entre universitats de la mateixa comunitat. Els encreuaments entre
les diferents comunitats autònomes es realitzen per sorteig.
En els esports individuals convocats pel Consell Superior d’Esports s’accedeix
directament a la fase final acreditant les marques mínimes establides per les
normatives tècniques de cada esport.
Mostrem a continuació els esports en els quals va participar la Universitat
Politècnica de València, les universitats contra les quals es va enfrontar i la uni-
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versitat seu. Aquest curs la UPV va renunciar a participar en les modalitats
d’handbol i futbol 7 femení.

PARTICIPANTS DE LA FASE INTERZONAL DE CAMPIONATS UNIVERSITARIS
ESPORT
UNIVERSITATS PARTICIPANTS
Bàsquet masculí Univ. Pública de Navarra, Cantàbria, UCAM,
Deusto, Complutense de Madrid, Oviedo; Politècnica de Catalunya, Politècnica de València
Bàsquet femení Univ. Ramon Llull, Còrdova, La Rioja, Pública
de Navarra, Cantàbria, Múrcia, Politècnica de
Madrid, Politècnica de València
Handbol masculí Univ. Pública de Navarra, Complutense de Madrid, Girona, Granada, País Basc, Saragossa,
UCAM, Politècnica de València

ORGANITZADOR
U. Pública de Navarra

U. Ramon Llull

U. Pública de Navarra

En els esports individuals convocats pel Consell Superior d’Esports s’accedeix
directament a la fase final acreditant les marques mínimes establides per les
normatives tècniques de cada esport.
• Fase Final
Durant els mesos d’abril i maig de 2010 es van celebrar els Campionats d’Espanya Universitaris dels diferents esports.
La participació de la Universitat Politècnica en la fase final dels Campionats
d’Espanya ha sigut de 197 esportistes/entrenadors.
Els resultats en els Campionats d’Espanya Universitaris, dels esportistes representants de la Universitat Politècnica de València, durant el curs 2009-2010
són: 7 primers llocs, 4 segons llocs i 7 tercers llocs.

MEDALLER DE CAMPIONATS D'ESPANYA UNIVERSITARIS
ESPORT
Atletisme

Esgrima
Escalada

10.000 m. l.
400 m. t.
800 m. l.
Disc
Espasa
Individ.

MEDALLA / ESPORTISTA
1r Javier Carriqueo
3a Bàrbara Hernando Fuster
3r José Alberto Esteso Gómez
3r David Martínez Valera
3a Cristina Alonso Escobar
3a Ainoa Martínez Martínez
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Equips

Futbol Sala

Masc.

Judo

Equips

Individ.

Taekwondo
Voleibol

Equips

Fem.
Masc.
Masc.
Fem.
Masc.
Masc.
Fem.
Fem.

Masc.

2n Juan Ignacio Casillas Rodrigo – Ignasi Tarrazona Gasque – Roberto Palmer Soria –
Lucia Fernández Vicente - Yolanda Blanc
Solá - Ainoa Martínez Martínez – Franziska
Gluer
1r Roberto Albert Marti, Marcelo Andrade Silami, Rafael Ara Caballero, Carlos Bosch
Ramos, Joaquín Cebellán Jiménez, Carlos
Cebriá Agut, Juan Carlos Gascó Laborda,
Jordi Lledó Pérez, Carlos Márquez Martínez, Juan José Pastor Pérez, Javier Sena
Latorre, Pablo Tamarit Cobo
1r Javier Furió Vizcaíno, Pablo Sánchez García-Monco, Alberto Arnal Mengod, Gar
Uriarte Marcos, David González Cavot, Andrés Mínguez Martínez, Laura Gomez Ropiñón, Lidia Martínez Ortega, Ana Catarina
Dealmeida Cachola
1a -52 kg Laura Gómez Ropiñón
1r -66 kg Gar Uriarte Marcos
1r -90 kg Alberto Arnal Mengod
2n -57 kg Lidia Martínez Ortega
3r -73 kg David González Cavot
3r -81 kg Pablo Sánchez Garcia-Monco
3a -67 kg Lucia Roca-Monzo Alba
1a Lara Pedro Bloom, Elisa Catalunya Lacreu,
Cristina Giménez Cebriá, Marta García
Sales, Ana Rebagliato Medina, Beatriz Herrero Toribio, Silvia Chanza Torres, Naiara
Pedro Tatay, Esther Sanz Martín, Aleixandra Pelejero Vilanova, Alicia García Vigara,
Ana Serrano Palacios.
2n Carlos Acedo Majordom, Enrique Mateu
Borox, Mario Escribano Vicente, Fredy H
València Pineda, Kevin Banacloche Boer,
Vicente Monfort Minaya, Francisco Ferrer
García, Cristian Retuerto del Camp, Antonio Ortiz Jiménez, Luis Rubio Máñez, Raúl
Rodenas Cabanyes, Sergio Vallet Jiménez

8.2.2.3. Altres esdeveniments i competicions del Vicerectorat d’esports
Per a la promoció i el foment d’especialitats esportives d’especial interès dins de
la nostra comunitat universitària, la Universitat Politècnica de València ha or-
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ganitzat enguany una sèrie d’esdeveniments i campionats en els quals han participat prop de 2.350 esportistes.
• Festa de Benvinguda
Amb motiu de donar a conèixer el Vicerectorat d’Esports i el seu programa esportiu a tota la comunitat universitària i sobretot l’alumnat de nou ingrés, es va
celebrar la Festa de Benvinguda el dijous 15 d’octubre amb una programació
variada i la presència d’Isabel Fernández, com a esportista d’honor de la Universitat Politècnica de València.
Com a acte de participació estavella es va realitzar la V Volta a Peu al Campus,
a més es va instal·lar a l’Àgora una carpa d’informació del Vicerectorat d’Esports.
Englobat a la Festa de Benvinguda es van realitzar les accions següents:
• PRESENTACIÓ DE LʼESPORTISTA DʼHONOR
Acte en el qual el Vicerectorat d’Esports nomena Esportista d’Honor de la Universitat a un esportista d’Elit triat per la seva trajectòria humana i esportiva.
Aquest acte queda segellat amb la signatura del Llibre d’Honor tant de l’Esportista d’Honor com pels esportistes Universitaris que han aconseguit èxits en
l’esport nacional i internacional.
En aquesta edició vam poder tenir com a Esportista d’Honor l’esportista que reté
la triple corona, Campiona Olímpica, Campiona del Món i Campiona d’Europa
Isabel Fernández.
• V VOLTA A PEU
La Volta a Peu al Campus UPV és una carrera de caràcter popular amb l’objectiu d’aconseguir la màxima participació sota la premissa de fer esport per
a tots. L’eixida i arribada tenen lloc a l’Àgora i recorre l’interior del campus
de Vera amb una distància de 4,5 km i un total de 688 participants. Es van
donar tovalloles a tots els participants i hi va haver un sorteig de material
esportiu.
• SIGNATURA LLIBRE DʼHONOR
Acte en què, d’una banda, es reflecteix el pas pel Vicerectorat d’Esports d’esportistes d’alt nivell, i, de l’altra, reconeixem els èxits dels nostres universitaris.
Aquest fet es recull en el Llibre d’Honor, mitjançant la signatura de l’esportista
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d’elit elegit que és el que apadrina tots els nostres esportistes universitaris que
han aconseguit medalla en els Campionats d’Espanya Universitaris.
• LLIURAMENT DE TROFEUS DE LES LLIGUES 2008-2009
Concessió dels premis de les Lligues Internes del curs anterior, així com a
l’escola amb més participació i s’elegeix el millor esportista universitari per les
seues accions dins i fora de la Universitat., enguany l’Escola Tècnica Superior
de Camins, Canals i Ports.
L’esportista de l’any més destacat de la Universitat Politècnica de València ha
sigut Laura Gómez Ropiñón per la seua trajectòria esportiva i participació a les
Universiades de Belgrad, en què va aconseguir el primer or femení per a l’equip
espanyol.
• Sant Silvestre
El 17 de desembre de 2009, el Vicerectorat d’Esports va organitzar la II Sant Silvestre solidària de caràcter popular amb un circuit de 3.1 km.
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La carrera es va desenvolupar per l’interior del campus de Vera amb eixida des
de la pista d’atletisme i una participació de 232 esportistes.
• XX Trofeu Universitat
Com cada any des de fa vint edicions, el segon dijous de cada mes de maig
celebrem el Trofeu Universitat Politècnica, enguany es va celebrar el 13 de
maig. Aquest campionat es fa en una sola jornada de 12 hores esportives de
màxima activitat. Cadascun dels esportistes participants representa la seua escola o facultat, amb la finalitat d’aconseguir el màxim de punts, i així, ser l’escola
guanyadora del Trofeu. En el mateix dia es van dur a terme dues vies de participació esportiva amb un total de 1.161 participants.
La primera via de participació, les competicions esportives, en les quals van participar 954 alumnes, distribuïts en els esports següents: bàsquet, frontó, esquaix,
futbol 7, futbol sala, pàdel, tenis de taula, voleibol, tenis, vòlei platja i escacs.
Cadascuna de les 15 escoles que formen la Universitat Politècnica va inscriure’n
els equips en aquestes modalitats i es va desenvolupar la competició pel sistema
d’eliminatòria directa.

I la segona via de participació, les activitats esportives, en les quals van participar els alumnes de les escoles i seccions esportives de la Universitat, així
com també els usuaris habituals de les activitats esportives anuals. Hi va haver
una participació total de 115 alumnes en activitats, en els esports següents:
atletisme, orientació, aeròbic, rem, alçament de banca i esgrima. També es van
realitzar exhibicions de patinatge, tir amb arc, bhangra, balls llatins i trialsín.
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El dia del Trofeu Universitat es va desenvolupar en una sola jornada, des de
les 9.00 del matí fins a les 21.00 hores amb l’estreta col·laboració de tots els
voluntaris de la Universitat que han fet possible aquest esdeveniment.
L’acte va culminar amb el lliurament de trofeus en el mateix Pavelló Poliesportiu
a continuació de les finals i un aperitiu en el mateix lloc, al qual es van quedar
la majoria d’esportistes participants en el Trofeu. En aquesta ocasió, l’escola
guanyadora del Trofeu va ser l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny que revalida el títol per segon any consecutiu.
• VII Torneig Intercampus
El 4 de març de 2009 es va celebrar a Gandia el VII Torneig Intercampus UPV
com a trobada entre els campus d’Alcoi, de Gandia i València amb l’objecte de
fomentar les relacions i reforçar els nexes d’enllaç a través de diverses competicions esportives.
Aquest campionat va nàixer fonamentalment amb l’objectiu de donar eixida competitiva als campus externs de Gandia i Alcoi i a més d’integrar aquests dins de
tota la dinàmica esportiva que es desenvolupa a la Universitat Politècnica de
València.
S’ha realitzat en les modalitats de futbol sala, bàsquet i voleibol en una única jornada celebrada al campus de Gandia, i es va jugar en un format de competició
tots contra tots amb una única classificació per suma de punts assolits per tots
els equips en cada esport.
Hi han participat un total de 165 esportistes dels quals 81 foren xics i 84 xiques.
El guanyador del VII Torneig Intercampus ha sigut el campus de Vera.
En finalitzar la jornada competitiva es va celebrar a l’Escola de Gandia un dinar
de germanor i al final d’aquest el lliurament de trofeus al campus campió i als
equips classificats en primera posició de cadascun dels esports, tant en homes
com en dones.
• XIII Trofeu UPV de Vela Creuer
El Vicerectorat d’Esports de la UPV va organitzar el XIII Trofeu UPV de Vela
creuer durant els dies 15 i 16 de maig al Reial Club Nàutic de València, del qual
tingueren una estreta col·laboració, amb l’única fi del foment de la vela entre la
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comunitat universitària. Hi van participar 12 participants distribuïts en 61 embarcacions.
La competició es va celebrar en la modalitat de vela creuer en tres categories
segons la classe d’embarcació: classe 1, classe 2 i classe 3. Es va realitzar una
inscripció de tripulants i es va formar una borsa de tripulants que després es va
distribuir per sorteig entre les diferents embarcacions participants.
El medaller d’enguany es configura de la manera següent:

CLASSIFICACIÓ XIII TROFEU DE VELA UPV
CLASSE
1. 1r Classificat
2. 1r Classificat
3. 1r Classificat
Platu 25. 1r Classificat
Classificació general. 1r Classificat

IOT
Fundación Cuadernos
Granell
Mascarat IV
Revoltosa
San Telmo II

ARMADOR
Enrique Rubio
Agustín Granell Herrero
José Luis Francés Bou
Axel Rodger

• Campionats Interescoles
Durant el curs 2009-2010 s’han celebrat diferents campionats universitaris interescoles a nivell nacional. Les escoles i facultats de la UPV hi han participat
amb un total de 488 esportistes.
Enguany s’han celebrat Intereuetis, Interarquitectura Tècnica, Interagrònoms,
Eurosade, Interteleco i Interinformàtica.
A més al campus de Gandia es du a terme les 12 hores esportives, que es van
celebrar el 29 d’abril amb 625 participants en handbol platja, handbol, bàsquet
3 x 3, futbol sala, vòlei platja, vòlei 3 x 3 , gimcana, bloc, tenis de taula, escacs,
triples, rem sala i alçament de banca. I les trobades comarcals amb la participació dels equips més prestigiosos de la Safor en les modalitats d’handbol, bàsquet, futbol sala i voleibol amb un total de 32 participants.
Al campus d’Alcoi es duen a terme el Torneig Paelles els dies 9, 10 i 11 de març
en les modalitats de bàsquet 3 x 3, futbol sala, vòlei 4, futbol 7, tenis de taula,
tenis i escacs, amb 216 participants, i el Torneig de Nadal en les modalitats de
bàsquet 3 x3, vòlei 4 i escacs, amb 57 participants
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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 29 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 1.185 esportistes federats en: activitats subaquàtiques, aikido, atletisme, bàsquet, BTT, ciclisme, esgrima, espeleologia,
frontenis, futbol sala, handbol, 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 d’activitats, esdeveniments i competicions que duen a terme amb el suport del Vicerectorat
d’Esports.
Presentem a continuació un resum de participació del Club Esportiu el 2009-2010

NOMBRE DE PARTICIPANTS DEL CLUB ESPORTIU UPV
SECCIÓ
Muntanya
Espeleologia
Waterpolo
Handbol
Ciclisme
Pilota Valenciana
Trialsín
BTT

Nre PARTICIPANTS
246
13
40
37
84
8
1
15
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Vela
Orientació
Natació
Futbol sala
Taekwondo
Karate
Activitats subaquàtiques
Atletisme
Triatló
Tir amb arc
Rem
Aikido
Rugbi
Esgrima
Judo
Frontenis
Vòlei
Bàsquet
Pesca
Pàdel
Tenis taula
TOTAL

62
24
94
42
10
21
94
43
58
36
53
19
30
7
28
20
34
27
13
21
5
1.185

Al campus de Gandia desenvolupen la seua activitat les seccions de rem,
muntanya i busseig.
Al campus d’Alcoi 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 l’esport forma part d’una concepció, d’un
estil de vida pel qual hem optat. Així l’esport a la nostra Universitat respon a les
necessitats d’exercici físic, competició, salut i recreació alhora que envaeix amb
força les activitats acadèmiques pròpies de l’universitari.
Precursors dels crèdits de lliure elecció esportiva disposem d’un programa
anual de Formació Esportiva amb cursos, tallers, jornades i congressos al costat del cicle anual de conferències, exposicions i clínics sobre temes específics
en matèria esportiva. A més, aquest any s’ha tornat a impartir un Màster Universitari en Organització, Gestió i Administració d’Entitats i Organitzacions Esportives. D’altra banda, cal destacar la convocatòria per onzena vegada
consecutiva dels certàmens de pintura, escultura i projectes final de carrera
relacionats amb l’esport. Totes aquestes línies d’actuació consoliden la nostra
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formació específica en el camp de l’esport, en el qual han participat un total de
1.380 persones.

8.2.4.1. Formació esportiva
La necessitat d’adquirir nous coneixements que propicien una activitat física
saludable ha sigut una demanda constant de practicants i usuaris i la base per
al desenvolupament d’aquest Programa de Formació Esportiva.
Durant el curs 2009-2010 i dins del XV Programa de Formació Esportiva s’han
impartit entre els tres campus de la UPV (Vera, Gandia i Alcoi) un total de 17 cursos i 11 tallers, 12 clínics i 8 conferències. A més, s’ha realitzat una exposició de
pintura i escultura relacionada amb l’esport i s’ha col·laborat en l’organització
de 2 congressos científics. Tots ells oberts a la comunitat universitària i a la societat en general.

Les temàtiques desenvolupades en els cursos i tallers han sigut variades, com
per exemple sobre instal·lacions esportives de gespa artificial, prevenció i tractament de lesions esportives o aquatraining: tonificació muscular a l’aigua. Altres temes relacionats amb activitats concretes, com ara la mecànica de la
bicicleta tot terreny i de la bicicleta en general, el coneixement del cos, tècniques de relaxació o embenats. També s’han impartit cursos que doten de
titulacions oficials, com són el de socorrista aquàtic o el de patró d’embarcacions d’esbarjo, així com uns altres que permeten formar part de borses de treball internes, com ara el curs d’àrbitre col·laborador de futbol sala, voleibol i
handbol, oferits en col·laboració amb el Consell Valencià de l’Esport.

298 CULTURA I ESPORT

• CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ
Com a part de la formació curricular dels alumnes de la Universitat Politècnica, el 1994 es va aprovar en Junta de Govern un bloc de crèdits de lliure
configuració per a esport. A això cal afegir que al setembre de 2003 el Consell
de Govern va aprovar l’augment de 8 fins a un màxim de 16 crèdits, els possibles a obtenir com a crèdits de lliure configuració per esport, que entraren en
vigor a partir del curs 2003-2004.
Així, amb l’objecte de respondre a les diferents inquietuds i necessitats de la comunitat universitària hi ha establides tres vies d’obtenció de crèdits de lliure
elecció:
1. ÀREA FORMATIVA
Composta per cursos, seminaris i conferències sobre aspectes rellevants de
l’activitat física i de l’esport, organitzats pel Vicerectorat d’Esports de la Universitat Politècnica de València. L’equivalència en crèdits és d’1 crèdit cada 20
hores.
Durant el curs 2009-2010 s’han atorgat un total de 790 crèdits de lliure elecció
per la participació en cursos organitzats pel Vicerectorat d’Esports.
2. ÀREA PRÀCTICA
Com a reconeixement al treball d’alguns dels nostres alumnes, que compaginen
l’alt rendiment esportiu amb els seus estudis. L’equivalència en crèdits és: un
mínim d’1 crèdit i un màxim de 2 crèdits en lliga zonal o campionat autonòmic i
un màxim de 4 en Campionats d’Espanya Universitaris, a atorgar en ordre invers
a la classificació de l’esportista. S’atorguen 4 crèdits directament per ser seleccionats pel Consell Superior d’Esports per a participar en competicions de caràcter nacional o internacional. El Vicerectorat d’Esports estableix l’equivalència
per la participació d’esportistes amb necessitats especials en competicions oficials.
Durant el curs 2009-2010 s’han atorgat 470 crèdits de lliure elecció per la participació en diferents campionats universitaris; autonòmics, Campionats d’Espanya o esportistes seleccionats pel CSD per a competicions nacionals o
internacionals.
Els esports en els quals més crèdits s’han sol·licitat són: futbol sala (50 crèdits),
camps a través (49 crèdits), voleibol (46 crèdits) i atletisme (36 crèdits).
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3. ÀREA FORMADORA
A fi de reconèixer i aprofitar els coneixements i els experiències d’alguns dels
nostres alumnes al món de l’esport, ja siga per la seua formació específica en
institucions alienes a la Universitat o per la seua brillant trajectòria esportiva,
amb la finalitat que aquests coneixements es traslladen a la resta de la comunitat universitària, es reconeix la col·laboració en els cursos específics al seu
esport programats pel Vicerectorat d’Esports i la participació en línies d’investigació relacionades amb l’activitat física que es troben vinculades a qualsevol
departament o servei de la Universitat Politècnica de València.
L’equivalència de crèdits a atorgar per la col·laboració en aquesta àrea és: un
mínim de 2 i un màxim de 8 amb relació a la línia d’investigació o el curs en el
qual col·labora, (s’estableix com a pauta la concessió directa del doble dels
crèdits que conformen el curs), i 2 crèdits més, si l’alumne participa en l’organització i la preparació d’aquest curs. Igualment, per la participació en línies
d’investigació relacionades amb l’activitat física es pot obtenir un mínim de 2 i
un màxim de 8 crèdits per curs acadèmic.
• MÀSTER UNIVERSITARI
El V Màster Universitari en Organització, Gestió i Administració d’Entitats i Organitzacions Esportives suposa un repte més dins del desenvolupament esportiu de la Universitat Politècnica de València.
Des del Vicerectorat d’Esports es pretén formar futurs professionals de la gestió
esportiva que siguen capaces d’afrontar els nous reptes esportius tant a nivell
universitari, municipal o autonòmic com a nivell de clubs i entitats esportives.
Aquests professionals seran capaços d’aplicar 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 cinquena edició, va començar a l’octubre de 2009, i finalitzarà
pel novembre de 2010; amb un total de 28 persones inscrites.
El màster s’estructura en 5 mòduls; Legislació Esportiva, Màrqueting i Comunicació Esportiva, Gestió Esportiva i Qualitat, Organització i Projectes
d’Empreses i Institucions Esportives i el mòdul d’Administració i Gestió
Econòmica en les Empreses i Entitats Esportives, i disposa de professorat
de la Universitat Politècnica de València amb àmplia experiència en temes
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relacionats amb la gestió esportiva i professionals reconeguts de l’àmbit de
la gestió esportiva.

8.2.4.2. Conferències, exposicions i clínics
Durant el curs acadèmic 2009-2010, com en anys anteriors, s’ha continuat
realitzant conferències sobre temàtiques relacionades amb l’esport, d’especial
interès per als membres de la comunitat universitària, així com diverses exposicions. A més s’han tornat a organitzar els denominats clínics, sessions
col·lectives amb gran component pràctic 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.
En total s’han dut a terme 20 activitats entre conferències i clínics que han versat sobre aspectes tècnics relacionats amb l’esport.

A través de les conferències s’abordaren temes relacionats majoritàriament amb
els esports de muntanya.
També s’oferiren al llarg del curs 2009-2010 un total de 12 clínics, sessions
col·lectives amb gran component pràctic, destinades a donar més informació als
esportistes de com poden prevenir lesions i millorar-ne les capacitats físiques.

8.2.4.3. Certàmens de Pintura, Escultura i Projectes final de Carrera relacionats amb l’esport
Enguany, en l’XI edició s’han convocat els certàmens de pintura, escultura i
projectes final de carrera sobre treballs relacionats directament amb el món de
l’esport, en general, i de l’esport a la Universitat Politècnica, en particular.
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Amb això, la Universitat brinda el seu suport científic i tècnic a l’esport i intenta
apropar el món de l’art a l’esport. Enguany s’hi han presentat 2 projectes final de
carrera, 5 escultures i 23 pintures.
Els guanyadors de l’XI convocatòria en les diferents modalitats són els següents.

GUANYADORS DE L’XI 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
Segon Premi

“Últim Round” d’Oliver Paz Perez
“Bet for athletics” de Maria José Mocholí Baiona
“The playmaker” de Samuel Ferrer García
“Hominem te ese memento” de Santiago Ros Ruiz
“Servidor web de rutas por el Parque de Armentia y los
montes de Vitoria” d'Eder Murga Quintana
“Estudio y elaboración de cartografía de orientación. Alicación al área del término municipal de Gilet” d'Emili Sellés i Seguí

A més, es convoca el IV concurs de cartells commemoratiu del XX Trofeu Universitat amb 61 treballs presentats. La guanyadora ha sigut Marta Espinós
Aguado de la Facultat de Belles Arts.

8.2.4.4. Programa de Cooperació Esportiva
El Vicerectorat d’Esports, sensible al compromís social que necessita la nostra
societat, va impulsar la creació d’una Associació de Voluntaris Esportius l’any
2003, amb la finalitat de promocionar i fomentar la implicació dels membres de
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la comunitat universitària en els diferents àmbits esportius de la UPV, per a
prestar atenció especial a l’impuls de Projectes de Cooperació per al Desenvolupament relacionats amb l’activitat física i l’esport tant en el nostre entorn
més proper com en projectes internacionals en països subdesenvolupats o en
vies de desenvolupament.
Tot aquest esforç i dedicació exercit pel Vicerectorat d’Esports a través de la
seua Associació de Voluntaris Esportius va ser reconegut (el 16 de març de
2006) pel diari ABC, que a través dels seus premis ABC Universitario, ABC
Solidario va decidir premiar en la modalitat Entitat Solidària l’Associació de
Voluntaris Esportius de la UPV.
• Accions en l’àmbit internacional
Durant el curs 2009-2010 s’ha seguit desenvolupant el projecte de cooperació internacional entre la Universitat Pineda del Río (Cuba) i la Universitat Politècnica
de València. Durant tot l’any s’ha recollit material esportiu, escolar i d’oficina,
que es dóna per persones i entitats per a enviar a la Universitat de Pineda del
Río, i està previst surar un contenidor amb tot el material recollit al llarg
d’aquest any.

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 d’alt nivell i reconeixent d’aquesta manera
el gran esforç que suposa compaginar els estudis amb la pràctica esportiva
d’alt nivell ofereix, mitjançant el Programa EsportEstudi, suport als esportistes universitaris d’alt nivell a través d’un professor-tutor en cada centre, ajornament de pràctiques i exàmens, canvis d’horari, atenció
especialitzada al Centre de Suport a l’Esportista (serveis de fisioteràpia i
preparació física) i una convocatòria d’ajudes de residència i per a esportistes d’excel·lència esportiva i elit UPV.

8.2.5.1. 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 l’activitat acadèmica, crea el Programa EsportEstudi, que té com
a objectiu el reforç i suport a la pràctica esportiva d’alt nivell, ja que cada vegada són més els esportistes que sent estudiants universitaris competeixen en
campionats nacionals i internacionals representant la seua universitat.
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Des de llavors, cada any acadèmic, aquest programa ha acollit un gran nombre
d’esportistes i involucrat professionals de diferents escoles i facultats per a crear
un marc interdisciplinari necessari per a la integració de l’esportista d’alt nivell
en l’activitat acadèmica

Els antecedents d’aquest programa es remunten a anys enrere. Intervencions
carregades d’un gran component innovador com són l’accés lliure a les instal·lacions, la reserva preferent d’aquestes, l’assessorament tècnic directe, les dotacions d’equipament esportiu o l’emissió de certificats per a ajornaments
d’exàmens i pràctiques per competicions nacionals, demostren que es realitza
un gran esforç per a reconèixer la labor i l’execució dels esportistes d’elit.
L’aprovació per la Junta de Govern d’aquesta universitat el 24 de juny de 1999
del Programa EsportEstudi, va permetre reunir tots els aspectes anteriors en
aquest programa de màxima rellevància per als esportistes d’alt nivell.
EsportEstudi representa el suport institucional a través d’ajuda personalitzada i
concreta als esportistes universitaris d’alt nivell, que decideixen compaginar les
seues tasques acadèmiques amb una dedicació seriosa i àmplia en l’esport.
Aquest programa compta amb el reforç i suport econòmic del Consell Superior
d’Esports.
El programa EsportEstudi proporciona a l’esportista d’alt nivell: professor-tutor
en la figura del subdirector o vicedegà de cada escola o facultat, que fa de nexe
entre els professors i l’alumne, i li facilita:
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• Ajornament de pràctiques i exàmens (coincidents amb campionats d’àmbit
nacional o internacional)
• Prioritat en l’elecció d‘horaris docents
• Possibilitat de rebre bibliografia, anotacions o informació puntual docent
• Facilitats als programes d’intercanvi d’estudiants
• Ajudes d’excel·lència esportiva
• Ajudes per a esportistes d’elit A i B
• Crèdits de Lliure Elecció Esportius
• Ajudes de residència
• Atenció especialitzada al Centre de Suport a l’Esportista (CSE)
• Servei de Fisioteràpia
• Servei de Preparació Física
Durant el curs 2009-2010 el Programa EsportEstudi ha estat integrat per 158
esportistes que pertanyen a un o diferents dels apartats següents.
• 8 esportistes d’alt nivell de l’any actual o de l’anterior, de conformitat amb
el que estableix el RD 146/1997, de 19 de setembre, sobre esportistes
d’alt nivell.
• 46 esportistes proposats per la Universitat Politècnica de València per trobar-se entre els tres primers classificats en els Campionats d’Espanya Universitaris de l’any 2009.
• 19 esportistes convocats a seleccions nacionals i seleccions universitàries
en el present any o l’any anterior.
• 1 esportista acollit al Pla ADO.
• 125 esportistes d’elit reconeguts per la Universitat Politècnica de València.
• 5 esportistes amb ajuda de residència.

8.2.5.2. 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 d’Ajudes Esportives amb
l’objectiu d’impulsar i premiar la participació dels nostres esportistes universitaris en els diferents campionats.
1. Ajudes d’excel·lència esportiva, esportistes universitaris d’elit A i esportistes universitaris d’elit B
Aquestes ajudes sorgeixen amb l’objectiu d’impulsar i premiar la participació
dels nostres esportistes universitaris en diferents campionats i tenen el suport
econòmic i institucional del Consell Superior d’Esports.

MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2009-2010 305

5 ajudes d’excel·lència esportiva amb una dotació econòmica de 2.000 euros
cadascuna, adreçades a impulsar i premiar els esportistes de nivell internacional
que han competit en Olimpíades, Paralimpiades, Campionats del Món, Universiades, Campionats del Món Universitari, Campionats d’Europa o altres continents.
70 ajudes a esportistes d’elit A amb una dotació econòmica de 660 euros reconeixen i premien la labor dels millor classificats en competicions nacionals.
Així doncs, s’adrecen a estudiants que tenen un alt nivell en la seua especialitat esportiva i representen Espanya i la Universitat Politècnica en esdeveniments
destacats.
50 ajudes a esportistes d’elit B amb una dotació econòmica de 330 euros van
orientades als alumnes que sense fites esportives sensacionals tenen un alt
bagatge esportiu per a transmetre a la resta dels seus companys i per als que
practiquen especialitats que no consten als programes del Consell Superior
d’Esports.
2. Ajudes de residència per a esportistes d’alt nivell i esportistes d’elit del
Vicerectorat d’Esports de la UPV
La Universitat Politècnica de València convoca 5 ajudes de residència per als
esportistes universitaris d’alt nivell desplaçats del seu lloc habitual de residència amb l’objecte d’impulsar i premiar la participació d’aquests esportistes d’alt
nivell en les diferents competicions universitàries de caràcter internacional i en
competicions oficials en les quals siguen convocats per seleccions nacionals.
Durant el curs 2009-2010 s’han assignat 5 ajudes, amb un import total que ascendeix a 30.000 euros (6.000 euros anuals per esportista).

8.2.5.3. Centre de suport a l’esportista
El Vicerectorat d’Esports conscient de les necessitats dels esportistes d’alt
nivell vol dotar l’esportista de tots els mitjans tècnics, biomèdics i humans necessaris per a la millora esportiva i acadèmica. La posada en marxa del Centre de Suport a l’Esportista d’Alt Nivell proporciona una atenció especialitzada a tota la
comunitat universitària i especialment a l’esportista d’alt nivell, a través de la
prestació de serveis especialitzats:
Els esportistes han tingut accés al Servei de Fisioteràpia, situat a la 1a planta del
Pavelló Poliesportiu, en horari de dimarts i dijous de 18.00 a 21.00 h. Aquest
servei és atès per una diplomada en fisioteràpia i diversos alumnes en pràc-
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tiques. 134 esportistes d’alt nivell de la UPV se n’han beneficiat, dels quals 94
eren homes i 40 dones. S’han realitzat 658 tractaments. Les lesions més freqüents foren esquinços, cervicàlgies i trencaments fibril·lars. La majoria dels esportistes procedeixen de l’atletisme, el vòlei, el rugbi i la natació.
Els esportistes també han tingut accés al Servei de Preparació Física, situat a la
consulta 1 de la 1a planta del pavelló en horari de dilluns de 16.00 a 18.00 h, dimarts i dijous de 17.00 a 20.00 h. S’hi han atès 47 esportistes (39 homes i 8
dones), els quals han sol·licitat fonamentalment plans d’entrenament específic per
a una competició, consells per a assegurar-se que el treball que estan realitzant
siga adequat per a aconseguir els seus objectius, control i avaluació de la condició física mitjançant proves de camp i laboratori, etc. Els esports dels quals procedeixen són variats: triatló, atletisme, esgrima, BTT, etc.

8.2.6. Instal·lacions esportives de la UPV
La Universitat Politècnica de València disposa en l’actualitat d’unes instal·lacions esportives immillorables per a la pràctica esportiva a tots els nivells, tant
per a la formació i l’entrenament com per a competicions, fruit d’una gran inversió en la remodelació dels espais esportius i creació de noves instal·lacions climatitzades, informatitzades i perfectament equipades segons la modalitat que
s’ha de practicar.
Les instal·lacions esportives de la Universitat Politècnica s’agrupen en tres grans
nuclis al voltant dels tres grans edificis esportius, el Pavelló Poliesportiu, l’Edifici Principal i el de més recent creació, el Trinquet Politècnic El Genovés.
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Enguany s’han inaugurat dos blocs d’escalada a l’exterior situats al jardí central
de la UPV, instal·lació innovadora en tot Espanya i probablement a Europa. No
hi ha cap instal·lació semblant a 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 modern
edifici de 51 m x 83 m de planta i 14 m d’altura lliure d’obstacles amb graderies
amb una capacitat per 560 persones, que acull els espais esportius següents:
• Pistes poliesportives per a la pràctica simultània de quatre partits de bàsquet o voleibol o dos partits d’handbol o futbol sala. Compta amb quatre
marcadors electrònics i presa de megafonia, telèfon i xarxa informàtica en
cadascuna de les pistes.
• Un rocòdrom de 12 m d’altura per 15 m d’ample simulant una gran roca
natural amb un desplom de 3 m amb més d’1.400 punts d’ancoratge per
simultaniejar 8 vies d’escalada de diferents graus.
• Una pista de pàdel interior amb gespa artificial.
• Dues pistes d‘esquaix de parquet flotant.
• Un bloc (boulder) per a la pràctica d’iniciació i perfeccionament d’escalada.
• Dues sales de musculació per a l’entrenament dels equips de la Universitat.
Al voltant d’aquest espai se situen les instal·lacions:
• Tres pistes de tenis exteriors de formigó porós.
• Quatre pistes de pàdel exteriors amb sòl de gespa artificial i parets envidrades amb graderies per al públic.
• Una piscina coberta de 50 m de llarg i 18 m d’ample amb 6 carrers, totalment climatitzada i amb 500 places de graderies per al públic.
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• Nucli 2. Edifici Principal
Situat estratègicament al centre del campus, entre els dos espais a l’aire lliure
més grans. L’Edifici Principal disposa a l’interior dels espais esportius següents:
• Una sala de musculació de 450 m2 climatitzada, sonoritzada i informatitzada.
• Una sala d’aeròbic de parquet flotant i equipada per a la pràctica d’activitats dirigides.
• Una sala d’aula salut de parquet flotant i equipada per a la pràctica de les
noves tendències en gimnàstiques suaus.
• Dos tatamis, un de dur de biosuro i un altre de tou de doble matalasset per
a la pràctica d’arts marcials i activitats dirigides.
• Tres aules de formació esportiva amb capacitat per 55 persones equipades
amb moderns mitjans audiovisuals i informàtics per a impartir cursos
teòrics.
A l’exterior d’aquest edifici podem trobar aquests espais:
• Estadi amb pista d’atletisme i camp d’herba natural per a futbol/rugbi: Instal·lació emblemàtica a la Universitat amb un anell de tartam de 8 carrers i
400 m de corda envoltat d’una altra superfície perimetral de gespa artificial
que acull un camp d’herba natural a l’interior. La instal·lació disposa, a més,
de dues rectes per a salt de perxa, una doble recta amb dos fossats de salt
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 graderies per
al públic.
• Un camp de vòlei platja d’arena de platja, adossat a la pista d’atletisme.
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• Dos blocs d’escalada a l’exterior, 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 d’ancoratge.
Tota la instal·lació està envoltada de cautxú absorbent.
• Nucli 3. Trinquet Politècnic El Genovés
L’Edifici Trinquet Politècnic El Genovés, la instal·lació més recent, on es donen
cabuda a elements, mesures i materials que el converteixen en referent per a les
futures construccions de trinquets, una zona de graderies dins d’un mur de vidre
laminat, climatitzades i sonoritzades, amb capacitat per a 100 persones assegudes, el trinquet de 57 m de llarg per 6,5 m d’ample a la zona de joc i entre
parets de 9,5 m d’ample. Aquest edifici acull a més els espais esportius
següents:
• Una sala d’esgrima per a la pràctica i competició.
• La seu del Club Esportiu condicionada per a activitats i reunions.
• Una aula de biosuro per a la pràctica de gimnàstiques suaus.
• Dues pistes d’esquaix de parquet flotant.
• Dos frontons de 30 m coberts i adossats sobre el lateral nord de l’edifici.
• Una sala de tennis taula amb capacitat per a tres taules de joc.
Al costat d’aquest edifici es troben les instal·lacions a l’aire lliure següents:
• Un velòdrom i pistes exteriors de futbol sala. Pista de redolament o velòdrom de 4 carrers peraltats. La instal·lació disposa de dues pistes poliesportives al centre per a futbol sala de gespa artificial.
En aquesta línia de dotar totes les especialitats esportives de tot el necessari per
a aquelles practiques més demandades, la Universitat Politècnica disposa a
més de les construccions fixes, embarcacions per a la pràctica d’esports nàutics
com són un vaixell creuer Benetau First 40.7- regata de 12 metres d’eslora, dues
embarcacions valliant de 6 metres d’eslora, dos falutxos i dues ioles per a la
pràctica de rem i un falutx prototip per a la competició d’embarcacions del
Mediterrani.
Això sense oblidar els projectes duts a terme pels campus d’Alcoi i de Gandia,
projectes on es comença a equiparar l’oferta esportiva d’aquests campus amb
el del campus de Vera: pistes poliesportives, gimnàs, sales d’usos múltiples,
configuren un gran parc esportiu universitari.
L’engegada de totes les nostres instal·lacions esportives, així com la dotació
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d’aquestes de l’equipament més adequat i l’adquisició de dues embarcacions esportives, han originat una nova forma de gestionar instal·lacions, adaptades a les
demandes i noves necessitats de la nostra població, una nova manera de fer esport completament integrats en el nostre entorn més immediat i eixint del nostre campus.

8.2.7. Col·laboracions i convenis del Vicerectorat d’Esports
La Universitat Politècnica de València atenent les necessitats de l’entorn, du
a terme diferents col·laboracions i convenis amb altres entitats externes per a
aconseguir la major adequació entre les demandes socials i les de la mateixa
universitat, i fomentar esports autòctons com són la pilota valenciana, i realitzar una tasca de suport a col·lectius amb característiques especials o fins i
tot apropar l’esport i les instal·lacions esportives a futurs esportistes en edat
escolar.
El Trinquet Politècnic el Genovés, sens dubte referent a la Comunitat Valenciana, ha acollit els esdeveniments i entrenaments següents per a les diverses
modalitats de pilota valenciana entre els quals es destaquen.
• Per al foment de l’esport autòcton de pilota valenciana, la Federació de Pilota de la Comunitat Valenciana i la Universitat Politècnica van signar un
conveni de col·laboració gràcies al qual l’Escola de Tecnificació de Pilota
Valenciana té lloc al Trinquet Politècnic El Genovés.
• També s’ha dut a terme en aquest trinquet dins de la línia de cooperació
de l’esport autòcton, partides de la Lliga Caixa Popular en la qual participa la Universitat Politècnica de València.
• Realització de campionats com són la Copa d’Escala i Corda i Copa President de la Diputació de València.
• Col·laboració del Vicerectorat d’Esports amb diferents federacions i comitès
esportius de la Comunitat Valenciana per al foment de la pràctica esportiva
en les seues modalitats.
• Federació de Pilota Valenciana per a la realització d’activitats de promoció
i tecnificació.
• Federació de Bàsquet en el Curs de Tecnificació.
• Escola Nacional d’Entrenadors de Futbol per a realitzar a les nostres
instal·lacions el curs de monitor de futbol.
• La Federació d’Esport adaptat de la Comunitat Valenciana per als entrenaments de boccia i la celebració de la lliga nacional de boccia.
• La Federació de Taekwondo per a entrenaments de tecnificació.
• La Federació de Judo per al desenvolupament de jornades tècniques.
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• El Comitè d’Àrbitres de Futbol de la Comunitat Valenciana per als seus entrenaments tècnics.
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, en què
destaquem els entrenaments d’esportistes de diferents col·lectius, com ara la
Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, el grup COES d’operacions
especials de la Policia, l’IES Malva-rosa, l’IES Serpis, l’IES Marítim, el Grup de
Muntanya Valldigna, el Club Alginet, el Grup Espeleològic O Gata, la Societat
ALzirenca de Muntanyers, el Centre Excursionista Vents de Muntanya i Natura,
la Direcció General de Policia, el Club Esportiu Nord de la Muntanya, el Club
Vents de Muntanya, el Club d’Escalada Sargantana, el Centre Excursionista de
València i el Centre Excursionista Alt de la Creu.
A més, el Vicerectorat d’Esports ha cedit l’ús de les instal·lacions esportives per
a esdeveniments de diferents col·lectius.
• La productora audiovisual GAP per a l’enregistrament d’un documental
sobre salut infantil.
• Musol Teatre ha dut a terme assajos en les nostres instal·lacions.
• El Col·legi Públic Malva-rosa va celebrar les seues jornades escolars a la
pista d’atletisme.
• El CAU Marqués de Dosaigües Massanassa i el CP Cavite van realitzar activitats diverses a la pista d’atletisme.
• El Col·legi Oficial d’Enginyers va realitzar una competició de pàdel a la
UPV.
• L’empresa COPAVA va celebrar la seua jornada formativa teoricopràctica
a la pista d’atletisme.
• L’associació de Slot Cartagobarna va celebrar el 2n Campionat d’Espanya
de Slot digital al Trinquet de la UPV.
I pel que fa a docència, destaquen les col·laboracions següents.
• El Vicerectorat d’Esports ha acollit alumnes en pràctiques de diferents entitats, com ara FCAFD i l’Institut IES Jordi Joan del Port de Sagunt, l’IES
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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• Amb la Societat Esportiva Correcaminos per a l’intercanvi de serveis esportius i culturals, promoció i foment de l’esport centrat especialment en
l’atletisme.
• Per al foment de la vela i els esports nàutics, amb Explotaciones Marítimas
de Levante, empresa concessionària del Port Esportiu de la Pobla de Farnals, amb el Reial Club Nàutic de Calp i el Reial Club Nàutic de València.
• Amb l’entitat financera Bancaixa per al patrocini de l’equip ciclista.
• Per a la promoció de la natació, màster amb les empreses IBM, Alcocer Visual i Conectall Systems.
Al si de la mateixa universitat,
• Conveni de col·laboració amb la Universitat Sènior per a la investigació
científica relativa a l’entrenament i la salut de les persones majors de 50
anys.
• L’Institut de Biomecànica de València ha dut a terme diversos assajos per
a investigacions sobre materials esportius i l’anàlisi de diverses manifestacions de força explosiva mitjançant protocols biomecànics.
• El grup 04 ORGE ETSECCP va realitzar la seua campanya de recollida de
juguets a les instal·lacions esportives.
• La secció sindical de CCOO va celebrar la seua assemblea informativa al
pavelló poliesportiu.
• L’Àrea d’Informació de la UPV va realitzar visites guiades a les instal·lacions esportives en les jornades d’acollida d’estudiants.
• Els alumnes de la Universitat d’Indiana utilitzen les nostres instal·lacions
esportives durant les estades a València, així com amb altres col·lectius el
Col·legi Major Galileo Galilei.
• El Vicerectorat d’Esports s’ha implicat en el projecte de la Universitat
Politècnica de l’ecocotxe i l’ha dotat d’infraestructura i material esportiu.
• Quant a cessió a instal·lacions, destaquem també el torneig d’any nou de
l’Associació d’Antics Alumnes.

8.2.8. Impacte en els mitjans de comunicació
El tractament de la informació en el Vicerectorat d’Esports ha tingut un doble
vessant durant el curs 2010-2011. D’una banda, s’informa a la comunitat universitària, com a potencials usuaris, sobre tota l’oferta que des del Vicerectorat
d’Esports es programa i, de l’altra, es donen a conèixer a la societat tots els esdeveniments i assoliments obtinguts pels esportistes i els equips de la Universitat. Ambdues facetes de la informació es duen a terme en col·laboració amb
altres serveis de la Universitat Politècnica de València com són el Gabinet de
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Premsa, la Ràdio del Poli, UPV Televisió i l’Àrea d’Informació de la Universitat
Politècnica.

8.2.8.1. Recursos informatius
Per a informar a la comunitat universitària sobre els diferents programes esportius es posen en marxa tots els mecanismes necessaris per a transmetre la
informació, com ara:
1. Anualment es publica un llibre general del Vicerectorat d’Esports 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
d’Esports en anglès, alemany, francès i italià. A més s’editen tríptics específics sobre els diferents programes que s’ofereixen, el programa de formació, els certàmens relacionats amb l’esport, els programes esportius. De
manera puntual s’editen, a més, altres tríptics per a esdeveniments concrets,
com ara el Trofeu Universitat.
2. La pàgina web del Vicerectorat d’Esports en la seua adreça
<www.upv.es/adep> és el principal canal de comunicació del Vicerectorat
d’Esports, amb una actualització diària. A través de la pàgina web es pot
consultar tota la programació de manera detallada i estructurada en àrees.
Disposa també d’altres utilitats i informació, com ara els calendaris de joc i
resultats de les lligues, els horaris d’activitats disponibles per a matriculació
i les pistes que estan en situació de ser reservades. En aquesta web es pot
descarregar el llibre general d’esports en format digital en diversos idiomes,
francès, italià o alemany, a més de valencià, castellà i anglès.
S’hi 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 d’Esports.
En aquesta pàgina, a més, es 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 d’Esports o altres pàgines d’interès esportiu.
3. El tauler d’anuncis electrònic a través del servidor <upvnews.upv.és>, freqüentment consultat pel PAS i PDI de la Universitat on s’insereixen diàriament anuncis d’actualitat imminent i serveix per a realitzar comunicats d’última
hora.
4. L’agenda electrònica UPV a la qual s’accedeix des de la pàgina principal de
la Universitat. Aquesta pàgina és de consulta pública en general.
5. Els taulers d’anuncis de les escoles que s’actualitzen a través dels coordinadors d’esports, que exerceixen labors de difusió i promoció en cadascuna
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de les escoles o facultats. Les seues funcions bàsiques són la promoció esportiva, la canalització de la informació com a nexe d’unió entre el Vicerectorat d’Esports i les escoles i col·laboració en l’organització d’esdeveniments
esportius, com ara el Trofeu Universitat Politècnica.
6. També es canalitza la informació directament des de l’Oficina d’Informació
del Vicerectorat d’Esports amb una atenció personalitzada, presencial i telefònica. L’oficina disposa d’horari de dilluns a divendres de 10 a 14 i de 17 a
20 hores.
7. Finalment, enguany s’ha consolidat la utilització de blogs temàtics per a esdeveniments especials.

8.2.8.2. Campanyes especials
• Campanya matrícula: Adreçada principalment a l’alumnat de nou ingrés
a la universitat per a aconseguir, d’una banda, informar-los sobre les possibilitats en matèria esportiva i, de l’altra, captar els possibles esportistes
d’elit interessats a acollir-se al programa EsportEstudi. A aquest efecte,
es van dur a terme dues accions clarament diferenciades: d’una banda,
una labor informativa als alumnes-tutors del programa ESTIMA i, de l’altra, una participació directa en les Jornades d’Acollida per a alumnes de
nou ingrés mitjançant xarrades en totes les escoles de la UPV.
• Jornades d’Orientació: Organitzades per l’Àrea d’Informació de la UPV.
El Vicerectorat d’Esports va atendre el públic en la seua visita a la Universitat per a donar-los a conèixer totes les instal·lacions esportives i una
aproximació a l’oferta esportiva de la UPV.
• Jornades de Portes Obertes per a pares d’alumnes d’instituts en què es
va col·laborar amb l’Àrea d’Informació de la UPV, i es va realitzar una visita
guiada per les instal·lacions esportives cada dimarts i dijous de gener a
març. Les instal·lacions esportives i els programes d’esports són un gran
atractiu per a tots els futurs possibles alumnes de la Universitat.

8.2.8.3. Mitjans de comunicació
Referent als mitjans de comunicació i premsa, s’ha donat a conèixer les activitats, esdeveniments i resultats obtinguts pels nostres esportistes.
Un total de 348 articles s’han publicat durant el curs 2009-2010 des de juny de
2009 fins a maig de 2010.
Les seccions que més han destacat enguany pel que fa a notícies són l’equip de
futbol sala UPV Maristas València FS, que ha jugat en la Divisió de Plata i ha arribat a les eliminatòries, la participació de l’equip de la UPV en diferents trofeus
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de pilota valenciana, a més de la informació corresponent als Campionats d’Espanya Universitaris i la Festa de Benvinguda de la UPV, que va tenir la presència d’Isabel Fernández.
A més de la premsa escrita, cal destacar l’emissió d’un espai televisiu propi al
programa “Politecnica 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 d’Espanya Universitaris de judo, el
XX Trofeu UPV, emès per Punt 2 o l’enregistrament de diversos programes
dedicats a la vida dels universitaris esportistes.
A la Universitat Politècnica Televisió un total de 70 intervencions han donat a
conèixer el món esportiu de la universitat, el Vicerectorat d’Esports elabora una
biblioteca audiovisual de totes les intervencions aparegudes en televisió.

8.2.9. Resum de la memòria del Vicerectorat d’Esports 2009-2010
A manera de resum podem dir que ens sentim orgullosos que més de la meitat
de la nostra comunitat universitària fa esport amb nosaltres:
• Més de 18.000 esportistes practica alguna de les nostres especialitats esportives.
• 534 equips participen en les competicions internes que organitzem.
• Oferim fins a 63 especialitats esportives diferents, que abracen tot l’espectre esportiu, oci, salut, diversió, formació, competició, etc.
• A nivell competitiu ens situem per sobre de la resta de clubs de la Comunitat Valenciana amb 27 seccions esportives diferents.
• Destaquem Sugoi Uriarte, per ser campió d’Europa i Subcampió del Món
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de Judo, a més nomenat millor esportista universitari pel Consell Superior
d’Esports.
• La UPV aconsegueix el tercer premi de l’Institut de la Dona, Ministeri
d’Igualtat i Consell Superior d’Esports per la promoció de l’esport femení.
• En els Campionats d’Espanya Universitaris es van obtenir 18 medalles,
7 de les quals del metall daurat, a més de 4 medalles de plata i 7 de
bronze.
L’impacte social en els diferents mitjans de comunicació oscil·la anualment entre
300 articles i notes de premsa, 30 entrevistes en ràdio i unes 90 aparicions en
televisió, en què la notícia més seguida enguany és l’equip de futbol sala UPV–
Maristas en Divisió de Plata i a més de la informació corresponent als Campionats d’Espanya Universitaris i la Festa de Benvinguda de la UPV, que va tenir
la presència de l’olímpica Isabel Fernández.
I sobretot la consolidació del nostre objectiu la promoció esportiva, això juntament amb la pràctica dels nostres esportistes és el nostre major reconeixement.

8.3. ESCOLA D’ESTIU
L’Escola d’Estiu realitza l’oferta dels seus serveis orientada cap a les cinc àrees
següents:

· L’Escola d’Estiu a l’estiu
· L’Escola d’Estiu a l’hivern
· L’Escola d’Estiu a la neu
· L’Escola d’Estiu a Pasqua
· La Formació Sociocultural
8.3.1. L’Escola d’Estiu a l’estiu
Com cada any, l’Escola d’Estiu de la UPV obri les portes durant el mes de juliol a
tots els infants i joves valencians interessats a participar en les nostres activitats.
Enguany, s’ha arribat a les 1.700 sol·licituds als tres campus en què estem presents.
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En la present edició, hem mantingut la previsió de participants, i hem realitzat les
activitats al campus de Vera, al campus d’Alcoi i al de Gandia. Per a atendre
tots els infants i joves s’ha disposat de 250 monitors en diferents labors i responsabilitats per a fer aquesta edició de l’Escola d’Estiu.
Aquests números indiquen l’acceptació que té l’Escola d’Estiu 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 d’alumnes, PAS, PDI). També hi ha hagut un 14% de participants de membres de
l’Associació d’Antics Alumnes i un altre 16% d’infants aliens a la Universitat Politècnica de València.

8.3.1.1. L’Escola de les Escoles
En aquesta edició l’ambientació comuna de l’Escola ha sigut al voltant de les diferents ambientacions al llarg de la història de l’Escola d’Estiu, i s’ha iniciat així
el 25 aniversari de la mateixa Escola d’Estiu.
Amb això, ‘Les sorpreses de natalicis’; ‘La festa final d’Escola’ accions en col·laboració amb unes altres, completen les accions i l’ambientació comuna al llarg
de l’Escola d’Estiu.

8.3.1.2. L’Escola d’Estiu a Alcoi
S’hi ha arribat a les 120 sol·licituds per a participar en aquest campus d’edats
compreses entre els 4 i els 14 anys. Aquesta Escola d’Estiu es realitza a les instal·lacions del campus de l’EPSA, amb la col·laboració del col·legi Salesians
que, per la situació i les instal·lacions esportives ens donen suport en la necessitat de les dites instal·lacions.

8.3.1.3. L’Escola d’Estiu a Gandia
Enguany, mantenint l’oferta al campus de Gandia, l’Escola d’Estiu ha rebut 118
sol·licituds per a participar d’aquesta edició, en edats compreses entre els 4 i els
14 anys, i ha mostrat l’acceptació d’aquesta oferta a Gandia. Aquesta Escola
d’Estiu es realitza a les instal·lacions del campus de l’EPSG.
Activitats per a joves
Seguint els passos iniciats l’any passat, hem plantejat per als més majors (15 a
17 anys) una oferta concreta d’activitats que els permetien confeccionar la pròpia Escola a la carta, i, com calia esperar, ens n’ha confirmat l’acceptació. L’o-
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ferta inicial era de 120 places en 2 activitats (una d’aquestes desdoblada) i en
la inscripció ens superaven les sol·licituds.
Al final, l’oferta es va acostar prou a la demanda final, tal com mostra el quadre
següent de participació en aquestes activitats.
TALLER
Camí de Santiago
Campament Multiaventura

OFERIT
40
80

SOL·LICITAT
55
82

OCUPAT
45
80

· Camí de Santiago: des de Neda fins a Santiago de Compostel·la, seguint
la ruta del camí anglès, que descobria els paratges que aquest sender del
pelegrí obri fins a les portes de Santiago de Compostel·la. Continuaren
fins a Finisterre.

· Campament multiaventura: a Corconte (Cantàbria), múltiples activitats que
fan gaudir de l’entorn d’una 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 d’iniciació al rugbi per a promocionar la pràctica d’aquest esport i els valors que potencia en el seu treball d’equip.
Enguany, es mantenen els 50 participants d’aquesta edició que han assistit durant tot 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 l’Escola a la Neu, com a activitat per a iniciar-se i millorar en el seu nivell d’esquí a 105, dels 120 sol·licitants, infants i
joves entre 9 i 17 anys. Enguany, hem repetit les instal·lacions, gaudit de les
pistes d’esquí de Panticosa i dormit a l’alberg Pirenarium de Sabiñánigo
Una vegada instal·lats a l’alberg, de matí s’anava a les pistes d’esquí i, amb els
monitors d’esquí, es realitzaven les classes. La resta del temps a les pistes s’esquiava amb els monitors de l’Escola d’Estiu i, de vesprada, es realitzaven activitats d’animació a l’alberg 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 l’activitat a l’alberg Mar i Vent a Piles, en què participen 55 xiquets de 9 a 14 anys. Aquesta activitat complementa l’acció de l’Escola d’Estiu com a servei a la comunitat
universitària que té xiquets durant els períodes de vacances d’aquests.
Es va realitzar aquesta acampada durant cinc dies i se la denominà PasquAcampada 2010, i hi participaren cinc 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 l’Escola d’Estiu, s’ha incidit en la formació específica dins de
l’àmbit que ens ocupa: els monitors i l’animació sociocultural.
En aquest curs s’ha realitzat el període formatiu de la titulació bàsica per al treball amb infants dins de l’animació: el títol oficial de Monitor de Temps Lliure Infantil i Juvenil. S’hi ha impartit, amb la col·laboració de formadors molt
experimentats en els distints aspectes dels continguts, la part teòrica de 125
hores des d’octubre fins a maig a 80 alumnes (a València, en modalitat de dissabtes i entre setmana), que tenen l’opció d’obtenir el títol oficial en superar la
fase pràctica. Aquest curs té el reconeixement de 6 crèdits de lliure opció a la
nostra universitat.
A més, s’han realitzat 7 cursos sobre diferents aspectes en temes de l’animació, amb una durada de 20 hores cadascun i a què es reconeix un crèdit de lliure
elecció. En tots s’han cobert les places oferides, i queda en llista d’espera un bon
nombre de sol·licitants en cadascun dels cursos, que ens indica l’acceptació d’aquest tipus de formació entre els estudiants i interessats en l’oferta que oferim.
El total de la participació en la formació ha sigut de 250 alumnes, amb la qual
cosa aconseguim formar en diversos temes els monitors, actualitzar-ne els coneixements i dotar-los de més i millors recursos per al seu treball en l’animació
sociocultural.

8.3.6. Organització. Estructura de l’Escola d’Estiu
Com mostra l’organigrama adjunt, l’Escola d’Estiu depèn del Vicerectorat d’Esports. Està dirigida per Miguel Giménez, com en els últims anys. L’estructura
amb què treballem permet i facilita l’atenció dels participants i l’organització dels
monitors.
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Darrere del director, l’Escola d’Estiu disposa d’un gran equip humà de més de
250 persones encarregades de fer possible aquest esdeveniment cada any.
Cal destacar la gran ajuda que aquest servei rep d’altres unitats i serveis de la
UPV, sobretot per la falta d’un espai propi. Tot i que no volem excloure ningú, ja
que són molts els centres, departaments i serveis d’aquesta universitat que han
manifestat el seu interès a col·laborar-hi i s’han fet eco de les nostres peticions,
sí volem ressaltar la gran ajuda prestada per serveis com ara el d’Esports, el
Centre de Processament de Dades, la Unitat de Manteniment, la Casa de l’Alumne, el Gabinet Mèdic i l’Àrea d’Informació, i d’escoles, com són l’ETS de Gestió de l’Edificació; l’Escola i Facultat d’Informàtica; ETS d’Enginyeria del Disseny;
d’Agrònoms; Facultat d’ADE; EPSA i EPSG, sense la col·laboració de les quals
no seria possible portar a cap aquest servei. De tota manera, com ja hem indicat, són moltes les persones i centres que col·laboren i seria impossible nomenar-los tots.

8.3.7. Nombre i tipus de beques i contractes
Pressupost que la UPV destina a beques.
Les persones encarregades de donar suport al funcionament de l’Escola d’Estiu durant el mes de juliol han sigut 80, provinents dels cursos d’Animació Sociocultural i de les pràctiques que han de realitzar com a part de la seua
formació.
Els monitors encarregats dels infants a l’Escola d’Estiu han sigut contractats per
a desenvolupar aquesta labor durant el mes de juliol, i el nombre ha estat quasi
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de 200 als tres campus, i s’ha diferenciat el període del contracte segons el lloc
i la responsabilitat del monitor. El requisit indispensable que s’ha exigit en quasi
totes les places ha sigut la titulació en Animació Sociocultural, i s’ha valorat el
currículum i l’experiència en el camp de l’animació.

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

· Escola d’Estiu a València:
· Escola d’Estiu a Alcoi:
· Escola d’Estiu a Gandia:
· Activitats per a joves:

1.462
120
118
137

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

CAMPUS
Vera

Alcoi

Gandia

ETAPA
Preescolar
Primera
Segona
Tercera
Quarta
Preescolar
Primera
Segona i Tercera
Quarta
Preescolar
Primera
Segona
Tercera
Quarta

GRUPS
16
12
10
8
7
2
1
2
1
2
1
1
1
1
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8.3.8. Dinàmica de l’Escola d’Estiu
La dinàmica de cada dia de l’Escola pren dues maneres ben diferents; d’una
banda, la dinàmica reglada, és a dir el funcionament normal de l’Escola d’Estiu,
dia a dia; de l’altra, la dinàmica no reglada, que consisteix en activitats i esdeveniments especials limitats en el temps i introduïts com a punts de l’ambientació.

8.3.8.1. Dinàmica general de les activitats
Un dia normal de l’Escola té l’horari que podem veure a continuació:
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 d’activitat del matí, els infants realitzen diferents activitats en funció de les etapes a què pertanyen, i per tant adequades a les seues
edats, i canviant cada 2 anys.
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. S’hi troben els Dies D, activitats sorpresa i els concursos generals de
l’Escola.
Informació als pares
Enguany, per a mantenir informats els pares, de manera més ràpida, sobre les
excursions, els horaris d’arribada i incidències d’aquestes 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 l’Escola d’Estiu
(documents i notícies al dia). Així, els pares accedeixen a la informació de manera immediata i sense necessitat d’emprar el telèfon; la dita pàgina web és:
<http://www.escoladestiu.com>. S’hi manté la de la Universitat Politècnica de
València <www.upv.es/eestiu> i entre ambdues es millora la informació a la comunitat de l’Escola d’Estiu.
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Activitats externes
Els participants en l’Escola d’Estiu gaudeixen d’una sèrie d’activitats fora dels
respectius campus; aquestes eixides poden ser les excursions en què tot un
curs ix d’excursió durant un matí a realitzar alguna activitat especial o visitar un
paratge de la Comunitat Valenciana, bé el campament o granja escola, amb una
durada en funció de l’edat del grup. Aquestes eixides foren:
Campament i granja escola
Depenent de les edats, els infants gaudiren d’una diversa oferta en eixides de
més d’un dia fora del campus.
Mas del Capellà (1r i 2n)
Entre 6 i 8 anys, els infants van conviure durant tres dies a la granja escola Mas
del Capellà, situada al terme municipal d’Olocau (València). En aquesta granja,
de reconegut prestigi, van poder participar en les activitats típiques d’aquests
llocs: tallers de granja, horta, herboristeria, cistelleria, compostatge, a més de les
vetlades, jocs i gaudiren de la piscina.
Campament Alta-Lai (Talayuelas-Conca)(3r a 8è)
Els infants amb edats entre 8 i 12 anys participaren en el campament d’Alta-Lai,
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
s’habituen a dormir en campaments. L’allotjament 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

Per onzè any consecutiu, novè al campus d’Alcoi, la Universitat Politècnica de
València ha acollit en les seues aules l’alumnat de la Universitat Sènior.
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La Universitat Sènior està integrada en el Vicerectorat d’Assumptes Socials i
Responsabilitat Social Corporativa dins del projecte Aules Universitàries de l’Experiència, de la Conselleria d’Educació. És un programa per a majors de 55 anys
que pretén acostar la Universitat a les persones que mantenen l’entusiasme per
continuar aprenent.
La Universitat Sènior té l’estructura següent:
1. Cursos reglats
2. Cursos monogràfics
1. En el primer d’aquests, tant el campus de València com d’Alcoi, s’ofereixen
dos cursos diferents que disposen d’un nombre d’assignatures que abracen diferents àrees de coneixement des d’humanitats, música i cine, ciències de la comunicació i jurídiques fins a ciències de la salut o ciències
aplicades.
2. En els cursos monogràfics, un any més hem continuat la reforma dels continguts, i hem ajustat el nombre d’hores d’algunes de les assignatures per tal
d’introduir noves matèries, i buscar una estructura més dinàmica i intentar
que aquests canvis redunden en una millora de la Universitat Sènior i una satisfacció més gran del nostre alumnat. Amb això s’aconsegueix molt més fins
i tot que amb un tercer curs, ja que permet la possibilitat real d’una continuïtat indefinida a la Universitat Sènior i mantenir la vinculació amb la nostra
universitat.

8.4.1. Alumnat matriculat
8.4.1.1. Campus de València
CURS REGLAT

· Primer curs: .............................................................
· Segon curs: .............................................................

156 alumnes
85 alumnes

CURSOS MONOGRÀFICS

· Alumnes matriculats ...............................................
· Matrícules realitzades en els cursos monogràfics...

8.4.1.2. Campus d’Alcoi
· Primer curs:.........................................100 alumnes
· Segon curs:...........................................99 alumnes
· Curs monogràfic………….................….26 alumnes

1.021
1.979
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8.4.2. Continguts dels cursos reglats
8.4.2.1. Campus de València
Primer Curs:
ÀREA DE CIÈNCIES

· Ecologia i medi ambient ...........................26 hores
· Iniciació a la jardineria ..............................14 hores
· Arquitectura de la ciutat de València ........28 hores
· Química i energia .......................................6 hores
ÀREA DE MÚSICA I CINE

· Música I .....................................................18 hores
· Cine I .........................................................15 hores
ÀREA D’HUMANITATS

· Història de la Comunitat Valenciana..........26 hores
· Economia de la Unió Europea...................14 hores
· Què estudien els teus néts ........................10 hores
· Desafiaments ètics de la societat contemporània6 hores
Hores lectives curs 113 hores x 2 grups = 226 hores
Segon Curs:
ÀREA DE CIÈNCIES

· Dret i consum ...........................................20 hores
· Jardineria i paisatgisme ............................20 hores
· Coneixement del vi ...................................10 hores
· Envelliment actiu i satisfactori ..................18 hores
· Nutrició ........................................................6 hores
ÀREA DE MÚSICA I CINE

· Música II ....................................................18 hores
· Cine II ........................................................20 hores
ÀREA D’HUMANITATS

· Historia de l’art...........................................20 hores
· Cultura i tradicions valencianes.................20 hores
· Cine fòrum musical....................................10 hores
· Art i cultura de l’Europa de l’Est ................18 hores
Hores lectives curs 117 hores x 2 grups = 234 hores

326 CULTURA I ESPORT

8.4.2.2. Campus d’Alcoi
Primer Curs:
Bloc 1: CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ I JURÍDIQUES

· Defèn els teus drets ..................................10 hores
· El funcionament de l’economia
i les crisis econòmiques ............................10 hores

· Els gèneres cinematogràfics .......................6 hores
Bloc 2: CIÈNCIES APLICADES

· El que creus que saps però no saps .........12 hores
· Flora i vegetació de l’Alcoi...........................6 hores
Bloc 3: HUMANITATS

· Conflictes territorials actuals:
· Problemes del passat ................................10 hores
· La repoblació en el nostre entorn
després de l’expulsió dels moriscos..........10 hores

· La dona en l’edat mitjana a través de textos
literaris catalans ......................................... 6 hores

· Cap de la llum de les imatges (Part II)........ 6 hores
Bloc 4: CIÈNCIES DE LA SALUT

· Intel·ligència emocional.
Resolució de conflictes ...............................8 hores

· Adaptacions del nostre cos
al llarg de la vida .......................................12 hores
Bloc 5: MÚSICA I ART

· 100 composicions per a una història
de la música occidental.............................10 hores

· Història de les religions.
Religions de l’Orient Llunyà ......................10 hores
Total hores lectives de primer curs: 120
Segon curs
Bloc 1: ECONOMIA I SOCIETAT

· Què és la propietat intel·lectual?

..............10 hores
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Bloc 2: CIÈNCIES APLICADES

· Astronomia: un univers per descobrir..........8 hores
· Interrelació ciència i societat: alguns casos
valencians poc coneguts...........................10 hores

· Com es fa una previsió?..............................6 hores
· Noves tecnologies aplicades
al medi ambient...........................................8 hores
Bloc 3: GEOGRAFIA I HISTÒRIA

· Geografia Física i Humana
de la província d’Alacant ...........................10 hores

· Alguns escriptors alacantins en
la literatura espanyola s. XX.......................10 hores

· Cap a la llum de les imatges:
la formació del patrimoni religiós d’Alcoi .. 10 hores

· Arquitectures singulars: una mirada
des del patrimoni històric espanyol

..... 10 hores

Bloc 4: CIÈNCIAS DE LA SALUT

· Emocions i salut:
intel·ligència emocional .............................10 hores

· Donar vida als nostres anys.
El nostre cervell l’òrgan més important .....10 hores
Bloc 5: MÚSICA I ART

· Història de les religions i les seues manifestacions
artístiques: les religions abrahàmiques.....10 hores

· L’activitat musical a Alcoi III part..................8 hores
Total hores lectives de segon curs: 120

8.4.3. Cursos monogràfics
8.4.3.1. Campus de València
Un total de 23 cursos monogràfics diferents, que ascendeixen a 33 si sumem les
diferents edicions que s’han oferit

· Internet útil (nivell iniciació)
· 8 cursos amb una durada de 20 hores .160 hores
· Cine fòrum .................................................50 hores
· Aprèn a defensar-te...................................12 hores

328 CULTURA I ESPORT

· Joseph Haydn (en el segon
centenari de la seua mort) .....................19,5 hores

· L’Alba de la modernitat: 20 anys de la música del faune (1893)
a la seua consagració (1913).................19,5 hores

· L’art europeu de l’impressionisme a les avantguardes històriques
· 4 edicions amb una durada de 19,5 hores78 hores
· Realitat social i cultural..............................30 hores
· Educació visual I: com mirar una obra d’art,
elements bàsics d’expressió artística........12 hores

· Educació visual II: com mirar una obra d’art,
la composició i la imatge ...........................12 hores

· Naturalesa, història i personatges en
els paisatges valencians ...........................15 hores

· Unesco i el Mediterrani: els mites..............12 hores
· Unesco i el Mediterrani: els papes la Santa Seu
com a “Cadira arbitral” del Mediterrani......12 hores

· Arquitectura de la ciutat de València II ......12 hores
· Història d’Espanya documental segle XX ...30 hores
· Tast de vins i enologia ...............................30 hores
· Avanç literatura espanyola contemporània..12 hores
· Claus per a entendre el món actual...........16 hores
· Tertúlies literàries.......................................16 hores
· Arts plàstiques I (Nivell iniciació) ...............92 hores
· Dibuix ....................................................42 hores
· Pintura...................................................50 hores
· Arts plàstics II (Nivell aprofundiment) ......126 hores
· Pintura- II ..............................................42 hores
· Dibuix – II .............................................42 hores
· Pintura – II ............................................44 hores
· Cant Coral: el mecanisme de la veu i la seua
aplicació sobre el repertori .....................110 hores

8.4.3.2. Campus d’Alcoi
· Taller musical aplicat .................................50 hores
8.4.4. Activitats realitzades
8.4.4.1. Campus de València
ACTIVITATS CULTURALS PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA

· Temàtica “Femmes fatales. Carme i Salomé”del 29.05.2010 al 30.06.2010
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Lectures dramatitzades “Salomé” Oscar Wilde....................5, 7, 9 de juny 2010
Conferència “Carmen, símbol d’ella”.............................................. 17 juny 2010
Exposició “Femmes fatales. Carme i Salomé” ....................29 i 30 de juny 2010
Visita guiada a l’exposició .......................................................7 i 9 de juny 2010
Trobades
Zubin Mehta ................................................................................4 de juny 2010
Carlos Saura ..............................................................................11 de juny 2010
Taula redona
Salomé. D’Oscar Wilde a Richard Strauss .........................9 de juny 2010
Cicle de cine femmes fatales

· Gilda (1946).............................................................
· La comtessa descalça (1954) .................................
· L’àngel blau (1930)..................................................
· Carmen (1983) ........................................................
· Mata Hari (1931) .....................................................
· Fedra (1956)............................................................
· Salomé (1953) (2002) .............................................
· Medea (1969) ..........................................................
· Lolita (1962) ............................................................

31 de maig 2010
1 de juny 2010
2 de juny 2010
11 de juny 2010
14 de juny 2010
15 de juny 2010
16 i 21 juny 2010
23 de juny 2010
25 de juny 2010

ACTES ACADÈMICS DE LA UNIVERSITAT SÈNIOR

· Obertura del curs 2009-2010 ..................7.10.2009
· Cloenda del curs 2009-2010 .................14.06.2010
CONCERTS DE PIANO DE MARISA BLANES
Paranimf de la Universitat Politècnica de València en les dates següents:
20.10.09, 12.01.10 i 11.05.10
GRUP CORAL POLIFÒNICA SÈNIOR

· Obertura del curs 2009-2010 ..................7.10.2009
· VI Trobada de Corals de persones majors
de l’Ajuntament de València............novembre 2009

· Nadalenques a l’ermita de Vera, església de Benimaclet
i Casa Bressol Santa Isabel ...........desembre 2009

· Missa a la Basílica de Sant Vicent ........23.05.2010
· Actuació a la residència de la Tercera Edat
L’Acollida...............................................27.05.2010

· Concert a l’Ateneu Mercantil .................30.05.2010
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· IES de Marxalenes per a l’associació de Mestresses
de casa de Marxalenes...........................1.06.2010

· Setmana cultural 2010 ..........................04.06.2010
· Certamen de cors universitaris
Sènior a Alacant....................................10.06.2010

· Cloenda del curs 2009-2010 .................14.06.2010
GRUP DE TEATRE SÈNIOR IMAGINARIUM Obres representades:

· Dinar de Nadal 2009: “Gafas graduadas”….14.12.2009
· Cloenda del curs 2009-2010: “Un mal día”14.06.2010

8.4.4.2. Campus d’Alcoi
· Participació en la recollida de menjar i joguets amb finalitat social del 7
a l’11 de desembre de 2009.

· Visita al Betlem de Tirisiti d’Alcoi (declarat BIC), 22 de desembre de 2009
· Taller de lectura dirigit pel Dr. José Luis Santonja, director de l’Arxiu Municipal d’Alcoi i de la xarxa de biblioteques de la comarca.

· Participació en la Setmana de la Llengua. Lectura col·lectiva de poesies
en valencià coordinades pel Dr. Francisco Bernácer, del 26 al 30 d’abril de
2010.

· Final de curs 9 de juny de 2010: Taller de lectura i actuació de l’agrupació musical EPSA d’alumnes d’ensenyament reglat.
COR SÈNIOR D’ALCOI

· Actuació en el Final de Curs, 9 de juny de 2010
· Participació en l’acte de graduació d’egressats de l’EPSA, 30 de maig de
2010.

8.5. FONS D’ART
La labor realitzada pel Fons d’Art de la Universitat Politècnica de València té
com a objectiu prioritari consolidar i desenvolupar una col·lecció d’art contemporani que es puga situar entre les més importants que hi ha dins de l’àmbit universitari espanyol. Junt amb això, el Fons d’Art també desitja fer conèixer i
difondre’n el patrimoni.
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El nombre d’obres que en l’actualitat integren la nostra col·lecció supera les
2100. Les adquisicions i donacions efectuades en el període que comprèn
aquesta memòria han sigut les següents:

8.5.1. Adquisicions
GRETA ALFARO
In ictu oculi = 1
107 x 130 cm
Fotografia en color siliconada en metacrilat
GRETA ALFARO
In ictu oculi = 3
107 x 130 cm
Fotografia en color siliconada en metacrilat
ANZO
Aïllament 77-2
100 x 100 cm
Tècnica mixta
XAVIER ARENÓS
Viure com interins (10), 2005-06
10 peces de 30 x 24 cm c/u
Tècnica mixta sobre paper
ENRIC BALANZÀ
Sense títol
30 peces de 27 x 22 cm c/u
Oli sobre lli
ENRIC BALANZÀ
Pissarra
135 x 110 cm
Oli sobre lli
ENRIC BALANZÀ
Sense títol
12 dibuixos de 24,5 x 17cm c/u
Llapis sobre paper
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MAVI ESCAMILLA
Sense títol, 1998
190 x 140 cm
Acrílic, encàustica i grafit sobre tela
MAVI ESCAMILLA
Sense títol, 1998
200 x 124 cm
Acrílic sobre tela
DAVID FERRANDO
Caiguda del meteorit
2 peces de 120 x 140 cm
Fotografies en paper brillant amb metacrilat siliconat
ISIDRO FERRER
Llibre de les preguntes
40 il·lustracions de 36 x 25 cm aprox.
Tècnica mixta
ÁLEX FRANCÉS
En invierno, verano, 2001
150 x 175 cm
Fotografia en color
NURIA FUSTER
Contracrostipunctus 03
100 x 84 cm
Fotografia
NURIA FUSTER
Contracrostipunctus 05
100 x 84 cm
Fotografia
CARLOS GARCÍA
Cordillera y vez, 2008
130 x 195 cm
Acrílic sobre llenç
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CARLOS GARCÍA
Temporada alta
130 x 195 cm
Acrílic sobre llenç
CRISTINA GHETTI
V marea fins al càstig
160 x 160 cm
Acrílic sobre llenç
Mª JESÚS GONZÁLEZ & PATRICIA GÓMEZ
Façana Francesc Eiximenis. Barri del Cabanyal
20 x 158 x 158 cm (peça plegada)
Peça paret estampada/Fotografia/Vídeo 6’40”(loop)
JULIO LÓPEZ
Sense títol
100 x 70 cm
Grafit sobre paper
JULIO LÓPEZ
Sense títol
29,7 x 21 cm
Grafit sobre paper
MARTÍN LOPÉZ LAM
Señoras y señores…
50 x 70 cm
Tinta sobre paper
MARTÍN LOPÉZ LAM
Por si alguna vez olvido algo…
100 x 140 cm
Tinta sobre paper
JUAN JOSÉ MARTÍN ANDRÉS
Atomic fire ball, 2007
120 x 120 cm
Dibuix a llapis sobre paper
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JUAN JOSÉ MARTÍN ANDRÉS
Atomic fire lab, 2007
120 x 120 cm
Dibuix a llapis sobre paper
XISCO MENSUA
Epíleg
54’5 x 77 cm
Tècnica mixta sobre paper
ROBERTO MOLLÁ
Osogoma
42 x 59 cm
Llapis, tinta i gouache sobre paper mil·limetrat
ROBERTO MOLLÁ
Lenguado ambassadeur a la estricnina
42 x 59 cm
Llapis, tinta i gouache sobre paper mil·limetrat
ROBERTO MOLLÁ
Baby mezcla
150 x 150 cm
Oli sobre llenç
ROBERTO MOLLÁ
Be my enemy (and Iʼll be…)
80 x 300 cm
Oli sobre llenç
JESÚS RIVERA
Sense títol (Ref.JR-13-09). Sèrie There is no place
160 x 160 cm
Còpia cromogènica sobre paper RC 1/1
NURIA RODRÍGUEZ
Exploradors de lʼabisme
182 x 140 cm
Oli sobre llenç
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DEVA SAND
El espejo de tus recuerdos
100 x 223 cm
Tècnica mixta
DEVA SAND
Dos mundos paralelos
180 x 167 x 32 cm
Tècnica mixta
ALEJANDRA DE LA TORRE
El viatge
114 x 146 cm
Tècnica mixta
ALEJANDRA DE LA TORRE
Bateig
100 x 100 cm
Tècnica mixta
JOSÉ Mª YTURRALDE
Eclipsi
150 x 150 cm
Acrílic sobre llenç
ENRIQUE ZABALA
Sèrie Maldives, 2009
195 x 195 cm
Oli sobre llenç

8.5.2. Donacions
JOAQUIN BÉRCHEZ
El caragol impúdic (Llotja de València. Escala de caragol)
100 x 87 cm
Fotografia color lambada
LUIS GARCÍA BARTUAL
Conjunt fractal de Mandelbrot
110 x 158 cm
Processos infogràfics
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LUIS GARCÍA BARTUAL
Koyaanisqatsi
112 x 82cm
Processos infogràfics
LUIS GARCÍA BARTUAL
Radio escape
138 x 98 x 2 cm
Processos infogràfics
DANIEL NEBOT
Monograma objecte commemoratiu 40 anys UPV
Composició lliure de 20 figures Din A4
Transf. tampogràfica
IRENE PÉREZ
Geometria domèstica (Sèrie, green air circle, 1/5)
60 x 84 cm
Fotografia sobre alumini
ARTURO ROSALES
Arrel
145 x 59 cm
Imatge digital, injecció de tinta sobre paper
ARTURO ROSALES
Via gelada
145 x 37’5 cm
Imatge digital, injecció de tinta sobre paper
ARTURO ROSALES
Pont Mezcala
90 x 45’5 cm
Imatge digital, injecció de tinta sobre paper
ARTURO ROSALES
Esfera
145 x 42 cm
Imatge digital, injecció de tinta sobre paper
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ARTURO ROSALES
Matehuala
105 x 31 cm
Imatge digital, injecció de tinta sobre paper
ARTURO ROSALES
Mascarat
100 x 40 cm
Imatge digital, injecció de tinta sobre paper
ARTURO ROSALES
Platja diamant
100 x 40 cm
Imatge digital, injecció de tinta sobre paper
ARTURO ROSALES
Ombra a València
143 x 60 cm
Imatge digital, injecció de tinta sobre paper
ARTURO ROSALES
Pont Gàrgoles
144 x 57 cm
Imatge digital, injecció de tinta sobre paper
ARTURO ROSALES
Mercat Central
144 x 57 cm
Imatge digital, injecció de tinta sobre paper
ARTURO ROSALES
Llotja
145 x 53 cm
Imatge digital, injecció de tinta sobre paper
ARTURO ROSALES
Bioteri
99’5 x 49 cm
Imatge digital, injecció de tinta sobre paper
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ARTURO ROSALES
Vela
142’5 x 57’5 cm
Imatge digital, injecció de tinta sobre paper
ARTURO ROSALES
Tramvia
144 x 52 cm
Imatge digital, injecció de tinta sobre paper
ARTURO ROSALES
Bicicletes
143 x 59 cm
Imatge digital, injecció de tinta sobre paper
ARTURO ROSALES
Taquilles 1a
140’5 x 54’5 cm
Imatge digital, injecció de tinta sobre paper
ARTURO ROSALES
Taquilles 2a
144 x 58 cm
Imatge digital, injecció de tinta sobre paper
JAUME SCALS
Taula de canvis
36’5 x 44 cm
Socarrat ceràmic
ALEJANDRA DE LA TORRE
Secretaria
100 x 100 cm
Tècnica mixta
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8.6. VICERECTORAT D’ASSUMPTES SOCIALS I RESPONSABILITAT SOCIAL
CORPORATIVA
El Vicerectorat d’Assumptes Socials i Responsabilitat Social Corporativa centra
les seues principals funcions en dos àmbits:
A. PROGRAMES D’ACCIÓ SOCIAL:
1. Ajudes per al personal de la UPV
2. Ajudes per a l’alumnat de la UPV
B. RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
1. Marc de la conciliació de la vida familiar i laboral
2. Iniciatives i actuacions promogudes i realitzades en matèria de RSC
3. Col·laboració amb diverses associacions i institucions amb finalitat social
4. Representació del vicerectorat en institucions i associacions amb finalitat
social

8.6.1. Ajudes d’Acció Social
El Consell de Govern, en sessió de 14 de desembre de 2006, va aprovar la creació de la Subcomissió d’Acció Social per a assumptes d’acció social a estudiants i
assumptes d’acció social a PAS i PDI. Entre les seues funcions estan: efectuar les
convocatòries d’ajudes 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 d’ajuda social per al PAS i PDI que haja prestat serveis a la
Universitat Politècnica de València durant més de sis mesos en l’any per al
qual se convoca l’ajuda, i que es trobe en actiu en el moment de la publicació de la convocatòria.
L’ajuda comprèn: Fons Educatiu, Fons Assistència Social (pròtesis, intervencions…), Fons d’ajuda a discapacitats psíquics, físics o sensorials, Fons
d’ajudes per a l’atenció d’ascendents a càrrec i Fons d’ajudes per a adopcions internacionals.
Pressupost: 137.700 euros.
En l’ajuda del Fons Social 2009-2010 es presentaren 580 sol·licituds i se’n resolgueren favorablement 516.

340 CULTURA I ESPORT

· 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 l’ajuda de matrícula del curs 2009-2010 es presentaren 360 sol·licituds i
se’n resolgueren favorablement 332.

· Residències d’estiu
Objectiu: Oferir estades gratuïtes durant set nits en règim d’allotjament o allotjament i desdejuni en residències universitàries i col·legis majors al PAS i PDI
de la Universitat Politècnica de València.
Pressupost any 2010: 101.223´70 euros.
En la convocatòria 2009-2010 s’han oferit i concedit 692 places.

8.6.1.2. Ajudes per a l’alumnat de la UPV
El pressupost per a les prestacions socials en el curs acadèmic 2009-2010 d’ajuda de matrícula a l’alumnat de primer i segon cicles i de les beques de menjador.

· Ajudes Acció Social Alumnes UPV
A) Ajuda matrícula alumnes de primer i segon cicles i màsters oficials.
Objectiu: Atendre mitjançant una convocatòria general les demandes de l’alumnat de la Universitat Politècnica de València que acrediten una situació
personal o familiar d’especial necessitat econòmica i no gaudeixen d’altres
beques o ajudes a l’estudi.
S’ha resolt la convocatòria d’ajudes Acció Social Alumnes UPV 2009-2010
per un import total de 179.989´24 euros. S’han presentat 713 sol·licituds i se
n’han concedit 187.
B) Ajuda per causes sobrevingudes
Objectiu: Donar resposta a situacions sobrevingudes en la unitat familiar o en
el mateix sol·licitant i que, a judici de la Subcomissió d’Acció Social, siga causant d’un perjudici econòmic greu que puga dificultar a l’alumne la continuació dels seus estudis. Es pot sol·licitar en qualsevol moment del curs
acadèmic.
Durant el curs 2009-2010 i fins a juliol de 2010 s’han presentat 29 sol·licituds
i se n’han concedit 13.
Pressupost: 35.700,00 euros.
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· Ajuda per a alumnes discapacitats
Objectiu: Facilitar les ajudes tècniques necessàries per a l’estudi, el transport i la comunicació a l’alumnat de la Universitat Politècnica de València amb
necessitats educatives associades a condicions personals de discapacitat,
amb la finalitat de facilitar-los l’accés a la formació universitària i el desenvolupament dels seus estudis en condicions d’igualtat.
Aquestes ajudes inclouen emissores, enregistradores, sistemes informàtics
(ordinadors portàtils, programes específics…), així com ajudes per al transport, acompanyament, assistència d’intèrprets de llengua de signes…
Pressupost: 6.716,88 euros.
En la convocatòria del curs 2009-2010 s’han presentat 10 sol·licituds i se
n’han concedit 7.

· Beques de menjador
Objectiu: convocar beques de menjador adreçades a l’alumnat de primer i
segon cicles i màsters oficials de la Universitat Politècnica de València.
En la convocatòria del curs 2009-2010 s’han presentat 3.510 sol·licituds i se
n’han concedit 601.
Pressupost: 151.247 euros.

8.6.2. Responsabilitat Social Corporativa
Dins de les activitats relacionades amb la Responsabilitat Social Corporativa de
la UPV, s’emmarquen el Pla d’Igualtat d’Oportunitats (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 la conciliació de la vida familiar i laboral del personal de la UPV, la universitat disposa des de 1978 d’aules infantils i des de fa onze anys d’aules de
la Universitat Sènior.

· Escola Infantil
Amb l’objecte de donar una cobertura total al personal que realitza les seues
funcions a la Universitat Politècnica de València, es presta el servei d’educació infantil en dues modalitats:
1.a. Escola Infantil situada al campus de Vera i Escola Infantil Sol-Solet d’Alcoi.
En la convocatòria del curs 2009-2010 s’han presentat al campus de Vera
240 sol·licituds i se n’han concedit 220 i a l’ Escola Infantil Sol-Solet d’Alcoi
5 sol·licituds i se n’han concedit 4.
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1.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 aqeusts fins per un import de cinc-cents
euros (500 €) per infant.
En la convocatòria del curs 2009-2010 s’han presentat 104 sol·licituds i se
n’han concedit 81. Repartides 8 a Alcoi, 15 a Gandia i 58 al campus de
Vera.
Pressupost: 35.700 euros.

· Universitat Sènior
Per onzè any consecutiu, novè al campus d’Alcoi, la Universitat Politècnica
de València ha acollit en les seues aules l’alumnat de la Universitat Sènior.
La Universitat Sènior està integrada en el Vicerectorat d’Assumptes Socials i
Responsabilitat Social Corporativa dins del projecte Aules Universitàries de l’Experiència, de la Conselleria d’Educació. És un programa per a majors de 55 anys
que pretén acostar la Universitat a les persones que mantenen l’entusiasme per
continuar aprenent.
La Universitat Sènior té l’estructura següent:
1. Cursos reglats
2. Cursos monogràfics
1. En el primer d’aquests, tant el campus de València com d’Alcoi, s’ofereixen dos cursos diferents que disposen d’un nombre d’assignatures que
abracen diferents àrees de coneixement des d’humanitats, música i cine,
ciències de la comunicació i jurídiques fins a ciències de la salut o ciències
aplicades.
2. En els cursos monogràfics, un any més hem continuat la reforma dels continguts, i hem ajustat el nombre d’hores d’algunes de les assignatures per tal
d’introduir noves matèries, i buscar una estructura més dinàmica i intentar
que aquests canvis redunden en una millora de la Universitat Sènior i una
satisfacció més gran del nostre alumnat. Amb això s’aconsegueix molt més
fins i tot que amb un tercer curs, ja que permet la possibilitat real d’una continuïtat indefinida a la Universitat Sènior i mantenir la vinculació amb la nostra universitat.
A més d’incrementar el nombre d’alumnes (1.373) s’ha incrementat tant l’oferta formativa de cursos monogràfics (23 cursos monogràfics diferents,
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que ascendeix a 33 si sumem les diferents edicions que s’han oferit) com
el nombre de matrícules, que arriba el curs 2009-2010 a 2.367 matrícules
realitzades.

8.6.2.2. Iniciatives i actuacions promogudes i realitzades en matèria de RSC
· Es manté l’adhesió de la UPV al Pacte Mundial, l’objectiu del qual és aconseguir un compromís voluntari de les entitats en responsabilitat social, per mitjà
de la implantació de deu principis basats en drets humans, normes laborals,
respecte al medi ambient i de lluita contra la corrupció.
Acollint-se a la major iniciativa internacional proposada per Nacions Unides, iniciativa altruista que demana a les empreses que facen seus, donen suport i
porten a cap la pràctica d’un conjunt de valors fonamentals.
El Pacte Mundial és la major iniciativa internacional en el terreny de l’ètica i de
la responsabilitat social.

· El febrer de 2010 es va realitzar la primera auditoria de seguiment del certificat d’AENOR d’Accessibilitat universal: sistema de gestió de l’accessibilitat,
d’acord amb la Norma UNE 170001-2:2007, en els dos serveis generals en
què es va concedir el certificat el 29 de gener de 2009: Biblioteca Central i
Servei Integrat d’Ocupació, i va ser la primera universitat a Espanya a obtenir-lo.

·

Conveni de col·laboració de la Fundació CajaMurcia i la Universitat Politècnica de València destinat a la realització d’actuacions per a eliminar barreres
arquitectòniques, urbanístiques i de comunicació tant als diferents itineraris
dels campus de la UPV com en la prestació de diferents serveis de la Universitat Politècnica de València.

·

Projecte COPS: Desenvolupament d’una eina d’ajuda a discapacitats en la
tasca d’implementar programes informàtics en un llenguatge de programació
específic. Aquest projecte està finançat amb fons del conveni de CajaMurcia
a través del Vicerectorat d’Assumptes Socials i RSC i una aportació del Vicerectorat per al Desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

· Celebració del Dia Internacional de la Dona 2010, 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. Ens sumem, una vegada més, al lema
de Nacions Unides “Igualtat de dret, Igualtat d’oportunitats, progrés per a
tothom”.

· Enguany la recaptació s’ha destinat a l’ajuda de la Cuitat d’Haití.
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· II Concurs de Cartells Commemoratius del Dia de la Dona 2010, amb una
alta participació i creativitat de tota la comunitat universitària. Es presentaren 70 participants i es concediren 1 premi i 6 accèssits.

·

Actuació de la Banda Simfònica de la Universitat Politècnica de València per a amenitzar el Dia Internacional de la Dona.

· II Campanya de recollida de joguets i I d’aliments destinats a centres d’acollida
de menors, sales infantils, hospitals, etc., amb el lema “Un joguet, un somriure”.

·

II Campanya contra la violència cap a la dona i la igualtat d’oportunitats. La
UPV junt amb la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques promou
la campanya “NO + Violència de Gènere” i recull missatges de suport i solidaritat.

· Punt de venda de comerç solidari al campus de Vera d’objectes 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
d’estudiants amb persones majors.

· Associació Espanyola Contra el Càncer ¾captiri públic anual i taules informatives per tal de promoure hàbits de vida saludables.

· Col·laboració amb el Col·legi Major Universitari Galileo Galilei de València, en
la convocatòria de la concessió d’un màxim de 6 estades gratuïtes d’allotjament i manutenció al col·legi major durant el curs 2009-2010, per a 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 s’imparteixen a
la UPV).

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

· Col·laboració amb el Centre Reina Sofia (Fundació de la Comunitat Valenciana
per a l’Estudi de la Violència) en el III Concurs Internacional de Fotografia
sobre Violència: Drets Humans.

·

Col·laboració amb la Fundació AIXEC (Fundació per a l’Atenció a les Persones amb Paràlisi Cerebral) promoguda per la Creu Roja a València en la difusió de La Nota Festival, segona edició del Festival d’AIXEC de pop-rock a
València.
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· Col·laboració amb l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de València en la difusió dels esdeveniments destinats a la celebració d’Un Post-itÒ
per l’Alzheimer.

· Ajuda a les activitats de PayaSOSospital amb la impressió de publicacions.
· Casal de la Pau – Associació que atén i acompanya en tot el procés d’integració aquelles persones que, dins o fora de la presó, es troben en una situació d’indefensió social a causa de les seues carències familiars. Ajuda a la
impressió de la revista trimestral.

· Col·laboració amb l’Institut de Majors i Serveis Socials en la difusió de 10 Premis Imserso- Infanta Cristina, en les modalitats de Mèrits Socials, Qualitat i
Bones Pràctiques, Investigació al Desenvolupament i la Innovació, Fotografia
i Comunicació.

·

Col·laboració amb la Direcció General de la Dona i per la Igualtat de la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana en la difusió de la convocatòria de la II edició dels premis Yo también concilio.

·

Col·laboració amb la Fundació DASY, en la difusió de la nova campanya de
sensibilització social i presentació d’aquesta a la UPV titulada “Esperanza y futuro para Ellas”.

·

Col·laboració i difusió amb l’ONG Valencia Acoge en el concert solidari intercultural per al 20 aniversari de Valencia Acoge amb els cors participants: Cor
de la Canyada, Cor Gospel de Nigèria, Cor del Centre Cultural Islàmic de València i el Cor de la UPV.

·

Col·laboració amb la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, a través de la
Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, en la difusió i coordinació del certamen anual realitzat a la UPV denominat Solidària, amb la participació d’un grup de joves del Conservatori Edward Said a
Palestina.

· Col·laboració, junt amb ABC Solidario, en la difusió de la VI Convocatòria del
Premio ABC Solidario adreçada a promoure, donar suport i reconèixer l’acció
solidària dels joves en l’entorn de les universitats espanyoles.

·

Col·laboració amb la Conselleria de Sanitat, en la difusió del concurs SMS
Mensaje contra las drogas, organitzat per la Direcció General de Drogodependència de l’Agència Valenciana de Salut de la Conselleria de Sanitat, per
a incentivar entre la població jove actituds de rebuig a les drogues.

· Difusió de l’esdeveniment Lo que de verdad importa, Congrés de Joves amb
Valors. Es tracta d’un congrés apolític, aideològic, que tracta únicament de
transmetre valors a través de testimonis personals de persones que han passat per circumstàncies difícils.
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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 d’Immigració i Ciutadania. Redacció de l’avantprojecte del
Pla de la Comunitat Valenciana per a la Integració Ciutadana.

· Vocal en el Consell Assessor de la Generalitat Valenciana en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius, que depèn de la Conselleria de
Sanitat.

· Consell Valencià de Benestar Social, que depèn de la Conselleria de Benestar Social.

· Representant del rector, com a president del Patronat de la Fundació CEDAT,
a les Juntes del Patronat.

· Assistència a la 15 sessió del patronat de la Fundació per a la Restauració de
la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats.

9

SERVEIS

348
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9.1. ÀREA D’INFORMACIÓ
9.1.1. Informació
El principal objectiu de l’Àrea d’Informació és donar resposta a les preguntes i
dubtes que formula qualsevol usuari intern i extern sobre la Universitat Politècnica de València: estudis, vida universitària, serveis, etc. La nostra meta consisteix a oferir una informació veraç, actualitzada, senzilla, completa i adaptada
a l’usuari, en els dos idiomes oficials (valencià i castellà), amb un temps de resposta mínim i una garantia d’atenció correcta.
La majoria de les consultes que s’atenen a l’Àrea es realitzen personalment, per
telèfon o per correu electrònic.

9.1.1.1. Telefonades a la Universitat Politècnica de València
La Universitat Politècnica de València disposa d’una operadora automàtica i d’un
equip d’operadors de telefonia, adscrits a l’Àrea d’Informació, que atenen les telefonades a la UPV des dels números d’informació general (telèfons 96 387 70
00 i 96 387 70 07). Els operadors de telefonia s’encarreguen de conèixer les
necessitats d’informació de les persones que marquen el telèfon de la UPV i trameten després la telefonada a les extensions sol·licitades.
En el curs 2009-2010 s’aprecia un descens considerable del nombre de telefonades de l’operadora manual comparat amb l’any anterior pel fet que el sistema
d’atenció automàtic atén un nombre de telefonades més elevat i per això arriben
menys telefonades a l’operadora manual.

ATENCIÓ TELEFÒNICA: TELEFONADES A L’OPERADORA MANUAL
2005-2006
49.856

Telefonades

2006-2007
45.849

2007-2008
41.288

2008-2009
57.116

2009-2010
44.150
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2005-2006

2006
6-2007
2006-2007

2007-2008
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9.1.1.2. Telefonades a l’Àrea d’Informació
Les telefonades que es realitzen a l’Àrea d’Informació, al número 96 387 90 00,
les atén el mateix personal de l’Àrea, que s’encarrega de resoldre’n les preguntes i consultes sobre els estudis i la vida universitària.

TELEFONADES A L’ÀREA D’INFORMACIÓ (TELÈFON 96 387 90 00 I EXTENSIÓ 79000)
2005-2006
22.604
583,0
1,5

Telefonades
Durada (hores)
Mitjana mensual
(minuts/telefonades)

2006-2007
19.582
560,9
1,7

2007-2008
11.832
231,7
1,2

2008-2009
25.003
437,8
1,1

2009-2010
19.380
1.031
302
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9.1.1.3. Respostes al correu electrònic i postal
Principalment, es tracta de missatges de correu electrònic, tot i que també s’hi
inclouen les cartes que es reben per correu postal, que cada vegada són menys.
En els últims anys, el nombre de consultes que arribaven a l’Àrea d’Informació
anava en augment; no obstant això, durant els dos últims cursos s’aprecia un
descens lleu, a causa que els usuaris s’informen cada vegada més a través del
web de la UPV.

RESPOSTES AL CORREU ELECTRÒNIC
Missatges rebuts
Missatges enviats

2005-2006
4.810
4.798

2006-2007
7.162
6.801

2007-2008
8.132
6.451

2008-2009
7.293
6.250

2009-2010
6.707
7.339

El nombre de missatges enviats és superior al de missatges rebuts, perquè els
correus massius als instituts d’educació secundària (IES) i els relacionats amb
les acreditacions de la UPV s’envien des de la bústia de l’Àrea d’Informació. A
més, alguns correus rebuts requereixen dues respostes; per exemple, si es
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tracta d’una consulta relacionada amb el Servei d’Alumnat, es reenvia el correu
a Alumnat i també s’escriu a l’usuari per a dir-li que el seu correu s’ha reenviat
al servei corresponent i que pot contactar-hi directament.
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Missatges enviats

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). Una eina que
cada vegada s’utilitza menys, tal com es pot apreciar en la taula següent.

FAX (TELÈFON 96 387 90 00 I EXTENSIÓ 79009)
2007-2008
1.688
794

Faxos rebuts
Faxos enviats

2008-2009
1.335
663
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Faxos enviats

2009-2010

2009-2010
664
366
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9.1.2. Difusió d’informació
L’Àrea s’encarrega de difondre informació d’interès per a la comunitat universitària i la societat en general, que rep principalment de l’equip rectoral, els distints
vicerectorats, les àrees i els serveis de la UPV. Segons els casos, s’empren distints canals per a fer arribar la informació al públic: materials en suport paper o
digital, la pàgina web de la Universitat, etc.
És fonamental que la informació es difonga complint els estàndards de qualitat
i imatge corporativa de la UPV. Un altre requisit imprescindible és que arribe als
destinataris amb el format, les característiques, l’idioma i el suport adequat, i en
els terminis acordats.

9.1.2.1. Material en suport paper o digital
L’Àrea d’Informació desenvolupa els materials propis i col·labora en la mesura
que se li requereix en l’elaboració dels treballs que porten a cap altres entitats.
Es pot tractar d’assessorament en qüestions d’imatge, comunicació i identitat
corporativa, o més directament de desenvolupament dels dissenys corporatius,
de textos o d’altres continguts.

MATERIAL EN SUPORT PAPER O DIGITAL: TREBALLS REALITZATS
Materials digitals
Materials en paper
Total

2005-2006
56
227
283

2006-2007
65
236
301

2007-2008
80
241
321

2008-2009
113
189
302

2009-2010
167
193
360
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9.1.2.2. Informació publicada en el web UPV
· Notícies publicades en la portada
En el curs 2009-2010 s’han publicat 550 notícies en la pàgina principal de la
Universitat Politècnica de València. Aquest és un servei prou utilitzat per la comunitat universitària.
El nombre d’accessos a les notícies de la portada s’ha situat en 811.469, cosa
que significa un descens respecte a l’any anterior. Això es deu perquè s’han modificat les regles per als robots de cerca i ja no entren en determinades pàgines
de la UPV.
Al maig de 2006 es va fer públic el nou web de la UPV. Des de llavors, el mètode de càlcul d’accessos és distint i, per aquest motiu, no apareixen les dades
del curs 2005-2006, ja que no ofereixen una comparació real.

NOTÍCIES PUBLICADES A LA PORTADA DEL WEB
2005-2006
464
-

Notícies publicades
Accessos a les notícies*

2006-2007
458
676.647

2007-2008
417
771.967

2008-2009
466
1.138.999

2009-2010
550
811.469

* S’hi compta cada clic que fa l’usuari en descarregar una notícia.
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Notícies publicades a la portada del web

· Cercador de beques
Es tracta d’una aplicació informàtica en què es donen d’alta les convocatòries
de beques i ajudes pròpies de la UPV. D’aquesta manera, les persones interessades a trobar una beca poden fer la consulta a través de <www.upv.es>. En
aquest curs s’observa un descens en el nombre de beques, perquè s’han can-
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viat els paràmetres per als robots de cerca, com en el cas de les notícies publicades en la portada del web de la UPV.
A més, abans aquesta base de dades reunia tot tipus de convocatòries (pròpies
i alienes a la UPV) i els usuaris consultaven l’aplicació per a trobar beques del
Ministeri, la Conselleria, de fundacions privades, d’intercanvi acadèmic, etc. I
ara, només es donen d’alta convocatòries llançades per la UPV i s’encamina
als usuaris que busquen altres ajudes a les pàgines oficials dels organismes
competents.
No s’hi inclouen tampoc les dades d’accessos del curs 2005-2006, ja que no
ofereixen una comparació real.

BEQUES
2005-2006
1.219
-

Beques
Accessos

2006-2007
1.121
335.179

2007-2008
1.128
191.836

2008-2009
741
127.291

2009-2010
817
88.601
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Beques

· Cercador d’allotjaments
L’Àrea recopila també informació sobre ofertes d’allotjaments per a estudiants
universitaris i elabora una base de dades que es pot consultar a
<www.upv.es>. El nombre d’ofertes que s’hi introdueix augmenta cada any i en
els dos últims cursos l’increment ha sigut espectacular, potser relacionat amb
la crisi econòmica.
En aquest curs, per segona vegada, s’ha pogut calcular els accessos al web
d’allotjaments, ja que al juny de 2008 es renovà l’aplicació web de gestió d’allotjaments.
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En aquest curs, per primera vegada, s’ha pogut calcular els accessos al web
d’allotjaments, ja que al juny de 2008 es va renovar l’aplicació web de gestió
d’allotjaments.

ALLOTJAMENTS
2005-2006
1.394
-

Ofertes
Accessos

2006-2007
1.368
-

2007-2008
1.639
-

2008-2009
3.235
256.086

2009-2010
3.804
254.622
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Allotjaments

· Agenda de la UPV
L’Àrea d’Informació; el Vicerectorat de Cultura, Comunicació i Imatge Institucional; el Vicerectorat d’Esports, i el Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia (CTT) hi publiquen les activitats culturals,
cientificotècniques, esportives i els premis i certàmens que organitza la UPV.
Com en el cas de les notícies publicades en la portada del web de la UPV i les
beques introduïdes en la base de dades, el nombre d’accessos al web de l’agenda UPV ha descendit per la modificació de les regles per als robots de cerca,
que ja no entren en determinades pàgines de la UPV.
No s’hi inclouen tampoc les dades d’accessos del curs 2005-2006, ja que no
ofereixen una comparació real.

AGENDA DE LA UPV: ACTIVITATS INTRODUÏDES
Esdeveniments publicats
Accessos al web

2005-2006
359
-

2006-2007
419
591.267

2007-2008
618
228.851

2008-2009
493
582.112

2009-2010
368
38.869
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Agenda de la UPV: activitats publicades

· Publireportatges i anuncis en premsa
Al llarg del curs, la UPV contracta diferents insercions en la premsa general i especialitzada del sector de l’educació. En el curs 2009-2010, l’Àrea d’Informació
ha elaborat 13 treballs diferents entre anuncis, publireportatges i qüestionaris
que es publiquen en forma de manuals d’universitats, suplements dominicals o
especials en pàgines web.
En aquest curs s’aprecia un descens considerable respecte a l’anterior. El motiu
és que estem reduint els publireportatges en la premsa especialitzada en el sector de l’educació, ja que segons distints estudis aquest no és un canal habitual
per a informar-se sobre la UPV. No obstant això, el canal que més s’utilitza és
Internet. Hem reduït les insercions que impliquen una despesa econòmica, tot i
que mantenim les gratuïtes.

PUBLIREPORTATGES I ANUNCIS EN PREMSA
Publireportatges i anuncis
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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 d’educació superior en 15 països. Les universitats sòcies representen el 76% del col·lectiu universitari dels països on es
troba present, amb 10,9 milions d’alumnes 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 s’hi porten a cap.

AGENDA UNIVERSIA
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9.1.2.4. Senyalística
La Unitat de Senyalística de l’Àrea d’Informació 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.
En el curs 2009-2010 els treballs elaborats en senyalització exterior foren: 40
mupis, 13 plànols, 4 identificacions i 1 placa. I en la senyalització interior s’han
gestionat: 36 cartells, 17 senyalitzacions generals, 16 directoris, 13 banderoles,
10 plaques, 8 pictogrames, 7 identificacions i 2 invitacions.

9.1.2.5. Renovació de la secció de Futur alumne del web UPV
En el curs 2009-2010 l’Àrea d’Informació ha remodelat i ampliat la secció de
Futur alumne per a facilitar als preuniversitaris l’accés als continguts. La principal novetat radica en la incorporació de diferents formats, com ara material audiovisual (vídeos i polimèdia), 3D, PDF i l’ampliació de les pàgines web, sense
oblidar les xarxes socials.
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La informació s’ha estructurat en quatre grans blocs titulats: 33 graus; I després
de la selectivitat, què?; La UPV m’agrada, i Ho tinc tot en un clic. En el primer
apartat es mostren les fitxes informatives de les titulacions de la UPV, els plans
d’estudi amb les assignatures, les vídeos que expliquen en què consisteixen les
carreres d’aquesta universitat i el fullet Tu mejor decisión i els set quaderns, segons la branca del coneixement, que agrupen tots els graus de la UPV.
La segona secció tracta temes tan importants com són la preinscripció, l’accés,
les notes de tall, les places vacants, el simulador de la nota d’admissió a la universitat i els Premis als Alumnes amb Millor Expedient d’Accés a la Universitat.
En el tercer capítol es poden veure: Vine a la UPV, 25 raons per a decidir-te; el
vídeo de presentació de la Universitat; la galeria d’imatges; el lipdub oficial de
la UPV; el projecte de reconstrucció tridimensional de la UPV, i el fullet institucional. I, finalment, en el quart grup s’ofereix tota la informació sobre les Jornades de Portes Obertes, les Jornades d’Acollida, els cursos de nivelació, les
beques i els allotjaments.

9.1.2.6. Xarxes socials
Pel maig de 2010 es publicà en la pàgina principal del web de la Universitat Politècnica de València <www.upv.es>, en el menú de la dreta, un nou apartat denominat “Poli [2.0]”, per a mostrar les pàgines que la UPV té en les distintes
xarxes socials, com ara Facebook, Tuenti, Twitter, Linkedin i Youtube, a més
dels canals RSS, Poliblogs (blogs de la UPV) i Politube (vídeos de la UPV).
S’hi han penjat les reflexions 2.0 i recomanacions amb l’objectiu d’oferir unes
pautes per al bon ús de les xarxes socials i de la informació que es transmet.
Cada dia s’elegeix una de les notícies publicades en la portada del web UPV i
es publica en les pàgines que la UPV té a Facebook, Tuenti i Twitter. D’altra
banda, l’Àrea d’Informació, en col·laboració amb l’Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicacions (ASIC), respon els dubtes plantejats pels usuaris a través
de Facebook i Tuenti. En el curs 2009-2010 s’han respost 35 dubtes a Facebook i 105 a Tuenti.

9.1.2.7. UPV 3D
Durant el curs 2009-2010 l’Àrea d’Informació ha començat a desenvolupar el projecte UPV 3D, que permet presentar informació en un entorn web de navegació
tridimensional dins d’una representació gràfica detallada dels campus de la UPV.
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UPV 3D és un nou canal d’informació alternatiu, que aprofita tot el potencial de
les noves tecnologies i el web 2.0 per a acostar als futurs universitaris i a la societat en general cap a aquesta institució acadèmica. Amb aquest projecte, la
Universitat Politècnica de València pretén portar a cap una reconstrucció en 3D
dels diferents campus i integrar-la en una aplicació interactiva en línia. Des d’aquesta, els usuaris poden navegar virtualment i accedir a una completa informació vinculada als distints servei i instal·lacions de la UPV.
Des del seu ordinador, qualsevol usuari pot realitzar una visita virtual als campus de
la UPV. A més, en línia amb la interacció del web 2.0, UPV 3D permetrà als usuaris aportar noves aplicacions pròpies a aquesta nova eina d’informació de la UPV.

9.1.3. Accions per a futurs alumnes
S’hi engloben totes les accions adreçades a secundària. Es tracta de les activitats que s’organitzen per a donar a conèixer la UPV entre el seu públic natural
(l’alumnat de secundària) i el seu entorn més pròxim (orientadors, tutors i directors de centres i famílies dels estudiants).

9.1.3.1. Jornades de Portes Obertes
L’Àrea d’Informació posa en marxa cada any visites guiades als diferents campus de la Universitat Politècnica de València, perquè l’alumnat de secundària
conega les titulacions que s’imparteixen i recorren les escoles i les facultats. Ja
en són 17 edicions consecutives.
Com a novetat es va enregistrar un vídeo sobre la UPV, que es passà cada dia
de les jornades. El guió es redactà a l’Àrea d’Informació i el muntatge va ser a
càrrec de la televisió de la Universitat, UPV TV.
En el curs 2009-2010 s’organitzaren:
20 jornades al campus de Vera (València)
17 jornades al campus de Alcoi
11 jornades al campus de Gandia
Quant als resultats globals de participació, es pot dir que el nombre d’alumnes
ha crescut de manera considerable i 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 l’espai europeu d’educació
superior (EEES).
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JORNADES DE PORTES OBERTES: PARTICIPANTS
2005-2006
8.492
248
251

Alumnes
Centres
Pares*

2006-2007
8.930
260
245

2007-2008
7.580
251
359

2008-2009
9.199
302
664

2009-2010
9.641
273
993

* Només al campus de Vera (València)
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9.1.3.2. Jornades d’Orientació
L’Àrea d’Informació organitza les Jornades d’Orientació, amb l’objectiu de proporcionar als orientadors, professors i directors de centres d’ensenyament secundari i de cicles formatius de grau superior, informació rellevant i actualitzada
sobre el panorama actual universitari. Com en anys anteriors, les sessions, que
es desenvolupen al campus de Vera (València), es poden seguir per videoconferència des dels campus d’Alcoi i Gandia.
Les IX Jornades d’Orientació, la inscripció en les quals és gratuïta, es va fer el
dimarts 19 de gener de 2010. Des de la primera edició el 2001, les Jornades d’Orientació han comptat amb gran quantitat de públic. En els últims cinc anys, el
nombre de participants s’ha situat en una mitjana de 600 persones.
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JORNADES D’ORIENTACIÓ
2005-2006
535

Participants*

2006-2007
617

2007-2008
715

2008-2009
509

2008-2009
509
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9.1.3.3. Cursets d’Orientació
L’Àrea d’Informació coordina el professorat de la Universitat Politècnica de València que participa en els Cursets d’Orientació als Estudis Universitaris, que en
aquesta 39a edició s’han desenvolupat del 8 al 13 de febrer de 2010.
L’activitat consisteix en 49 xarrades d’una hora de durada, sobre una titulació universitària en concret. En la presentació intervenen un professor (que pertany a
qualssevol dels centres valencians que imparteixen el títol), un alumne de la
carrera i un professional de l’especialitat. Les xarrades es fan en horari de vesprada, perquè els alumnes interessats hi puguen assistir.
En aquesta edició han participat 8.152 alumnes, entre 14 i 17 anys, un 8,69%
més que l’any anterior. El dissabte 13 de febrer va tenir lloc una jornada per a
pares i orientadors, que va comptar amb la presència de 150 persones.
De les 49 xarrades que s’ofereixen en aquesta edició, 17 tractaven d’estudis
que es poden cursar a la UPV i totes foren impartides per professors de la casa.
Hi va haver una assistència de 2.959 alumnes.
L’activitat es presenta com un reforç a les labors d’orientació que porten a cap
els centres de secundària i serveix per a canalitzar les vocacions. Les xarrades
s’han fet al Centre Cultural de la Petxina.
L’organització d’aquests cursets va a càrrec de: ESIC, CEU Universitat Cardenal Herrera, Universitat Catòlica de València, Universitat Europea de Madrid,
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Florida Universitària i Universitat Politècnica de València, i disposa de la col·laboració de la Universitat de València.

CURSETS D’ORIENTACIÓ
Total de xarrades organitzades
Xarrades sobre estudis de la UPV
Ponents de la UPV
Assistents a les xarrades sobre estudis de la UPV
Assistents al total de xarrades
Assistents a la jornada per a pares

2007-2008
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9.1.3.4. Assistència a fires del sector de l’educació
Anualment, l’Àrea d’Informació, en representació de la Universitat Politècnica
de València, va a distintes fires relacionades amb l’educació superior. Durant el
curs 2009-2010, la UPV ha assistit a dues fires: València i Alacant. En totes dues
ha participat amb un estand propi i amb personal i materials de la Universitat. A
més, durant aquest curs, ha participat en les trobades d’Unitour a València, Alacant, Madrid i Múrcia.

· Formaemple@. València. Del 15 al 17 d’abril de 2010
Per segon any consecutiu, el Saló de la Formació i l’Ocupació de València, Formaemple@, ha tingut una participació d’expositors i de visitants molt reduïda, a causa de l’escassa o nul·la presència de la
Generalitat Valenciana i del sector de l’ocupació.
Igual que l’any passat s’ha mantingut 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.
L’estand de la UPV en Fomaemple@ ocupava 80 m2 i va estar atès pel
personal de l’Àrea d’Informació i del Servei Integrat d’Ocupació (SIO) en
un mostrador únic.

· Educ@emplea. Alacant. Del 12 al 24 de maig de 2010
A aquesta novena cita del Saló de l’Ocupació i la Formació s’inscriviren
4.500 estudiants de 63 centres d’Alacant i d’Albacete. Enguany han participat 47 expositors, que han ocupat una superfície de 2.500 m2.
Altres universitats que hi han assistit han sigut: la Universitat Miguel Hernández d’Elx, la Universitat d’Alacant, la Universitat Catòlica San Antonio, la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat Politècnica de
Cartagena.

· Unitour
La Universitat Politècnica de València ha anat durant aquest curs a les
trobades de Madrid (21 centres d’educació assistents), Múrcia (11 centres), Alacant (7 centres) i València (12 centres). Aproximadament, assisteixen entre 450 i 500 alumnes per fira.
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Aquestes fires, que es fan en hotels o grans sales de la ciutat, són un lloc
de trobada entre universitats i futurs alumnes. Les universitats ajuden
els estudiants a dissenyar el seu futur professional a partir de dues qüestions fonamentals: què estudiar? i on estudiar? Així, els joves coneixen
de primera mà totes les titulacions que s’ofereixen.

· Fia Studyworld a Berlín
Com a novetat, l’Àrea d’Informació, en col·laboració amb el Vicerectorat
de Relacions Internacionals i Cooperació, va assistir els dies 23 i 24 d’abril de 2010 a la Fira Studyworld a Berlín. A aquesta cita anaren 180 universitats i centres educatius procedents de 29 països diferents.
La cinquena edició d’aquest certamen, que va tenir lloc a la seu de la
Casa Russa de la Cultura i la Ciència amb un horari de 10 a 18 h, va
rebre a 7.500 visitants. Aquests reberen informació d’estudis universitaris (graus i màsters), així com dels programes internacionals d’intercanvi.
A més, Studyworld va servir per a establir nous contactes professionals.
Altres universitats espanyoles que també hi anaren van ser:

· Universitat d’Alacant
· Universitat Autònoma de Barcelona
· Universitat Autònoma de Madrid
· Universitat de Cadis
· Universitat Complutense de Madrid
· Universitat de Còrdova
· Universitat de la Corunya
· Universitat de Granada
· Universitat Internacional Menéndez y Pelayo (UIMP)
· Universitat de les Illes Balears
· Universitat de Jaén
· Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
· Universitat d’Oviedo
· Universitat Politècnica de Catalunya
· Universitat de Salamanca
· Universitat de Santiago de Compostel·la
· Universitat de Sevilla
· Universitat de València
· Universitat de Vigo
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9.1.3.5. Setmana de la Ciència
La Setmana de la Ciència és una celebració d’àmbit europeu promogut a Espanya fins ara pel Ministeri de Ciència i Tecnologia, coordinat per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia i desenvolupat a la Comunitat Valenciana
per la Fundació de la Ciutat de les Arts i les Ciències.
L’Àrea d’Informació s’encarrega de coordinar les activitats que es realitzen al
campus de Vera (València) de la Universitat. L’objectiu és aconseguir que l’alumnat visite la UPV i vincule la ciència i la tecnologia al nom de la Universitat
Politècnica de València.
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) s’organitzà una jornada per a alumnes de secundària, que es va repetir del dilluns 23 al divendres 27 de novembre de 2009. Hi
van anar prop de 700 persones (640 alumnes de 1r de batxillerat i 47 professors
o acompanyants), pertanyents a un total de 21 centres educatius de la Comunitat Valenciana.

SETMANA DE LA CIÈNCIA A LA UPV
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9.1.3.6. Projecte Valentina
L’objectiu d’aquesta iniciativa és millorar la percepció que tenen l’alumnat d’educació secundària obligatòria (ESO) sobre els estudis de caràcter tecnològic,
pel que fa la igualtat de gènere i, al seu torn, aconseguir un canvi positiu en la
tendència de la presència de dones en aquestes carreres.
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Aquesta activitat consisteix a realitzar un taller en què es divideix l’alumnat en
dos grups mixtos per a defensa dues postures distintes sobre una situació conflictiva i, a continuació, es genera un debat. Passats uns dies es passa una enquesta anònima, on es reflecteix fins a quin punt es pot combatre eficaçment els
estereotips que tenen els estudiants.
En el curs 2009-2010 els tallers es desenvoluparen de novembre a desembre i
de febrer a abril en 10 instituts d’ensenyament secundari de València capital.
En total, hi han participat 421 estudiants de l’ESO (211 xics i 210 xiques).

PROJECTE VALENTINA
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9.1.3.7. Visites a la CPI
Un dels projectes pilot del curs 2009-2010 ha sigut les visites a la Ciutat Politècnica de la Innovació (CPI) per a l’alumnat de 4t de l’ESO. L’objectiu és que
els preuniversitaris coneguen de primera mà alguns instituts d’investigació de la
CPI, el parc tecnològic de la UPV.
Aquesta activitat es va portar a cap amb la col·laboració de l’Àrea d’Informació,
la CPI i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Telecomunicació (ETSET).
El programa començava amb una xarrada institucional i després d’esmorzar, els
estudiants visitaven quatre instituts d’investigació de la CPI. Les visites tingue-
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ren lloc durant tres dilluns (19 d’abril, 26 d’abril i 3 de maig) i els centres que hi
participaren foren l’IES El Cid, l’IES El Cabanyal i l’IES Rascanya-Antonio Cañuelos. En total, assistiren 110 alumnes.

9.1.3.8. Praktikum
Un altre projecte pilot ha sigut el Praktikum, una activitat adreçada a l’alumnat
de 1r de batxillerat perquè coneguen millor la Universitat Politècnica de València. Els estudiants, amb un expedient acadèmic global d’excel·lent, desenvoluparen un projecte en l’àmbit de l’enginyeria industrial dins d’un grup
d’investigació de la UPV durant una setmana a final de juny.
Professorat de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials (ETSEI) acolliren alumnes en els seus grups d’investigació (cada professor tutoritzava un
estudiant) i al final, els preuniversitaris enregistraren un polimèdia comptant
amb la seua experiència a la UPV. En el curs 2009-2010 han participat 10
alumnes.
El Praktikum s’ha realitzat amb la col·laboració del Vicerectorat d’Alumnat i Serveis a l’Estudiant, l’ETSEI i l’Àrea d’Informació.

9.1.4. Acreditacions
L’Àrea d’Informació s’encarrega de gestionar l’alta i el manteniment dels diferents tipus d’acreditacions de la UPV, tant per al PAS i el PDI com per al personal resident o membres d’institucions externes amb convenis de col·laboració
establits (col·legis majors, col·legis professionals...).
A més, l’Àrea s’encarrega de la coordinació general de les oficines gestores d’acreditacions per als alumnes.
L’Àrea té com a objectiu complir els terminis establits en 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 oferir una atenció personalitzada i un procés senzill, àgil
i còmode.
L’Àrea, però, no solament té encomanada la gestió dels carnets UPV, sinó també
la tramitació dels carnets internacionals (d’estudiant, professor i de viatge), els
carnets d’alberguista, les renovacions del DNI que es porten a cap al campus de
Vera i els carnets de Metrovalència.
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9.1.4.1. Carnet UPV
En la taula següent, es pot observar l’evolució del nombre de carnets UPV (amb
una vigència superior a un any) tramitats per l’Àrea d’Informació. El descens
que es registra es deu a principalment a dos motius:

· D’una banda, les millores realitzades en les aplicacions utilitzades, que
impedeixen que una mateixa persona puga tenir dos carnets diferents.

· I, de l’altra, des d’aquest curs, l’alumnat de la Universitat Sènior només
té carnet UPV si es matriculen del curs complet i no si només es matriculen d’un monogràfic, com passava anteriorment.
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9.1.4.2. Carnet temporal
L’Àrea d’Informació gestiona també els carnets temporals, que s’emeten per als
col·lectius que estan vinculats a la UPV per un període molt curt de temps
(menys d’un any), com és el cas del professorat visitant.
En aquesta categoria, també s’inclouen els carnets UPV d’esports, que serveixen per a accedir exclusivament a les prestacions que ofereix el Vicerectorat
d’Esports.
En aquest curs s’ha experimentat un descens del nombre de carnets temporals
respecte al curs anterior perquè ja no es fa un carnet temporal a les persones
que han sol·licitat un carnet UPV. Abans es feia aquest tipus de carnet mentre
a l’usuari li arribava el definitiu.
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9.1.4.3. Renovació del DNI
A les instal·lacions de l’Àrea, els membres de la comunitat universitària poden
tramitar, amb cita prèvia a través de la intranet, la renovació del DNI 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.
A pesar de la gran demanda de sol·licituds, en el curs 2009-2010 s’aprecia un
descens en el nombre de renovacions del DNI. Això es deu a dos motius:

·

D’una banda, la policia va reduir el nombre de dies que oferia aquest
servei.

·

De l’altra, la renovació del DNI electrònic en una comissaria és instantània; no obstant això, a la UPV és necessari tornar una segona vegada
per a recollir el carnet.
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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 d’estudiant (ISIC), els carnets internacionals
de professor (ITIC) i el carnet jove internacional de viatge (IYTC).
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9.1.4.5. Carnet d’alberguista
Des de febrer de 2005 és possible tramitar a l’Àrea d’Informació el carnet d’alberguista, amb què el titular pot allotjar-se en albergs de tot el món. D’aquesta
acreditació, hi ha cinc modalitats (juvenil, adult, grup juvenil, familiar i estrangers
visitants).
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9.1.4.6. Signatura digital
Al juny de 2007 es va posar en marxa la signatura digital a l’Àrea d’Informació,
gràcies a un conveni entre la Universitat Politècnica de València i la Generalitat
Valenciana. El certificat s’obté després de sol·licitar una cita prèvia a través de
la intranet.

SIGNATURA DIGITAL
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9.1.4.7. Metrovalència
Des de febrer de 2009, l’Àrea d’Informació 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).
D’aquesta manera, l’alumnat, el PAS i el PDI poden sol·licitar de manera gratuïta una targeta personalitzada de Metrovalència (que té un cost de quatre euros,
finançat per la UPV). La targeta funciona com un moneder o una cartera buida
en què s’ha d’introduir els bitllets. Els usuaris poden recarregar-hi bonus mensuals de transport a preus 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 tarifa oficial i perquè la UPV subvenciona una altra part important.
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En el curs 2009-2010, l’Àrea d’Informació va tramitar 3.917 noves targetes de
Metrovalència i 312 renovacions.

METROVALÈNCIA
2008-2009
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9.1.5. Altres activitats
9.1.5.1. Objectes trobats
L’Àrea d’Informació manté en dipòsit els objectes que s’extravien al campus de
Vera (València). Registra les troballes, les etiqueta i arxiva durant un període
màxim de tres mesos. Passat aquest temps, els objectes que no es recullen es
donen a organitzacions no governamentals de cooperació al desenvolupament.
En el curs 2009-2010 ens han arribat 1.351 objectes trobats i n’hem retornat
305, unes xifres més altes que en el curs anterior, tal com es pot apreciar en la
taula següent.

OBJECTES TROBATS
Objectes trobats
Objectes lliurats

2005-2006
516
98

2006-2007
711
161

2007-2008
990
252

2008-2009
955
166

2009-2010
1.351
305
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9.1.5.2. Bones Idees
Una altra de les activitats que desenvolupa l’Àrea és el certamen de Bones
Idees, que es convoca tres vegades l’any (octubre, gener i abril). L’objectiu d’aquest concurs és incentivar els membres de la comunitat universitària perquè
presenten solucions que milloren els serveis i la qualitat de vida de la UPV.
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9.2. SERVEI DE BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ CIENTÍFICA
9.2.1. Introducció
La Biblioteca General és l’encarregada de proveir i gestionar la documentació i
informació bibliogràfica necessària per al suport a l’estudi, la docència i la investigació de la comunitat universitària.
Així mateix, és competència del Servei la formació dels usuaris en el maneig
dels recursos d’informació i la conservació, l’increment i la difusió dels fons
bibliogràfics, documentals i audiovisuals de la Universitat. I tot això amb l’objecte de:

· Ser un centre de recursos per a l’aprenentatge i la investigació.
· Aconseguir una col·lecció documental que satisfaça les necessitats docents i investigadores de la comunitat 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.

9.2.2. La Biblioteca i el Pla Estratègic de la UPV
La Biblioteca col·labora activament en el Pla Estratègic de la UPV 2007-2014,
concretament en l’eix V Organització, en l’objectiu V.5 referit a Assolir nivells organitzatius de qualitat que proporcionen la plena satisfacció de les expectatives
dels nostres usuaris.
En el marc del Pla d’Acció Pegasus, la Biblioteca té implementats un conjunt
d’estratègies operatives de millora contínua del servei com són una carta de
serveis a usuaris, un sistema de seguiment d’indicadors trimestrals, una bústia
de queixes, suggeriments i felicitacions, enquestes de satisfacció d’usuaris i
plans de millora que implementa anualment.
Els resultats de l’enquesta de satisfacció sobre qualitat dels serveis de la UPV
situen la Biblioteca entre els serveis més valorats de la Universitat, amb un
94,2% d’usuaris satisfets. Cadascun dels 5 serveis de la biblioteca enquestats
obté excel·lents percentatges de satisfacció, que oscil·len entre el 95,1 i el
91,8%.
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De l’anàlisi de l’enquesta de satisfacció es plantejà un pla de millora denominat
Millora de la comunicació del servei de biblioteca amb els seus usuaris, que a
partir d’una anàlisi de la situació portà a cap diverses accions, com són la creació de materials en nous formats, potenciar l’ús de nous canals de comunicació
amb els usuaris i pautes per a l’ús d’eines 2.0 a la biblioteca.
Arran de suggeriments dels usuaris la biblioteca ha implementat aquest curs diverses millores, algunes relatives a la recuperació de les novel·les en el catàleg,
ampliació del nombre de cabines de treball en grup, etc.
Al novembre de 2010 es va realitzar la segona auditoria de seguiment de la
carta de serveis de la Biblioteca, certificada d’acord amb UNE EN 93200:2008
de la Universitat Politècnica de València, i es va renovar el dit certificat.
L’aposta de la Biblioteca per l’atenció integral a les persones amb discapacitat
es plasma no solament en serveis específics per a usuaris amb discapacitat
(ampliació de préstec, elecció de biblioteca) sinó també en el certificat de l’Accessibilitat Universal per AENOR (norma UNE 170001-2) que va obtenir la Biblioteca Central el 2009 i la renovació del qual es va produir al febrer de 2010
després de l’auditoria de revisió corresponent.

9.2.3. Participació de la Biblioteca General en projectes transversals UPV
L’any 2010, la unitat d’Adquisicions es va fer càrrec de l’organització de les activitats que es realitzaren amb motiu dels actes commemoratius del Dia del Llibre 2010, i hi va col·laborar amb la Casa de l’Alumne i el Centre d’Informació
Arquitectònica (CIA):

·

Concurs de fotografia sobre “El libro, sus soportes y sus ambientes”: Exposició de les obres i votació en el web de la biblioteca.

·

Jornades de cine a la Casa de l’Alumne: Projecció de tres pel·lícules en
dies successius amb temàtica pròxima a la biblioteca.

· Exposició de projectes arquitectònics “Biblioteques de tot el món” al Centre d’Informació Arquitectònica (CIA) del 23 d’abril al 15 de maig.

·

Làser interactiu “Crazy letters” a càrrec de Laboratorio de luz, a la Biblioteca Central entre els dies 19 i 23 d’abril.

Durant aquest curs la Biblioteca ha treballat en un projecte de tractament documental en l’eina de gestió curricular Sénia. El projecte, que continua obert, té
com a objectiu normalitzar metadades que facilitarà la utilització de l’eina pel
professorat.
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També s’ha iniciat una col·laboració estable amb l’Editorial UPV, concretada especialment en la publicació de les revistes electròniques UPV.
Préstec d’ordinadors portàtils: El Vicerectorat per al Desenvolupament de les
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions va adquirir ordinadors portàtils per a oferir aquest innovador servei de préstec a domicili a l’ alumnat UPV.
A la Biblioteca Central se’n disposa de 91; a la Biblioteca del campus d’Alcoi 25
i a la Biblioteca del campus de Gandia 31. En la posada en marxa d’aquest projecte han treballat estretament personal de l’ASIC i bibliotecaris.

9.2.4. Participació de la Biblioteca General en projectes interuniversitaris
Continua la nostra participació en les activitats de la Xarxa d’Universitats Lectores, i en aquest curs s’ha estès el projecte “Espereu Llegint” al campus de
Gandia. La satisfacció de les persones que utilitzen aquest servei és molt alta,
segons les enquestes obtingudes.

9.2.4.1. Club de Compres
Continua la nostra participació en les activitats del Club de Compres Canarias-Levante. La unitat d’Adquisicions participa, com en anys anteriors, en els
treballs d’aquest col·lectiu per a obtenir millors condicions econòmiques en
l’adquisició consorciada de productes bibliogràfics i, sobretot, recursos electrònics.

9.2.5. Millores en locals i instal·lacions
En aquest curs s’han inaugurat dues noves biblioteques:

· La biblioteca de la Facultat de Belles Arts, que disposa d’una superfície de
600 metres quadrats amb 126 llocs de lectura. A més, té 4 cabines per a
treball en grup i un espai reservat a la mediateca que també pot usar-se
com a aula de treball o formació. La col·lecció està formada per uns 20.000
exemplars, tant de monografies com de revistes, material audiovisual, cdrom, dvd, etc., i està dotada de tecnologia RFID per a facilitar la gestió de
la col·lecció bibliogràfica i dels serveis al públic.

·

L’altra nova biblioteca està situada a la 1a planta del nou edifici de l’ETS
Eng. Agronòmica i del Medi Natural, disposa d’una superfície de 600 m2,
210 llocs d’estudi, 7 cabines per a treball en grup, 1 aula docent amb equipament informàtic, i s’hi han fusionat els fons de les dues antigues biblioteques de l’ETSE Agrònoms i la ETS de Medi Rural i Enologia, que ha
donat lloc a una col·lecció bibliogràfica de més de 20.000 exemplars.
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9.2.6. Millores en els serveis
9.2.6.1. Sistema Integrat de Gestió Bibliotecari (SIGB)
Durant aquest curs s’ha treballat en la selecció i l’adquisició d’un nou SIGB. Es
tracta d’un projecte d’abast ampli que permetrà modernitzar la gestió interna i incorporar tecnologia d’avantguarda en els serveis prestats a la comunitat universitària.

9.2.6.2. Servei de Préstec Interbibliotecari
A final de curs s’ha implementat l’aplicació GTBIB per a gestionar el préstec interbibliotecari. Se n’espera importants millores per a prestar el servei. Una de les
més interessants per als usuaris consisteix en la possibilitat de capturar els registres a sol·licitar directament des de PoliCercador i Dialnet, i evitar haver d’escriure les metadades en el formulari de sol·licitud.

9.2.6.3. La Biblioteca respon
A final de febrer de 2010 es va posar en marxa un nou servei de la biblioteca denominat “La biblioteca respon”: <www.upv.es/bibliotecarespon+> . Es tracta d’un
servei d’informació en què s’atenen consultes bibliogràfiques i de referència,
així com preguntes relatives a l’ús dels recursos i serveis que ofereix la Biblioteca.
Segons el tipus de pregunta, els bibliotecaris especialitzats proporcionen respostes breus a preguntes concretes o bé les eines documentals necessàries
perquè l’usuari trobe per si mateix la informació que busca. En el cas que la resposta a una consulta d’informació bibliogràfica incloga un o més documents i no
es lesionen drets de tercers, es proporciona el text complet, més informació
sobre el recurs que siga procedent i el mètode per a obtenir-lo.
Oferim atenció personalitzada a través del formulari web a què es pot accedir les
24 hores del dia i els 7 dies de la setmana. La biblioteca es compromet a respondre les consultes dels usuaris en el termini de 3 dies laborables. També atenem les consultes dels nostres usuaris per telèfon i de manera presencial en
tots els mostradors de les biblioteques.
Aquest servei està adreçat preferentment als membres de la comunitat universitària de la UPV. També atén les consultes de la societat en general, però tenint en compte que l’accés a determinats recursos d’informació està restringit a
la comunitat universitària.
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Durant el segon, tercer i quart trimestre de 2010 s’han atès 1634 consultes, de
les quals un 90,65% s’han resolt en el termini previst. El temps mitjà de resposta
a les consultes plantejades pels usuaris ha sigut de 0,85 dies.

9.2.7. Millores sobre l’accés a la informació
El catàleg bibliogràfic conté ja 555.981 volums i ha millorat alguns detalls, com
ara que en el catàleg de revistes s’afegeix un enllaç al sumari a Dialnet, en el
catàleg de literatura s’afegeix el resum del llibre i la matèria, i en el catàleg de
tesis se n’afegeix el resum

9.2.7.1. Sobre la Biblioteca Digital
· RiuNet
Aquest curs s’han abordat constants millores en l’aplicació de RiuNet entre les
qual cal esmentar la implementació de la versió multilingüe i de les directrius
DRIVER que permeten la recol·lecció dels continguts científics per recol·lectors
internacionals. A més, s’han activat noves funcionalitats del mòdul d’estadístiques, com ara el rànquing dels ítems més visitats.
També s’està treballant a establir una passarel·la entre Sénia i RiuNet, que permetrà la descàrrega automàtica de les publicacions del professorat en el repositori institucional sense duplicació d’esforços.
RiuNet ha experimentat un notable increment de continguts en aquest curs, mentre
que el 2009 es carregaren 1.229 ítems, el 2010 se n’hi han dipositat 1.516. A més,
a final d’aquest mateix any, 239 professors/investigadors havien signat l’acord marc,
cosa que els habilita per a dipositar els seus treballs al repositori. D’altra banda, més
de 900 doctors per la UPV han autoritzat el dipòsit de la seua tesi a RiuNet. Aquestes xifres donen idea de com el repositori arriba al cor de la comunitat universitària.
Durant el curs s’han creat a RiuNet les col·leccions següents:

· Articles docents
· Projectes final de carrera (PFC) i tesines de màster.
Amb caràcter pilot, i a falta de normalitzar el flux de la col·lecció, ha iniciat
aquesta col·lecció amb els PFC de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica i de l’Escola Politècnica Superior de Gandia.

· Congressos
S’han carregat les 276 comunicacions del Symposium of the International
Association for Shell and Spatial Structures (IASS) i les 23 del X Workshop Rebiun sobre projectes digitals.
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· Informes tècnics d’investigació DSIC
· Notes de premsa
D’e introducció molt nova a RiuNet, aquesta col·lecció contribueix considerablement la visibilitat de la Universitat, ja que els seus continguts són recol·lectats pels principals cercadors d’Internet.
D’altra banda, les col·leccions Polimèdia i Laboratoris virtuals continuen creixent regularment de la mà de les convocatòries de docència en xarxa.
Enguany comença el seu recorregut la col·lecció de Revistes UPV i ho fa amb
la revista World Rabbit Science Association (WRSA). Gradualment es carregaran totes les revistes UPV.

· PoliCercador
Al llarg d’aquest curs PoliCercador continua actuant com a portal de la Biblioteca
digital de la Universitat. Les vora un milió de consultes i cerques llançades des
de PoliCercador a recursos d’informació evidencien l’àmplia penetració del portal en la comunitat universitària, així com l’adequació de la col·lecció electrònica. Sens dubte ha contribuït a aquesta expansió l’àmplia oferta formativa dels
últims anys.
No obstant la satisfacció amb aquest servei, la Biblioteca es planteja per a un
pròxim futur un canvi tecnològic que millorarà considerablement l’experiència
d’usuari, i simplificarà el procés de cerca i aconseguirà resultats més precisos.

· Revistes electròniques editades a la Universitat
Per tal de fomentar l’edició de revistes electròniques a la Universitat s’ha instal·lat
l’aplicació OJS (Open Journal System) destinada a allotjar, gestionar i publicar
les revistes electròniques editades a la Universitat.
Aquest curs la Biblioteca ha començat l’administració de l’aplicació OJS i a final
d’aquest les revistes ja allotjades són les següents:

· Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas
· World Rabbit Science
Ambdues tenien ja una trajectòria prèvia i uns continguts que s’han migrat a
aquesta aplicació institucional.
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A més de l’administració de les revistes, la Biblioteca gestiona també la sol·licitud dels identificatius DOIs de CrossRef per a cada article publicat en aquestes.
Aquests codis tenen per finalitat identificar els objectes digitals a Internet.
Durant el curs s’ha treballat en un projecte que té per objecte desenvolupar una
passarel·la que comunique aquest portal de revistes UPV amb RiuNet. L’objectiu és alimentar RiuNet, de manera automàtica, amb els articles de les revistes
UPV. El resultat serà una visibilitat superior d’aquests articles a Internet. S’espera el pas a producció en el pròxim curs.

· Pàgina web del Servei i nous canals 2.0
La pàgina web de la Biblioteca, estrenada el 2009, ha experimentat el 2010 un
increment del 17% en l’ús. Al llarg del curs s’han introduït lleus millores encaminades a una usabilitat més gran, entre aquestes cal esmentar les icones petites que donen accés als elements de la pàgina més consultades.

Horaris

Biblioteques UPV

Preguntes freqüents

La biblioteca respon

Una vegada consolidada la pàgina web, i fruit del Pla de Millora 2010 “Millora de
la comunicació del servei de biblioteca amb els usuaris”, la Biblioteca ha continuat explorant nous canals de comunicació amb l¡usuari i donar passes, cada
vegada més decidides, cap als canals de comunicació qualificats com a 2.0.

En aquest sentit, el curs 2009-2010 ha suposat l’afermament dels canals següents, que segons es pot observar han tingut una àmplia participació de totes les
biblioteques del Servei.
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9.2.8. Visibilitat en àmbits professionals
El personal de la Biblioteca ha participat en nombroses trobades professionals.
Tot seguit, se n’indiquen les aportacions.

9.2.8.1. 4s Jornades OS-REPOSITORIS
Dins de les 4s Jornades OS-REPOSITORIS que se celebraren a Barcelona del
3 al 5 març de 2010, organitzades conjuntament pel CBUC, UB, UAB, UPC i
UOC es presentà la comunicació “Iniciativas de promoción del acceso abierto en
RiuNet”, que tracta sobre les diferents iniciatives de promoció basades en adaptacions tècniques de la plataforma original realitzades des de la Biblioteca UPV,
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amb el suport tècnic de l’Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicació, per a impulsar l’accés obert a la Universitat Politècnica de València, a través de RiuNet,
el seu repositori institucional.

9.2.8.2. 12 Jornades Catalanes d’Informació i Documentació
Dins de les 12 Jornades Catalanes d’Informació i Documentació, celebrades el
passat mes de maig a Barcelona, es presentaren dues comunicacions, la primera “Com decidir-se per un sistema RFID: l’experiència de la Biblioteca Campus Gandia, UPV”, en què es tracta el tema de la tecnologia RFID (Ràdio
Freqüència i Identificació) que està en aquests moments en plena expansió en
l’àmbit bibliotecari a Espanya, com a eina per a gestionar la col·lecció i serveis.
I una segona comunicació “Model de biblioteca universitària: La Biblioteca del
Campus Gandia dins d’un edifici CRAI”, en què s’explica el cas de la Biblioteca
Campus Gandia de la Universitat Politècnica de Valencia dins d’un edifici CRAI
(Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació), un edifici de nova
construcció, innovador en la concepció, adaptat a les exigències universitàries
(EEES, nous títols, etc.) i integrador de serveis, com ara la Biblioteca, el Servei
d’Informàtica i el Centre de Llengües.

9.2.8.3. II Jornades Universitàries de Qualitat i Biblioteques. Objectiu: l’excel·lència (REBIUN)
En les Jornades Universitàries de Qualitat i Biblioteques, realitzades el passat
maig a Màlaga, es va presentar la comunicació “Rompiendo barreras y logrando la plena accesibilidad: en la biblioteca de la Universidad Politécnica
de Valencia”, en què es presenten les accions portades a cap per la Biblioteca Central de la Universitat Politècnica de València, per a obtenir el 2009 el
certificat d’accessibilitat universal, segons la norma UNE 170001-2:2007 “Accessibilitat universal, part 2: sistema de gestió d’accessibilitat“. La UPV és la
primera universitat espanyola a obtenir el dit certificat, que és el fruit d’uns
quants anys de treball realitzat sota la coordinació del Vicerectorat d’Assumptes Socials i Responsabilitat Social Corporativa i que ha implicat diversos vicerectorats i serveis.

9.2.8.4. 7a Jornada d’Expania
Un any més la Biblioteca UPV ha participat en les 7es Jornades d’Expania (associació d’usuaris de productes ex-libris), fetes el passat maig a Santiago de
Compostel·la, i ha col·laborat en el taller “Los tutoriales en la formación de habilidades informacionales”, amb la presentació dels polimèdia de formació de la
Biblioteca UPV.
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9.2.8.5. Jornades sobre Sistemes Integrats de Gestió Documental en la Societat de la Informació
i el Coneixement. Estat Actual i Tendències de Futur
Organitzades pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de València,
aquestes jornades, celebrades a València els dies 30 de setembre i 1 d’octubre, han reunit tant empreses productores de programari de gestió com a les biblioteques clients. La Biblioteca UPV és invitada a participar i exposar-ne la visió,
necessitats i expectatives. Ho va fer amb la comunicació “Planificando la estrategia tecnológica: La biblioteca UPV renueva el SIGB”.

9.2.8.6. REBIUN
Enguany la Biblioteca UPV, conjuntament amb el Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat de València, ha organitzat el X Workshop REBIUN
(Xarxa de Biblioteques Universitàries Espanyoles) sobre projectes digitals, amb
el lema “Diez años de proyectos digitales: cambian las bibliotecas, cambian los
profesionales”, amb la participació de 150 bibliotecaris de tot Espanya, amb múltiples conferències i comunicacions totes de gran interès per als assistents. Cal
destacar la presència com a ponents de Klaus Kempf, de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic; Thomas Place, de la Universitat de Tilburg, i Jordi Prats,
de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Es debateren temes com són gestionar la innovació, canvis en el mercat de la
informació, nous perfils i competències, com ha influït la dimensió digital en els
nostres processos, etc.
La participació del personal de la Biblioteca UPV es plasmà en les comunicacions i pòsters següents:

· Projectes digitals en els plans de millora: acostant-nos a l’usuari
· Blogs i facebook a la biblioteca UPV: Una manera d’acostar els recursos
digitals als usuaris

· El web mòbil a les biblioteques universitàries: mobilitza’t per 0 euros
· Ciència 2.0: aplicació del web social a la investigació
A més, i dins dels grups de treball estable en què es col·labora al llarg de tot l’any,
s’ha participat en l’elaboració d’un document dirigit a investigadors sobre l’aplicació del web social a la investigació, document que ha sigut fet públic en el
Workshop de Rebiun ja esmentat.
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· Visites d’altres institucions
En aquest curs dues bibliotecàries han visitat biblioteques de Praga i Viena i, al
seu torn, hem rebut la visita d’una bibliotecària de Praga.

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 d’informació. 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 s’han realitzat més de 200 hores de formació, distribuïdes en 135 activitats formatives, a què han assistit 5.422 alumnes.
Es participa activament en les Jornades d’Acollida per a alumnes de nou ingrés
que organitzen els centres, el 2010 s’impartiren 24 sessions amb una assistència total de 2.722 alumnes. Igualment s’ha participat en les Jornades d’Acollida
Erasmus, amb 4 sessions a què han assistit 736 estudiants. Es porten a cap visites guiades a grups que ho sol·liciten i aquest curs es realitzaren 36 visites
amb un total de 861 assistents.
Dins de l’oferta de l’ICE per a l’alumnat s’han impartit 2 tallers sobre cerca d’informació per al projecte final de carrera, de 10 hores de durada cadascun, a què
han assistit 35 alumnes.
Continuem col·laborant amb l’ICE dins de la seua oferta formativa en tecnologia
educativa, amb la impartició de sessions de formació presencials dirigides al
personal docent i investigador i relatives a la cerca i recuperació de la informació científica. S’han realitzat 52 hores de formació repartides en 13 tallers a què
han assistit 262 professors.
A més, es porten a cap sessions a la carta, després de la petició prèvia del personal docent i investigador i en aquest curs s’han realitzat 57 sessions i més de
100 hores de formació a què han assistit 806 alumnes.
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 aquest curs s’ha
ampliat la col·lecció de materials multimèdia (polimèdies) amb la informació
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sobre els serveis personalitzats de La Meua Biblioteca. Durant l’any que ens
ocupa aquests materials formatius han rebut 40.522 consultes.

9.2.10. Biblioteca en xifres1
Resum anual 2010 (Xifres a 31.12.2010)

RESUM ANUAL 2010
SERVEIS
Superfície total2
Llocs de lectura
Nombre de biblioteques i sales d’estudi
Dies d’obertura anual de la Biblioteca Central
Mitjana d’hores d’obertura setmanal
Entrades a les biblioteques
Préstecs domiciliaris
Sol·licituds de préstecs interbibliotecaris sol·licitades per la Biblioteca
Sol·licituds de préstecs interbibliotecaris sol·licitades a la Biblioteca
Nombre d’activitats de formació adreçades a usuaris
Nombre d’assistents a activitats de formació
1
2

13 001 m2
3.232
11
332
81,75
2.190.289
660.160
3.518
1.247
135
5.422

Xifres a 31.12.10.
Superfície total, en metres quadrats construïts, de totes les superfícies de tots els punts de servei de què consta la Biblioteca.

COL·LECCIÓ
En paper
Nombre de monografies total (RB)
Nombre de monografies ingressades en l’any
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 electrònics gratuïts
Consultes a la pàgina web
Consultes al catàleg
Cerques o consultes en recursos electrònics subscrits
Documents electrònics descarregats

555 981
31 238
14 179
316
24.874
19.509
82
259
2.840.488
6.755.117
938.957
729.605
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ESTADÍSTIQUES D’EVOLUCIÓ DEL SERVEI3
REGISTRES
272 518
348 756
367 538
391 443
411 078

2006
2007
2008
2009
2010
3

SIGNATURES
454 758
501 858
532 735
562 906
596 569

Xifres a 31.12.10.

Registres

Signatures

Revistes impresses

Revistes impresses

Revistes-e

Revistes-e

TOTAL
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Publicacions periòdiques
Usuaris

PERCENTATGE USUARIS TOTALS PER BIBLIOTECA 2010

Consultes

A partir d’octubre de 2005, camvia la forma de recollida de dades a travers del Policercador
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ANY 2010
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
TOTAL

TOTALS
434.776
603.022
671.876
568.771
590.512
462.633
401.831
174.110
596.756
863.222
752.944
634.664
6.755.117

e

e

br
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e

se
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m
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t
os

l
ag

lio
ju

ny
ju

g
ai
m

ril
ab

ç
ar
m

er
br
fe
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r

ACCÉS A LES MICROWEBS 2010
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Préstecs per biblioteques

Pressupost
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PRESSUPOST 2010 (TIPUS DOC.)

FONS-E

FONS EN PAPER
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9.3. ÀREA DE SISTEMES D’INFORMACIÓ I COMUNICACIONS (ASIC)
És l’òrgan de la Universitat Politècnica de València encarregat de posar a l’abast
de tota la comunitat universitària les noves tecnologies de la informació i de les
telecomunicacions.
Dins de l’estructura funcional de la UPV, l’ASIC depèn del Vicerectorat de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions. L’ASIC és, per tant, el responsable de l’organització general dels sistemes automatitzats d’informació, de
la planificació i gestió de la xarxa universitària i del suport tècnic i material per
al desenvolupament d’aplicacions. Entre les seues funcions es troben:

·

Fer arribar a través de les diferents xarxes de dades, veu i vídeo tots els
serveis de la Universitat a cada lloc de treball.

· Donar suport tecnològic a l’activitat docent.
· Proveir la comunitat científica i investigadora de capacitat de càlcul i eines
de gestió.

· Modernitzar la gestió universitària.
· Vetlar per la millora contínua en la utilització dels recursos posats a disposició dels usuaris.
L’equip de l’ASIC s’estructura en les unitats funcionals següents:

· Servei de Sistemes i Xarxes de Comunicació: és responsable de la implantació i gestió de la xarxa de la Universitat, els serveis d’Internet, el suport material i tècnic per al desenvolupament d’aplicacions científiques i d’investigació,
i de tots els temes relatius a l’ús de la microinformàtica pels usuaris de la UPV.

·

Servei d’Aplicacions: s’encarrega del desenvolupament i implantació de
noves aplicacions per a facilitar els processos administratius i de gestió
de la Universitat.

A més, l’ASIC disposa d’una unitat de suport, encarregada de tota la gestió administrativa de l’Àrea.

9.3.1. Servei de Sistemes i Xarxes de Comunicació
Té com a missió organitzar i oferir a la comunitat universitària les plataformes de
comunicació, terminals i servidors corporatius necessaris per a poder suportar
tots els serveis que les noves tecnologies ens ofereixen, i que serveixen de base
per al desenvolupament i implantació de modernes tècniques a la investigació,
docència, administració i gestió universitàries.
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Entre els seus serveis, podem destacar:

· Fer arribar a tots els serveis al lloc de treball dels usuaris que n’han de fer
ús, d’una manera universal, transparent i fàcil d’utilitzar.

·

Administrar la xarxa informàtica de la UPV, l’accés remot a aquesta, la
xarxa sense fils i els sistemes d’autenticació, de manera que es puga proveir el personal docent i investigador, el d’administració i serveis i tot l’alumnat d’accés als recursos informàtics propis, així com als de tot Internet.

·

Gestionar la capacitat dels sistemes centrals d’informació, i administrar
els servidors i les bases de dades que suporten les aplicacions corporatives.

·

Instal·lació i manteniment dels diversos serveis d’emmagatzematge, correu, notícies, directoris, eines de treball col·laboratiu i de sistemes d’informació en general, així com la coronació d’aquestes amb la resta de xarxes
acadèmiques nacionals i internacionals.

·

Administració d’equips multiusuari d’altes prestacions, que donen suport
a les aplicacions científiques i d’investigació.

·

Gestionar la instal·lació de llicències de programes antivirus, actualitzacions de programari i elements de protecció (tallafocs) de sistemes.

·

Coordinar els diferents serveis instal·lats a les aules informàtiques i als
distints centres i unitats de la Universitat.

· Gestió de còpies de seguretat i recuperació de dades.
· Gestionar els serveis multimèdia avançats, com ara retransmissió d’esdeveniments per Internet, telefonia IP, televisió IP, producció de continguts
docents (Polimèdia, laboratoris virtuals, etc.).

· Administrar el centre de visualització 3D i realitat virtual immersiva.
· Prospecció dels avenços tecnològics en els sistemes d’informació i en les
comunicacions, i desenvolupament de projectes d’implantació de nous
serveis o funcionalitats.

·

Gestionar la integració i compatibilitat d’equips i aplicacions en els sistemes corporatius de la Universitat.

· Organització del Servei Integrat d’Atenció als Usuaris de les aplicacions informàtiques de la Universitat, encarregat de la resolució de les incidències produïdes.

9.3.2. Servei d’Aplicacions
Té la responsabilitat de donar suport a l’automatització del sistema d’informació
corporatiu; de la mateixa manera, col·labora en la planificació i modernització
dels processos administratius de la Universitat en els diferents serveis.
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Els seus objectius són dissenyar, desenvolupar, documentar i mantenir totes les
aplicacions de gestió que es realitzen a l’ASIC. Com a premissa principal, es
proposa desenvolupar i implementar programari de qualitat, que satisfaça adequadament, dins del termini i en la forma escaient, les demandes dels usuaris.
D’altra banda, tracta de facilitar els processos administratius als usuaris, ja siguen alumnes, personal o proveïdors. Per a això, desenvolupa aplicacions que
permeten realitzar a través d’Internet no solament consultes sinó també processos de gestió, i fins i tot tota mena 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 l’anàlisi organitzativa d’aquests abans de desenvolupar
una solució informàtica.
2. Desenvolupant aplicacions pròpies.
3. Col·laborant amb proveïdors externs en l’anàlisi i el disseny i implantació.
4. Gestionant les incidències que es produeixen en l’ús de les aplicacions.
Tots els serveis que proporciona el Servei d’Aplicacions es basen en la infraestructura de xarxa, servidors i comunicacions corporatives, cosa que requereix
una intensa col·laboració amb el Servei de Sistemes i Xarxes de Comunicació.

9.3.2.1. Seguretat
· Assistència per a la declaració de fitxers LOPD
S’assisteix els responsables de fitxers amb dades de caràcter personal a legalitzar els dits fitxers, incloent-hi la publicació en el DOCV, la declaració a
l’AEPD i la creació d’un model de document de seguretat.

· Assistència en la gestió de la seguretat RMS
Es proveeix els responsables del fitxer d’un model tipus document de seguretat, se’ls assisteix per a adaptar el dit model a les particularitats de les seues
unitats i se’ls aconsella sobre la implantació de les mesures tècniques i organitzatives exigides pel reglament.

· Formació LOPD
S’imparteixen xarrades sobre protecció de dades a totes les unitats que tenen
necessitats específiques de formació i s’atenen els dubtes concrets respecte
de la protecció de dades, tant dels responsables dels fitxers com dels usuaris d’aquests.
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9.3.2.2. Gestió acadèmica
· POLIFORMAT
Plataforma d’aprenentatge electrònic per a proporcionar suport a la docència
presencial o per a impartir cursos no presencials.

· RIUS
Portal d’accés que permet gestionar l’accés a les aplicacions de gestió acadèmica de la Universitat, així com la gestió d’usuaris de cadascuna d’aquestes aplicacions. Les aplicacions que formen part de Rius són les més avall
indicades.

· AUTOMATRÍCULA WEB: Primer i segon cicles, tercer cicle, grau i màster
Les diferents aplicacions d’automatrícula, desenvolupades específicament
per a les necessitats dels cicles en què es matriculen els alumnes, permeten que siga el mateix alumne qui realitze la matrícula des de qualsevol ordinador connectat a Internet, bé a sa casa o a cibercafès, des de les aules
de lliure accés de la Universitat o durant el període de cites a les aules informàtiques disposades a l’efecte, en el dia i a l’hora que se l’ha citat. En Automatrícula web permet agilitar al màxim tot el procés de matrícula, per
complex que siga, de l’alumne i acurtar els terminis i garantir a l’alumne la
gestió realitzada.

· VINALOPÓ
Gestió d’Alumnat d’alumnes de primer i segon cicles que permet el seguiment d’expedient d’un alumne, des de la incorporació al centre i titulació fins
a finalitzar els estudis. Inclou matrícula, gestió d’imports i rebuts, notes i actes,
incompatibilitats i diligències, etc.

· PALÀNCIA
Gestió d’Alumnat d’alumnes de tercer cicle que permet el seguiment d’expedient d’un alumne, des de la incorporació al centre i titulació fins a finalitzar
els estudis. Inclou matrícula, gestió d’imports i rebuts, notes i actes, incompatibilitats i diligències, etc.

· SUC
Gestió d’alumnes de Matrícula Alumnes Intercanvi organitzat per l’Oficina de
Programes d’Intercanvi Internacional que permet gestionar la matrícula de
l’alumnat d’intercanvi i els resultats obtinguts per aquests.

· GORGOS
Aplicació per a gestionar les proves de selectivitat de les cinc universitats de
la Comunitat Valenciana.
Gestió del procés de matrícula de l’alumnat en les proves, impressió d’etiquetes per a realitzar els exàmens, gestió de notes, revisions, reclamacions
i resultat final de les proves.
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· CLARIANO
Aplicació de gestió de la preinscripció.
Aplicació per a publicar les llistes del procés de selectivitat d’accés a les universitats valencianes, realitzat per la Generalitat Valenciana.

· PREINSCRIPCIÓ EN ESTUDIS DE SEGON CICLE
Aplicació que permet gestionar la preinscripció dels alumnes en titulacions de
2n cicle i generar-ne els resultats. Part de l’aplicació està integrada en Vinalopó i part a la intranet de l’alumnat.

· PREINSCRIPCIÓ EN ESTUDIS DE 3r CICLE
Inscripció web en estudis de 3r cicle (pla del 98).
Aplicació web per a l’autoinscripció dels alumnes en programes de doctorat.

· PREINSCRIPCIÓ MÀSTER
Preinscripció d’alumnes per a estudis de postgrau.
Gestió de les sol·licituds d’accés a estudis de postgrau (màster i doctorats).

· ADMISSIÓ MÀSTER
Admissió d’alumnes per a estudis de postgrau.

· MONTLLEÓ
PAU majors de 25 anys.
Gestió de les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys. Gestió de matèries, notes, certificats, actes i tribunals, etc.

· LLINARES
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 d’ajuda a la matrícula, assignar les quanties i/o denegacions corresponents, notificar els resultats als
sol·licitants i gestionar reclamacions posteriors.

· MILLARS
Gestió de títols de 1r, 2n, 3r cicles, graus i màster.
Tramitació de les sol·licituds de títols, enviament dels expedients dels alumnes al Ministeri d’Educació i Ciència, recepció d’aquests amb el número de
registre nacional assignat i impressió posterior i lliurament dels títols.

· REATILLO
Aplicació per a designar el professorat que forma els tribunals de selectivitat.
Permet gestionar les sol·licituds de membres de tribunal, matrícula de l’alumnat en les proves d’accés a la selectivitat i resultats obtinguts en aquestes.

· PADRINO v2
Programa d’ajuda a la gestió de notes pel professorat, que permet obtenir
llistes, gestió de qualificacions, en la versió 2 de PADRINO, a més es permet

MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2009-2010 395

comunicar notes parcials o finals a l’alumnat de rmanera individualitzada a través de correu electrònic i/o SMS. Es pot treballar en mode fora de línia i connectar a través d’Internet per a sincronitzar les dades locals amb els del
sistema central de base de dades.

· XALÓ
Gestió de notes des de la intranet. Permet obtenir llistes de les assignatures
de cada professor i la gestió de les qualificacions i introduir notes finals a l’alumnat pel responsable de cada assignatura. Totalment compatible amb la
gestió d’actes de PADRINO i fitxers Excel.

· SELLA
Programa Accions Tutorials. Integra.
Permet gestionar el programa d’Accions Tutorials. L’objectiu principal és gestionar tota la informació concernent a les tuteles proporcionades a alumnes
d’aquesta universitat.

· MOLINELL
Gestiona la matrícula de l’alumnat per a Capacitació, gestionada des de l’ICE.

· FORCALL
Programa que permet elaborar i gestionar la guia docent, el mòdul client servidor permet la gestió inicial dels centres per a incorporar les competències
per a les titulacions tant les de primer i segon cicles com les de postgrau;
posteriorment permet gestió de validació de la guia docent de cada assignatura impartida pel professor.

9.3.2.3. Gestió de Biblioteca
Portal d’accés que permet gestionar l’accés a les aplicacions de gestió de la Biblioteca de la Universitat, així com la gestió d’usuaris de cadascuna d’aquestes
aplicacions.

· GUADALEST
Catàleg del fons bibliogràfic de la UPV.
Catalogació dels documents i les autoritats dels fons bibliogràfics de la UPV.
Importació/exportació de subcatàlegs. Servei z39.50. Registre de números en
seriades.
Estadístiques de catalogació. Catàleg web (OPAC).

· CARRAIXET
Circulació de documents de la Biblioteca de la UPV.
Préstec de documents. Llistes d’espera. Circulació de documents entre les biblioteques de la UPV (rutes). Gestió d’usuaris de circulació. Gestió de sancions. Etiquetatge. Préstec fora de línia.
Estadístiques de circulació. Web de renovació i llista d’espera.
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· VERA
Gestió de préstec interbibliotecari.
Gestió de sol·licituds i enviaments de documents a altres biblioteques universitàries espanyoles i del món o des d’aquestes.
Facturació del préstec interbibliotecari. Sol·licituds via web.

· SETA
Adquisició de material bibliogràfic.
Compra de productes bibliogràfics: monografies, revistes, documents electrònics, base de dades, subscripcions etc. Gestió de comanes i reclamacions.
Facturació. Pressupostos. Precatalogació.
Campanyes d’avaluació de productes. Gestió de sol·licituds. Estadístiques
de compres i sol·licituds. Sol·licituds de compra via web.

· SOT
Gestió bibliogràfica per a departaments, centres i serveis.
Préstec i catalogació interna per a departaments, centres i serveis. Importació de
fons des del catàleg central. Gestió de permisos per a préstec interbibliotecari.

· RiuNet
Repositori de producció intel·lectual de la UPV, que permet preservar els continguts de les diferents col·leccions.

9.3.2.4. Gestió de la investigació
· SÉNIA
Aplicació que permet gestionar l’avaluació de l’activitat investigadora del PDI.
El mòdul de client de PDI permet que l’interessat gestione la informació específica de la seua activitat investigadora: congressos, publicacions, resultats
d’investigació, etc. Aquesta activitat pot validar-se, parametritzar-se i llistar
els resultats a través del mòdul preparat per a l’òrgan gestor.

· AGRES
Abraça els processos realitzats pel CTT referent a la liquidació i els pagaments de factures com a resultat dels convenis d’investigació.

9.3.2.5. Gestió de recursos humans
· e-INSTÀNCIA
Programa que permet que el procediment de presentació d’instàncies per a
convocatòries de concurs oposició siga electrònicament. Es tracta d’un procediment d’autoservei: l’aspirant n’introdueix les dades, necessàries per a la
convocatòria, a través d’un formulari disponible en la pàgina web del servei
de Recursos Humans, i té la possibilitat de realitzar el pagament de taxes
per comerç electrònic, a través del TPV-virtual.
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· BULLENT
Aplicació per a declarar 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.

· HOMINIS
Aplicació integral de gestió de recursos humans i nòmina per a universitats i
altres administracions públiques que cobreix les necessitats d’administració,
gestió, control i informació en tots els col·lectius (funcionaris, laborals, eventuals, etc.) i garanteix la integritat i coherència de la informació. A més de les
funcionalitats bàsiques de qualsevol sistema de recursos humans, aporta
unes altres, com ara 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.

· ACE
Ajuda complementària a l’ensenyament.
Recull la informació sobre indicadors per al càlcul de l’ajuda complementària
a l’ensenyament, que té com a objectiu incentivar i reconèixer la qualitat docent del professorat.

9.3.2.6. Gestió econòmica
· MASTÍN
Aplicació dissenyada per al seguiment de la tramitació dels expedients de
contractació tal com marca la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Manté un registre estructurat de la informació, que en permet l’explotació posterior pels responsables de contractació i resta de gestors
administratius.

· SERPIS
Gestió Econòmica.
Aplicació que cobreix tots els aspectes de la gestió econòmica d’un organisme públic espanyol seguint les directrius comptables i de gestió marcades per la normativa.

· SALLENT
Elaboració i seguiment de dossiers per a justificar subvencions tant europees
com nacionals per als projectes d’investigació.

9.3.2.7. Aplicacions generals per a la comunitat universitària
· MEDITERRÀNIA
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Sistema d’informació de la UPV.
Permet, des d’entorn web, obtenir informes per a la consulta i l’anàlisi en els
distints entorns de la UPV: Alumnat, POD, espais, etc.

· MICROWEBS
Les microwebs són una eina 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 l’intercanvi d’informació a través d’Internet,
amb un disseny unificat per a tota la Universitat, que inclou la gestió de notícies pròpies de cada entitat.

· GREGAL
Permet gestionar incidències dels usuaris que utilitzen els recursos informàtics a través del Centre d’Atenció a l’Usuari.

· LLINARES
Permet gestionar les diferents convocatòries d’ajudes per a l’alumnat de revisió de sol·licituds d’ajudes, beques, assignar les quanties i/o denegacions
corresponents, notificar els resultats als sol·licitants i gestionar reclamacions
posteriors.

· LLUCENA
Gestió del Vicerectorat d’Esports.
Gestió i reserva d’instal·lacions esportives. Gestió d’activitats dirigides: horaris, inscripcions, sancions, etc. Gestió de lligues i torneigs: calendari, resultats, inscripcions, etc. Gestió del club esportiu.

· COVES
Aplicació que permet gestionar des de l’Oficina Tècnica la definició d’espais
a la UPV.

· BERGANTES
Traduccions de continguts en les bases de dades corporatives.

· MASTÍN-REGISTRE
Mastín és un sistema integrat de registre d’entrada/eixida per a les administracions públiques. Inclou tant el Registre central com el departamental i la integració d’aquests.

· 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 que cursa
la Secretaria General.

· TIBI
Aplicació d’ús restringit que facilita la gestió de correus electrònics corporatius.
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· 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 d’aquestes.

· CORREO POSTAL
Permet gestionar el moviment de correspondència postal dins de la UPV (correu intern i extern).

· ELECCIONS
Aplicació de gestió d’eleccions UPV.

9.3.3. Activitats més rellevants de l’ASIC en el curs acadèmic 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 d’alumnat a la Normativa de progrés i
permanència.

· Creació de l’aplicació VERIFICA 2 integrada amb les bases de dades corporatives de plans d’estudi.

· Adaptació a la nova normativa de IADE.
· Participació en la nova versió de SENIA2, que suposa un avenç tecnològic, a
més de la incorporació de noves funcionalitats.

· Consolidació de la nova versió per a gestionar notes de l’alumnat PADRINO v2.
· Consolidació d’INTRANET V2 Personal, que inclou accés amb certificat digital (Carnet UPV, DNI electrònic).

· Finalització de la fase 1 del projecte per a crear la seu d’administració electrònica.
· Engegada del projecte MAGIC, que permetrà la informatització integral del
CTT.

· Consolidació de la plataforma d’ensenyament electrònic de suport a la docència PoliformaT, com a eina col·laborativa.

· Sol·licituds i millores a través de la intranet per al Servei de Normalització Lingüística.

· Implantació de mesures correctores detectades per l’auditoria LOPD.
· Inici del projecte per a implementar un sistema integrat de gestió de biblioteques.

· Elaboració de manuals amb els estàndards de desenvolupament.
· Elaboració del protocol a seguir per al desenvolupament dels projectes informàtics.

· Desenvolupament de l’aplicació per a aplicar el Pla Concilia dels treballadors
de la Universitat.
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· Nova versió de TIBI, denominat TIBI2, que permetrà tenir una eina d’enviament massiu de correus generalitzat per a totes les unitats de la UPV i complir la normativa de la LOPD.

· Inventariat i actualització de contractes de tractament de tercers.
· Protocol de declaració de fitxers.
· Cobertura global de xarxa sense fils als campus de la UPV.
· Implantació del sistema d’autenticació d’usuaris itinerants EDUROAM.
· Posada en marxa del servei de producció de continguts multimèdia POLIMÈDIA.

· Consolidació del servei de suport al desenvolupament de laboratoris virtuals
basats en MATLAB.

· Gestió d’altes/baixes del directori de personal de la WEB.
· Integració en els sistemes corporatius sistema de gestió per a el Vicerectorat
d’Acció Internacional.

· Implementació del SET per a tots els titulats.
· Nous models de certificats per als nous plans.
9.3.4. Dades estadístiques més rellevants de l’ASIC el 2008
LA XARXA UPVNET EL 2008
Nombre d’usuaris (Alumnes+PDI+PAS+Residents+Antics Alumnes)
Nombre d’equips 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 d’accés remot (RAS)
Nombre de punts d’accés WiFi
Nombre de telèfons IP
Nombre mitjà de connexions al mes via RAS
Nombre mitjà al mes d’usuaris distints que entren via RAS
Nombre mitjà de connexions al mes per Xarxa Privada Virtual (VPN)
Nombre mitjà al mes d’usuaris distints que entren per VPN
Nombre mitjà de connexions al mes per la xarxa sense fils (WiFi)
Nombre mitjà al mes d’usuaris distints que entren via WiFi
Nombre d’esdeveniments interuniversitaris amb creació de comptes WiFi temporals
Nombre de comptes WiFi temporals creats per a esdeveniments interuniversitaris
Nombre d’usuaris de la UPV connectats des d’institucions Eduroam
Nombre d’usuaris Eduroam connectats a la UPV
Nombre d’institucions d’origen dels usuaris Eduroam connectats a la UPV

58.202
24.613
882
277
1.159
30
680
651
744
44
72.504
6.203
1.017.888
11.260
636
5.768
343
726
144
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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. d’usuaris 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
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10

Nre DE TALLERS
70
121
51
108
115

INSCRIPCIONS
3404
4122
2221
4918
4533

PARTICIPACIÓ (PDI)
1.053
2.213
963
2.205
2.749

402 SERVEIS

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. Pla Docència en Xarxa. Dades globals
FORMACIÓ DEL PROFESSORAT DINS DEL PLA DOCÈNCIA EN XARXA
CURS
07/08
08/09
09/10

Nre DE TALLERS
18
13
6

INSCRIPCIONS
446
336
160

Evolució del nombre de tallers

Evolució de les inscripcions: tallers sol·licitats

Evolució de la participació

PARTICIPACIÓ
325
263
132
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MATERIALS PRODUÏTS PEL PROFESSORAT
CURS
07/08
08/09
09/10

OBJECTES D’APRENENTATGE
974
815
796

MÒDULS D’APRENENTATGE
0
47
46

Evolució nombre d’objectes d’aprenentatge

Evolució nombre mòduls d’aprenentatge

Evolució nombre d’assignatures OCW

ASSIGNATURES OCW
0
31
36
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9.4.3. Programa d’Acollida Universitària
9.4.3.1. Percentatge d’inscripcions per departament
PERCENTATGE D’INSCRIPCIONS PER DEPARTAMENT
DEPARTAMENT
ENGINYERIA QUÍMICA I NUCLEAR
ENGINYERIA MECÀNICA I DE MATERIALS
FÍSICA APLICADA
ORGANITZACIÓ D’EMPRESES, ECONOMIA
FINANCERA I COMPTABILITAT
ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
TECNOLOGIA D’ALIMENTS
ECONOMIA I CIÈNCIES SOCIALS
ENGINYERIA CARTOGRÀFICA, GEODÈSIA I
FOTOGRAMETRIA
ENGINYERIA HIDRÀULICA I MEDI AMBIENT
MATEMÀTICA APLICADA
COMUNICACIONS
EXPRESSIÓ GRÀFICA ARQUITECTÒNICA
ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ I DE
PROJECTES D’ENGINYERIA 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 L’ART
EXPRESSIÓ GRÀFICA EN L’ENGINYERIA
ENGINYERIA RURAL I AGROALIMENTÀRIA
MECANITZACIÓ AGRÀRIA
PINTURA
ENGINYERIA ELÈCTRICA
ESCULTURA
ECOSISTEMES AGROFORESTALS
ENGINYERIA DEL TERRENY
MECÀNICA DEL MEDI CONTINU I TEORIA
D’ESTRUCTURES

DEQN
DEMM
DFA

% 02/03
4,69
4,69
9,38

% 03/04
5.20
7.79
1.30

% 04/05
2.27
2.27
2.27

DOEEFC
DEIO
DTEA
DECS

4,69
9,38
1,56
3,13

2.60
1.30
2.60
3.90

4.55

10.14
1.45
13.64 13.04
1.45

DECGF
DEHMA
DMAA
DC
DEGA

3,13
3,13
4,69
3,13
3,13

2.60
3.90
2.60
3.90
2.60

2.27
2.27
2.27
2.27
4.55

6,25
1,56
3,13
1,56

1.30
3.90
1.30
7.79
1.30
3.90

4.55
4.55
2.27

DEC
DSIC
DB
DCAR
DI
DISCA
DTRA

3,13

DCRBC
DD
DMMT
DU

4,69
1,56
3,13
1,56

DCADHA
DEGE
DERA
DMEA
DP
DEE
DE
DEAF
DET

% 05/06
1.45

% 06/07
2.22
2.22

% 07/08
10,26

8,88

15,38

2.22
8,88

2,56

% 08/09
1.09

% 09/10
1,35
1,35

4.35
2.17
2.17
1.09

5,41
1,35
2,70
5,41

1.09
1.45
2.90
13.04
1.45

4.35

2.27

1.45
4.35

9.09

4.35

2.22
6,66
2.22
2.22
6,66
8,88
13,33
4,44

15,38
7,69
5,13

1.09

2,56

2,56

15.22 36,49
1.09 1,35
6.52
2.17

2,56

1.30
2.60
1.30
2.60
1.30

1,56
3,13
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56

2.60
5.19
1.30
1.30
9.09
2.60
3.90
2.60

DMMCTE 6,25

1.30

2,70
1,35
5,41
4,05

2,70
11.36
2.27

8.70

2.22
2.22

1.45

2.27
2.27

4.55
4.55
2.27

5,13
5,13
5.43

1,35
1,35

2.17
1.09

1,35
4,05
1,35

1.09
2.17

2,70

5,13

1.45

6,66

4.35
4.35
2.90
2.90

4,44

1.45

2.22

2,56
5,13
2,56
2,56

1.09

1.09
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ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
CIÈNCIA ANIMAL
PRODUCCIÓ VEGETAL
QUÍMICA
PROJECTES ARQUITECTÒNICS
ENGINYERIA ELECTRÒNICA
PROJECTES D’ENGINYERIA
ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTS
ENGINYERIA TÈXTIL I PAPERERA
INSTITUTS UNIVERSITARIS

DESA
DCAN
DPV
DQ
DPA
DEEO
DPE

3.90

2.27
2.27
2.27
2.27

1.45
1.45
4.35
1.45
1.45
1.45

2.22
2.22
2.22

2,56
2,56

2.22
2.22

1.09
1.09
1.09
6.52
1.09
1.09

1,35
1,35
6,76

2.22
2.17
33.72

9.4.3.2. Percentatge d’inscripcions per Centre

CENTRE
FBA
EPSA
EPSG
ETSA
ETSEA + ETSMRE
ETSECCP
ETSEGCT
ETSEI
ETSET
ETSGE
ETSIAP
ETSMRE
ETSED
FI + ETSIAP
FADE
Sense adscripció

% 02/03
7,58
13,64
10,61
1,52
13,64
6,06
1,52
10,61
1,52
6,06
6,06
4,55
9,09
3,03
4,55

% 03/04
5.19
11.69
15.58
6.49
15.58
3.90
1.30
11.69
3.90
7.79
2.60
1.30
5.19
1.30
6.49

% 04/05
18.60
9.30
4.65
23.26
6.98
16.28
2.33
4.65
4.65
4.65
4.65

% 05/06
16.42
7.46
17.91
2.99
7.46
1.49

% 06/07
15,38
10,26
15,38
2,56
2,56

% 07/08
8,88
4,44
8,88
13,33
17,77
6,66

13.43
11.94
2.99
2.99

17,95
10,26
2,56

11,11
2,22
4,44

8.96
1.49
4.48

15,38
2,56
5,13

8,88
8,88
4,44

% 08/09
2.15
3.22
5.38
12.9
7.53
1.07
1.07
5.38
2.15
1.07
2.15
8.6
20.43
1.07
25.81

% 09/10
1,35
1,35
17,57
10,81
10,81
4,05
4,05
2,70
2,70

36,49

9.4.4. Programa de Formació Pedagògica Inicial per al Professorat Universitari (actual títol
d’Especialista Universitari en Pedagogia Universitària)
PERCENTATGE D’INSCRIPCIONS PER DEPARTAMENT
DEPARTAMENT
BIOLOGIA VEGETAL
BIOTECNOLOGIA
CIÈNCIA ANIMAL

% 01/02
DBV
DB
DCAN

2.54

% 02/03

% 03/04
2.41
1.20
1.20

% 04/05

4.00

% 05/06

% 06/07

% 07/08

2.12

% 08/09

% 09/10

13.79

4,17
4,17
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COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL, DOCUMENTACIÓ I HISTÒRIA DE L’ART
COMUNICACIONS
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE
BÉNS CULTURALS
CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
DIBUIX
ECONOMIA I CIÈNCIES SOCIALS
ECOSISTEMES AGROFORESTALS
ESCULTURA
ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
EXPRESSIÓ GRÀFICA ARQUITECTÒNICA
EXPRESSIÓ GRÀFICA EN L’ENGINYERIA
FÍSICA APLICADA
LINGÜÍSTICA APLICADA
INFORMÀTICA DE SISTEMES I COMPUTADORS
ENGINYERIA CARTOGRÀFICA, GEODÈSIA I FOTOGRAMETRIA
ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ I DE
PROJECTES D’ENGINYERIA CIVIL
ENGINYERIA DE SISTEMES
I AUTOMÀTICA
ENGINYERIA DEL TERRENY
ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURA
DELS TRANSPORTS
ENGINYERIA ELÈCTRICA
ENGINYERIA ELECTRÒNICA
ENGINYERIA GRÀFICA
ENGINYERIA HIDRÀULICA I MEDI AMBIENT
ENGINYERIA MECÀNICA I DE MATERIALS
ENGINYERIA QUÍMICA I NUCLEAR
ENGINYERIA RURAL I AGROALIMENTÀRIA
INSTITUT DE BIOMECÀNICA
INSTITUT UNIVERSITARI DE RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI
INSTITUT UNIVERSITARI DE TELECOMUNICACIONS I APLICACIONS MULTIMÈDIA
LINGÜÍSTICA APLICADA

DCMA

4.25

DCADHA 0.85
DC
3.39

1.20
1.20

DCRBC
DCAR
DD
DECS
DEAF
DE

2.54
2.54
1.69
4.24

DEIO

5.93

DEGA
DEGE
DFA
DI

3.39
0.85
6.78
2.54

13.79
3.45

DISCA

2.54

DECGF

3.61
3.45
3.45

10.34

4.82
3.61
1.20

8.00

4.00
4.00
4.00
8.00

3.45

18.52
3.23
3.23
6.45
6.45

7.42
8.51
3.70

6.38

3.70

3.45
13.79
6.90
10.34

8,33
4,17

3.45

4.82

4,17

2.41
3.61
6.02

4.00
4.00
8.00

6.45

6.90

4.82

4.00

16.13

4.24

3.45

4.82

6.45

DEC

3.39

3.45

1.20

6.45

DESA
DET

0.85

4.82
1.20

3.70

2.12

3.70

8.51

3.70

4.25

4,17

4,17

12.76
3.70

8.51

3.45

4,17

3.70

DEIT
DEE
DEEO
DEG

2.12
3.70

DEHMA

4.24

6.90

2.41

DEMM
DEQN

9.32
10.17

3.45
3.45

DERA
IBM

0.85

2.12

4.00

6.45

4.25

3.45

6.02
3.61

2.12

3.45

8.00

3.23
6.45

3.70

6.02

12.00

3.23

3.70

2.12
4,17

IURP

3.45

IUTAM
DLA

3.45
3.45
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MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
MATEMÀTICA APLICADA
MECÀNICA DELS MEDIS CONTINUS I
TEORIA D’ESTRUCTURES
MECANITZACIÓ AGRÀRIA
ORGANITZACIÓ D’EMPRESES, ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
PINTURA
PRODUCCIÓ VEGETAL
PROJECTES ARQUITECTÒNICS
PROJECTES D’ENGINYERIA, INNOVACIÓ, DESENVOLUPAMENT I DISSENY INDUSTRIAL I RURAL
QUÍMICA
SISTEMES INFORMÀTICS I COMPUTACIÓ
TECNOLOGIA D’ALIMENTS
TERMODINÀMICA APLICADA
URBANISME

DMMT
DMAA

1.69
4.24

DMMCTE
DMEA
0.85
DOEEFC
DP
DPV
DPA

6.78
0.85

8.43

7.42

4,17

4.00

3.45

3.45
3.45

7.23

4.00
4.00

3.70

14.89

3.45

3.61

ETSIINF

4,17
16,67

4.00

3.45

4,17

7.42
3.39
5.08
2.54
1.69

10.34
6.90
3.45

7.23
4.00
1.20

4.00

3.70
16.13 11.12
6.45

6.38

20,83
3.45

2.12
4.25

PERCENTATGE D’INSCRIPCIONS PER CENTRE
CENTRE
FBA
EPSA
EPSG
ETSA
ETSEA
ETSECCP
ETSEGCT
ETSEI
ETSET
ETSGE
ETSIAP
FI
ETMRE
ETSED
FADE
Altres

3.45
3.45
3.45

3.70

DPEIDDIR
DQ
DSIC
DTEA
DTRA
DU

2.12
6.90

% 01/02 % 02/03 % 03/04 % 04/05 % 05/06 % 06/07 % 07/08 % 08/09 % 09/10
5.08 3.33 3.45 7.69 6.45 11.11 18.18 20.69 4,17
16.1 10.00 6.90 3.85
13.64 6.90 4,17
7.63 10.00 6.90 19.23 9.68 18.52 27.27 6.90 4,17
2.54 2.22
3.85
3.70
17.24 33,33
5.08 12.22 17.24 26.92 12.90 11.11 13.64 20.69 8,33
10.17 6.67 20.69
9.68 11.11 4.55 3.45 4,17
4.44 3.45
3.23
16.1 11.11 10.34 15.38 9.68 14.82
6.90 12,50
2.54 1.11 3.45
3.45
5.08 5.56
3.85 6.45 3.70 4.55 3.45
5.93 11.11 6.90 3.85 3.23 3.70
12,50
3.39 4.44 13.79
16.13 3.70 13.64
6.78 1.11
6.45 11.11
11.02 14.44 3.45 7.69 3.23
4.55 3.45 4,17
2.54 2.22 3.45 7.69 12.90 7.42
6.90 8,33
4,17%

3.45
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9.4.5. Enquestes d’opinió de l’alumnat sobre l’actuació docent del professorat
SETMANA DE LA CIÈNCIA A LA UPV
CURS ACADÊMIC
Nre. d’enquestes realitzades
Professorat enquestat
Assignatures implicades
Grups implicats

2005-2006
122.062
2.615
2.888
6.362

2006-2007
125.720
2.727
3.317
6.990

2007-2008
131.797
2.895
3.758
7.893

2008-2009
154.440
3.000
4.040
9.388

2009-2010
167.768
3.016
3.890
9.151

180000

167768
154440

160000

125720

140000

131797

122062
120000

100000

80000

60000

40000

20000

0
2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

9.4.5.1. Correcció de proves objectives, elaboració i processament d’enquestes d’opinió
CORRECCIÓ DE PROVES OBJECTIVES, ELABORACIÓ I PROCESSAMENT D’ENQUESTES D’OPINIÓ
CORRECCIÓ D’EXÀMENS TIPUS TEST
CURS 2009/10
Nombre de fulls d’examen llegides
Nombre de proves llegides
Nombre de sessions (per professor)
CORRECCIÓ D’OPOSICIONS UPV
CURS 2008/09

LECTURA D’ENQUESTES D’OPINIÓ
CURS 2008/09
Enquesta de nou ingrés
Tallers professorat

Nre. de fulls
30.660
326
235

Nre. d’oposicions
18

Nre. de fulls
478
1.202
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9.4.6. Gabinet de Recursos Educatiu i Multimèdia
Curs
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09
09-10

Professorat
Hores
Serveis
1039
185
2017,74
303
1802,86
285
1764,12
300
2075,05
346
3096,98
796
1744,71
1230
2677,52
935

Treballs
Professorat
Hores
Serveis
Edició de vídeo
100,72
66
Conversió a DVD
336,2
384
Repicat de cintes
0
0
Gravació amb càmera
51,98
34
Plató d’incrustació
67,58
32
Escanejats de fotos i diapositives 36,25
18
Servidor d’arxius
24,9
29
Conversió o tramatge de vídeo
159,17
143
Videoteca
0,17
1
Préstecs d’equips
1661
22
Conversió sistemes PAL NTSC
8,6
7
Duplicats de discos CD i DVD
64,28
107
Suport tècnic
54,92
23
Formació
65,83
18
Retoc fotogràfic, grafisme
39,5
41
Fotografies digitals amb càmera
0
0
Gravació de veu en off
6,42
10
2677,52
935

Alumnat
Hores
976
256,52
266,63
328,39
216,83
113,4
104,95
178,53

Serveis
71
31
40
26
22
64
55
55

2009-2010
Alumnes
Hores
55,67
1,5
0,82
0
28,7
0
0
3,17
0
72
0
1,17
1
9
0
0
5,5
178,53

Serveis
20
1
5
0
7
0
0
9
0
1
0
3
1
3
0
0
5
55
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HORES
2009-2010
Horas 2009-2010

400
1661

336,2

300

200

100

50
159,17

100
100,72
51,98

0
1,5

400

20

1
0
0,82

05

34

0
67,58

55,67
0
36,25
28,7
0

32

7

18

0

24,9
72

0

150

29

0

8,6

3,17 0,170

9

22

10

1

64,28 54,92 65,83

0

70

1,17

3

1

23

1

9

18

3

39,5
0

0

00

00

6,42
5,5

SERVEIS
2009-2010
Servicios 2009-2010

450

384

350

300

250

200

143

66
107

41

0

10 5
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EVOLUCIÓ
D’HORES
EMPLEADES
Evolución
de Horas
empleadas
3500

3096,98

3000

2677,52
2500

2017,74

Hores
horas

2000

2075,05

1802,86
1764,12

Professors
Profesores

1744,71

Alumnes
Alumnos

1500
1039
1000
976
500

266,63

328,39

216,83

256,52

0
02.03

03.04

04.05

05.06

06.07

113,4
07.08

104,95
08.09

178,53
09.10

Cursos
Cursos

EVOLUCIÓ
SERVEIS
REALITZATS
Evolución
Servicios
Realizados
1400

1230

1200

1000

Serveis
Servicios

935
800

796
Professors
Profesores
Alumnes
Alumnos

600

400
303

285

346

300

200
185
0

71
02.03

31
03.04

40
04.05

26
05.06

22
06.07

Cursos
Cursos

64
07.08

55
08.09

55
09.10
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9.4.7. 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
09/10

ENTREVISTES
380
468
634
536
562
372
634
650

Nre ALUMNES ATESOS
104
117
150
129
142
107
144
148

ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA INDIVIDUALITZADA - CAMPUS GANDIA
INTERVAL
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10

ENTREVISTES
49
20
26
14
26
32
11
18

Nre ALUMNES ATESOS
30
9
13
10
15
19
8
11

ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA INDIVIDUALITZADA - CAMPUS ALCOI
INTERVAL
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10

ENTREVISTES
31
15
23
7
0
32
22
16

Nre ALUMNES ATESOS
6
5
7
3
0
2
6
4

414 SERVEIS

SÍNTOMES HABITUALS

TALLERS DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL CAMPUS VERA
INTERVAL
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10

TALLERS
18
20
35
38
30
33
27
35

Nre ALUMNES PARTICIPANTS
808
730
652
478
783
881
811
927

TALLERS DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL-CAMPUS GANDIA
INTERVAL
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10

TALLERS
6
6
5
7
5
3
6
8

Nre ALUMNES PARTICIPANTS
72
47
101
95
161
28
80
157

TALLERS DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL-CAMPUS ALCOI
INTERVAL
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10

TALLERS
6
3
4
7
5
5
6
7

Nre ALUMNES PARTICIPANTS
85
37
81
49
80
75
135
165
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TALLERS DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL

INSCRIPCIONS ALS TALLERS

9.4.8. Programa d’Acció Tutorial Universitària. Nombre de tutors
NOMBRE DE PROFESSORS TUTORS
CENTRE
EPSA
EPSG
FADE
FBA
ETSA
ETSECCP
ETSED
ETSEGCT
ETSEI
ETSET
ETSGE
ETSINF
ETSMRE
ETSEA
TOTAL

05/06
22
13
15
27
20
0
40
9
30
18
13
53
20
48
328

06/07
19
22
12
30
3
13
22
9
43
9
13
49
14
47
305

07/08
19
22
12
17
18
3
40
11
28
13
15
45
12
32
287

08/09
21
28
12
26
36
11
42
12
25
18
15
46
15
30
337

09/10
22
23
13
14
29
17
47
12
30
23
8
46
13
40
337
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NOMBRE D’ALUMNES TUTORS
CENTRE
EPSA
EPSG
FADE
FBA
ETSA
ETSECCP
ETSED
ETSEGCT
ETSEI
ETSET
ETSGE
ETSINF
ETSMRE
ETSEA
TOTAL

05/06
36
41
13
24
77
29
17
25
58
45
31
41
30
23
490

06/07
37
39
21
22
60
38
35
13
69
24
57
44
24
30
513

07/08
30
31
17
18
25
38
47
17
31
15
94
45
25
38
471

08/09
38
35
13
11
18
23
49
14
26
17
43
51
22
23
383

09/10
36
47
24
9
37
27
53
14
31
30
21
38
15
27
409

Evolució de la participació de tutors en el PATU (Programa d'Acció Tutorial Universitari)
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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
L’Àrea 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 l’impacte que la Universitat té sobre el medi ambient, amb un doble objectiu: controlar i minimitzar
l’impacte de la seua labor docent i investigadora, i sensibilitzar ambientalment
els professionals que està formant.
La Universitat Politècnica de València és l’única universitat espanyola que
posseeix, 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 d’acord amb la norma UNE-EN ISO 14001 va ser certificat, en primer
lloc, a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports
(2002), a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials (2003), a l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyers Agrònoms (2003) i, finalment, a la totalitat de
la UPV.
En els aspectes vinculats a la planificació urbanística i ordenació dels campus,
l’Àrea assumeix les tasques encarregades pel Vicerectorat de Campus i Infraestructures destinades a la definició formal d’algunes operacions puntuals
d’intervenció al campus, l’ordenació espacial d’algunes problemàtiques globals
i la posada en marxa d’estratègies 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 l’alta direcció de la UPV amb la millora contínua. La primera versió d’aquest document va ser redactada i aprovada l’any 1999. El 2007, es modificà per a adaptar-se al projecte d’implantació global del SGA.
El text complet de l’última revisió de la política ambiental es pot consultar en la
pàgina web de l’Àrea de Medi Ambient, 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
d’abocaments, etc.) es mostra al personal de l’organització a través del la seua
intranet des d’abril de 2008. L’epígraf es troba en la secció Serveis, on hi ha un
menú dedicat a l’Àrea de Medi Ambient. L’opció de menú és Identificació i jerarquització d’aspectes.
Des d’ací es pot obtenir informació sobre els aspectes ambientals identificats
en la unitat o unitats en què treballa la persona. També és possible consultar els
aspectes generals dels campus d’Alcoi, Gandia i Vera o de la totalitat de la Universitat.
Després de la identificació dels aspectes ambientals és necessari crear una metodologia específica que permeta valorar quantitativament aquests aspectes segons el seu grau d’afecció sobre el medi ambient, i classificar-se en aspectes
significatius i no significatius. En la llista d’aspectes detectats a la UPV s’inclou
una columna addicional en què es reflecteix quins n’han resultat significatius en
el procés de jerarquització de 2010.

9.5.3.2. Requisits legals i altres requisits
Des de l’Àrea de Medi Ambient, Planificació Urbanística i Ordenació dels Campus s’ha realitzat l’actualització de la identificació de les disposicions i els requisits legals de caràcter ambiental que s’han d’’aplicar a la universitat.
Per a actualitzar la normativa ambiental d’aplicació s’han revisat més de 120
disposicions ambientals d’aplicació.
La informació relativa als nous requisits ambientals d’aplicació s’ha 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 l’Àrea de Medi Ambient, Planificació Urbanística i Ordenació dels Campus, s’actualitzen la normativa ambiental d’aplicació, i s’identifiquen nous requisits d’aplicació, i se’n vetla d’aquesta manera pel compliment.
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El servei permet, a més, que el personal puga accedir directament al document
en format electrònic i consultar el text complet dels requisits que s’hi ha d’aplicar.

9.5.3.3. Objectius, metes i programes
Per al curs 2009-2010 s’ha elaborat el Pla Ambiental 2010. A partir de la jerarquització d’aspectes ambientals identificats, s’han elaborat els programes de
gestió ambiental previstos per a l’any 2010. Aquest pla va ser revisat per la Comissió Ambiental en la sessió de 21.04.2010, i s’aprovà en Consell de Govern
en la sessió 27.05.2010. Es realitzaren controls i seguiment de l’estat de compliment dels plans en les reunions de la Comissió Ambiental de 15.07.2010 i de
03.11.2010.
La comunitat universitària pot conèixer l’estat dels objectius i les metes marcats
en els plans a través de l’apartat de l’Àrea de Medi Ambient en la intranet. En accedir als continguts del Pla Ambiental és possible visualitzar els objectius i les
metes plantejats, així com l’estat de compliment d’aquests. Així mateix, es pot
obtenir informació més detallada sobre cadascun dels objectius.

9.5.4. Implementació i operació
9.5.4.1. Recursos, funcions, responsabilitat i autoritat.
A la UPV s’ha creat la Comissió Ambiental que, entre altres tasques, realitza el
control i seguiment dels plans aprovats, serveix de fòrum per a la presa de decisions de rellevància ambiental, aprova els documents estructurals del SGA,
confirma la implantació de tots els requisits del SGA, revisa el grau d’eficàcia del
SGA, identifica les accions de millora del SGA, revisa anualment la totalitat del
SGA, etc.
Atès que el personal de la universitat ha de conèixer els òrgans i les persones
en què recauen les responsabilitats ambientals, s’ha inclòs en la intranet un
apartat anomenat Responsabilitats ambientals. S’hi mostra informació sobre els
diferents òrgans amb competències ambientals i les funcions d’aquests.

9.5.4.2. Competència, formació i presa de consciència del personal de la UPV
Anualment, la UPV prepara l’oferta de formació ambiental per a l’any 2009.
Aquestes accions estan destinades a tres grans col·lectius:

· Personal d’administració i serveis
· Personal docent i investigador
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· 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, s’han realitzat 14 accions
formatives adreçades al PAS, 12 destinades al PDI i 1 adreçada a altre personal. Aquestes accions són xarrades, celebració d’esdeveniments i cursos, entre
altres.
El detall d’aquestes accions formatives es pot consultar a través de la intranet
de personal de la UPV.

9.5.4.3. Comunicació
La comunicació ambiental realitzada per l’Àrea de Medi Ambient, Planificació
Urbanística i Ordenació dels Campus s’ha materialitzat en les actuacions següents:
a. Elaboració del Pla de Difusió Ambiental 2010:
El Pla de Difusió Ambiental per a l’any 2010 va ser aprovat per la Comissió Ambiental en la sessió realitzada el dia 03.03.2010. S’hi descriuen les accions de
difusió adreçades a la comunitat universitària i a les parts interessades externes a la UPV. La comunitat universitària pot conèixer l’estat dels objectius i les
metes marcats en aquest pla a través de l’apartat de l’Àrea de Medi Ambient 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 d’informació web de l’Àrea 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 d’activitats formatives.
· Servei d’informació de la gestió de residus universitaris.
· Difusió de les gràfiques d’evolució d’aspectes ambientals (residus, abocaments, soroll).

· Difusió de voluntariats organitzats.
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· 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 l’Àrea de Medi
Ambient.

· Llançament de campanyes.
d. Programa de relacions institucionals:

· Jornades de presentació del Sistema de Gestió Ambiental de la
UPV.
a. Integració normes ISO 9001, 14001 i OHSAS: jornada informativa.
b. El sector públic i el sistema de gestió ambiental basat en el
Reglament EMAS: Reglament CE 1221/2009: Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana, 11 de març de
2010: jornada tècnica.
c. Gestió mediambiental en l’Administració pública: curs IVAP.
d. II Jornades Responsabilitat Social de la Universitat: Universitat Jaume I, Castelló de la Plana, 24 i 25 de maig de 2010.
e. Programa del curs Canvi climàtic i educació ambiental, impartit al CEA del 4 al 19 d’octubre de 2010 en què participa
Cristina Martí Barranco

9.5.4.4. Documentació
La documentació bàsica del sistema de la UPV està composta per:

· Manual de gestió ambiental: Descriu el SGA i la documentació que el
compon, i serveix de guia per a tot el sistema.

· Procediments estructurals: Descriuen l’estructura bàsica del SGA. S’hi
estableix el mètode utilitzat per a complir els requisits d’EMAS.

· Procediments de control operacional: Descriuen el control que el sistema
realitza sobre tots els aspectes ambientals detectats en el funcionament
de la universitat.
Des d’abril de 2008 tota la documentació elaborada per al control i funcionament correctes del SGA de la UPV està disponible en la intranet, en l’apartat
Documentació del sistema. D’aquesta manera és possible obtenir llistes de do-
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cuments 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 s’ha explicat en l’apartat 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. D’aquesta
manera s’estableixen els mecanismes necessaris de control documental i es
posa a disposició del personal tota la documentació pertinent.

9.5.4.6. Control operacional
L’Àrea de Medi Ambient, Planificació Urbanística i Ordenació dels Campus realitza un control sobre tots els aspectes ambientals detectats en el funcionament de la universitat.

· Energia
Les dades relatives al consum d’energia elèctrica per superfície construïda per
a cadascun dels campus de la UPV durant els anys 2009 i 2010 es mostren en
el gràfic següent:
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CONSUM D’ENERGIA ELÈCTRICA PER SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PER CAMPUS (2009-10)
2008
2009

ALCOI
0,072
0,068

GANDIA
0,062
0,067

VERA
0,101
0,093

En tots els campus s’ha produït una disminució de l’energia consumida amb relació a la superfície construïda el 2009, excepte al campus de Gandia per haver
estat en funcionament tot l’any l’edifici del CRAI.
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Emmarcat dins dels plans ambientals 2009 i 2010, la universitat continua implantant un programa d’estalvi energètic (Programa DERD), que consisteix a
monitorar el sistema elèctric, i la programació i gestió d’una gestió energètica
responsable.

· Aigua
Les dades relatives al consum d’aigua potable per persona per a cadascun dels
campus durant l’any 2010 es mostren en el gràfic següent:
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CONSUM D’AIGUA POTABLE PER PERSONA EN CADA CAMPUS (2009-10)
ALCOI
2,69
2,71

2008
2009

GANDIA
3,48
4,60

VERA
10,53
7,20

La UPV ha disminuït el consum d’aigua potable per persona el 2010 respecte al
2009, excepte al campus de Gandia per haver estat en funcionament tot l’any
l’edifici del CRAI.
L’Àrea de Medi Ambient, Planificació Urbanística i Ordenació dels Campus comença a realitzar durant l’any 2008 un control del consum de l’aigua dels 5
pous presents a la UPV mitjançant les lectures mensuals del comptador.

· Combustibles
L’Àrea de Medi Ambient, Planificació Urbanística i Ordenació dels Campus, en
col·laboració amb les unitats implicades, ha realitzat durant el curs 2009-2010
el control del consum dels distints combustibles utilitzats a la UPV (gas natural,
gasoli, propà i gasolina).
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Igual que l’any 2009, durant el 2010 el combustible majoritàriament utilitzat a la
UPV és el gas natural. La resta de combustibles (gasolina, gasoli i propà) suposen en l’actualitat un percentatge molt baix del consumo total.

· Consum de materials
Durant l’any 2010 s’ha 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 d’impressió, 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.
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, com són el concurs
realitzat per al subministrament de paper reciclat a serveis centrals de la UPV i
l’elaboració i difusió per l’Àrea de Medi Ambient, Planificació Urbanística i Ordenació dels Campus d’una 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 aconseguir un consum responsable a la universitat. A més, s’ha elaborat i difós una guia de criteris ambientals per a seleccionar cartutxos de tinta i tòner.

· Abocaments
L’Àrea 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 d’abocaments 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
· Emissions de gasos d’efecte d’hivernacle
Les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle lligades a l’activitat universitària estan relacionades directament amb el consum d’energia
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TONES EQUIVALENTS DE CO2 EMESES PER SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA EN CADASCÚ DELS CAMPUS (2009-10)
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elèctrica i el consum de combustibles. Per a cada campus s’han calculat les emissions de CO2, derivades dels consums esmentats, i es
reflecteix les emissions de CO2 per superfície construïda en el gràfic
següent.

· Emissions atmosfèriques de gasos contaminants
Des de l’Àrea de Medi Ambient, Planificació Urbanística i Ordenació dels
Campus s’ha desenvolupat el procediment que permet el control de les
emissions atmosfèriques procedents d’instal·lacions de combustió fixes,
així com d’equips amb gasos refrigerants inclosos dins de l’abast del
Sistema de Gestió Ambiental.
Periòdicament es realitzen controls sobre el règim de funcionament
dels focus emissors de contaminants atmosfèrics dels campus de Vera
i d’Alcoi.

· Formació ambiental a l’alumnat
Respecte a la formació ambiental reglada per a l’alumne, anualment es realitza un estudi dels plans d’estudi de les titulacions oferides per la UPV. D’aquesta manera es determina el nombre de crèdits ambientals oferits enfront
dels totals. A més, s’estudia la demanda d’aquestes assignatures ambientales
per l’alumnat.
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Respecte a l’oferta d’activitats de formació durant el curs 2009-2010 l’alumnat
ha sigut receptor de diferents accions de formació ambiental (cursos del CFP,
xarrades, jornades, celebració d’esdeveniments, etc.). El detall d’aquestes accions formatives es pot consultar a través de la intranet de personal i alumnat de
la UPV.

· Generació de residus
· Paper i cartó
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GENERACIÓ DE RESIDUS DE PAPER I CARTÓ PER PERSONA EN CADA CAMPUS (2009-10)
2008
2009

ALCOI
5,75

GANDIA
7,04

9,05

9,56

VERA
7,36
7,51

L’any 2010 la quantitat de residus/persona recollida als campus de Gandia i d’Alcoi s’ha incrementat perquè la recollida en aquests campus està
més instaurada (l’any 2009 va ser el primer en què s’obtingueren dades de
quantitats retirades de paper i cartó als campus d’Alcoi i de Gandia), a
més del millor ús dels contenidors realitzat per la comunitat universitària.
Al campus de Vera el valor de l’indicador no ha experimentat canvis
significatius respecte l’any anterior. Si l’any que ve es registra un valor
de l’indicador a Vera semblant al dels dos anys anteriors podrem suposar que se n’ha arribat al màxim i la recollida és correcta. A partir d’aquest
moment l’ideal és plantejar objectius per a reduir els residus.
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· Envasos lleugers
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GENERACIÓ DE RESIDUS D’ENVASOS LLEUGERS PER PERSONA EN CADA CAMPUS (2009-10)
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2009
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4,23
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VERA
1,18
1,88

La quantitat de residus recollits al campus de Vera ha augmentat un
59.76 % respecte l’any 2009. Aquest increment pot ser degut perquè els
membres de la comunitat universitària i les empreses que treballen a la
UPV tenen un coneixement superior de com s’ha de fer la recollida i cada
vegada s’elimina menys quantitat de residus d’envasos en el flux de fracció resta.
De la mateixa manera, la quantitat de residus recollits als campus d’Alcoi i de Gandia ha augmentat respecte l’any 2009. Això es pot deure perquè la recollida en aquests campus està més instaurada (l’any 2009 va
ser el primer en què s’obtingueren dades de quantitats retirades d’envasos lleugers als campus d’Alcoi i de Gandia), a més del millor ús dels
contenidors realitzat per la comunitat universitària. És molt significativa
la diferència del valor de l’indicador als campus d’Alcoi i de Gandia enfront de l’obtingut a Vera. Aquesta diferència es pot deure perquè als
campus d’Alcoi i de Gandia la distribució de contenidors és més completa, de manera que els membres de la comunitat universitària sempre
tenen disponibles contenidors per a dipositar-hi aquest tipus de residus.
No obstant això, al campus de Vera la zona exterior dels campus (jardins,
àgora, etc.) no disposen de contenidors per a la recollida d’aquest residu,
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cosa que fa que tots els envasos generats en aquesta zona s’eliminen
amb el flux de residus de fracció resta.

· Cartutxos de tinta i tòner
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GENERACIÓ DE RESIDUS DE CARTUTXOS DE TINTA I TÒNER PER PERSONA EN CADA CAMPUS (2009-10)
2008
2009

ALCOI
0,08
0,24

GANDIA
0,08
0,11

VERA
0,134
0,129

Al campus de Vera no s’aprecia una variació significativa dels cartutxos
gestionats el 2010 pels gestionats el 2009. Els tres últims anys el valor
de l’indicador en aquest campus ha sigut constant. D’aquestes dades
es dedueix que la generació anual de residus ha arribat al màxim i que
s’estan gestionant adequadament. A partir d’ara s’han d’adoptar mesures per a reduir la quantitat de residus.
Als campus d’Alcoi i de Gandia hi ha hagut un augment en la quantitat
de residus recollits, cosa deguda a millores realitzades en els processos de recollida de les empreses encarregades.

· Residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE)
Es consideren RAEE els residus procedents d’electrodomèstics, equips
informàtics i telecomunicacions, aparells electrònics de consum, aparells d’enllumenat, etc.
A continuació s’indica la quantitat de RAEE generats per persona en cadascun dels campus el 2010:
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Generació de residus d aparells elèctrics i electrònics (2009 2010)
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GENERACIÓ D’APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS PER PERSONA EN CADA CAMPUS (2009-10)
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· Residus metàl·lics
Aquest residu es genera principalment com a conseqüència de la substitució de maquinària mecànica (s’exclouen els residus d’aparells elèctrics i electrònics) o de l’activitat dels mateixos tallers de la universitat,
com són les llimadures o peces metàl·liques.
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GENERACIÓ DE RESIDUS METÀL·LICS PER PERSONA EN CADA CAMPUS (2009-10)
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0,47
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· Residus ramaders
S’ha 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 d’autoritzacions a empreses gestores de residus d’animals morts.

· Control de les quantitats retirades de fem i residus d’animals morts.
En el gràfic següent es mostra la quantitat de residus d’animals
morts gestionada durant l’any a través de les empreses gestores
autoritzades.

· Residus de vidre domèstic
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GENERACIÓ DE RESIDUS DE VIDRE PER PERSONA EN CADA CAMPUS (2009-10)
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Al campus de Gandia facilita la dada el gestor que retira el contenidor, l’elevada quantitat de vidre retirat en aquest campus es deu perquè el contenidor també recull aquests residus de les zones de cases limítrofes.
La dada del campus de Vera és totalment fiable ja que els contenidors
només donen servei a la universitat.
Es desconeix la quantitat de residus recollits al campus d’Alcoi, ja que
l’Ajuntament de la ciutat no ha facilitat les dades dels quilograms reco-
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llits per contenidor i dia i no ha sigut possible realitzar l’estimació de la
quantitat total gestionada pel campus.

· 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.
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GENERACIÓ DE RESIDUS VEGETALS PER SUPUERFÍCIE ENJARDINADA EN CADA CAMPUS (2009-10)
GANDIA
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Al campus de Gandia no s’han gestionat residus d’aquest tipus al llarg
de 2010. Els residus de les petites podes s’han gestionat com a residus
de fem orgànic.
Al campus de Vera les quantitats recollides s’han mantingut estables al
llarg dels dos anys.

· 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, l’Àrea de Medi Ambient, Planificació Urbanística i Ordenació dels Campus realitza el control de les
distintes quantitats gestionades.
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GENERACIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ, DEMOLICIÓ, FUSTES, MOBLES I ESTRIS (2009-10)
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· Residus de discos compactes
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Els residus de discos compactes començaren a recollir-se selectivament
el 2009. El 2010 s’han gestionat menys kg/persona perquè part dels residus s’han reutilitzat en altres activitats.
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· Residus perillosos
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GENERACIÓ DE RESIDUS PERILLOSOS PER PERSONA EN CADA CAMPUS (2009-10)
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Destaca l’augment en la quantitat de residus perillosos generats per persona al campus de Vera. L’increment observat és perquè s’està produint un increment d’unitats productores de residus perillosos (empreses,
instituts d’investigació, trasllat de l’antiga ETSMRE a Vera…).

· Soroll ambiental
Pel que fa referència a aquest aspecte ambiental, hi ha dos tipus de mesuraments previstes a realitzar en el marc del sistema de gestió ambiental implantat a la UPV.
1. Auditories acústiques reglamentàries, consistents en mesuraments perimetrals de nivell de soroll emès a l’exterior per l’activitat. Es realitzà el 2006 i es fa cada 5 anys.
2. Mesures d’autocontrol de soroll. Fins ara s’han realitzat el 2006 i
2008 dos mapes de soroll, amb una complexitat i costos considerables.

· Mobilitat
La importància de la mobilitat a la UPV és elevada, ja que hi treballen i
estudien més de 40.000 persones. Per al seu control s’ha desenvolupat
una metodologia basada en:

434 SERVEIS

· 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 l’accés en cada campus.

· Control i seguiment de la mobilitat en funció del mitjà de transport:
· Transport no motoritzat: nombre de places d’aparcament 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 d’accés
controlat per mitjà de barrera en cada campus.

· 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 l’activitat de les empreses proveïdores i contractistes com un 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 d’identificació i jerarquització d’aspectes
ambientals directes de la UPV.
En aquesta metodologia s’estableix, entre altres coses: la identificació dels
aspectes derivats de l’activitat de l’empresa, 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 d’aquestes empreses i, en el cas de contractistes,
s’inclouen 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 se’n revisa periòdicament el comportament ambiental mitjançant visites.

· Zones verdes
S’han realitzat diferents actuacions en l’enjardinament de la UPV, que inclouen:

· Estudi previ de les zones enjardinades del campus de Vera.
· Rocalla mediterrània com a microreserva, en col·laboració amb la Conselleria d’Habitatge i Territori.

· Elaboració de procediments de gestió sostenible dels jardins.
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9.5.4.7. Registres de gestió
Els registres són l’evidència que es compleix l’establit en la documentació i els
plans. És la part del sistema que permet demostrar l’eficàcia de les distintes actuacions (informes de consums, comunicacions internes i externes, seguiment
i mesurament d’abocaments, sorolls, residus, etc.).
La difusió dels registres es realitza utilitzant les vies de comunicació establides
per al sistema: bé se’n publica el contingut en la pàgina web de l’Àrea 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, s’obtenen evidències i s’avaluen de manera 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 l’auditoria de certificació.
L’auditoria la realitza personal de la UPV, amb formació adequada. L’auditoria interna del curs 2009-2010 va tenir lloc els mesos de setembre i octubre
de 2010.
La difusió d’informació relacionada amb les auditories es realitza a través de la
intranet. Actualment, el personal de la UPV pot consultar les no conformitats detectades durant l’últim procés d’auditoria 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 l’adequació 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 l’auditoria interna i han de tenir-se en
compte les circumstàncies canviants de la universitat i el compromís amb la millora contínua.
La revisió del sistema la va realitzar la Comissió Ambiental en la sessió de
25.01.2010.
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9.5.4.10. Declaració ambiental
Després de la revisió del sistema, la direcció redacta un informe anual en què
s’inclou tota la informació del sistema implantat. Aquesta declaració pretén facilitar informació al públic i a altres parts interessades sobre l’impacte ambiental de les activitats de la UPV i sobre el comportament ambiental de la universitat.
El text complet de l’última declaració ambiental està disponible en la pàgina web
de l’Àrea de Medi Ambient, Planificació Urbanística i Ordenació dels Campus.
La Declaració Ambiental 2009 va ser revisada per la Comissió Ambiental en la
sessió de 27.01.2010, i s’aprovà en Consell de Govern en la sessió 27.05.2010.

9.5.4.11. Auditoria de verificació, validació de la declaració i registre
És l’última fase de la implantació i comprèn les parts següents:

· Auditoria de verificació: El procés seguit és semblant al de l’auditoria interna. Aquesta auditoria la realitza una empresa verificadora externa a
l’organització. La UPV va superar aquesta auditoria al març de 2010.

· Validació de la Declaració Ambiental: Aquest procés també el porta a cap
una empresa verificadora externa a l’organització. Consisteix a comprovar que les dades reflectides per l’organització en la Declaració Ambiental són fidels a la realitat.

· Emissió del certificat: Si se supera l’auditoria de verificació, l’empresa
verificadora expedeix el certificat que ho acredita.

· Inscripció al Registre EMAS: Una vegada aconseguit el certificat, l’administració amb competències en medi ambient registra l’organització al
Registre EMAS.
.
Des de maig de 2009, la UPV està inscrita en el registre EMAS amb el número:
ES-CV-000030, i és la primera universitat espanyola a obtenir-lo i la més gran
d’Europa. L’1 de juliol de 2009, l’Honorable Conseller de Medi Ambient, Aigua,
Urbanisme i Habitatge va lliurar el certificat d’inscripció de la UPV en el registre
EMAS de la Comunitat Valenciana.
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L’any 2010 la UPV ha rebut la nominació, per segona vegada consecutiva, als
European EMAS Awards 2010, així com el reconeixement del Ministeri de Medi
Ambient, Medi Rural i Marí a la UPV com millor organització EMAS 2010 en el
sector de les administracions públiques.

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 l’Àrea a partir de gener de
2009, que és quan s’origina 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
s’han desenvolupat sobre el campus de Vera (Vera-2) i es concreten en:

· Informació urbanística. Recollida d’informació i confecció d’extractes 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 d’intervenció
pensant en el futur.

· Documentació gràfica. Recopilació de planimetries relatives al planejament vigent (València i Alboraia), així com informació fotogràfica recent
dels àmbits d’influència del campus (treball de camp en directe i Internet)
i d’intervencions que poden servir de referència per a futures ampliacions.

· Planimetries. S’han 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 d’Infraestructures de la UPV.

· Esquemes gràfics. Així mateix, s’elaboraren esbossos i esquemes interpretatius de la realitat per a il·lustrar les idees i les possibles línies d’actuació 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.

· Estudis preliminars Vera 2. Realització de diferents propostes per a analitzar les opcions derivades del traçat de la futura ronda en funció de les
disposicions publicades en la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana. Propostes de prefiguració de l’ordenació del campus i valorar les
aportacions al campus actual.
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· Elaboració de documentació i reunió amb els responsables de l’Àrea de
Planejament de l’Ajuntament de València.

· Elaboració de documentació i reunió amb els responsables de la Direcció General de Paisatge de la Conselleria de Medi Ambient.

9.5.5.2. Ordenació dels campus
Els treballs realitzats a fi d’ordenar els campus de la UPV s’han centrat, fins ara,
al campus de Vera i es concreten en:

· Pla de carrils bici i aparcaments per a bicicletes. Atès l’increment permanent de la mobilitat amb bicicleta i una demanda superior de nous
aparcaments per a bicicletes al campus de Vera, es va veure la necessitat d’augmentar i reajustar l’ordenació conjunta de recorreguts i aparcaments per a assegurar a mitjà termini una organització clara i funcional
d’aquesta forma de mobilitat. A partir de les conclusions de l’Estudi de
mobilitat s’ha avançat en conversacions amb l’Ajuntament amb relació a
completar l’estructura de carrils bici que enllacen amb la ciutat. Es continua amb el pla detallat en què s’estableixen els aparcaments en superfície, en funció de les obres de reurbanització, reforma i ampliació
d’edificis i les sol·licituds de les distintes escoles.

· Treballs de millora i seguiment de la urbanització de l’eix principal nordsud de la UPV. El nou eix de serveis esportius i comercials del campus
definirà un dels espais més singulars de la universitat. La urbanització
d’aquest espai configurat com un passeig important que articule transversalment la universitat suposa una aposta per la millora de l’espai
lliure.

· Elaboració, documentació i participació en una taula redona a la universitat sobre la mobilitat amb bicicleta i universitat.

· Presentació del resum d’intencions i referents per al desenvolupament de
Vera2.

·

Assistència a Madrid a les jornades sobre urbanisme i campus
d’excel·lència. Recollida d’informació i elaboració d’informe de conclusions.

· Assistència a Madrid i aportació d’informació a la reunió ordinària de la
CADEP dins del grup de treball Urbanisme universitari.

· Assistència a Alacant i aportació d’informació a la reunió ordinària de la
CADEP dins del grup de treball Urbanisme universitari.

· Elaboració de fitxes del treball realitzat per unitats d’execució. Model:
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9.6. SERVEI INTEGRAT D’OCUPACIÓ

El Servei Integrat d’Ocupació de la Universitat Politècnica de València, que
depèn de la Direcció Delegada d’Ocupació, és l’òrgan impulsor i gestor de totes
les iniciatives que s’adopten en matèria d’ocupació en aquesta universitat i té
com a objectiu contribuir a la millor inserció laboral dels seus titulats.
El Servei Integrat d’Ocupació fomenta i gestiona la realització de pràctiques i
projectes de final de carrera en empreses i institucions, proporciona a l’alumnat
orientació professional i formació per a l’ocupació, desenvolupa polítiques actives d’intermediació laboral entre ofertes i demandes d’ocupació i realitza el
seguiment de la inserció laboral i trajectòria professional dels titulats, mitjançant
l’observatori d’ocupació.
La Universitat Politècnica de València és una universitat orientada a l’ocupació,
que té cura de l’ocupació dels seus titulats i manté des de fa temps com una de
les seues funcions-objectiu el ferm compromís de contribuir-ne a la primera ocupació. Amb aquest objectiu en els últims anys els òrgans de govern de la Universitat han pres múltiples iniciatives per a posar a disposició de l’alumnat els
serveis, que n’afavoreixen l’ocupabilitat i en contribueixen a la millor i més ràpida
inserció laboral. La Universitat Politècnica de València va ser la primera universitat que al març de 2000 va crear el Vicerectorat d’Ocupació, actualment Direcció Delegada d’Ocupació, integrada en l’equip rectoral. Per a donar un nou
impuls a totes les activitats relacionades amb l’ocupació de l’alumnat, que es
venien desenvolupant des de 1982, a l’octubre de l’any 2000 el Vicerectorat
d’Ocupació va crear el Servei Integrat d’Ocupació (SIO). Aquestes dues decisions han contribuït en aquests anys 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, d’empreses i institucions que, amb les ofertes de pràctiques en empresa,
contribueixen a completar la formació dels nostres alumnes, i amb les ofertes
d’ocupació per a titulats afavoreixen la primera ocupació i la millora d’ocupació
d’aquests.
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Amb l‘objectiu de facilitar les vies de relació d’alumnes i titulats de la UPV amb
les empreses en l’àmbit internacional, el Servei Integrat d’Ocupació va gestionar programes per a realitzar Pràctiques d’Empresa a l’Estranger, com ara
el programa europeu de mobilitat Leonardo da Vinci per a titulats, el programa
propi de la UPV Blasco Ibáñez-Bancaixa per a fer possible la realització de
pràctiques en empreses en països no inclosos en el programa europeu
Leonardo da Vinci i altres beques en col·laboració amb la Fundació Bankinter.
Durant l’any 2009 es va acordar crear un nou programa de la UPV, i recentment
s’ha publicat la convocatòria del Programa de Lliure Mobilitat, per a realitzar
pràctiques a qualsevol país del món, complementari dels altres programes. Són
iniciatives necessàries en un món globalitzat que, cada vegada més, requereix
el coneixement d’idiomes i les competències i habilitats per a treballar en entorns interculturals.
<Dirempleo.es>, el portal d’ocupació de la UPV, és una plataforma creada pel
SIO per a facilitar la trobada entre els alumnes de la UPV i les empreses, complementària de la gestió d’ocupació que realitza el personal del SIO i del Centre associat al SERVEF. L’objectiu de <dirempleo.es> és captar ofertes de llocs
de treball per a alumnes i titulats de la UPV, utilitzant les noves tecnologies. Mitjançant <dirempleo.és> el portal d’ocupació de la UPV, les empreses han publicat directament les ofertes d’ocupació per a alumnes i titulats de la UPV i els
alumnes i titulats, si ho han considerat oportú, han pogut presentar la seua candidatura a aquestes ofertes enviant directament el seu currículum. Durant l’any
2009 s’ha modificat l’aplicació de <dirempleo.es>, i recentment s’ha obert en el
web, per a diferenciar dues formes d’entrada d’ofertes d’ocupació per a alumnes
i titulats UPV; una, dirempleo online per a la relació directa de les empreses amb
alumnes i titulats demandants d’ocupació, i una altra, dirempleo intermedia per
a les ofertes gestionades pel personal del SIO. A més, continuen les ofertes gestionades a través del centre associat al SERVEF.
Durant l’any 2009 el SIO ha continuat desenvolupant les accions d’orientació
professional pròpia de la UPV tant en els locals del SIO com en alguns centres
docents i s’ha establit un punt d’atenció setmanal a la Casa de l’Alumne. Així
mateix, s’han desenvolupat les accions OPEA en col·laboració amb el SERVEF
i s’han impartit cursos de formació en competències per a l’ocupació.
L’Observatori d’Ocupació ha processat i publicat els resultats de les enquestes als titulats realitzades en el moment de sol·licitar el títol i en el moment de recollir-lo, la qual cosa permet conèixer-ne l’opinió sobre la formació
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en el moment d’acabar els estudis i sobre el procés d’inserció laboral als dos
anys d’estada al mercat laboral.
Així mateix, entre altres activitats singulars, durant l’any 2009 el SIO va gestionar, en col·laboració amb els centres docents la convocatòria anual dels
Premis BANCAIXA-UPV per a Projectes de Final de Carrera, realitzats en empreses i institucions mitjançant Programes de Cooperació Educativa. Enguany,
per primera vegada, el lliurament dels premis s’ha realitzat en un acte acadèmic
al paranimf de la Universitat ben valorat pels assistents.
En el mes de maig es va realitzar el Fòrum d’Ocupació 2009, concebut com a
fira d’ocupació que possibilita la trobada directa entre empreses i alumnes, amb
assistència d’importants empreses i institucions.
Coincidint amb la realització del Fòrum d’Ocupació de la UPV, l’any 2009, s’ha
engegat en Fòrum d’Ocupació Virtual de la UPV. El Fòrum d’Ocupació Virtual es
considera un espai a la xarxa, que facilita la trobada d’empreses i institucions
oferents d’ocupació amb alumnes i titulats que demanden ocupació.
El SIO té encomanada, també, la promoció i gestió de la signatura de convenis
per a la creació de càtedres d’empresa i el seguiment de les seues activitats. Durant l’any 2009 s’han creat noves càtedres d’empreses, unes altres han cessat
temporalment l’activitat en un context econòmicament difícil. Les iniciatives desenvolupades per les càtedres d’empresa han de servir per a complementar la
formació dels alumnes de la UPV i per a apropar-los al coneixement d’importants
empreses amb un marc ampli de col·laboració amb la UPV. Amb les càtedres les
empreses entren més a la Universitat.
Durant l’any 2009 ha continuat la implantació de la Fundació SERVIPOLI, l’objectiu de la qual és contribuir a l’ocupabilitat dels estudiants de la UPV, mitjançant
l’experiència laboral i la formació complementària, col·laborant en tasques dels
serveis universitaris.
El SIO ha continuat col·laborant en projectes amb institucions i entitats públiques
i privades, com ara el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF) i la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), entre altres.
El SIO, durant 2009, ha renovat els certificats AENOR de qualitat ISO 9001:
2000 en la gestió de pràctiques en empresa i centre associat al SERVEF per a
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intermediació laboral, el certificat de qualitat ISO 9001:2000 i UNE 93200 de la
carta de serveis, i ha aconseguit el certificat AENOR UNE 170001-2:2007 d’accessibilitat universal. Així mateix, ha mantingut el segell d’excel·lència europea
400+ de l’EFQM. Són un reconeixement al compromís amb la satisfacció dels
usuaris, empreses i alumnes i amb l’excel·lència en la gestió que té tot el personal del Servei Integrat d’Ocupació.
L’any 2009 s’ha publicat l’enquesta sobre els resultats de l’opinió dels usuaris del
SIO de l’any 2008, i s’ha obtingut el 82,8% de satisfacció per al total del SIO, en
què el 94.7% ha sigut en l’observatori d’ocupació, el 87,1% en pràctiques en
empresa i el 73,6% en orientació professional i recerca d’ocupació.
El SIO ha assistit com a expositor a la Fira FormaEmple@ 2009 en l’estand de
la Universitat amb un punt d’atenció específic de les activitats orientades a l’ocupació de la UPV. El 2009 es va reeditar el CD directoalempleo amb les activitats
del servei.
Durant l’any 2009 s’ha continuat emetent en la UP TV el programa “Directo al
empleo” de periodicitat setmanal, amb l’objectiu de difondre les activitats de la
UPV de suport a l’ocupació dels titulats i de difondre les experiències i opinions
d’alumnes i empreses col·laboradores, i s’ha dedicat una part del programa per
a les activitats de les càtedres d’empresa.
Així mateix, l’any 2009 s’ha treballat per a modificar, millorar i fer més accessible als usuaris el web del SIO, que recentment s’ha publicat, sobre la base de
l’aplicació de microwebs de la UPV. Aquesta aplicació permetrà oferir més utilitats, més continguts i mantenir el web més actualitzat.
L’objectiu és prestar un servei integral i de qualitat, útil per als alumnes i útil per
a les empreses, amb la finalitat de facilitar a l’alumne el trànsit de la Universitat
al món laboral i contribuir al fet que les empreses troben a la Universitat Politècnica de València els professionals més qualificats, que necessiten per a seguir
desenvolupant-se, en l’actual marc de la globalització.

9.6.1. Pràctiques en empreses i institucions
Les pràctiques d’empresa gestionades al Servei Integrat d’Ocupació de la Universitat Politècnica de València es realitzen sota el marc legal dels Programes
de Cooperació Educativa i regulades per la normativa específica de pràctiques
en empreses i institucions de la UPV.
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Gràcies al desenvolupament d’aquestes pràctiques s’estableix una relació universitat – empresa i institució més propera, que ajuda al creixement i enriquiment
d’ambdues parts, que fa que la societat es veja beneficiada.
Els estudis de seguiment d’inserció laboral de graduats universitaris, ho corroboren, són les pràctiques d’empresa un dels mitjans més eficaços per a la consecució de la primera ocupació dels titulats universitaris. Tant l’empresa,
l’estudiant, com la universitat es veuen afavorits:
• EMPRESA
Els alumnes aporten idees, coneixements específics i tecnològics, i noves
formes d’organització i treball, que transfereixen a les empreses, i contribueixen
a impulsar-hi processos d’innovació.
Les empreses i institucions poden realitzar estudis o projectes concrets, que
moltes vegades no es realitzen per falta de temps i/o personal capacitat, a més
de conèixer els nivells de formació i les habilitats en el lloc de treball dels que
poden ser futurs candidats a ocupar-hi un lloc de treball, una vegada obtinguda
la graduació a la Universitat.
Les empreses i institucions amplien l’esfera de relació amb el món universitari
que afavoreixen noves línies d’actuació en col·laboració amb la Universitat. Les
empreses i institucions en col·laborar-hi faciliten la formació integral dels
alumnes, la qual cosa es tradueix en una millor capacitació dels futurs professionals i directius, que demanen el mercat laboral i la societat.
• ESTUDIANT
L’estudiant té l’oportunitat d’adquirir l’experiència necessària, perquè la formació
obtinguda a la universitat es complemente amb la pràctica, i interessant, i ampliarne l’ocupabilitat 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 d’un lloc de treball, coneixement de responsabilitats, enfrontament a problemes reals, etc.
• UNIVERSITAT
La universitat coneix a través de l’experiència dels alumnes i dels tutors de l’empresa i de la universitat els requeriments de coneixement i habilitats que es demanaran als futurs graduats i amplia les relacions amb les empreses a altres
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camps de col·laboració mitjançant convenis d’investigació, formació, transferència de tecnologia, etc. Com més gran 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 s’enumeren les utilitats que els estudiants poden obtenir en la realització de pràctiques en empreses:
• Adquisició d’experiència laboral.
• Adquisició d’experiència 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 d’ajuda a l’estudi.
L’any 2009, 4.372 estudiants van realitzar 6.142 pràctiques en empreses i institucions amb convenis de cooperació educativa a la UPV. El perfil dels estudiants
que van realitzar pràctiques durant l’any 2009 es mostra en els gràfics.

Homes
Alumnos
Alu
umnos
Alumnas
Alu
umnas
Dones

Distribució per sexe

%
deprácticas
pràctiques
amb borsa
% de
con bolsa
%
deprácticas
pràctiques
sense borsa
% de
sin bolsa

Borsa d’ajuda
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Les característiques de les pràctiques realitzades durant l’any 2009 es mostren
en la següent

Mitjana
hores: 393,09

Borsa mitjana:
540,03 €

Mitjana
mesos: 3,61
Característiques
pràctiques
2009

Professors
tutors UPV:
1053

Borsa total:
9.017.488,05 €

Durant l’any 2009, es van realitzar un total de 6.142 pràctiques en empreses i
institucions públiques. La distribució per escoles i facultats de les pràctiques en
empreses realitzades el 2009 i 2008 és la següent:
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-
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Pràctiques en empreses per Centre Docent

9.6.1.2. Acostament a les empreses i institucions
A continuació s’enumeren 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 d’innovació.
• Pot servir com a procés de selecció per a properes 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 2009 es van dur a terme en 2.146 empreses i institucions amb les quals la Universitat té un conveni de col·laboració educativa.
D’aquestes 2.146 empreses, 668 són empreses que han acollit estudiants en
pràctiques per primera vegada.
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A continuació es mostra una llista de les deu empreses o institucions que un
nombre superior d’alumnes van acollir durant el 2009, tots ells amb borsa d’ajuda a l’estudi:
• BANC DE VALÈNCIA, SA
• VOSSLOH ESPAÑA, SA
• VAERSA, SA
• CMD DOMINGO Y LÁZARO, SL
• CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES I TRANSPORT
• CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL CCV
• ELECNOR, SA
• TÉCNICAS Y CONCURSOS, SLP
• INDENOVA, SL
• FUNDACIÓ BANCAIXA
El gràfic que es mostra a continuació presenta la distribució d’empreses col·laboradores per centre docent.
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9.6.1.3. Informació i atenció a l’usuari
El Servei Integrat d’Ocupació posseeix una xarxa d’oficines en cadascuna de les
escoles i facultats de la Universitat Politècnica de València per a gestionar les
pràctiques en empreses.
En aquesta xarxa d’oficines, així com a l’oficina central del SIO situada a l’edifici Nexus de la UPV, es para esment a tots els usuaris del servei, estudiants,
professors i empreses.
A títol informatiu, a continuació es mostra els registres d’atenció realitzada a
l’usuari durant l’any 2009 per l’oficina central del Servei Integrat d’Ocupació.
És important destacar que 2.145 sol·licituds d’estudiants en pràctiques en empreses i institucions es gestionaren durant l’any 2009, les quals oferien 3.071
llocs. 1.288 empreses van confiar la seua gestió a tot el nostre personal.
Cal afegir la gestió dels convenis de col·laboració educativa durant l’any 2009,
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 en el nostre servei:
• Noves empreses col·laboradores l’any 2009: 668.
• Annexos a convenis vigents gestionats l’any 2009: 6.142.
• Enquestes de valoració de les pràctiques realitzades l’any 2009: 3.832

9.6.1.4. 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 seus usuaris.
Tant l’oficina central com la de cadascun dels centres que posseeixen oficines
de pràctiques en empreses han estat certificades per AENOR d’acord amb la
norma ISO 9001:2000.

9.6.2. Pràctiques a l’estranger
És un fet que la nostra societat evoluciona a passos engegantits cap a un món
sense fronteres, conseqüència de la globalització mundial. Això repercuteix, sens
dubte, en els nostres estudiants, els quals, a l’hora de buscar la seua primera
ocupació, han de comptar amb encara més coneixements i habilitats, si pot ser,
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com són el coneixement de llengües estrangeres i l’habilitat per a entendre i treballar en contextos internacionals.
La Universitat Politècnica de València ha volgut ajudar els estudiants de la UPV
a pujar a aquest tren d’alta velocitat que està en marxa, i donar-los suport en
l’adquisició de competències tant lingüístiques com interculturals, tan
necessàries avui dia. Per a això, les pràctiques a l’estranger es mostren com l’instrument de més eficàcia per a aquestes finalitats, a més de proporcionar-los una
important possibilitat de contractació futura. Les pràctiques a l’estranger permeten a l’estudiant d’últim curs o acabat de titular conèixer la cultura empresarial, els valors i formes de treballar del país de realització de la pràctica, així
com obtenir un domini d’un idioma estranger; tot això sense oblidar-nos que tota
pràctica en empresa ofereix una formació i experiència laboral indispensable
per a tot acabat de titular que s’incorpora al mercat laboral.
Per tot això, des de l’any 2006 es va encomanar al Servei Integrat d’Ocupació
posada en marxa d’una nova prestació a alumnes i titulats mitjançant la gestió de
Pràctiques a l’Estranger, primer amb el programa propi de la UPV Blasco Ibáñez
i, posteriorment, amb el Programa Europeu Leonardo da Vinci per a titulats.
Des de l’any 2007 la UPV, en col·laboració amb BANCAIXA, ha incrementat la
dotació econòmica pròpia de les beques Blasco Ibáñez per a alumnes i titulats, que
han passat a anomenar-se Bancaixa-Blasco Ibáñez, i les beques Leonardo da Vinci
per a acabats de titular, cofinançat amb fons propis l’aportació de l’Agència Leonardo.

9.6.2.1. Programa Bancaixa-Blasco Ibáñez - BBI
Les beques de pràctiques a l’estranger Bancaixa-Blasco Ibáñez, pròpies de la
UPV, es creen per donar resposta a totes aquelles demandes que no poden
acollir-se al programa de mobilitat Leonardo da Vinci de la Unió Europea, per la
qual cosa és un programa destinat a oferir beques per a realitzar pràctiques en
empreses i institucions a Amèrica, Àfrica, Àsia, Oceania i en aquells països europeus o tipus d’organitzacions d’acolliment que no compleixen els requisits del
programa Leonardo da Vinci.
Durant l’any 2009 s’han concedit 45 beques per a estudiants d’últim curs i acabats de titular:
• Convenis signats: 45
• Empreses col·laboradores: 37
• Destinacions: 16 destinacions diferents
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Empreses que contribueixen econòmicament a les
estades: 37,8%
Borsa mitjana
amb aportació
empreses:
6904,95€
sense aportació:
3177,78

Durada mitjana
de les estades:
4,9 mesos
Característiques
BBI
2009

Estada de
3 mesos:
36%

Estada de
6 mesos:
64%

A continuació es mostren detalls de les pràctiques realitzades:

Distribución Becas Bancaja Blasco Ibañez
por CENTRO DOCENTE
29%
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16%
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La distribució d’alumnes enviats per centre docent es recull en la taula següent:

Distribución Becas Becas Bancaja Blasco
Ibañez por DESTINO
22%

EEUU
Nueva Zelanda
Japón
Australia
Suiza
Canada
México
Chile
Brasil
Argentina
África
Tailandia
Reino Unido
India
Guatemala
China
Uruguay
Perú
Marruecos
IndoNesia
Bolivia

13%
9%
9%
7%
7%
4%
4%
4%
4%
4%

2009

2%
2%
2%
2%
2%

0%

2008

5%

10%

15%

20%

25%

• Programa Leonardo da Vinci
El Programa Leonardo da Vinci, com a programa europeu de mobilitat per a
pràctiques en empresa de titulats, es gestiona al Servei Integrat d’Ocupació des
de setembre de 2006.
Durant l’any 2009 s’han gestionat 92 beques Leonardo da Vinci perquè els nostres titulats realitzen pràctiques en empreses, en destinacions pertanyents a 31
països europeus:
• Convenis signats: 92 convenis signats
• Empreses col·laboradores: 77 empreses col·laboradores
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Empreses que contribuixen econòmicament a les
estades: 47%
Borsa mitjana
amb aportació
empreses:
6142,04 €
Característiques
LEONARDO
2009

Borsa mitjana
SENSE aportació
empreses:
4651,76 €

Durada mitjana
de les estades:
24,88 setmanes

La distribució d’alumnes per centre docent i la de beques per destinacions es
recull en els gràfics següents:
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Becas Leonardo da Vinci por DESTINO
20

Holanda
12

Reano Unido
9

Italia
8
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4
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4
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2
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9.6.3. Gestió d’ocupació
La Universitat Politècnica de València des de l’any 1982 ha col·laborat amb els
serveis públics d’ocupació per afavorir l’ocupació d’alumnes i titulats, primer amb
l’INEM, després amb la Fundació Servei Valencià d’Ocupació, i actualment amb
el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF) amb qui, al maig de 2003,
la UPV va signar un conveni per a desenvolupar les funcions de centre associat
per a intermediació laboral, que ha contribuït a millorar el suport a la recerca
d’ocupació, que des del SIO es presta als titulats, tant per a la primera ocupació
com per a la millora d’ocupació, que els titulats de la UPV busquen en els primers
anys de la seua carrera professional. Així mateix, a les empreses, que ho
sol·liciten, es presta un servei, addicional al del centre associat, de validació de
currículums per a facilitar que troben els titulats universitaris que busquen.
L’objectiu general en la gestió d’ocupació és ser referència a la Comunitat Valenciana en matèria d’intermediació d’ocupació tècnica qualificada i facilitar als
demandants d’ocupació de la Universitat Politècnica de València totes les oportunitats d’ocupació, que el mercat laboral ofereix, i a les empreses els candidats
més idonis per a cobrir-ne les necessitats de llocs de treball qualificats. Aquest
objectiu general es concreta en:
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• Gestionar l’oferta d’ocupació tècnica qualificada a través d’un servei d’intermediació laboral propi.
• Facilitar als demandants d’ocupació de la Universitat Politècnica l’accés al
mercat laboral de l’entorn socioeconòmic més proper i d’altres zones de la
geografia espanyola.
• Oferir un servei d’intermediació laboral personalitzat, amb la finalitat de
conèixer les expectatives dels demandants i dels oferents d’ocupació i
contribuir-ne al compliment.
• Fidelitzar i satisfer les necessitats dels nostres usuaris a través d’un servei
de qualitat, especialitzat i 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
d’ocupació o de millora d’ocupació per a poder participar en els processos de selecció de les ofertes d’ocupació.
Per a tenir accés a les ofertes d’ocupació que gestiona el Servei Integrat d’Ocupació els alumnes i titulats de la UPV han d’inscriure’s, prèviament, com a demandants d’ocupació a través del web del Servei i han de mantenir actualitzat
el seu currículum per a ampliar les possibilitats d’emparellament amb les ofertes
d’ocupació.
A més, com som centre associat al SERVEF per a intermediació laboral, al SIO
es realitzen les entrevistes ocupacionals i de comprovació de currículum dels demandants d’ocupació, de les titulacions impartides a la UPV que, en compliment
del conveni, envia el SERVEF després que s’han donat d’alta com a demandants d’ocupació a les oficines del SERVEF, que per la seua residència els corresponga. Així mateix, a aquests demandants enviats pel SERVEF els tècnics
del SIO els actualitzen el currículum si ho sol·liciten.
L’activitat deguda a la gestió de la demanda al llarg del 2009 queda reflectida i
distribuïda per mesos en els gràfics següents. El total d’entrevistes ocupacionals
realitzades a demandants d’ocupació enviats pel SERVEF ha sigut de 899 i el
d’inscripcions de demandants a través del web del SIO ha sigut de 2.486.
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En finalitzar l’any 2009 hi ha 4.594 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 s’aporten a continuació indiquen les ofertes gestionades al nostre servei. Aquesta gestió implica realitzar tots els processos que es descriuen
a continuació.
• Contacte amb l’empresa
• Definició de perfil per a les necessitats de l’empresa.
• Mecanització d’oferta.
• Publicació.
• Recerca o emparellament de demandants a les xarxes.
• Revisió de perfils.
• Contacte amb demandants per a difusió de la informació de l’oferta.
• Valoració de perfils curriculars.
• Remissió de perfils a l’empresa.
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• Seguiment del procés fins al final d’aquest.
A continuació s’indiquen les dades de la gestió de l’oferta, ofertes i llocs oferts
registrats al SIO per a l’exercici de 2009. Les dades desagregades per cadascun dels mesos es mostren en el gràfic. El total d’ofertes gestionades ha sigut
266, amb 366 llocs oferits per 171 empreses.
És important destacar que del total de 171 empreses 97 són noves empreses
que han col·laborat per primera vegada amb el Servei Integrat d’Ocupació.

GESTIÓN DE LA OFERTA
90
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0

Puestos ofertados

Ofertas de Empleo

9.6.3.3. Gestió de candidats
En aquest punt es presenta l’enviament de candidats a les ofertes publicades,
com a fase necessària en tota gestió d’ofertes d’ocupació i selecció de candidats.
Com en el cas anterior, hi ha dues alternatives en la preselecció de candidats.
Els candidats interessats que s’inscriuen a través de la plataforma web del SIO
en les ofertes publicades i els candidats buscats entre els demandants que estan
actius en la base de dades curricular de demandants d’ocupació del SIO, i que
el tècnic d’ocupació ha obtingut després de realitzar una prospecció objectiva en
funció dels requisits establits en les ofertes publicades.
Tant els candidats buscats en la base de dades, com els que s’han interessat i s’han
apuntat a l’ofereix via Web, són valorats per un tècnic del SIE. S’envia al procés de
selecció de l’empresa els candidats que més s’ajusten als perfils de l’oferta.
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En la taula següent es mostren el nombre d’ofertes, 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 d’una oferta en mesos diferents.

GESTIÓ DE CANDIDATS VINCULATS A LES OFERTES D'OCUPACIÓ
CENTRE
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
TOTAL

OFERTES
D’OCUPACIÓ
27
27
21
16
23
23
16
10
30
24
25
24
266

LLOCS
OFERITS
78
32
35
21
27
25
18
10
34
31
28
27
366

EMPRESES
24
23
20
14
16
20
11
8
29
21
21
22
171

NOMBRE DE CURRÍCULUMS
ENVIATS A EMPRESES
535
382
357
279
255
291
243
262
392
393
290
174
3853

TOTAL CANDIDATS
ENVIATS A EMPRESES
463
345
292
264
226
274
222
235
330
340
244
160
2037

Com es pot apreciar, un mateix candidat pot ser enviat a diversos llocs de treball diferents, mentre es manté actiu com a demandant d’ocupació o de millora
d’ocupació en la base de dades del SIO.

9.6.3.4. Enviament de SMS a demandants d’ocupació
Amb l’objectiu de facilitar la recerca o millora d’ocupació dels demandants, inscrits a la base curricular de demandants del Servei Integrat d’Ocupació, així
que arriba l’oferta, de manera automatitzada, s’envia un missatge SMS als candidats buscats, que coincideixen amb el perfil de l’oferta, per informar-los de les
ofertes a les quals poden accedir. I per aquest mateix mitjà se’ls manté informats.
L’activitat durant l’any 2009 ha sigut de 10.993 SMS enviats.

9.6.3.5. Gestió de la qualitat
La gestió d’ocupació del Servei Integrat d’Ocupació, durant l’any 2009, ha superat la certificació per AENOR del Sistema de Gestió de Qualitat ISO
9001:2000, per a l’activitat d’intermediació laboral com a centre associat Servef,
que va obtenir durant l’any 2005.
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9.6.4. <Dirempleo.és>
L’any 2009 ha sigut el quart any de funcionament de <Dirempleo.es>, el portal d’ocupació per a alumnes i titulats de la Universitat Politècnica de València, on les empreses poden publicar directament les ofertes d’ocupació
dirigides a alumnes i titulats d’aquesta Universitat. Aquest portal d’ocupació
ofereix a les empreses la possibilitat de reclutar i seleccionar directament
aquells professionals que necessiten per a contractar en els llocs de treball
de les empreses. I als alumnes i titulats de la UPV, demandants d’ocupació,
la possibilitat d’inscriure’s en una oferta d’ocupació i enviar directament el
seu currículum a l’empresa que ha difós l’oferta.
Aquest portal d’ocupació, que el Servei Integrat d’Ocupació de la Universitat
Politècnica de València ha obert a les empreses, que ofereixen ocupació i als estudiants i titulats de la UPV que busquen ocupació, és un servei complementari
al servei d’intermediació laboral, d’atenció personalitzada, que continua prestant
el Servei Integrat d’Ocupació mitjançant entre oferta i demanda d’ocupació, l’activitat del qual i resultats estan en un capítol anterior d’aquesta memòria.
A través d’aquest portal les empreses han pogut publicar les ofertes de treball,
i determinar i emplenar directament el perfil sol·licitat, informació que es publica
en el web d’ofertes del portal d’ocupació de la UPV. Els egressats han pogut
apuntar-se directament a les ofertes, mitjançant l’enviament dels seus currículums. Les empreses han pogut visionar els currículums i contactar directament,
com consideren convenient, amb cadascun dels candidats i completar el procés
de selecció.
Les ofertes d’ocupació de les empreses abans de ser publicades passen a ser
validades per un tècnic del Servei Integrat d’Ocupació per a garantir que l’oferta
del lloc de treball tinga coherència amb el nostre entorn acadèmic i professional
i amb els objectius del portal d’ampliar oportunitats d’ocupació d’alumnes i titulats de la UPV.

9.6.4.1. Activitat
Durant l’any 2009 s’han tramitat 462 llocs de treball de 266 ofertes d’ocupació publicades corresponents a 127 empreses. Per a aquestes ofertes
d’ocupació, s’han inscrit 9.724 candidats i, com els demandants poden inscriure’s en diferents ofertes alhora, han enviat un total de 13.642 currículums inscrits en les diferents ofertes d’ocupació publicades en <dirempleo.es>
per a ser seleccionats per l’empresa.
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És important destacar que del total de 127 empreses 74 són noves.

ACTIVITAT
CENTRE
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
TOTAL

OFERTES
27
27
21
16
23
23
16
10
30
24
25
24
266

LLOCS DE
TREBALL OFERTS EMPRESES
78
24
32
23
35
20
21
14
27
16
25
20
18
11
10
8
34
29
31
21
28
21
27
22
366
171

NOMBRE D'INSCRIPCIONS
A OFERTES
535
382
357
279
255
291
243
262
392
393
290
174
3853

NOMBRE DE CANDIDATS
INSCRITS EN OFERTES
463
345
292
264
226
274
222
235
330
340
244
160
2037

Cal fer notar que una empresa hi pot haver enviat més d’una oferta al llarg de
l’any, i que un demandant es pot inscriure a diverses ofertes alhora. Per tant, les
empreses han rebut directament el currículum de 9.121 candidats diferents l’any
2009, tal com s’indica en la taula.
Com s’explica en el punt 1 d’aquesta Memòria i pot veure’s en el web, a principi
de 2010 es va modificar la manera de publicació d’ofertes en <dirempleo.es>.

9.6.5. Pla Integral d’Ocupació
La Universitat Politècnica de València, a través del Servei Integrat d’Ocupació,
ha gestionat durant l’any 2009, com a entitat promotora, un Pla Integral d’Ocupació (PIO), finançat pel Servef i el Fons Social Europeu.
Aquest programa d’intervenció està dissenyat perquè els aturats de difícil inserció, que hi participen, puden millorar-ne les possibilitats d’aconseguir una
ocupació, i que aquest tinga, preferentment, un caràcter estable, mitjançant l’orientació, el suport i l’acompanyament de l’entitat promotora, en aquest cas la
UPV, en la recerca d’ocupació.

9.6.5.1. Activitat
Concretament, durant aquest període, s’ha gestionat un PIO per a aturats de
difícil inserció laboral de tres col·lectius diferents, majors de 45 anys, desocupats

MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2009-2010 461

de llarga durada i menors de 30 anys, d’acord amb el que preveu la convocatòria.
El PIO s’ha desenvolupat des de setembre de 2008 fins a desembre de 2009.
Durant tot el temps s’han atès 121 participants, i s’han produït 29 baixes voluntàries i 29 altes, per la qual cosa 150 demandants han participat en algun moment en el pla.
Per a obtenir aquest objectiu, s’han realitzat entrevistes a titulats UPV demandants d’ocupació, a fi de conèixer-ne les expectatives i perfil professionals i personals per adherir-los al pla.
Als adherits al PIO se’ls ha orientat en la recerca d’ocupació i se’ls ha ensenyat
a elaborar el seu currículum, fer la presentació en l’empresa, superar entrevistes
de selecció i un altre tipus de proves, tot això per a presentar millor i fer-ne més
atractiu els coneixements i les capacitats per al lloc de treball.
El PIO va finalitzar el 30 de desembre de 2009, obtenint els resultats de contractació que es mostren a continuació.

PIO
COL·LECTIUS PARTICIPANTS
ADHERITS PIO
Joves menors de 30 anys
61
Majors de 45 anys
34
Desocupats de llarga durada
26
TOTAL
121

CONTRACTES 6 MESOS
9
3
5
17

CONTRACTES INDEFINITS TOTAL CONTRACTES
28
37
4
7
4
9
36
53

Per a aconseguir aquests resultats, sens dubte positius en la situació de crisi
econòmica en la qual s’ha desenvolupat el PIO, el Servei Integrat d’Ocupació,
com a entitat promotora, ha contactat amb 365 empreses per a aconseguir les
ofertes de treball adequades al perfil dels demandants d’ocupació, titulats de la
UPV, participants en el pla. Així mateix, els participants han contactat directament
amb les empreses, orientats per a aquesta activitat pels tècnics del Servei. De
les 365 empreses contactades, 84 eren col·laboradores del SIO, 25 assistents
al Fòrum d’Ocupació UPV, 8 havien contractats en els PIO anteriors i 82 les van
contactar els demandants adherits al PIO.
Les empreses ocupadores, que han col·laborat en aquest pla amb la UPV i han
realitzat contractes indefinits, han aconseguit, d’acord amb l’ordre de la convocatòria, una subvenció de 6.000 euros per cada contracte indefinit.
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9.6.6. Orientació professional i formació per a l’ocupació
El Servei Integrat d’Ocupació, l’objectiu del qual és facilitar l’adequada inserció
professional dels seus titulats al món laboral, desenvolupa activitats d’orientació
professional i formació per a l’ocupació i autoocupació.

9.6.6.1. Orientació professional
Des de l’inici de la carrera professional, els acabats de titular han de conèixer els
requisits que els exigiran al lloc de treball, comprovar si els posseeix i com
adquirir-los. Per a això, el Servei Integrat d’Ocupació ofereix a alumnes d’últims
cursos i acabats de titular accions, d’atenció individual i en grup, que en facilitaran el trànsit del món acadèmic al professional.
Durant l’any 2009 l’activitat d’orientació professional s’ha desenvolupat en dos
vessants. L’una, es desenvolupa entorn de la col·laboració amb el Servef, denominada, Orientació Professional per a l’Ocupació i Autoocupació, (OPOA).
L’altra, consisteix en les activitats d’orientació per a l’ocupació pròpies del SIO i
que proporciona continuïtat a l’activitat d’orientació, durant tot l‘any.
L’activitat derivada de l’OPOA es desenvolupa en dos tipus d’accions, la tutoria
individualitzada i assessorament individualitzat d’autoocupació. 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 recerca activa d’ocupació.
• Taller d’entrevista
Pel que fa a l’assessorament individualitzat d’autoocupació es comença per accions grupals d’informació i motivació per a l’autoocupació, després es pot optar
per diverses tutories d’assessorament de projectes empresarials.
L’activitat d’orientació professional, pròpia del Servei, es desenvolupa mitjançant
un acompanyament en el procés de recerca organitzada d’ocupació, que inclou
consell, informació, assessorament i tutoria de les diferents fases del procés de
selecció, aquestes són:
• Carta de presentació i currículum. Diferents tipus d’entrevistes. Realització,
estudi, avaluació i comunicació de l’informe psicoprofessional individual,
que inclou capacitats intel·lectuals, personalitat i potencial professional.
Assessorament sobre problemes personals que poden incidir en l’adequada inserció laboral.
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• Informació i recursos referits a l’àmbit laboral, relacions contractuals, drets
i obligacions dels treballadors. Organismes que vetlen pels drets i seguretat laboral dels treballadors i els custodien. Beques i subvencions. Directoris d’empreses etc.

9.6.6.2. Activitat
L’activitat desenvolupada durant l’any 2009 en el marc de les accions d’Orientació Professional per a l’Ocupació i l’Autoocupació (OPOA) en col·laboració
amb el Servef és la següent:
• Quant a accions individuals
• Tutoria d’atenció individual: 354 participants i 1.022 hores impartides.
• Assessorament individualitzat d’autoocupació: 39 participants i 130 hores
impartides.
• Quant a accions grupals, s’han realitzat un total de 8 accions.
• Taller d’entrevista: 6 tallers, 71 participants i 144 hores impartides.
Orientació professional pròpia de la UPV
A més s’han realitzat les accions següents d’orientació als alumnes durant 2009:
• Tutoria d’atenció individualitzada, 234 participants i 455 hores.
• 10 tallers de test psicotècnics, 111 participants i 40 hores.
• 4 tallers d’entrevista, 46 participants amb un total de 96 hores.
Un mateix alumne pot haver participat en diverses accions:
• Fòrum d’Ocupació celebrat al maig de 2009, es van realitzar 4 xarrades a la
Casa de l’Alumne. Dues xarrades de formació i dues d’orientació per a l’ocupació. Hi van anar 137 alumnes i es van atendre a l’estand del SIO 270
alumnes que van sol·licitar orientació per a revisar o elaborar el currículum
pels tècnics d’orientació i ocupació.
• Casa de l’Alumne. S’ha posat en marxa al llarg del 2009 una iniciativa per orientar als alumnes que així ho sol·liciten a la Casa de l’alumne. Aquesta iniciativa és una col·laboració entre la Casa de l’Alumne i el Servei Integrat
d’Ocupació. L’alumne després d’una cita prèvia, sol·licita l’orientació i l’assessorament d’ocupació amb un tècnic. Aquesta iniciativa posada en marxa al
maig ha atès 44 alumnes en un total de 55 hores.
• Xarrades a les escoles i facultats. Al llarg de l’any 2009 s’han impartit 20
xarrades per als seus alumnes d’assessorament i orientació professional a les
escoles i centres que ho han sol·licitat. Per això, un total de 698 alumnes se
n’han pogut beneficiar, i assistir als seus centres acadèmics.
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9.6.6.3. Formació per a l’ocupació
Per a l’adequada inserció laboral dels graduats és necessària, també, la possessió d’habilitats socials i de competències professionals, complementàries a
la formació rebuda en els estudis cursats. Des del Servei Integrat d’Ocupació
s’ofereixen accions de formació per a l’ocupació dirigides a alumnes i acabats
de titular d’aquesta universitat, complementàries de les accions d’orientació professional adés esmentades, encaminades a facilitar el procés d’inserció laboral,
mitjançant la realització de diferents cursos d’habilitats socials i competències
professionals.
L’activitat desenvolupada quant a formació en habilitats socials durant 2009 és
la següent:
• 6 tallers de desenvolupament d’habilitats socials, 69 participants, 72 hores.
• 6 tallers de desenvolupament d’habilitats per a parlar en públic, 68 participants, 72 hores.
• 6 tallers d’assertivitat, 74 participants, 60 hores
En total s’han realitzat 18 tallers de formació, amb 211 participants i s’han
destinat 204 hores, realitzades en les instal·lacions del Servei Integrat d’Ocupació.

9.6.7. Observatori d’Ocupació i Formació
L’Observatori d’Ocupació i Formació del Servei Integrat d’Ocupació té per objectiu recollir, processar i facilitar informació referent al procés de la inserció
laboral dels titulats universitaris en l’entorn socioeconòmic i a l’opinió dels
egressats del seu pas per la Universitat.
Els alumnes vénen a la UPV esperant la formació més adequada per a la seua
inserció laboral i la Universitat té entre les seues funcions formar els professionals que la societat necessita per continuar progressant. En la millor inserció
laboral dels titulats universitaris no solament influeix el nivell de formació adquirit
durant els estudis, sinó que, entre molts altres factors, influeixen també la demanda de professionals, que l’entorn social genera, i l’adequació entre el nivell
de competències, exigides en els llocs de treball que s’ofereixen, i les adquirides durant el seu procés formatiu. El coneixement de les característiques dels
processos d’inserció dels seus titulats i de l’inici de la seua trajectòria professional és un element important en l’esforç de la UPV per a adequar la formació
de professionals a les demandes de l’entorn social.
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9.6.7.1. Activitat
L’any 2009 l’activitat del Servei Integrat d’Ocupació s’ha centrat en el Programa
d’Enquestes Egressats, que consisteix en un estudi longitudinal de tres enquestes als egressats en diferents moments del seu procés d’inserció laboral.
Les enquestes tipus A es realitzen en el moment de la sol·licitud del títol universitari. Proporcionen una imatge del moment en què els titulats finalitzen els seus
estudis.
Les enquestes tipus B es realitzen en el moment de la recollida del títol universitari. Proporcionen una instantània de la situació dels titulats transcorregut un
període de temps aproximat d’1 any, que en facilita una perspectiva a curt termini de la situació.
Les enquestes tipus C es realitzen als 5 anys de la finalització dels estudis.
Aquestes enquestes mostren la situació dels titulats universitaris en un termini
prou ampli per a conèixer com poder analitzar-ne la trajectòria professional a
mitjà termini.
Durant aquest any s’han publicat l’informe d’enquestes d’egressats tipus A corresponent al curs 2008-2009. D’aquesta ressalten dades com que els titulats
de la Universitat Politècnica de València, si pogueren començar de nou, el
95% tornaria a elegir la UPV per a estudiar la carrera universitària i el 82%
tornaria a estudiar la mateixa titulació. En els últims cinc anys aquest percentatge es manté estable amb independència de la situació econòmica dels
sectors productius.
El 37% dels titulats durant el curs 2008-2009 estaven ocupats quan van
sol·licitar el títol. El 35% buscava ocupació i el 26% continuava els seus estudis.
Entre les activitats realitzades durant els estudis, el 66% van realitzar pràctiques
en empreses, el 21% va tenir algun tipus de beca de col·laboració, el 37% va
tenir algun contracte de treball en part del temps dels seus estudis o durant tot
el temps, i el 28% va participar en programes d’intercanvi a l’estranger.
En el moment de sol·licitar el títol universitari, el 61% dels graduats són homes
i el 39% són dones. El 81% van elegir la carrera en primera opció i el 19% van
cursar una carrera que havien elegit en segona o següents opcions.
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Durant l’any 2009 s’ha publicat també l’informe corresponent a les enquestes
d’egressat tipus B corresponents al curs 2006-2007. Hi destaquen dades com
que si pogueren tornar a començar, el 98,2% tornaria a cursar estudis universitaris, el 94,6% tornaria a elegir la Universitat Politècnica de València per a cursar-los i el 75,8% tornaria a estudiar la mateixa titulació. Aquestes contestacions
són un indicador d’un alt grau de satisfacció, tant amb la Universitat Politècnica
de València com amb els estudis realitzats.
A l’hora de trobar la primera ocupació, el 54,2% dels titulats de la UPV durant el
curs 2006-2007 van trobar-la abans d’acabar, el 83% tenia la seua primera ocupació abans dels tres mesos des de la finalització dels estudis, el 89,9% van
obtenir la primera ocupació abans dels sis mesos des de la terminació i el 94,8%
havien aconseguit l’ocupació abans d’un any.
Per al 76,4% dels titulats de la UPV el treball, que tenen als dos anys d’acabar
la titulació, es correspon amb el seu nivell d’estudis, per al 6,7% requereix un nivell d’estudi més alt, per al 12,8% requereix estudis universitaris d’un nivell més
baix i el 4,1% ocupa un lloc que no requereix estudis universitaris. Aquestes
dades indiquen que hi ha una bona correspondència entre el nivell d’estudis
dels titulats i el lloc de treball que exerceixen.
Amb l’objectiu d’adaptar aquestes enquestes a les noves necessitats de les titulacions de grau i postgraus s’han dissenyat els nous models d’enquestes tipus A
i tipus B que han començat a utilitzar-se en el curs 2009-2010. Els canvis més importants s’han centrat a introduir les modificacions necessàries en aquestes enquestes per a poder obtenir la informació necessària per a acreditar les titulacions.

9.6.8. Premis BANCAIXA-UPV
Des del curs 1997-1998, cada curs, la Universitat Politècnica de València i la
Fundació Bancaixa premien els millors Projectes Final del Carrera, realitzats en
empreses i institucions mitjançant Programes de Cooperació Educativa.
Aquests premis constitueixen un guardó que ambdues entitats concedeixen als
projectes desenvolupats en empreses i institucions, que han aconseguit un alt
nivell de qualitat i que suposen una substancial millora per a l’empresa i l’entorn
empresarial.
El lliurament dels premis va tenir lloc al desembre al Paranimf de la Universitat
Politècnica de València, i al qual van estar convidats tots els alumnes premiats,
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els representants de les empreses on es van realitzar les estades en pràctiques
i els tutors del projecte. A més del lliurament dels premis als millors projectes de
la convocatòria, l’acte constitueix un homenatge i reconeixement de la Universitat a les millors pràctiques en programes de cooperació educativa i a les empreses col·laboradores.

9.6.8.1. Activitat
En la present convocatòria es van repartir 131 premis, amb una quantia total de
432.300 euros. Cadascun dels premis està dotat amb 3.300 euros, que es
reparteixen entre l’alumne autor del projecte i els tutors en l’empresa i a la universitat que l’han codirigit. Aquesta és una iniciativa en la qual participen tots
els centres docents de la Universitat Politècnica de València i l’Escola Universitària Ford España, centre adscrit a la Universitat.
Amb l’objectiu de fomentar en els diferents centres docents de la UPV el desenvolupament, per part dels seus alumnes, de pràctiques en empreses mitjançant els Programes de Cooperació Educativa, el nombre de premis atribuït a
cada centre docent depèn en cada convocatòria del nombre d’alumnes que van
participar als Programes de Cooperació Educativa durant el curs anterior i del
nombre de candidats presentats en l’anterior convocatòria de premis. El Servei
Integrat d’Ocupació va gestionar durant 2009 la dotzena edició dels Premis Bancaixa-UPV a projectes de finalització de carrera realitzats en empreses i institucions, amb un notable èxit de participació, ja que en aquesta edició optaven als
premis 863 candidatures, la qual cosa suposa un augment de l’11% respecte
de les candidatures de l’edició anterior.
El 10 de desembre de 2009 es va celebrar, al Paranimf de la UPV, la cerimònia
de lliurament dels Premis Bancaixa-UPV d’aquesta dotzena edició. La cerimònia va consistir en un acte acadèmic presidit pel rector de la UPV, el Sr. Juan
Juliá, i va comptar amb la presència de diferents personalitats de l’entorn empresarial, polític i socioeconòmic de la Comunitat Valenciana. Per a l’ocasió, es
va elaborar un llibre resum de la convocatòria.
La distribució per centre docent del nombre de candidatures que optaven als
premis és la següent:
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9.6.9. Fòrum d’Ocupació
La IX Edició del Fòrum d’Ocupació es va iniciar amb la novetat de la presentació
del Fòrum d’Ocupació Virtual de la UPV, en el qual han estat presents totes les
empreses participants i patrocinadores del Fòrum d’Ocupació 2009. El Fòrum
d’Ocupació UPV és un fòrum obert a estudiants i titulats universitaris de la Comunitat Valenciana. El Fòrum d’Ocupació es realitzarà simultàniament als campus de València, Alcoi i Gandia, encara que cadascun dels campus compta amb
el seu propi programa d’activitats. Les empreses participants van ser: a València 66 empreses.
El fòrum es va desenvolupar de l’11 al 15 de maig de 2009. Durant els dies 13
i 14 va tenir lloc la presència d’empreses amb estands. La inauguració va ser el
dimecres 13 de maig. A l’acte inaugural va ser realitzat pel rector de la UPV, el
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secretari autonòmic d’Ocupació i diferents personalitats de la universitat i de
l’entorn socioeconòmic valencià.
En aquesta edició van participar 66 empreses, de les quals, el 91,5% de les empreses enquestades van mostrar el seu interès per a participar en la següent edició del Fòrum d’Ocupació.

9.6.9.1. Modalitats de participació per a empreses
• Patrocinador
Disposen d’un estand els dies 13 i 14 i participen en diferents activitats durant
el Fòrum, i apareixen amb el seu logotip en la campanya publicitària dins i fora
del campus. En aquesta modalitat van anar 20 empreses.
• Participant
Disposen d’un estand els dies 13 i 14 i participen en diferents activitats durant
el Fòrum, i apareixen amb el seu nom en la campanya publicitària dins del campus i en alguna de les accions fora d’aquest. En aquesta modalitat van anar 46
empreses.

9.6.9.2. Activitats 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 s’han recollit 14.273 currículums, un 24% més que en l’edició anterior.
• PRESENTACIONS D’EMPRESA (13 i 14 de maig)
Es tracta d’una presentació corporativa. L’objectiu és donar a conèixer l’empresa i els diferents aspectes de la seua organització, cultura empresarial, perfils sol·licitats, formes d’incorporació, carrera professional. Es van realitzar 21
presentacions corporatives d’empreses
• CONFERÈNCIES TÈCNIQUES (13 i 14 de maig)
L’objectiu és transmetre als alumnes i titulats assistents la metodologia de treball de l’organització, projectes que s’han desenvolupat, tecnologies aplicades,
plans de futur, etc. Es van realitzar 28 conferències tècniques.
• PROCESSOS DE SELECCIÓ (13 i 14 de maig)
L’objectiu és facilitar la realització de proves de selecció entre estudiants i titulats
assistents al Fòrum d’Ocupació, amb l’objecte de reclutar personal qualificat.
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• CASOS PRÀCTICS (13 i 14 de maig)
Es tracta d’un mètode interactiu de selecció de personal basat en la resolució de
problemes o situacions reals que es poden plantejar en el lloc de treball.
• FÒRUM D’OCUPACIÓ VIRTUAL (del 12 de maig fins a començament del
fòrum següent)
L’objectiu és allargar en el temps cadascuna de les prestacions del fòrum citat
anteriorment.

9.6.9.3. Seminari d’orientació professional
Durant els dies de celebració del Fòrum d’Ocupació 2009 es van dur a terme un
cicle de conferències sobre temes directament vinculats a l’obtenció d’ocupació,
impartides per destacats professionals de l’àrea de recursos humans.
Es van desenvolupar diferents temes relacionats amb estratègies i metodologies en la recerca d’ocupació, elaboració del currículum, processos de selecció, assessorament laboral i programes de treball a l’estranger. Es van impartir
el dimarts 12 i divendres 15 de maig.
Les xarrades realitzades van ser:
• “Estrategias frente al desempleo: cómo superar la entrevista de selección”
• “Trabajo en Equipo”
• “Afrontamiento psicológico de la crisis económica”
• “Nuevas formas de dinamizar el Empleo en tiempo de crisis”
Un total d’1.237 assistents van ser partícips de les conferències tècniques i presentacions d’empreses així com dels seminaris d’orientació laboral.
REVISIÓ DE CURRÍCULUMS
Tècnics d’ocupació i orientació del Servei Integrat d’Ocupació de la UPV van participar en la revisió de currículums, el dilluns 11, el dimecres 13 i el dijous 14 de 10.00
h a 18.00 h. Un total de 270 currículums d’estudiants i acabats de titular es revisaren.

9.6.9.4. Fòrum d’Ocupació Virtual
Coincidint amb la realització del Fòrum d’Ocupació de la UPV, l’any 2009, s’ha
posat en marxa el Fòrum d’Ocupació Virtual de la UPV.
El Fòrum d’Ocupació Virtual es preveu com un espai a la xarxa que facilita la
trobada d’empreses i institucions oferents d‘ocupació amb alumnes i titulats que
demanden ocupació.
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Les empreses disposen d’un lloc corporatiu en el qual poden donar-se a conèixer
mitjançant la publicació d’informació de l’empresa, processos de selecció de
personal, carrera professional i disposar d’una àrea multimèdia en què visualitzar
fotos, vídeos i descàrrega d’arxius, tot això agrupat per categories.
Tota aquesta informació la gestiona la mateixa empresa a través d’una eina d’administració en línia, la qual cosa els permet una actualització continuada dels
continguts publicats.
Les empreses participants poden estar presents amb tota la seua imatge corporativa, a través d’un entorn multimèdia atractiu i fàcil d’usar per al visitant. A
més, la informació recollida a través d’aquestes fires els permet una optimització
més gran, i els facilita el treball a l’hora de cobrir els llocs oferits
L’universitari es beneficia d‘una tecnologia còmoda i fàcil d’usar, que li permet
mostrar els seus assoliments acadèmics i capacitats personals a un gran nombre d’empreses, i emprar relativament poc temps i obtenir paral·lelament una
gran quantitat d’informació de les empreses.
Poden deixar el seu currículum en qualssevol dels estands virtuals de la fira i realitzar-ne un seguiment, ja que disposen de tota la informació d’on i quan han
deixat el seu currículum.
El Fòrum d’Ocupació virtual permet eliminar les barreres d’espai i temps, cosa
que facilita l’acostament entre empreses i universitaris.

9.6.10. Càtedres d’empresa
El Servei Integrat d’Ocupació té la responsabilitat de la promoció i coordinació
dels convenis per a la creació de càtedres d’empresa-UPV, i del seguiment de
les seues activitats
Les càtedres d’empresa són una forma d’establir una àmplia i qualificada col·laboració d’empreses, fundacions i altres entitats amb vinculació empresarial amb la
Universitat Politècnica de València per a desenvolupar objectius de docència, transferència de tecnologia i coneixement i d’investigació.
Les càtedres d’empresa de la UPV sorgeixen de la necessitat de potenciar al
màxim la relació entre la comunitat universitària i l’entorn empresarial que, des
de la seua fundació, ha caracteritzat la trajectòria d’aquesta Universitat.
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Mitjançant la creació de càtedres les empreses contribueixen a formar futurs
professionals en àrees de coneixement d’interès comú i associen el seu nom
al prestigi de la UPV. Les iniciatives de les càtedres han de contribuir a incrementar la més àmplia oferta d’activitats dels centres per a alumnes i professors.

9.6.10.1. Activitat
Durant l’any 2009 s’han creat vuit càtedres d’empresa. Les noves càtedres d’empresa signades el 2009 són:
• CÀTEDRA VICENTE SILVESTRE I CONSUELO JULIÁN
• CÀTEDRA DIBAQ D’AQÜICULTURA
• CÀTEDRA COIICV
• CÀTEDRA FUNDACIÓ AGUA Y PROGRESO
• CÀTEDRA EPSAR
• CÀTEDRA CULTURA DIRECTIVA I EMPRESARIAL
• CÀTEDRA PORT DE VALÈNCIA, PLANIFICACIÓ, GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DELS PORTS
• CÀTEDRA ACCESSIBILITAT ALS MITJANS DE TRANSPORT DE PERSONES DE MOBILITAT REDUÏDA
Durant l’any 2009 les càtedres d’empresa han promogut moltes i molt diferents
activitats de les quals s’han beneficiat molts alumnes que hi han participat o
han rebut premis. Les càtedres han promogut, entre moltes altres, les
següents:
• Activitats de formació, com a suport a màsters, premis a projectes de final
de carrera, treballs i concursos d’idees, organització de conferències i seminaris.
• Activitats de divulgació i transferència de coneixement, jornades de divulgació de coneixements en l’àmbit de la càtedra i publicacions.
• Activitats d’investigació, com a suport a la realització de tesis doctorals i
promoció de trobades d’experts.
• Activitats de promoció i difusió d’activitats culturals i artístiques, com a
exposicions, programes de televisió, tallers de pintura i tallers d’escultura.
La creació de càtedres d’empresa al llarg dels anys es resumeix en el quadre
següent:
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PIO
ANY DE SIGNATURA
1999
2000
2001
2003
2005
2006
2007
2008
2009

NOMBRE DE CÀTEDRES
1
1
1
1
2
11
17
8
8

El nombre de Càtedres signades per any es mostra en la següent taula

Cátedras de Empresa activas
50
44

45
40

40
35

32

30
25

Cátedras activas

20
15

15
10
5

1

2

5

3

0
1999

2000

2001

2005

2006

2007

2008

2009

Càtedres actives durant l’any 2009
Año Centro

Nombre Cátedra

1999 CEQA

Cátedra Fundación José y Ana Royo de Ecología Química Fundación José y Ana Royo

Empresa Institucion

2000 ETSA

Cátedra Blanca

Cemex España, S.A.

2001 ETSIT

Cátedra Telefónica Banda Ancha e Internet (e-BA)

Telefónica, S.A.

2005 ETSID

2006 EPSG

Cátedra Gandía
Air Nostrum
Cátedra
Verda Área de Medi Ambient de
l'Ajuntament de Gandía
Cátedra Patronato de Turismo del Ayuntamiento de
Gandía

2006 EPSG

Cátedra Tecatel- UPV

Tecatel, S.A.

2006 ETSA

Cátedra Lladró de Arquitectura para el Hábitat

2006 FADE

Cátedra Caixa Popular del Cooperativismo

Lladró Comercial, S.A.
Caixa Popular - Caixa Rural, S.Coop
de Crédit V.
Centro de Estrategias y Desarrollo de
Valencia CeyD

2006 EPSG

2006 DDPE

Cátedra Valencia Ciudad

2006 ETSA

Air Nostrum L.A.M., S.A.
Ajuntament de Gandia
Ajuntament de Gandía

2006 FBBAA

Cátedra Arquitectura Sostenible Bancaja Hábitat
Cátedra Giro de Innovación en Aplicaciones Gráficas
sobre Productos Infantiles

2006 ETSA

Cátedra Cerámica Ascer

Asociación Ascer

2006 V.DEPORTES

Cátedra del Deporte

Proinosa S.A. y OHL

2007 EPSA

Cátedra Ingeniería del Fuego

2007 FBBAA

Cátedra Metro Valencia en Bellas Artes

Consellería de
de la
Gobernación
Ferrocarrils
Generalitat
Valenciana

Bancaja Hábitat, S.L.
Giro Marketing and Sales, S.L.
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2007 FBBAA

Cátedra de innovación en Proyectos Editoriales

La Imprenta Comunicación Grafica,
S.L.

2007 ETSIA / ETSMRE Cátedra Interuniversitaria de la Viña y del Vino

Varias Bodegas y Cooperativas

2007 ETSA / ETSII

Gesfesa Valencia, S.A.

2007 EPSG

Cátedra Construcción Sostenible y Biourbanismo
Cátedra Colegio Ingenieros Técnicos de
Telecomunicaciones Comunidad Valenciana

COITTCV

p

2007 ETSIA / ETSMRE Cátedra Consum

Consum sooc. Coop. V.

2007 ETSIAp / FI

Cátedra Informática y Salud

2007 EPSG

Cátedra Mas Medios de Comunicación Audiovisual

Indra Sistemas S.A.
Mas Medios para la Gestión de la
Información

2007 FADE

Cátedra Bancaja Jóvenes Emprendedores Bancaja

Fundación Bancaja

2007 ETSIAp
ETSIA / IIAD
/ FI /
2007 ITACA

Cátedra Fundación
Fomesa Instituto Valenciano de
Cátedra
Neurorreabilitación-FIVAN

Servicio de Daño Cerebral S.L.

2007 ETSA

Cátedra Hábitat Saludable

Grup UE

2007 FBBAA

Cátedra DKV de Arte y Salud

DKV
Seguros
Instituto
Valenciano de
Administraciones Públicas

Fomesa, S.L.

2008 FADE

Cátedra IVAP

2008 ETSII

Cátedra Cemex Sostenibilidad

2008 ETSMRE

Cátedra Seiasa

2008 ETSGE

Cátedra de Arquitectura Técnica del CAATV

2008 ETSICCP

Cátedra Fundación Juan Arizo

Fundación Juan Arizo

2008 EPSA

Cátedra Alcoy, Ciudad del Conocimiento

Ayuntamiento de Alcoy

2008 ETSID

Cátedra Eurocopter

Eurocopter

2008 FBBAA

Cátedra Edival de Producción Artística

2009 ETSIA
ETSIA // ETSMRE
ETSMRE Cátedra Vicente Silvestre y Consuelo Julián
2009 / ACUMA
Cátedra DIBAQ de Acuicultura
2009 ETSII

Cátedra COIICV

2009 ETSIA / ETSMRE Cátedra Fundación Agua y Progreso

Cemex España, S.A.
Sociedad Estatal de Infraestructuras
Agrarias, Seiasa de la Meseta Sur
Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Valencia

Viviendas Edival S.A.
Vicente Silvestre Montesinos
DIBAQ
g
g
Industriales de la Comunidad
Valenciana

2009 ETSICCP / IIAMA Cátedra EPSAR

Fundación Agua y Progreso
Entidad Pública de Saneamiento de
Aguas Residuales

2009 FADE

11 empresas e instituciones

2009 ETSICCP
2009 ETSICCP

Cátedra Cultura Directiva y Empresarial
Cátedra Puerto de Valencia. Planificación, Gestión y
Desarrollo Sostenible de los Puertos.
Cátedra Accesibilidad a los medios de Transporte de
personas con movilidad reducida

Autoridad Portuaria de Valencia
Alentis

9.7. CENTRE DE LLENGÜES
El Centre de Llengües de la UPV és un centre que depèn del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació encarregat d’impartir ensenyament no reglat d’idiomes, de la traducció de documents de tipus administratiu o científic i
assessorament en matèria de llengües als seus usuaris a través de la Subdirecció d’Assessorament Lingüístic.
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EVOLUCIÓ DE L’ALUMNAT DEL CDL

9.7.1. Cursos d’idiomes
Durant el curs 2009-2010 es realitzaren al Centre de Llengües 161 cursos de fins
a 8 idiomes diferents amb 1.948 alumnes matriculats, cursos en què han col·laborat més de 100 professors.

9.7.1.1. Cursos d’octubre a desembre
Durant el primer quadrimestre del curs acadèmic 2009-2010, cursos d’octubre
a desembre de 2009, s’impartiren al Centre de Llengües 82 cursos de 8 idiomes,
amb un total de 998 alumnes matriculats.

CURSOS OCTUBRE-DESEMBRE 2009
ANGLÈS A1.1
ANGLÈS A2.1
ANGLÈS B1.1
ANGLÈS B1+.1
ANGLÈS B2.1
ANGLÈS B2+.1
ANGLÈS C1.1
ANGLÈS C1+.1
PET (PART A)
FIRST (PART A)
FIRST (PART B)
CAE (PART A)
CAE (PART B)
PROFICIENCY (PART B)
ANGLÈS ORAL B1
ANGLÈS ORAL B1+
ANGLÈS ORAL B2

Nre. DE GRUPS
1
4
12
11
6
4
1
1
1
8
1
3
1
1
1
1
1

Nre. D’ALUMNES
11
42
192
116
68
44
12
12
8
118
11
44
10
10
7
10
11
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ANGLÈS ORAL B2+
TOEFL
FRANCÈS A1.1
FRANCÈS A2.1
FRANCÈS B1.1
ITALIÀ A1.1
ITALIÀ B1.1
ALEMANY A1.1
ALEMANY A2.1
ALEMANY B1.1
PORTUGUÈS A1.1
XINÈS 1
JAPONÈS 1
JAPONÈS 3
JAPONÈS 5
JAPONÈS 9
ESPANYOL A2
ESPANYOL B2
Nre. total de grups i alumnes oct-des

1
2
2
1
1
2
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
82

11
32
26
11
13
18
7
26
9
12
8
25
22
11
9
8
13
11
998

9.7.1.2. Cursos de febrer a maig
Durant el segon quadrimestre del curs acadèmic 2009-2010, cursos de febrer a
maig de 2010, s’impartiren al Centre de Llengües 79 cursos de 7 idiomes, amb
un total de 950 alumnes matriculats.

CURSOS FEB-MAIG 2010
ANGLÈS A1.2
ANGLÈS A2.2
ANGLÈS B1.2
ANGLÈS B1+.2
ANGLÈS B2.2
ANGLÈS B2+.2
ANGLÈS C1.2
ANGLÈS C1+.2
FIRST PART B
FIRST PART A
CAE PART B
CAE PART A
PROFICIENCY PART B
TOEFL
ANGLÈS ORAL B1
ANGLÈS ORAL B1+
ANGLÈS ORAL B2
ANGLÈS ORAL B2+

Nre. DE GRUPS
1
5
16
13
7
4
2
1
7
2
2
1
1
2
1
2
1
1

Nre. D’ALUMNES
12
59
190
155
81
48
21
9
107
32
25
13
10
22
12
22
10
10
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FRANCÈS A1.2
FRANCÈS B1.2
ITALIÀ A1.2
XINÈS 2
JAPONÈS 2
ALEMANY A1.2
ALEMANY A2.2
ESPANYOL B2
Nre. total de grups i alumnes feb-maig 2010

2
1
1
1
2
1
1
1
79

24
10
8
9
21
12
12
16
950

Quant al percentatge d’alumnes per idioma, els gràfics següents mostren un
resum per a cadascuns dels períodes.

Alumnes per idioma cursos oct-des 2009
PORTUGUÉS

XINÈS

ESPANYOL

JAPONÈS

ALEMANY
ITALIÀ

FRANCÉS

Alumnes per idioma cursos feb-maig 2010
ITALIÀ
ESPANYOL

XINÈS

ALEMANY

JAPONÈS

FRANCÉS

Mida mitjana de grup: 12 alumnes.
Enquestes de professorat
Valor mitjà dʼexpectatives satisfetes: 8,3.
Valor mitjà de satisfacció amb el professor: 9,4.
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9.7.1.3. Cursos intensius de juliol 2010
Al juliol de 2010 es realitzaren 8 cursos intensius de 30 h, durant dues setmanes, d’idiomes, amb 76 alumnes matriculats.

CURSOS INTENSIUS JULIOL 2010
ANGLÈS ORAL A2
ANGLÈS ORAL B1
ANGLÈS ORAL B1+
ANGLÈS ORAL B2
FRANCÈS ORAL B1
Nre. total de grups i alumnes

GRUPS
1
3
2
1
1
8

Nre. D’ALUMNES
12
30
20
7
7
76

9.7.2. Cursos subvencionats
9.7.2.1. Sènior
Durant el curs 2009-2010 s’oferiren els cursos subvencionats següents, amb un
total de 102 alumnes matriculats.

CURSOS SUBVENCIONATS
ANGLÈS A1.1 (SÈNIOR)
ANGLÈS A2.1 (SÈNIOR)
ANGLÈS A1.2 (SÈNIOR)
ANGLÈS A2.2 (SÈNIOR)
Nre. total de grups i alumnes

Nre. DE GRUPS
1
1
1
1
4

Nre. D’ALUMNES
25
25
28
24
102

9.7.2.2. Intercanvi acadèmic
Durant el mes de juliol de 2010 s’oferiren 12 cursos subvencionats d’idiomes
per a alumnes d’intercanvi acadèmic, amb 261 alumnes matriculats.

INTERCANVI ACADÈMIC JULIOL 2010
ANGLÈS A2
ANGLÈS B1
ANGLÈS B2
ALEMANY A1
ALEMANY A2
FRANCÈS A1
ITALIÀ A1
Nre. total de grups i alumnes

GRUPS
2
3
2
1
1
1
2
12

Nre. D’ALUMNES
28
76
48
28
24
22
35
261
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9.7.3. Cursos de suport a la docència en anglès i alt rendiment acadèmic
Dins del programa multilingüisme de l’oferta educativa de la UPV (línia llengua
estrangera anglès), en alguns centres la línia en anglès està relacionada amb
alumnes d’expedients de mitjana superior a la mateixa de la UPV, cosa que exigeix la implicació proactiva de tots els agents, alumnes, professorat i institucions, i això s’ha de desenvolupar amb un paquet d’accions de caràcter general
i la seua adequació a cadascun dels centres i grups del programa ARA, en què
el CDL en col·laboració amb el Vicerectorat de Professorat i Ordenació Acadèmica participa en l’organització de cursos i seminaris tant presencials com no
presencials per al professorat involucrat en el programa esmentat.
Aquests cursos s’han desenvolupat des de juny de 2010, amb la participació de
professorat de les escoles o facultats següents, tots orientats a la millora lingüística i al desenvolupament d’habilitats específiques i la impartició de les assignatures en anglès:
• Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny
• Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica
• Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses
• Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica
• Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials
• Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports

9.7.4. Tests de diagnòstic
El Centre de Llengües realitza els seus propis tests de diagnòstic per a la distribució correcta de l’alumnat en grups i nivells. Així mateix, s’han coordinat des
del Centre de Llengües els tests realitzats als campus d’Alcoi i Gandia, per als
cursos organitzats i oferits als campus esmentats.

PROVES NIVELL CURS 2009-2010

ANGLÉS SETEMBRE 2009

ALTRES IDIOMES
SETEMBRE 2009
ANGLÉS GENER 2010

ALTRES IDIOMES
GENER 2010
ANGLÉS JUNY 2010
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9.7.5. 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 d’Educació francès i del Diploma de Español como Lengua Extranjera, DELE, de l’Institut Cervantes.

ALUMNES EXÀMENS OFICIALS 2007

ALUMNES EXÀMENS OFICIALS 2008

ALUMNES EXÀMENS OFICIALS 2009

ALUMNES EXÀMENS OFICIALS 2010

Evolució d’alumnes presentats a exàmens oficials

9.7.6. Altres activitats
9.7.6.1. Participació en organitzacions nacionals i internacionals i col·laboració amb altres centres
El Centre de Llengües participa de manera activa en ACLES, Associació de
Centres de Llengües d’Ensenyament Superior, en qualitat de vocal del comitè
executiu. Així mateix, és membre de CERCLES, Confederació Europea de
Centres de Llengües d’Ensenyament Superior, en què participa de manera activa dins de la Comissió de Treball sobre Política Lingüística a les Universitats
Europees.
Pel que fa a la col·laboració amb altres centres de llengües, el CDL ha participat, junt amb altres universitats espanyoles, en l’elaboració d’un certificat
d’idiomes comú a 31 centres universitaris membres de l’Associació de Centres de Llengües en l’Ensenyament Superior. Aquest certificat s’ha presentat per a validar en la Conferència de rectors i a principi de 2011 està prevista
la publicació dels procediments a seguir per a la posada en marxa del dit
certificat.
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9.7.6.2. Conveni amb Southern Louisiana University (SLU)
En el curs 2009-2010 es va celebrar la segona edició del conveni signat amb
la LSU en què un grup de 27 estudiants americans realitzaren un curs intensiu
de llengua i cultura espanyoles de 25 hores durant 4 setmanes durant el mes
de juliol.
El programa comprèn, a més de les classes presencials, activitats de tipus cultural i lúdic que completen la formació, fins a arribar a 40 hores d’instrucció, les
quals es reconeixen com a crèdits per la universitat d’origen.

9.7.6.3. Col·laboració amb altres entitats
Durant el curs acadèmic 2009-2010 es realitzaren tests de diagnòstic de competència lingüística a professorat de primària i secundària integrats en el Pla
d’Aprenentatge de Llengües Estrangeres (PALE) a petició de la Conselleria d’Educació per a distribuir el professorat segons el seu nivell de competència d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència, dels nivells A1 a C1.
Aquestes proves es realitzaren en distintes sessions per als distints cursos impartits per la Conselleria al llarg de l’any. La participació del Centre de Llengües
va consistir en el disseny de l’eina informàtica, l’elaboració de la bateria de preguntes i el seguiment de la base de dades.

9.7.7. Subdirecció d’Assessorament Lingüístic
La Subdirecció d’Assessorament Lingüístic continua proporcionant a tota la comunitat universitària diferents serveis en matèria de llengües estrangeres, fonamentalment en traducció i revisió d’articles d’investigació del personal docent
i investigador de la UPV, així com la traducció de documentació oficial de la UPV
i altres documents d’interès per a la gestió universitària.

9.7.7.1. Traduccions/revisions d’articles d’investigació
Durant el curso 2009-2010 es realitzaren 165 traduccions i revisions d’articles
d’investigació per a, aproximadament, uns seixanta departaments, instituts i
grups d’investigació.
Durant el primer quadrimestre del curso 2009-2010 es realitzaren 72 de traduccions/revisions de treballs d’investigació que es publicarien en revistes científiques, per a aproximadament uns trenta departaments, instituts i grups
d’investigació.
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Traduccions setembre - desembre 2009

sep-09
oct-09
nov-09
des-09
Total

Revisions setembre - desembre 2009

sep-09
oct-09
nov-09
des-09
Total

En el segon quadrimestre del curs acadèmic 2009-2010 es realitzaren 93 traduccions/revisions de treballs d’investigació que es publicarien en revistes científiques,
per a aproximadament uns trenta departaments, instituts i grups d’investigació.
Traduccions gener - juny 2010

gener-10
febrer-10
març-10
abril-10
maig-10
juny-10

Revisions gener - juny 2010
gener-10
febrer-10
març-10
abril-10
maig-10
juny-10
Total
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9.7.7.2. Traduccions institucionals
Les traduccions institucionals no estan subjectes a convocatòria mensual. Entre
les sol·licituds tramitades i els centres sol·licitants durant els mesos de setembre a desembre de 2009 cal destacar els següents:
• Vicerectorat de Planificació i Innovació
• CTT
• Biblioteca
• ASIC
• Avaluació, Planificació i Qualitat
• CTT-Escola Politècnica Superior d’Alcoi
• Servei Integrat d’Ocupació
Traducció de totes les guies docents de les assignatures de primer curs de totes
les titulacions dels nous graus en col·laboració amb el Vicerectorat d’Estudis i
Convergència Europea
• Planificació de les assignatures dels cursos següents dels nous graus.
• Traducció de tots els textos, documentació i pàgina web del Campus d’Excel·lència 2010, en col·laboració amb el Vicerectorat de Planificació i Innovació
• Traducció de la documentació del projecte INNOVA 2010, en col·laboració
amb el Vicerectorat d’Investigació
• Tríptics de l’Àrea d’Informació
• Fullets d’esports
• Pàgina web de la biblioteca
• Documentació Erasmus Mundus
• Diferents certificats
• Guió vídeo sobre virtual
• Fullet per al sobre de matrícula

Institucionals setembre - desembre 2009

sep-09
oct-09
nov-09
des-09
Total
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Entre les sol·licituds tramitades i els centres sol·licitants durant els mesos de
gener a juny de 2010 cal destacar els següents:
• Biblioteca General
• Centre de Formació Permanent
• Centre de Tecnologia Nanofotònica
• Centre de Transferència de Tecnologia (CTT)
• Secretaria General
• Servei d’Advocacia
• Servei d’Alumnat_Vicerectorat d’Alumnat i Serveis a l’Estudiant
• Servei d’Avaluació, Planificació i Qualitat
• Subdirecció Promoció EPSG i coordinadora Portes Obertes EPGS_Campus Gandia
• Subdirectora de Qualitat i Docència de l’ETSINF
• Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació-Dtor. Àrea: Programes amb EUA i Àsia
• Vicerectorat d’Estudis
Institucionals gener - juny 2010
gener-10
febrer-10
març-10
abril-10
maig-10
juny-10
Total

Resum traduccions / revisions curs 2009/2010

Traduccions
Revisions
Institucionals

1r quatrimestre

2n quatrimestre
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9.8. CENTRE ESPANYOL DE ZONES HUMIDES

9.8.1. Introducció
El Centre Espanyol de Zones Humides (CEHUM) és una iniciativa de la Fundació Biodiversitat en col·laboració amb la Universitat Politècnica de València, la
Universitat de València i l’Ajuntament de Gandia que sorgeix de la necessitat de
crear un centre de referència en els àmbits estatal i internacional, que permeta
desenvolupar accions per a la conservació sostenible de les zones humides espanyoles.
El CEHUM està ubicat a l’edifici denominat Aula de Natura’ de Gandia (València), dins de l’enclavament natural de la marjal de Gandia, que forma part del catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana i pertany a la ZEPA
Montdúver-Marjal de la Safor de la Xarxa Natura 2000. L’Aula Natura de la Marjal de Gandia és un centre d’interpretació, que disposa de zones d’exposició,
biblioteca i aula-taller multiusos.

9.8.2. Objectius
Els objectius que es plantegen des del CEHUM són els següents:
• Promoure accions que contribuïsquen al coneixement, conservació i protecció de les característiques ecològiques, la cultura i els seus valors, i els
béns i serveis que proporcionen les zones humides en el desenvolupament de les societats.
• Identificar i promoure iniciatives per a beneficiar les comunitats locals a
partir de la posada en valor del patrimoni cultural.
• Realitzar estudis científics de les zones humides i proporcionar-ne instruments de gestió basats en el dit coneixement.
• Establir una xarxa de coneixement sobre usos tradicionals per a la conservació i l’ús sostenible de la biodiversitat d’aquests.
• Impulsar programes d’intercanvi cultural que ajuden a acostar els pobles
que habiten les zones humides.
• Constituir-se en lloc de referència i fòrum de trobada en la gestió de les
zones humides.
• Promoure projectes d’investigació, conservació, restauració, sensibilització i ús públic de les zones humides.
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9.8.3. Línies d’actuació
Per tal de complir-ne els objectius, les activitats que es porten a cap al CEHUM
s’engloben en tres programes:
a) Programa de comunicació i sensibilització a través del qual es desenvolupen iniciatives que contribueixen a conscienciar el públic general i local
de la necessitat de conservar i fer un ús sostenible de les zones humides.
b) Programa de formació, adreçat a realitzar cursos d’especialització professional, formació de formadors, jornades i seminaris universitaris, etc.,
sobre conservació i gestió del patrimoni ecològic i cultural de les zones
humides. Realitzar estudis científics de les zones humides i proporcionarne instruments de gestió basats en el dit coneixement.
c) Programa d’investigació sobre l’ús sostenible dels recursos de les zones
humides i la seua conservació.

9.8.4. Programa de comunicació i sensibilització
9.8.4.1. Intervencions del CEHUM en fòrums cientificotècnics
• Comitè de Zones Humides
El Comitè de Zones Humides és un dels sis comitès tècnics adscrits a la Comissió Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat (Reial Decret
1424/2008, de 14 d’agost), i funciona des de 1994. Es tracta d’un òrgan tècnic col·legiat, de caràcter consultiu i de cooperació entre administracions les
funcions del qual són coordinar les actuacions en matèria de conservació de
les zones humides, particularment les derivades del compliment del conveni relatiu a les zones humides d’importància internacional especialment com a hàbitat d’ocells aquàtics (Conveni de Ramsar), i les derivades del
desenvolupament de l’Inventario Nacional de Humedales.
• Participació en les jornades El Papel del Agua Subterránea en el Funcionamiento de los Humedales. Organitzades per l’Associació Internacional de Hidrogeòlegs-Grupo Español (La Alfranca, Pastriz (Saragossa), 22 i 23 d’octubre
de 2009).
• Participació en el 10th Meeting of the Mediterranean Wetlands Committee
(MedWet). Bastia (Còrcega), 31 de maig-3 de juny de 2010.
• Participació en el XVI Congrés Europarc-España. (ESPARC 2010), Sogorb
(CasteIló), 2 al 6 de juny de 2010.
• Participació en la reunió tècnica Euroland User Workshop on High Resolution
Layers. Meeting on Grasslands and Wetlands. Organitzada per l’Agència Espacial Europea. DLR Oberpfaffenhofen (Munic), 21 i 22 de juliol de 2010.
• Participació en la jornada Gestió de Recursos Hídrics en Espais Naturals, organitzada per la Universitat de Girona. Museu de la Mediterrània, Torroella de
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Montgrí, 19 i 20 de novembre de 2010.
• Participació en les I Jornades Universitat, Empresa i Administració Turística: estratègies competitives. Organitzades per la Universitat Politècnica de València.
Campus de Gandia. Gandia, 16 i 26 de novembre de 2010.
• Participació en el Congrés Nacional de Medi Ambient (CONAMA) Madrid, 22
al 26 de novembre de 2010.

9.8.4.2. Projectes propis
• “Humedales Españoles”. Campanya de comunicació audiovisual destinada a
la sensibilització ambiental en entorns rurals.
• Celebració del Dia Mundial de les Zones Humides 2010
Espanya va commemorar el Dia Mundial de les Zones Humides 2010 amb la
inauguració del CEHUM. Així mateix, més de 400 persones passaren per l’Aula
Natura de la Marjal de Gandia, recinte on s’ubica el CEHUM per a gaudir de
les activitats que s’organitzaren durant la Setmana de les Zones Humides.
• Celebració del Dia Mundial de l’Aigua 2010
Nacions Unides va dedicar el Dia Mundial de l’Aigua 2010 al tema de la qualitat de l’aigua amb l’objecte de demostrar que en la gestió dels recursos hídrics
la qualitat d’aquest recurs és tan important com la quantitat. Per això, el lema
elegit per a l’any 2010 va ser: “Aigua neta per a un món sa”.
El CEHUM va voler sumar-s’hi i organitzà una jornada de monitoratge de la
qualitat de l’aigua per a escolars, adreçada a transmetre missatges sobre la
qualitat de l’aigua, el benestar humà i la importància que exerceixen les zones
humides en el manteniment d’ambdós.
• Premis de fotografia de zones humides 2010
La Fundació Biodiversitat va posar en marxa durant l’any 2010 la segona edició dels Premis Fundació Biodiversitat, amb què pretenia reconèixer aquelles
persones i organitzacions que amb el seu treball contribuïen tant al desenvolupament sostenible del medi rural i pesquer, com al coneixement i la conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat.
• Programa de voluntariat ambiental “Mójate por los Humedales”. Campanya
de sensibilització ambiental en zones humides d’entorns rurals.

9.8.5. Programa de formació
• Programa d’educació ambiental adreçat a la població infantil i adulta de la
regió.
• Signatura del conveni de pràctiques en empresa entre la Fundació Biodiversitat i la Universitat Politècnica de València.
• Col·laboració amb el campus de Gandia de la Universitat Politècnica de Va-
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lència en la realització del curs “Técnicas de interpretación ambiental y guiaje
turístico en humedales”.
• Col·laboració amb el campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València en l’organització de les Jornades Internacionals sobre Instruments de Gestió de les Zones Humides Mediterrànies (Gandia del 27 al 29 d’octubre de 2009).
• Col·laboració amb el campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València en l’organització de les jornades per a estudiants preuniversitaris procedents de províncies de l’interior de l’Estat (Aragó i Castella-la Manxa)
(Gandia, 11 i 12 de novembre de 2009).
• Col·laboració amb el campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València en l’organització del curs “Informadores Turísticos” per a la implantació
del sistema de col·laboració i informació de l’Aula Natura de la Marjal de Gandia: Info Marjal (Gandia, del 18 al 20 de gener de 2010).
• Col·laboració amb la Fundació Biodiversitat en l’organització del taller: “Herramientas para la integración de la biodiversidad en las políticas municipales”
(Gandia, 19 d’abril de 2010).
• Col·laboracions amb el campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València en la celebració de l’Any Internacional de la Diversitat Biològica:
• Curs “Observación e identificación de aves”. Campus d’Estiu 2010.
• Curs de “Diseño e Implementación de Programas de Interpretación del
Patrimonio para el Guiaje Turísitco”. Campus d’Estiu 2010.
• Curs “Introducción al Documental de Naturaleza y Medio Ambiente”.
Campus d’Estiu 2010.
• Setmana de la Ciència del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València.
• Col·laboració amb EUROPARC-España en l’organització del seminari tècnic:
“Buenas prácticas de conservación de hábitats y especies”. (Albufera de València, del 6 al 8 d’octubre de 2010).
• Organització de les Jornades Internacionals sobre Noves Intervencions en la
Restauració Ecològica de Zones Humides, Fira Iberflora (València, 19 d’octubre de 2010).

9.8.6. Programa d’investigació
9.8.6.1. Projectes propis
• Determinació de les necessitats hídriques en zones humides Ramsar espanyoles
• Mitjançant aquest projecte es pretén donar resposta a l’obligació dels organismes de conca d’establir els cabals ecològics de totes les masses d’aigua incloses en la seua demarcació.
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• BANHUM: Banco de Datos de Actuaciones en Humedales Españoles.
• Premis CEHUM a projectes d’investigació de zones humides.

9.8.6.2. Inversions patrimonials en zones humide
• Posada en marxa del Corredor Ecològic de la Marjal de la Safor (València).
• Recuperació de la Laguna del Cañizar (Terol).

9.8.6.3 Seguiment d’espècies
• Seguiment de poblacions d’ocells als Ullals de l’Estany i de la Perla.

9.9. EDITORIAL DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
9.9.1. Introducció
L’Editorial de la Universitat té per objecte publicar continguts que, fruit de la labor
docent i investigadora del PDI, es difonen dins i fora de la comunitat universitària en forma de llibres. A través de les seues publicacions l’Editorial canalitza:
• Continguts docents amb què es dóna suport a la impartició de les assignatures que formen part dels plans d’estudi d’aquesta universitat
• Continguts d’investigació que naixen de l’activitat del PDI
• Continguts institucionals que expressen l’activitat de la mateixa Universitat
• Actes de congressos celebrats per la Universitat
• Continguts que sorgeixen a partir d’un conveni específic de coedició amb
altres entitats o editorials externes
Amb aquesta labor l’Editorial recull i canalitza la producció de continguts que es
distribueix pel camí convencional de l’edició, bé siga a través de la comercialització o bé siga a través de la difusió en obert, sempre protegits per la gestió
d’un número normalitzat, l’ISBN, que garanteix la legitimitat dels drets de propietat intel·lectual i els d’explotació de l’obra.
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9.9.2. Publicacions editades
• Apunts:
Noves edicions: 49
Reimpressions: 174
Exemplars: 20.232
• Publicacions docents:
Noves edicions: 61
Reimpressions: 48
Exemplars: 38.336
• Publicacions institucionals:
Noves edicions: 84
Reimpressions: 90
Exemplars: 112.540

9.9.3. Exemplars venuts
• Exemplars venuts a la comunitat universitària:
• A través dels punts de venda de l’Editorial: 57.099
Àgora: 49.618
Agrícoles: 1.612
Informàtica: 2.335
Alcoi: 1.881
Gandia: 1.653
• Mitjançant vals interns: 57.002
Àgora 56.850
Agrícoles: 21
Informàtica: 23
Alcoi: 27
Gandia: 81
• Exemplars enviats al canal de distribució (distribuïdores, llibreries i particulars):
604
• Exemplars enviats per divulgació: 348

9.9.4. Coedicions
Al desembre de 2009 se signen diversos contractes de coedició amb l’editorial
LIMUSA, que és una editorial mexicana amb una àmplia implantació en tot Amèrica Llatina i una llarga experiència en l’edició de textos docents universitaris. A
més és accionista principal de la xarxa de llibreries més gran de Mèxic.
Els títols seleccionats són:
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• Prácticas de Ampliación de Matemáticas para Ingeniería Aeronáutica.
ISBN: 978-84-8363-309-0
• Dibujo y diseño. ISBN: 978-84-8363-316-8
• Química Orgánica. Principales Aplicaciones Industriales. ISBN: 978-848363-359-5
• Turismo en Espacios Naturales y Rurales II. ISBN: 978-84-9705-181-1
• Obras Marítimas. ISBN: 978-84-9705-713-4
• Fundamentos del Diseño en la Ingeniería. ISBN: 978-84-8363-386-1
• Motores Alternativos. ISBN: 978-84-8363-381-6
• Túneles y Tuneladoras. Nociones generales y topografía para su guiado.
ISBN: 978-84-8363-417-2
• Tratamiento Digital de la Señal. Teoría y aplicaciones. ISBN: 978-848363-180-5
• Diseño Electrónico con Orcad. ISBN: 978-84-8363-214-7

9.9.5. Convenis amb altres institucions
El nostre programa de publicacions inclou la coordinació d’edicions realitzades
amb altres institucions externes a la UPV, amb l’objecte d’optimitzar els recursos invertits i aconseguir una difusió superior de l’obra editada.
Les obres coeditades han sigut:
• Amb la Universitat Catòlica de València: edició d’un llibre que conté l’obra i el recorregut científic de l’investigador Eduardo Primo Yúfera
• Amb l’Acadèmia Valenciana de la Música: biografia del compositor valencià Francisco Cuesta, i resultà l’obra Francisco Cuesta y su obra para piano
• Amb el CSIC, col·lecció Performartis, resultà l’obra Un libro didáctico del
S. XVIII para la enseñanza de la composición

9.9.6. Associacions
L’Editorial és membre actiu en les associacions següents:
• Xarxa Vives de Universitats. Comissió de Publicacions
• Xarxa Vives de Universitats. Consell de Redacció de la revista BUC
• UNE. Unión de Editoriales Universitarias Españolas
• AEPV. Associació d’Editors del País Valencià

9.9.7. Assistència a fires
La presència en fires és una de les activitats de promoció més importants que
fa l’Editorial ja que és un escenari adequat per a mostrar les novetats anualment. De vegades, l’Editorial disposa del seu estand i, unes altres, està representada en l’estand d’alguna de les associacions a què pertany.
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La participació en fires internacionals és una oportunitat de fer conèixer el nostre fons en uns mercats on la nostra xarxa de distribució nacional no arriba.
• 27 Edició Saló Internacional del Llibre (7 al 9 d’octubre 2009)
• Frankfurt Book Fair 09 (14 al 18 d’octubre 2009)
• 29 Feria Internacional del Libro de Santiago de Chile (30 octubre a 15 de
novembre 2009)
• 23 Feria Internacional del Libro de Guadalajara (28 de novembre al 6 de
desembre 2009)
• 36 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (22 abril al 10 de maig
2010)
• 41 Fira del Llibre de València (20 de abril al 2 de maig 2010)
• Feria del Libro de Granada (8 al 16 de maig 2010)
• 35 Book Expo America a Nova York (25 al 27 de maig 2010)
• 69 Edición Feria del Libro de Madrid (28 de maig al 13 juny 2010)

9.9.8. Presentacions de comunicacions
En el marc de la 41 Fira del Llibre de València celebrada als jardins dels Vivers
l’Editorial organitzà dos esdeveniments:
• Presentació i taula redona amb els autors del llibre Un futuro para el pasado. Un diagnóstico para la Ciutat Vella de València, el 23 d’abril de
2010.
• Presentació del llibre Manual de vinos y bebidas i tast de vins comentada
per José Luis Aleixandre Benavent i José Luis Aleixandre Tudó, autors
del llibre, el 30 d’abril de 2010.

9.9.9. Candidatures i premis
Presentació de dues obres als Premis Nacionals d’Edició Universitària convocats
anualment per l’UNE (Unió d’editorials Universitàries Espanyoles).
CANDIDATURES
Categoria: Premi a la millor monografia en les àrees de Ciències
Humanes i Socials
Candidata: “UN FUTURO PARA EL PASADO. Un diagnóstico para la
Ciutat Vella de València”
Autors: Fernando Gaja y Díaz (ed.)
Ressenya: Estudio urbanístic sobre la Ciutat Vella de València que busca
fer balanç de les actuacions portades a cap en les últimes dècades, establir un diagnòstic que identifica vincles causals per als fenòmens ob-
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servats, i finalment proposar actuacions a curt, mitjà i llarg termini. Les
opinions expressades pels distints redactors no sempre coincideixen i
enriquir amb aquesta diversitat l’estudi i reflectir la complexitat d’una
qüestió on no hi ha solucions màgiques.
Categoria: Premi a l’obra millor editada
Candidata: “PIONEROS DEL GRAFFITI EN ESPAÑA”
Autor: Gabriela Berti
Ressenya: L’obra realitza un exhaustiu recorregut pels orígens del grafit a Espanya, des del “triangle d’or” que conformen Madrid, Alacant i
Barcelona, fins a les característiques específiques del moviment en ciutats com ara València, Sevilla, Saragossa, Palma, Lleida i Girona. Considerat el primer llibre de la història del grafit a Espanya és fruit de
diversos anys d’investigació, amb més d’un centenar d’entrevistes a escriptors actius en els 80, experts en el tema, gestors culturals i altres
personatges rellevants. A més, inclou un gran material gràfic, amb vora
de 500 imatges entre les quals es poden localitzar obres de Henry Chalfant o V. Bodé.
PREMIS
XII Premis Nacionals d’Edició Universitària. Premi a l’obra millor editada
2009 per a Pioneros del graffiti en España de Gabriela Berti, editada per
l’Editorial de la Universitat Politècnica de València.
El jurat ressaltà “el disseny modern i atrevit de la publicació, molt adequat al contingut de l’obra, de temàtica innovadora i gran solidesa documental”.

9.9.10. Presència en mitjans
La nostra labor de promoció recolza en la realització d’incursions en premsa en
què tenim l’oportunitat de divulgar les nostres obres. Al llarg d’aquest període
hem tingut les notícies següents:
• Octubre 2009 – ABC – UNE
• Octubre 2009 – Babelia – UNE
• Octubre 2009 – El Cultural – UNE
• Desembre 2009 – ABC – UNE
• Desembre 2009 – El Cultural – UNE
• Desembre 2009 – Babelia – UNE
• Gener 2010 – ABC – UNE
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• Gener 2010 – Babelia – UNE
• Gener 2010 – El Cultural – UNE
• Abril 2010 – Levante Feria del Libro
• Abril 2010 – EL PAIS (Feria del Libro)
• Abril 2010 – El Cultural – UNE
• Maig 2010 – ABC – UNE
• Maig 2010 – Babelia – UNE
Revista BUC
• BUC 4 – Tardor 2009
• BUC 5 – Primavera 2010
Revista UNE Llibres / UNE Revistes
• UNE Llibres Tardor 2009
• UNE Revistes Primavera 2010
• UNE Llibres Primavera 2010
Altres
• Butlletí Ingeniería y Arte 121

9.9.11. Millora en els serveis prestats
Amb objecte de millorar la qualitat dels serveis prestats l’Editorial ha portat a
cap les millores següents:
Millores en la comunicació amb els autors i en les tasques a desenvolupar per
aquests
• Posada a disposició de la comunitat universitària dels formularis de sol·licitud de publicacions des del web de l’Editorial, per a evitar així desplaçaments innecessaris.
• Compte de correu genèric (edicion@editorial.upv.es) per a centralitzar les
qüestions relatives a l’edició i la publicació de continguts.
• Canal de comunicació a través de la intranet de la UPV que permet als
autors realitzar consultes sobre la disponibilitat de les seues publicacions.
• Elaboració i posada a disposició dels autors de plantilles i normes per a
la maquetació de publicacions docents.
Millores en la difusió del fons editorial
• Millores en el catàleg en línia de publicacions. S’ha incorporat informació sobre la disponibilitat dels títols així com la imatge de les portades.
• Compte de correu genèric per a centralitzar les qüestions relatives a comandes i relacions amb distribuïdores i llibreries.
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• Incorporació del fons editorial a la plataforma DILVE. DILVE és una plataforma tecnològica que posa a disposició de tots els membres de la cadena del llibre la possibilitat d’accedir a informació bibliogràfica i
comercial del llibre espanyol. La incorporació a la plataforma del fons
editorial permet millorar la visibilitat d’aquest a distribuïdores i llibreries.
Millores en les infraestructures
• Botiga (Àgora – campus de Vera). S’ha modificat l’horari d’obertura de
forma que hi haja servei ininterromput de les 9h a les 19.30 h
• Botiga (Àgora – campus de Vera). S’ha millorat l’accés als discapacitats
mitjançant la col·locació d’una rampa d’accés a la botiga
• Nou magatzem on es millora la col·locació i seguretat de l’estoc disponible a l’editorial
Altres millores
• Canvi en el procés d’edició de tesis doctorals utilitzant el repositori de la
Universitat amb l’objecte de reduir els terminis de prestació del servei i
fomentar l’accés en obert.

9.10. ÀREA DE PROMOCIÓ I NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
9.10.1. Promoció del valencià
En aquest apartat s’inclouen les activitats relacionades amb la promoció del valencià en tots els campus de la UPV.

9.10.1.1. Ajudes per a la promoció lingüística del curs 2009-2010
Amb l’objectiu de promoure l’ús del valencià en la docència i la investigació, l’administració i qualsevol activitat vida universitària, s’ofereixen diverses ajudes en
dues convocatòries, a l’octubre i al febrer, les quals s’adrecen a la comunitat
universitària en general (Nosaltres tʼajudem) o al PDI (Ajudes per a la docència
en valencià).
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Durant aquest curs 2009-2010, s’han concedit un total de 99 ajudes:
• Elaboració de manuals universitaris en valencià: 6.
• Impartició d’assignatures per primera vegada en valencià: 7
• Realització d’activitats de promoció: 9.
• Realització de projectes de fi de carrera i altres treballs de final d’estudis: 65.
• Realització de treballs d’investigació: 4
• Realització d’obres audiovisuals: 7.
• Elaboració de nous materials docents per a títols de grau: 1
A més, s’ha comptant amb 16 estudiants per a col·laborar en les activitats de l’Àrea de Promoció i Normalització Lingüística, a través de la Fundació Servipoli.
D’aquests, 6 han col·laborat en Promoció del valencià (inclosa la persona destinada a la RTV de la UPV).
A banda d’aquests, 8 més han treballat en els tallers que la UPV porta a les Trobades d’Escoles en Valencià.

9.10.1.2. Activitats sociolingüístiques i culturals
• Cinema en valencià (en versió original, doblades i subtitulades), del 26 de
gener al 29 de juny de 2010, amb un total de 29 pel·lícules, i 40 sessions (18
pel·lícules a València; 7 a Alcoi i 4 a Gandia (amb una projecció per a les escoles i instituts pròxims). L’assistència total ha sigut d’11.000 espectadors. El
Cinema en valencià és una iniciativa conjunta de les universitats públiques valencianes, amb la col·laboració d’altres institucions, com l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, o altres, segons els acords adoptats en cada universitat
i localitat.
• Organització, conjuntament amb altres institucions i entitats, de la XV Jornada
de Sociolingüística d’Alcoi, amb el tema “El valencià en l’era digital”, el 27 de
març al campus d’Alcoi. La Jornada va comptar amb diversos experts i representants del món acadèmic: Genís Roca (Empresa RocaSalvatella), Joan Solé
(Generalitat de Catalunya), Xavier Gómez (Universitat de Vigo), Amparo Vañó
(Universitat de València), Joana Silvestre (Universitat Politècnica de València),
Vicent Partal (Vilaweb), Juli Esteve (InfoTV), Oriol Camps (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals), Jordi Orts (Alcoi Digital), Jordi Vivancos (Generalitat de Catalunya), Gisela Muñoz i Esther Garrido (Òmnium Cultural). A més,
amb motiu dels 15 anys de la Jornada, va tenir lloc les entrevistes, moderades
per la periodista Esther Vizcarra, del Ciudad de Alcoy, a Anna Serrano (Ajuntament d’Alcoi, Rafael Castelló (Universitat de València) i Josep Lluís Domé-
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nech (Acadèmia Valenciana de la Llengua). Finalment, com complement a la
cloenda acadèmica, va tenir lloc al Centre Cultural l’actuació del cantautor alcoià Hugo Mas, presentant el seu primer disc. A la Jornada van assistir 90 persones.
• Tallers de la UPV a les Trobades d’Escoles en Valencià (organitzades la Federació Escola Valenciana) en què participa: un taller de pintura mural (només
a la Trobada de Benimaclet, als murs de l’Institut Ferrer i Guàrdia, a partir del
lema “Tu tens la clau”, amb vora 75 xiquets) i un taller sobre l’espectroscopi (en
totes les Trobades, 11), des del 27 de març al 5 de juny. En total participaren
als nostres tallers, aproximadament 6.500 xiquets; es realitzaren 6.300 espectroscopis, a més dels 1.375 tangrams (del taller de 2009), i es repartiren
3.000 targetons amb informació sobre l’espectroscopi.
• Setmana 25 d’Abril per la Llengua, del 26 al 30 d’abril en tots els campus, amb
diversos esdeveniments: concerts (Gossos, Rapsodes, Pep Gimeno Botifarra,
Oliva Trencada), presentació de l’obra guanyadora del II Premi Carles Salvador de poesia en valencià (juntament amb el recital poètic de Marina Rossell
i Àngels Gregori), teatre (Xavi Castillo), lectura col·lectiva de les Rondalles
d’Enric Valor (amb membres de la UPV i alguns actors), Companys de lletra
(audiovisual i tertúlia), contacontes (Dani Miquel), presentació de l’obra Homes
d’Isabel-Clara Simó, degustacions de menjars i begudes típiques –orxata, suc
de taronja, pastissets dolços i salats– entre vora 1.175 persones.
• Sisè Concurs Universitari de Narrativa en Valencià Sambori: 13 obres presentades a la UPV. El tercer premi es va atorgar a un alumne de la UPV: Andreu
Blai Herrero, de l’ETSA.
• II Premi Carles Salvador de poesia en valencià, continuant la línia ben començada l’any anterior, amb un èxit important, pel que fa a la difusió i el nombre d’obres presentades (32). L’acte de presentació de l’obra guanyadora (A
deslloc, de Joan Navarro), va tenir lloc el dimarts 27 d’abril, a l’Escola Tècnica
Superior d’Arquitectura durant la Setmana 25 d’Abril per la Llengua.
• Presentació de la pàgina web dedicada a Raimon (www.upv.es/raimon) i el
blog Gràcies, Raimon (http://raimon.blogs.upv.es/), amb la presència del cantant, de nou a la UPV, complementant els actes que la UPV va fer el 2009 al
voltant dels 50 anys de la cançó “Al vent”.
• Patrocini del festival Cantautors a Torrent 2010. Gràcies, Raimon, al juliol, amb
la participació d’alguns dels artistes que van col·laborar en el disc Gràcies,
Raimon (2009) editat per la UPV, amb motiu dels 50 anys de la cançó “Al vent”:
Miquel Gil, Pau Alabajos, Pep Gimeno Botifarra, Rafa Xambó i Àlvar Carpi,
Rapsodes i VerdCel.
• Celebració del 9 d’Octubre amb una mocadorada, amb mostres de dolços i
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mistela i informació cultural sobre aquesta data històrica per als valencians. A
més, amb la música d’Orxata Sound System, un nou grup en valencià, ja reconegut, i premiat en les Premis Ovidi Montllor a la Música en Valencià, i una
cercavila amb les dolçaines i tabals.
• Col·laboració en el V Festival de Cinema en Valencià Inquiet, al novembre,
amb la participació de diversos estudiants de la UPV amb obres a la Secció A
Corre-cuita, dels quals tres van ser finalistes.
• Col·laboració en l’acte d’homenatge a l’escriptor Salvador Espriu, al febrer, organitzat per la Societat Coral el Micalet amb la participació de diversos artistes i personalitats de la cultura com Miquel Gil, Vicent Torrent, Isabel-Clara
Simó, Jaume Pérez Montaner, Òscar Briz i Manel Rodríguez-Castelló.
• Col·laboració en la tercera campanya “Llegir en valencià. L’Alqueria Blanca”,
que organitza la Fundació Bromera per al Foment per a la Lectura en Valencià, durant el juny i juliol, amb obres relacionades amb la sèrie LʼAlqueria
Blanca.
• Col·laboració amb la Plataforma d’Estudiants del Campus de Gandia per a la
realització de projectes de caràcter lúdic, gràcies a ajudes concedides per
l’APNL: Fira Gastronòmica, Fira de Tradicions Valencianes, edició i impressió
del fanzine (revista sobre el campus) (desembre, gener i març), concert de
rock en valencià, taula redona “La música en valencià” amb la participació d’Al
Tall i Miquel Gironés, d’Obrint Pas (maig) i cine fòrum de pel·lícules en valencià (novembre).
• Difusió entre els membres del campus d’Alcoi de la UPV de les activitats (teatre, música...) que s’organitzen a la ciutat d’Alcoi.

9.10.1.3. Organització i participació en jornades i seminaris
• Participació en les Jornades d’Acollida dels estudiants i les Jornades de Portes Obertes als campus de Gandia i d’Alcoi.

9.10.1.4. Campanyes i activitats de promoció del valencià
• Campanya Matricula’t en valencià (Universitat en Valencià), als tres campus.
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. L’objectiu és incentivar la matrícula en valencià i oferir informació
de les activitats de l’APNL (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 (USB, carpeta, maletí per a
portàtil, paraigua...) i diversos vocabularis per titulacions. En la campanya van
participar aproximadament 1.500 alumnes.
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• Campanya “Nosaltres t’ajudem”, en dues edicions (octubre i febrer), amb la difusió, per mitjà d’un targetó informatiu (al PDI, PAS i els estudiants) i altres
mitjans (web de la UPV, web de l’APNL, correu electrònic, RTV de la UPV,
etc.) de les ajudes i els serveis que ofereix l’APNL.
• Col·laboració en el calendari de 2010 de les universitats valencianes, enguany
intitulat “Calendari d’arbres monumentals”, amb el lema “El medi i el nostre
paisatge és el nostre patrimoni: defensem-los!”, i difusió entre la comunitat universitària.
• Campanya Bon dia “El valencià, com la bicicleta: saludable, sostenible i de
futur”, amb l’objectiu de promoure l’ús del valencià. Un curs més s’ha lligat
amb l’ús de la bicicleta i la prudència i responsabilitat en el seu ús, amb l’eslògan “Vine amb bicicleta... i emporta’t els llums del Bon dia! (Perquè et vegen,
il·lumina’t: encèn els llums i posa’t el casc.)”. Per aquest motiu es van repartir
1.700 jocs de llums de bicicleta (llum de davant i pilot de darrere) 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 i se sortejaren dues bicicletes.
• Jornada Connecta’l al Valencià. “El teu ordinador en la teua llengua”, als campus de Vera (al març) i de Gandia (a l’abril) per difondre i promoure la
instal·lació de programes informàtics, plataformes i pàgines web en valencià.
En aquesta Jornada, hi hagué presentacions, mostra i instal·lació de programes, i se sortejaren dos lectors de llibres electrònics. A més, es compta amb
l’actuació de Toni de l’Hostal.
• Elaboració i difusió del tríptic Matriculaʼt en les assignatures de Valencià Tècnic, per al curs 2010-2011, per tal d’incentivar la matriculació en aquest tipus
d’assignatures de lliure elecció i optatives que imparteix el Departament de
Lingüística Aplicada.
• Campanya de suport a la docència en valencià, al novembre, amb dos eixos:
a) professorat que ha impartit almenys set anys de docència en valencià (lliurament de materials de suport i obres variades, i b) professorat que imparteix
actualment alguna assignatura, 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 d’adreces
electròniques per a accedir a recursos terminològics en línia o en PDF).
• Campanya D·V=+UPV (Docència en Valencià = + UPV), al juny, adreçada al
PDI, per promoure la docència en valencià, especialment en els títols de grau.
Amb informació de les obres terminològiques, els recursos terminològics en
línia i els manuals en valencià de la UPV –i també altres apartats adreçats al
PDI (formació, ajudes, eines per a la correcció i traducció, etc.) – i la possibi-
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litat de sol·licitar, a través de la intranet, bibliografia com a suport en la preparació de la docència en valencià.
• Campanya de suport a l’administració en valencià, mitjançant l’enviament al personal responsable dels serveis, àrees, seccions, negociats, etc., de 170 exemplars d’obres 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 l’Editorial Bromera, a més de la informació sobre programes
de correcció i traducció (Salt 3, Salt 4 en OpenOffice i Apertium) i sobre els serveis d’assessorament (consultes i correcció i traducció) que ofereix l’APNL, per
mitjà dels formularis de correcció i traducció i de consultes lingüístiques.
• Preparació de la Guia de conversa universitària multilingüe valencià-castellano-euskara-galego-english, com a eina de suport i formació dels estudiants
provinents d’Europa i altres orígens amb un coneixement d’anglès i d’altres
comunitats de l’estat espanyol, i també per als estudiants que es desplacen a
altres llocs de dins o fora de l’estat.
• Suport a la cafeteria del campus de Gandia, amb la traducció dels menús.
• Diversos enviaments externs per a activitats de promoció (d’acord amb diverses peticions de col·laboració): Olimpíada de Literatura, material a col·legis i
instituts dels tallers organitzats per l’APNL a les Trobades d’Escoles en Valencià, Olimpíada de Matemàtica, etc.

9.10.1.5. Difusió de materials a la comunitat universitària
• Revista científica Mètode, per a departaments, instituts i centres d’investigació.
• Programes de la JQCV en CD i paper, a l’APNL i als centres d’autoaprenentatge de valencià.
• Carpetes i altres materials de promoció.
• Gripau, per als estudiants d’ensenyament secundari de tots els instituts valencians.
• Materials per a esdeveniments de la UPV com ara les Proves Cangur (Departament de Matemàtica Aplicada).
• Obres literàries d’Enric Valor, per difondre l’obra de creació d’aquest escriptor.
• Obsequis per als xiquets de l’Escola Infantil de la UPV: llibres al Nadal i samarretes de la Trobada d’Escoles en Valencià de Benimaclet.

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.
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• Realització i emissió de reportatges sobre diferents esdeveniments de promoció lingüística organitzats per l’APNL.
• Difusió d’espots de vídeo i àudio de la campanya Bon dia, Cinema en valencià i Matriculaʼt en valencià.
• Difusió en un microespai dels capítols del DVD Tenim paraula. Consells i recomanacions per millorar el teu valencià, elaborat per InfoTV amb el suport
dels serveis lingüístics de les universitats valencianes, com una eina complementària i entretinguda per a aprendre valencià.
• Emissió del programa de ràdio setmanal “Què pot fer l’APNL per tu?“ (El magazín de lʼÀrea), amb notícies, entrevistes, música i agenda.
• Emissió del programa setmanal de ràdio Plèiades, produït per la Secció de
Formació Lingüística de l’APNL (vegeu-ne més informació dins de lʼapartat
de Formació).
• Assessorament lingüístic i traducció de les notícies que s’emeten a la RTV.
• Preparació dels esquetxos Bon dia! amb expressions, amb dramatitzacions
per difondre expressions en valencià, amb la col·laboració d’estudiants de servipoli i de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de València.

9.10.1.7. Activitats relacionades amb la Xarxa Vives d’Universitats (XVU)
• Participació, amb un equip representant de la UPV, en la VI Lliga de Debat
Universitari de la Xarxa Vives d’Universitats, que s’ha desenvolupat del 26 al
30 d’abril a la Universitat de Lleida, amb la participació d’equips de 10 universitats. «Si volem la pau, cal estar preparat per a la guerra?» ha estat el tema
de debat d’aquesta edició.
• 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 (fullet per les fires internacionals, vocabularis de terminologia, difusió
del curs EILC de valencià per a erasmus –que tindrà lloc al setembre al campus de Gandia–, etc.).
• Preparació del Vocabulari forestal, per mitjà d’un equip d’experts relacionats
amb la UPV, que s’editarà en format electrònic a principis del curs 2010-2011.
• Participació i difusió del Concurs Unificcions de creació literària en català per
a universitaris de la Xarxa Vives d’Universitats.
• Participació en la Trobada de Voluntariat Lingüístic de la Xarxa Vives d’Universitats, al novembre, a la comarca del Maresme, com a espai de trobada, dinàmica de grups i formació dels voluntaris lingüístics de les universitats per a
la realització, i col·laboració, d’activitats de normalització de la llengua.
• Difusió de les activitats de la XVU: publicació de la revista electrònica BUC,
amb novetats editorials universitàries, Guia de cursos dʼestiu, etc.
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9.10.1.8. Estudi de dades sociolingüístiques
• Nivell de coneixements de valencià, per mitjà de la pregunta corresponent en
la matriculació dels estudiants.
• Realització d’un estudi sobre els usos lingüístics a les universitats valencianes, per acord entre totes les universitats públiques valencianes i l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua. Una vegada realitzat l’estudi del treball de camp,
general i particular per universitats, a tots els col·lectius (PAS, PDI i estudiants),
les entrevistes, els grups triangulars de discussió i les enquestes sobre els
usos administratius, al juny es va presentar l’informe de l’equip d’investigador
a les institucions acadèmiques i als mitjans de comunicació.

9.10.2. Formació en valencià
Des d’aquest procés es continuen afrontant nous reptes en formació lingüística,
alhora que es desenvolupa la comesa principal: posar a l’abast dels membres
de la comunitat universitària tots els mitjans necessaris perquè adquirisquen o
perfeccionen l’ús de la llengua, per tal d’usar-la en les relacions acadèmiques,
administratives i interpersonals.
Aquest curs, com sempre, s’ha orientat a atendre les necessitats lingüístiques
dels diferents col·lectius de la Universitat, per mitjà de l’especialització i la flexibilització de l’oferta. S’han realitzat cursos semipresencials de llengua, cursos
d’atenció personalitzada per al PDI, cursos específics per al PAS i el PDI, i s’ha
atés, assessorat i orientat els usuaris dels centres d’autoaprenentatge.

9.10.2.1. Cursos generals
Aquest any acadèmic, s’han impartit 16 cursos de llengua general, per quadrimestres, amb la intenció que una persona puga superar dos nivells en un mateix curs. Aquests cursos s’han repartit de la manera següent: 12 a València,
2 a Alcoi i 2 a Gandia. Tal com s’ha fet els últims anys, s’ intenta combinar l’horari dels cursos; de manera que aquell nivell que en el primer quadrimestre oferim al matí, en el segon quadrimestre, el proposem 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.
Aquestes convocatòries de cursos, com sempre, comporten un nombre considerable de proves de nivell, les quals només donen dret a l’obtenció d’una plaça
en els cursos.
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La taula següent mostra l’evolució del nombre de cursos de llengua per nivell des
del curs 2002-2003.
Curs
A1
A2 ( Bàsic)
B1 (Elemental)
B2 (Intermedi )
C1 (Suficiència)
C2 (Superior)
Total

20032004
0
3
2
0
8
4
17

20042005
0
2
2
0
6
4
14

20052006
0
2
2
0
6
4
14

20062007
0
2
2
0
6
4
14

20072008
0
2
3
0
6
3
14

20082009
0
2
2
1
6
4
15

20092010
1**
2
2
3
7*
4
19

*Dos cursos s’han adreçat únicament al PDI
**El curs s’ha adreçat únicament a alumnes Erasmus

Cal destacar que aquest any s’ha introduït el nivell B2 al campus de Gandia. En
total s’han impartit tres cursos d’aquest nivell. La novetat és que enguany els
destinataris d’aquest nivell són els tres col·lectius de la UPV, mentre que l’any
passat s’adreçà únicament al personal d’administració i serveis.
Aquests cursos s’han impartit en modalitat semipresencial. Els nivells B2, C1 i
C2 s’han estructurat de la manera següent: 30 hores de classes presencials, 25
hores de treball autònom al CAV i 24 hores de treball dirigit en un entorn virtual.
En canvi, els nivells A2 i B1 han augmentat les hores presencials fins a 45 i han
disminuït les hores de treball en l’entorn virtual.
Aquest any, s’han impartit dos cursos de nivell C1 adreçats al PDI. Les sessions
han tingut una afluència més o menys continua d’uns 24 alumnes que han quedat satisfets d’aquesta nova oferta.
L’APNL, a través de la Xarxa Joan Lluís Vives i de l’Organisme Autònom Programes Educatius Europeus (OAPEE), ha rebut un ajut de la Comissió Europea
per a l’organització d’un Curs Intensiu Erasmus (EILC) de català per a estudiants
Erasmus, dins del programa Lifelong Learning Policy.
Els Cursos intensius d’idiomes Erasmus (EILC) són cursos especialitzats i
intensius de les llengües amb menys difusió i menys ensenyades dels països i
regions que participen en el programa sectorial Erasmus del Programa
d’Aprenentatge Permanent (PAP). Aquests cursos representen un important
suport de la Unió Europea per a la promoció de llengües sense estat.
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La seu d’aquest primer curs EILC ha sigut el Campus de Gandia i s’ha realitzat
del 6 al 17 de setembre de 2010. El curs ha sigut de nivell A1 i s’han oferit
continguts de llengua i cultura, de manera que els Erasmus que han vingut a
estudiar a la nostra Universitat han tingut la possibilitat d’integrar-se en la nostra
societat més enllà de l’àmbit acadèmic. L’èxit de la convocatòria ha fet que molts
dels alumnes Erasmus que el sol·licitaren s’hagueren quedat fora del curs. Hi
havia més de 70 sol·licituds i s’oferien 20 places. Els països de procedència
eren Hongria, Itàlia, Txèquia, Turquia, Suècia, Eslovènia, Polònia, Portugal,
Alemanya i Finlàndia

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 l’autoaprenentatge lliure. Les tutories
es concerten amb l’assessor i s’estableixen en funció de la disponibilitat d’horaris
del Centre i de la persona interessada.
Són cursos anuals que combinen l’aprenentatge presencial (sessions de mitja
hora setmanal de seguiment del treball individual de l’alumne) amb l’autoaprenentatge, a través del material autocorrectiu.
Nombre d’alumnes dels cursos d’atenció personalitzada en la convocatòria específica del PDI per centres
CENTRE
2006-2007
C. Investigació en Tecnologia Gràfica
EPS d’Alcoi
EPS de Gandia
ETS d’Arquitectura
ETS d’Eng. Geodèsica Cartogràfica i Topogràfica ETSE d’Agrònoms
ETS d’Eng. de Camins, Canals i Ports
ETS d’Enginyers de Telecomunicació
1
ETS d’Enginyers Industrials
1
ETSE de Disseny
1
ETS de Gestió en l’Edificació
ETSE d’Informàtica
ETS del Medi Rural i Enologia
Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses 1
ETS d’Enginyeria del Disseny
Facultat de Belles Arts
-

2007-2008

2008-2009

1
1
2
1
-

2
1
1
1
1
1
2
3

2009-2010
1
1
2
2
1
1
1
1
1
3
1
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Facultat d’Informàtica
Centres adscrits
TOTAL

2
6

1
6

4
16

1
16

El nombre de tutories es manté respecte del curs passat, la qual cosa demostra l’interés d’aquest col·lectiu de conèixer la llengua.
NOMBRE D’ALUMNES INSCRITS EN LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PDI PER NIVELL I PER CAMPUS
Vera
4
4
1
3
4
16

Bàsic
Elemental
Intermedi
Suficiència
Superior
TOTAL

Alcoi
0
0
0
0
0
0

Gandia
0
0
0
0
0
0

TOTAL
4
4
1
3
4
16

La taula següent mostra el nombre d’alumnes inscrits en els cursos de valencià
per nivells i per col·lectiu (PAS, PDI i alumnes) durant els tres últims cursos acadèmics.
NOMBRE D’ALUMNES INSCRITS PER NIVELL I PER ESTAMENT (PAS, PDI I ESTUDIANTS)
2007-2008
ALUMNES INSCRITS
A1
A2 (Bàsic)
B1 (Elemental)
B2 (Intermedi)
C1 (Suficiència)
C2 (Superior)
Total

2008-2009

2009-2010

PAS

PDI

EST

TOTAL

PAS

PDI

EST

TOTAL

8
15
0
61
29
113

3
4
0
19
10
36

34
46
0
204
71
355

45
65
0
284
110
504

14
14
38
63
25
154

3
5
0
16
10
34

57
46
0
329
150
582

74
65
38
408
185
770

PAS

PDI*

EST TOTAL
20
8
9
59
76
19
11
38
68
32
5
74 111
39 39** 160 238
17
5
107 129
115 69 458 642

* 16 han optat per la modalitat de tutories per al PDI.
** 29 han assistit als curs específic del PDI.

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 09-10
60 167 328 406 474 522 480 633 441 470 592 563 671 651 588 794 504 770 642
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9.10.2.3. 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 s’ha impartit un taller d’expressió oral bàsica.

9.10.2.4. Tallers per al PDI
Per tal de continuar donant resposta a noves demandes de formació del PDI,
s’ha impartit el curs anomenat Eines de traducció i assessorament lingüístic per
a textos científicotècnics.

9.10.2.5. Centre d’Autoaprenentatge de Valencià (CAV)
El Centre d’Autoaprenentatge es constitueix com una alternativa més, dins l’ampli ventall de possibilitats de què disposen els membres de la UPV interessats
a aprendre i/o perfeccionar l’ús de la llengua. És un espai en què l’usuari troba
una sèrie de recursos i de materials, ordenats i classificats, i un assessor que els
orienta i aconsella. Els centres d’autoaprenentatge són útils tant per a les persones que els utilitzen com a únic sistema d’aprenentatge com per a les que assisteixen a classes de llengua. Són l’oferta ideal per a aquelles persones que
volen aprendre valencià i no poden assistir a una classe presencial, per raons
d’horari o perquè volen aprendre al seu ritme. També s’utilitzen com a biblioteques o mediateques. Aquest servei té una valoració molt positiva per part de la
comunitat universitària, ja que intenta adquirir les obres més recents en valencià. Els usuaris disposen, a més, d’un horari fix d’assessorament lingüístic personalitzat per part dels tècnics. Pel que fa a l’horari d’assessorament a usuaris
del CAV, hem introduït una aplicació per demanar cita prèvia , que es posarà en
marxa al setembre.
NOMBRE D’USUARIS QUE S’HAN FET EL CARNET DEL CENTRE D’AUTOAPRENENTATGE
CURS
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004- 2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
TOTAL

VALÈNCIA
86
303
371
324
320
318
229
343
363
2657

ALCOI
81
84
97
90
31
27
46
38
65
559

GANDIA
95
50
49
48
65
60
367

TOTAL
167
387
468
509
401
394
323
446
488
3583
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NOMBRE DE NOUS USUARIS REGISTRATS PER ESTAMENT DURANT EL CURS 2009-2010
CAV
VERA
ALCOI
GANDIA
TOTAL

E
229
62
53
343

PAS
58
2
6
66

PDI
15
1
0
16

ALTRES
36
0
1
37

DESCONEGUT TOTAL
25
363
0
65
0
60
25
488

NOMBRE D’ASSISTÈNCIES ALS CENTRES I HORES DE TREBALL
2009/2010
València
Gandia
Alcoi
Total

Assistències
4872
350
405
5627

Hores de treball
10391
493
980
14619

Durant els mesos de març, abril, maig, novembre i desembre s’observa un increment notable d’assistència als centres. Aquests mesos coincideixen amb la
preparació de les proves de l’APNL i de la Junta Qualificadora de Coneixements
de Valencià.
Relació de treballs presentats i corregits durant el curs 2009-2010 al CAV
del 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
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de les correccions i, sobretot, per a demanar materials de suport amb la intenció de millorar la redacció dels textos.
Curs
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010

Oral Elemental Intermedi Mitjà
29
125
47
99
80
512
769
232
31
137
120
45
106
75
7
115
162
153
251
251
48

Superior
26
43
360
340
374
18
39

Administratiu

10

Total
180
189
1721
740
655
377
742

Grups de conversa
Dins de les activitats proposades pel Pla de Formació Lingüística de l’Àrea de
Promoció i Normalització Lingüística, els grups de conversa s’han consolidat
com l’espai lingüístic destinat a la millora i l’aprofundiment de l’expressió oral
per als membres de la comunitat universitària. Durant aquest any acadèmic i tenint en compte la demanda dels usuaris, s’ha augmentat el nombre de grups de
conversa, el nombre de professorat i s’ha ampliat l’horari per tal de cobrir les
necessitats lingüístiques d’aquests. Pel que fa al material docent, s’han creat
nous materials per als grups d’iniciació. D’altra banda, per tercer any consecutiu, s’han proposat materials destinats a treballar l’expressió oral, basats en el
programa de ràdio Plèiades. Ambdós tipus de materials han tingut molt bona
acollida entre els assistents als grups de conversa. Per acabar, l’equip docent
considera que: “els grups de conversa són una experiència enriquidora i positiva per als membres de la UPV i per a les persones que els imparteixen”.

NOMBRE DE MATRÍCULES DELS GRUPS DE CONVERSA
CURS
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010

VALÈNCIA
90
67
73
80
89
94
124
186

ALCOI
13
-

GANDIA
9
9
9
7
6
0

TOTAL
103
67
82
89
98
101
130
186
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PRÉSTEC DOMICILIARI DE MATERIAL DEL CAV
2008/2009
CAV
Llibres CD
VERA
333
52
GANDIA 60
3
ALCOI
32
2
Total
425
57

2009/2010

DVD VHS REVISTES Llibres CD DVD VHS REVISTES
214
17
62
364
57 228
1
64
10
0
5
53
11
7
0
1
12
0
0
54
4
19
0
0
236
17
67
471
72 254
1
65

Pel que fa al préstec de materials del CAV, podem afirmar que és un sistema
consolidat, ja que s’observa un progressiu augment dels materials prestats.
Consultes informatives i lingüístiques
La majoria de les consultes que s’atenen al Centre d’Autoaprenentatge es realitzen personalment o a través del telèfon. També ha augmentat de manera
considerable el nombre de consultes fetes per correu electrònic. El centre disposa d’horari de dilluns a divendres, de 10 a 20.00 hores.
Les consultes de tipus informatiu es refereixen a:
• Informació i divulgació dels diferents materials que hi ha per a aprendre valencià.
• Informació sobre les homologacions dels diferents certificats.
• Informació sobre les proves de la JQCV i de l’APNL
• Informació sobre l’obtenció de certificats de capacitació lingüística
Referent a les consultes lingüístiques, s’atenen, entre altres, des de qüestions
de lèxic i de fraseologia fins a dubtes ortogràfics, morfològics i sintàctics, passant per aspectes estilístics, de convencions i de redacció de documents.
NOMBRE DE CONSULTES LINGÜÍSTIQUES I INFORMATIVES ATESES AL CAV DEL CAMPUS DE VERA

09-10

Telèfon

Mesos
Lingüístiques
Setembre
0
Octubre
1
Novembre
3
Desembre
1
Gener
3
Febrer
4
Març
0
Abril
0
Maig
0

Informatives
182
110
58
91
217
154
49
92
109

En persona
Lingüístiques
19
77
49
30
20
44
87
97
65

Correu electrònic

Informatives Lingüístiques
357
0
260
1
123
2
160
3
209
6
254
0
167
0
288
2
269
2

Informatives
16
49
61
91
69
96
61
40
41
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juny
juliol
TOTAL

0
0
12

117
38
1217

0
0
488

307
38
2432

1
0
17

40
48
612

9.10.2.6 Sessions puntuals al mes de juliol
S’han fet dues convocatòries de proves d’acreditació (gener de 2010 i juny de
2010). La superació d’aquestes proves permet obtenir un certificat de llengua, que es pot aportar com a mèrit en les contractacions, les oposicions i
els concursos de trasllat dins de la UPV. Les universitats valencianes han
signat un conveni d’homologació 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 l’accés a la funció
pública en aquestes administracions, fet que ha facilitat que molts llicenciats
i diplomats valencians puguen trobar un primer treball en aquestes comunitats autònomes en acabar els estudis.
Nombre de persones presentades a les proves d’acreditació i resultats
que s’han obtingut
Com que la Generalitat valenciana no reconeix els certificats de les universitats,
algunes persones assistents als cursos aprofiten la formació de l’APNL per presentar-se únicament als exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements
de València.
A continuació es mostra el nombre de persones, provinents del sistema lliure o
del reglat, que s’han presentat a les proves d’acreditació, organitzades per
l’APNL.
PRIMER QUADRIMESTRE

Bàsic (A2)
Elemental (B1)
Intermedi (B2)
Suficiència (C1)
Superior (C2)
TOTAL

PRESENTATS APTES
9
9
13
10
13
13
112
69
29
14
176
115

%
100
76,92
100
61,61
48,28
65,34

NO APTES
0
3
0
43
15
61

%
0
23,08
0
38,39
51,72
34,66
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Nombre de persones aptes segons el tipus d’aprenentatge triat

CURS PDI
TUTORIES
CURS
CAV
C. EQUIVALENT
VALENCIÀ TÈCNIC
TOTAL

PRESENTATS APTES
10
6
2
1
90
52
18
15
49
35
7
6
176
115

%
60
50
57,77
83,33
71,42
85,71
65,34

NO APTES
4
1
38
3
14
1
61

%
40
50
42,22
16,66
28,57
14,28
34,65

%
100
75
96,42
49,43
38,46
56,73

NO APTES
0
4
1
45
40
90

%

SEGON QUADRIMESTRE

Bàsic (A2)
Elemental (B1)
Intermedi (B2)
Suficiència (C1)
Superior (C2)
TOTAL

PRESENTATS APTES
10
10
16
12
28
27
89
44
65
25
208
118

25
3,57
50,56
61,53
43,26

Nombre de persones aptes segons el tipus d’aprenentatge triat

CURS PDI
TUTORIES
CURS
CAV
C. EQUIVALENT
VALENCIÀ TÈCNIC
TOTAL

PRESENTATS APTES
8
5
5
4
101
61
32
13
59
33
3
2
208
118

%
0,00
80,00
60,40
40,63
54,24
66,67
56,25

NO APTES
3
1
41
19
25
1
90

%
0,00
20,00
40,59
59,38
42,37
33,33
43,27

PRESENTATS APTES
19
19
29
22
41
40
201
113
94
39
384
233

%
100
75,86
97,56
56,21
41,48
60,67

NO APTES
0
7
1
88
55
151

%
0
24,13
2,43
43,78
58,51
39,32

TOTAL CURS

Bàsic (A2)
Elemental (B1)
Intermedi (B2)
Suficiència (C1)
Superior (C2)
TOTAL
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Nombre de persones aptes segons el tipus d’aprenentatge triat

CURS PDI
TUTORIES
CURS
CAV
C. EQUIVALENT
VALENCIÀ TÈCNIC
TOTAL

PRESENTATS APTES
18
11
7
5
191
113
50
28
108
68
10
8
384
233

%
61,11
71,42
59,16
56
62,96
80
60,68

NO APTES
7
2
78
22
40
2
151

%
38,88
28,57
40,83
44
37,03
20
39,32

Com es pot veure en la taula, els resultats de les diferents opcions d’aprenentatge de llengua (tutories, cursos i autoaprenentatge) són similars. Per tant,
podem afirmar que les tres continuen sent igual de valides per a obtenir bons resultats. En la taula que apareix a continuació es comparen les xifres totals del
curs acadèmic 2009-2010 amb els resultats dels cursos anteriors.
2007-2008
CURS
P
A2 (Bàsic)
15
B1 (Elemental)
29
B2 (Intermedi)
C1 (Suficiència) 121
C2 (Superior)
49
Total
214

A
15
21
51
28
115

2008-2009

%
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

A
22
19
16
95
38
190

%
88
73
94
53
60
61

2009-2010
NA
3
7
1
85
25
121

%
12
27
6
47
40
39

P
19
29
41
201
94
384

A
19
22
40
113
39
233

%
NA
%
100
0
0
75,86 7 24,14
97,56 1
2,44
56,22 88 43,78
41,49 55 58,51
60,68 151 39,32

P:presentats. A: aptes. NA: no aptes

Evolució del percentatge de persones que han obtingut la qualiﬁcació d'apte
100
90
80
70
A2 (Bàsic)
B1 (Elemental)
B2 (Intermedi)
C1 (Suﬁciència)
C2 (Superior)
Total

60
50
40
30
20
10
0
2007/2008

2008/2009

2009/2010
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Si ens fixem en el gràfic anterior, podem comprovar que tant el nombre de persones presentades com el percentatge d’aprovats continua augmentat any rere
any.

9.10.2.7. Expedició de certificats d’assistència i de certificats d’aprofitament
S’han expedit 224 certificats d’assistència i 233 certificats d’aprofitament.
Aquest curs, per primera vegada, les proves d’acreditació s’han plantejat com un
servei diferent dels cursos, ja que també s’hi presenten persones que provenen
del sistema lliure o perquè tenen el certificat equivalent d’altres institucions.

9.10.2.8. Elaboració de materials per a l’aprenentatge de llengua
Cada curs s’elabora material didàctic nou per als cursos semipresencials i per
a l’autoaprenentatge, a fi d’oferir el màxim de recursos a aquelles persones que
vulguen aprendre llengua. Enguany hem elaborat material específic per a les
tutories del PDI i també fitxes d’exercicis autocorrectius del nivell B2, tant en
format físic com electrònic. Al mateix temps, s’han adaptat els materials per fornir aula virtual del PoliformaT.

Imatge: Equip del programa de ràdio Plèiades. Intervenció de Carles Simó

Fa quatre anys vam posar en marxa el programa radiofònic Plèiades, una activitat oral sobre temes diversos, amb l’objectiu que l’audiència de la UPV Ràdio
millorara la seua competència lingüística i ampliara els seus coneixements sobre
la realitat actual.
Aquest projecte és una proposta diferent i, a més més, respon als reptes d’innovació de la UPV. Des del seu inici, s’han emés 95 programes en directe, una
selecció dels quals es pot trobar en el web de l’APNL, Ràdio i televisió en valencià.
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Aquesta iniciativa continua tenint una valoració molt positiva per part de la comunitat universitària i de l’audiència de la ràdio de la UPV.
A banda de l’elaboració setmanal del programa radiofònic, del qual s’aprofiten
els continguts com a material per als grups de conversa, es continua treballant
en els continguts de les sessions multimèdia sobre aspectes puntuals de la llengua a fi de difondre’ls a través de la plataforma de suport a la docència PoliformaT.
Contínuament s’actualitzen els continguts del web de l’APNL, referents al Pla de
Formació i a les activitats que aquest inclou, que vam posar en funcionament
ara fa nou anys, amb la finalitat de mostrar d’una manera més fàcil, ràpida i accessible tota la informació dels serveis i dels recursos que s’hi ofereixen. En
aquest web (http://www.upv/apnl), Aprèn valencià es troba informació sobre el
Pla de Formació Lingüística de manera detallada i estructurada –amb les últimes
novetats– i gran part del material del CAV en format electrònic (fitxes d’activitats
autocorrectives, programes didàctics, dictats, enllaços d’interés…).

9.10.2.9. Jornades i ponències
Assistència a congressos i cursos
Els tècnics que treballen al procés de Formació han assistit a algunes activitats
formatives com ara les següents:
Cursos de la Diputació de València. València, 16, 22, 23 i 24 d’octubre.
Cursos d’Estiu de la Generalitat Valenciana. València, del 5 al 9 de juliol.
Congrés “Interdisciplinarietat, llengües i TIC: Investigació i ensenyament”. Universitat de València, 11, 12 i 13 de març.
Curs “Uso Técnico y Metodológico de la pizarra digital Interactiva (4ª Ed.)” En
línia, del 16 de febrer al 19 de març del 2010, organitzat per la FUNDACIÓN
GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ
Curs “Màrqueting en l’administració i els serveis públics” maig/juny 2010, organitzat per la UFASU de la UPV.

9.10.2.10. Col·laboracions
Durant aquest curs s’ha continuat la col·laboració amb la resta d’universitats valencianes, les universitats dels territoris de llengua compartida i les administracions autonòmiques de Catalunya i de les Illes Balears. 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.
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9.10.2.11. Altres activitats
• Elaboració de material informatiu sobre el Pla de formació lingüística i els centres d’autoaprenentatge de valencià.
• Adquisició de llibres i pel·lícules per al servei de préstec del CAV.
• Gestió administrativa del CAV: control d’assistència dels usuaris del CAV i dels
alumnes dels cursos, expedició de certificats provisionals d’assistència i d’aprofitament, expedició de carnet dels usuaris, control d’eixides i entrades de
material etc.
Aquesta oferta àmplia i variada, composta per un gran nombre d’activitats: cursos generals de llengua, tutories per al PDI, cursos específics per al PAS i el PDI,
programes de ràdio, autoformació multimèdia i els centres d’autoaprenentatge
amb tots els serveis que inclouen, juntament amb un ampli horari, facilita que els
membres de la UPV tinguen cobertes gran part de les seues necessitats lingüístiques.

9.10.3. Assessorament Lingüístic
Objectius
El repte fonamental a què s’enfronta la Universitat a l’hora de fer un ús correcte
i adequat de la llengua és el de combinar el màxim rigor lingüístic i formal (plenament exigible en un àmbit universitari) amb la màxima eficàcia comunicativa
dels textos, segons els usos i els contextos a què vagen destinats. Així, la finalitat principal del procés d’Assessorament és proporcionar als membres de la
comunitat universitària de la UPV un assessorament i unes eines que els faciliten usar un valencià que estiga a l’alçada del que s’espera d’una universitat com
la nostra, que es proposa estar sempre a l’avantguarda del coneixement i de la
transmissió d’aquest.

9.10.3.1. Correcció
L’APNL corregeix anualment gran quantitat de documents, que ens arriben traduïts al valencià o produïts directament en valencià de part de les dependències que els generen i que només necessiten revisió.
En els últims anys s’ha constatat un augment en la relació entre traducció i correcció favorable a aquesta última; increment degut en part a l’extensió de l’ús de
programes de traducció automàtica, sobretot el 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
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d’actuar així són: una major rapidesa en el pas dels textos per l’APNL, un assessorament lingüístic directe i personalitzat, i la consecució d’una major autonomia de treball en les dues llengües oficials per part del personal de la UPV.
Quan parlem de correcció, es tracta bàsicament de la documentació següent:
cartes i comunicats; invitacions; textos personals (pròlegs, introduccions, presentacions); textos d’exposicions i altres actes públics; resolucions diverses;
actes; sol·licituds; certificats i diplomes; aplicacions informàtiques; catàlegs, butlletins i publicacions; articles i notícies; tríptics i díptics informatius; memòries; rètols; textos de webs; llibres; apunts; pràctiques; tesis; tesines, i projectes finals
de carrera.

9.10.3.2. Traducció
L’APNL tradueix anualment al valencià un nombre elevat de documents de caràcter administratiu, informatiu o acadèmic, com es pot deduir de l’anàlisi de les
taules.
Es tracta bàsicament de la documentació següent: cartes i comunicats; invitacions; textos personals (pròlegs, introduccions, presentacions); textos d’exposicions i actes diversos; convocatòries, nomenaments de tribunals, perfils
professionals i resolucions diverses; actes; sol·licituds; certificats; diligències;
estatuts; aplicacions informàtiques; butlletins, revistes, catàlegs i publicacions;
tríptics i díptics informatius; programes; projectes; guies; manuals; memòries;
cursos de formació; dades estadístiques; cartells i rètols; webs; llibres; apunts;
pràctiques; i resums de tesis.
PROCEDÈNCIA DELS DOCUMENTS DE CARÀCTER ADMINISTRATIU O INFORMATIU (JULIOL 2009- JUNY 2010)
SERVEIS

CORRECCIÓ TRADUCCIÓ
pàgines
pàgines
Altres
8
51
Àrea de Biblioteca i Documentació Científica
149
Àrea de Comunicació (Ràdio i Televisió)
15
1
Àrea de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE)
3
111
Àrea de Medi Ambient, Planif. Urb. i Ord. dels Campus
6
Àrea de Promoció i Normalització Lingüística (APNL)
121
Àrea de Protocol
8
Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicacions (ASIC)
12
116
Àrea d’Editorial UPV
9
27
Àrea del Centre de Llengües
2
Àrea del Cooperació al Desenvolupament
149
Àrea d’Informació
1439
71
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Casa de l’Alumne
5
Centre de Formació Permanent (CFP)
3
Centre de Suport a la Innov., la Inv. i la Transf. de Tecn. (CTT) 21
Escola d’Estiu
Oficina de Programes Internacionals d’Intercanvi
Oficina de Senyalística
4
Servei d’Advocacia
Servei d’Alumnat
76
Servei d’Avaluació, Planificació i Qualitat
2
Servei de Recursos Humans
4
Servei d’Esports
Servei Integrat d’Ocupació (SIO)
2
Unitat de Formació per a l’Adm. i els Serv. Univ. (UFASU)
22
Altres
Subtotal
1.748
ÒRGANS DE GOVERN
Direcció Delegada d’Ocupació
Gerència
Rectorat
Vicerectorats
Subtotal
ESCOLES
Escola Tècnica Superior de Gandia (ETSG)
Escola Tècnica Sup. d’Eng. de Telecomunicacions (ETSET)
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura (ETSA)
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica (ETSINF)
Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials (ETSEI)
Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses (FADE)
Facultat de Belles Arts (FBA)
Departaments
Instituts
Subtotal
TOTAL

45
80
125

201
122
28
6
5
21
0
383
2.256

21
11
4
7
55
106
45
101
55
162
93
302
1.651

13
231
16
316
576

106
6
32
2
4
1
170
17
338
2.565

PROCEDÈNCIA DELS DOCUMENTS DE CARÀCTER CIENTIFICOTÈCNIC (JULIOL 2009 - JUNY 2010)
CORRECCIÓ TRADUCCIÓ
pàgines
pàgines
Àrea de Biblioteca i Documentació Científica
19
Àrea de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE)
39
Àrea de Promoció i Normalització Lingüística (APNL)
16
2
Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicacions (ASIC)
29
Àrea d’Informació
26
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Centre de Suport a la Innovació, la Invest.
i la Transf. de Tecn. (CTT)
Defensor Universitari
Dep. d’Enginyeria Mecànica i de Materials
Dep. d’Informàtica de Sistemes i Computació
Dep. d’Organització d’Empreses
Dep. de Biotecnologia
Dep. de Ciència Animal
Dep. de Comunicacions
Dep. de Dibuix
Dep. de Física Aplicada
Dep. de Matemàtica Aplicada
Dep. de Projectes d’Enginyeria
Dep. de Química
Dep. de Sistemes Informàtics i Computació
Dep. de Tecnologia d’Aliments
Dep. d’Economia i Ciències Socials
Dep. d’Ecosistemes Agroforestals
Dep. d’Enginyeria del Terreny
Dep. d’Enginyeria Electrònica
Dep. d’Enginyeria Gràfica
Dep. d’Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient
Escola Tècnica Superior de Gestió en l’Edificació (ETSGE)
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny (ETSED)
Escola Tècnica Superior d’Enginyers
de C., Canals i Ports (ETSECCP)
Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials (ETSEI)
Escola Tècnica Superior d’Enginyers Agrònoms (ETSEA)
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura (ETSA)
Facultat de Belles Arts (FBA)
Escola Tècnica Superior de Gandia (ETSG)
Inst. Interuniv. d’Inv. en Bioenginyeria
i Tecn. Orientada a l’Ésser Humà
Inst. Universitari de Conservació i Millora
de l’Agrodiversitat Valenciana
Inst. Universitari de Telecomunicacions
i Aplicacions Multimèdia
Institut Agroforestal Mediterrani
Oficina de Senyalística
Servei de Recursos Humans
Unitat de Formació per a l’Administració
i els Serveis Universitaris (UFASU)
Vicerectorat de Cultura, Comunicació i Imatge Institucional
Altres
Total

34
247
146
57
219
86
389
53
100
200
1
4
55

12
157
28
187
188
3
123
43
139
573

6
4

200
4
4
3
6
31
4
202
2
83
11
263

2
2
2
21
2
365
16
150
2
2

46
76
8
20

1
77

3
104
17
3.360

3
188
24
1.769
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9.10.3.3. Assessorament
Assessorament lingüístic (dubtes lèxics i gramaticals), terminològic, d’estil (adequació estilística i formal dels textos de caràcter administratiu o docent), de
llenguatge juridicoadministratiu i de disseny i estructura de tota classe de documents administratius. També bibliogràfic (diccionaris específics, manuals de
l’especialitat concreta, etc.) i informàtic (traductors, verificadors, correctors ortogràfics, etc.).
Les consultes, per tant, responen a tipologies variades, però moltes es refereixen al lèxic i, més en concret, al lèxic específic dels diferents camps tècnics i
científics. És important destacar que, en resoldre les qüestions que es plantegen, s’intenta, a més, proporcionar a cada usuari aquells instruments lingüístics
i terminològics (siga en paper, en format electrònic o en línia) que l’ajuden a
orientar-se en el futur, per tal de facilitar-li una major autonomia en l’ús de la
llengua.
Dins del període de temps que comprèn aquesta memòria, tenim registrades un
total de 72 consultes lingüístiques resoltes.

9.10.3.4. Manuals docents en valencià
La taula següent recull el total de manuals docents corregits que es van acollir
a les ajudes per a l’elaboració de manuals universitaris en valencià, i que es publicaran en breu en la col·lecció “Monografies de la Universitat Politècnica de
València sobre ciència, tecnologia i art”.
Departament
Departament de Comunicacions
Departament de Conservació i
Restauració de Béns Culturals
Departament de Producció Vegetal
Departament de Producció Vegetal
Departament d’Enginyeria del Terreny
Departament d’Enginyeria Rural
i Agroalimentària
Total

Títol
Problemes resolts de transmissió digital
La conservació i restauració de
materials petris
Tutorials de suport a la docència:
gènesi
Curs dʼedafologia i climatologia
Fonamentacions en geologia aplicada i
enginyeria geològica
Recuperació de zones degradades
6

9.10.4. Innovació
Des del procés d’Innovació es pretén facilitar el trànsit de l’Àrea de Promoció i
Normalització Lingüística (APNL) cap al paradigma 2.0., intensificar l’ús de les
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noves tecnologies en les tasques i els projectes de l’APNL, investigar les possibilitats que ofereixen les TIC i l’aplicació d’aquestes al treball del servei i detectar elements de millora en els processos de l’APNL.
En aquest sentit, a grans trets es duen a terme les activitats següents:

9.10.4.1. Canvi i manteniment de la pàgina web de l’APNL
Els canvis en la pàgina web de l’APNL han consisteixen bàsicament en la reestructuració dels menús i dels continguts de la web i en una actualització permanent d’aquests, amb els objectius principals següents:
• Optimització dels serveis que ofereix l’APNL a través de la web.
• Increment del nombre de serveis.
• Increment dels usuaris d’aquests serveis i fidelització dels usuaris actuals.
Amb aquesta finalitat, el personal responsable d’Innovació ha fet cursos de formació en microwebs i en editors de continguts web.

9.10.4.2. Gestió de l’aplicació de l’eina de traducció automàtica en el gestor de microwebs
• Des del procés d’Innovació es gestiona, juntament amb l’ASIC, l’ús d’un
traductor automàtic en el gestor de microwebs de la UPV.
• L’objectiu bàsic d’aquest projecte és la facilitació de la publicació de les
webs en castellà i en valencià, amb la previsió d’incloure-hi l’anglès.
• Per això, des de l’APNL s’ha facilitat la signatura d’un contracte entre la
UPV i l’empresa de traducció automàtica Prompsit que té l’objectiu de facilitar la instal·lació i la integració del sistema de traducció automàtica Apertium i els parells de llengües anglès-català (amb preferències per les
formes valencianes) i anglès-castellà en el gestor de continguts de la UPV.
• En una fase posterior d’aquest projecte, s’han fet i s’han previst tallers de
formació sobre l’aplicació, fer-ne difusió a través de la web (Polimèdia,
programes d’aprenentatge...), supervisar el manual de publicació de microwebs de l’ASIC i elaborar un protocol per a la traducció de les microwebs de la UPV.

9.10.4.3. Gestió de l’aplicació de l’eina de traducció automàtica en el gestor de microwebs
Des del procés d’Innovació de l’APNL s’ha organitzat una jornada sobre traducció automàtica en el marc del XXVI Congrés de Lingüística i Filologies Romàniques (del 6 a l’11 de setembre de 2010).
En la jornada han participat les institucions, empreses i associacions següents:
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• L’APNL, com a organitzadora de l’actitivat.
• El Comitè organitzador del Congrés (Societat de Lingüística Romànica i
Universitat de València)
• El Centre de Transferència de Tecnologia (CTT) de la Universitat Politècnica de València, en què es feren les gestions oportunes per tal que s’atorgara una ajuda econòmica dins del Programa de Suport a la
Investigació i el Desenvolupament 2010, del Vicerectorat d’Investigació de
la UPV.
• El Centre de Formació Permanent, el qual ha gestionat la inscripció i la
certificació de la jornada, juntament amb l’APNL.
• Ponents experts en l’àmbit de la indústria de la traducció de diverses universitats i empreses: Mikel Forcada Zubizarreta (Universitat d’Alacant),
José B. Mariño Acebal (Universitat Politècnica de Catalunya), Jorge Civera Saiz (Universitat Politècnica de València), Delia Ionela Prodan (Universitat d’Alacant), Cristina España i Bonet (Universitat Politècnica de
Catalunya), Gema Ramírez Sánchez (empresa Prompsit Language Engineering), Juan A. Alonso Martín (empresa Lucy Software Iberica), Àngel
Parra Plata (empresa editora d’El Periódico de Catalunya), Pamela Y.
Núñez Albuja (empresa STAR Serveis Lingüístics).
• Empreses de traducció col·laboradores: Prompsit , STAR Serveis Lingüístics i Lucy Software Iberica.
• Impremtes que feren la cartellística i el material per a la jornada (carpetes
i tríptics).
• Xarxa de Traductors i Intèrprets de la Comunitat Valenciana, que col·laborà en la difusió de l’activitat.
• Associació d’Empreses de Traducció (ACT), que col·laborà en la difusió
de l’activitat.
Per a la difusió de l’esdeveniment, s’ha creat una pàgina web de la jornada
(www.upv.es/jortrad) i un grup en Facebook.

9.10.4.4. Aula virtual
• Creació i estructuració d’un espai en PoliformaT destinat a Aula Virtual d’aprenentatge del valencià.
• Reunions amb tècnics de l’ASIC per coordinar-nos i estudiar les possibilitats d’adaptació de l’Aula Virtual a les necessitats específiques de l’APNL.
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9.10.4.5. Equipament d’una aula per als cursos de l’APNL
• La direcció de l’APNL ha impulsat el projecte de disposar d’una aula pròpia per a fer classes i equipar-la.
• El personal d’Innovació de l’APNL s’ha format en l’ús de la pissarra digital
interactiva, amb l’objectiu d’equipar aquesta aula amb pissarra digital i altres eines relacionades amb l’ús de les TIC en l’ensenyament.

9.10.4.6. Sessions de formació en l’ús de noves tecnologies per als companys de l’APNL:
21 desembre 2009, 7 gener 2010, 1 juliol 2010
• PoliformaT: amb l’objectiu d’aconseguir la incorporació de PoliformaT al
treball quotidià de l’APNL, tot convertint-la en una eina eficaç per a la planificació, la comunicació i el treball de l’Àrea, es van organitzar diverses
sessions de presentació de la plataforma i de les aplicacions i utilitats que
aquesta pot tenir, tant per a l’organització del treball del personal de l’APNL
i de les diverses seccions de l’Àrea, com per als cursos de llengua oferits
per l’APNL. També es van fer sessions monogràfiques sobre eines com
exàmens o WebDaV.
• Pissarra digital: el personal d’Innovació va realitzar un curs en línia sobre
aquest programari, i posteriorment va preparar una sessió de presentació
i demostració d’aquest per tal de comunicar als companys les possibilitats
que ofereix.
• Classroom presenter: organització de sengles sessions de presentació i
pràctica amb aquest programari, realitzades per José Benlloch (professor
de l’ETS d’Enginyeria Informàtica de la UPV). Posteriorment, ús d’aquest
programari en algunes classes presencials del curs de llengua de nivell
C1 per a PDI, organitzat per l’APNL, durant el 2n Q del curs 2009-2010.
• Eines d’enregistrament de veu (Audacity, Callgraph): presentació, utilitats,
aplicacions al treball quotidià de l’APNL.
• Conferències en línia (Skype), multiconfències (ooVoo), captures d’imatges i enregistrament de vídeos en l’ordinador (Jing).

10

ALTRES ACTIVITATS
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10.1. FUNDACIÓ CEDAT
Les accions programades per la direcció de la Fundació CEDAT i aprovades en
la Junta de Patronat es desenvolupen sota la coordinació dels distints departaments fundacionals, si bé, atès el caràcter transversal de les propostes, i d’acord
amb el nostre organigrama, moltes d’aquestes són participades per tècnics de
diferents departaments.

10.1.1. Servei d’Assessorament i Atenció
· Elaboració del cens anual i anàlisi de les necessitats dels estudiants amb discapacitat matriculats a la UPV en el curs 2009-2010. Per a valorar les accions
empreses i desenvolupar noves línies, si això calia, hem començat a generar
estudis des de la perspectiva de sexe.

DISTRIBUCIÓ SEGONS SEXE
SEXE
Dones
Homes
TOTAL

Nre. ALUMNES
93
206
299

DISTRIBUCIÓ PER ESCOLES
ESCOLA
EPS d’Alcoi
EPS de Gandia
Facultat de Belles Arts
ETS d’Arquitectura
ETS d’Enginyers Industrials
ETSE Topògrafs
ETSE de Camins, Canals i Ports
ETSE de Telecomunicacions
ETS d’Enginyeria de l’Edificació
ETS d’Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural
ETS d’Enginyeria del Disseny
ETS d’Enginyeria Informàtica
Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses
Postgrau
TOTAL
* Hi ha una alumna matriculada en dues titulacions diferents

NRE. ALUMNAT MATRICULAT
CURS 2010/11
17
10
54
42*
12
4
14
8
13
13
42*
28
17
26
300*
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· Suport en la gestió de la matrícula del curs a l’alumnat amb discapacitat, que
així ho sol·liciten, en les distintes escoles.

· Coordinació del servei d’acompanyament a l’alumne, 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 calguen, 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 d’Assumptes Socials
i Responsabilitat Social Corporativa, del préstec d’ajudes tècniques convocat
per al curs acadèmic 2009-2010.

AJUDA SOL·LICITADA
Ordinador portàtil
Auxiliar
Ocutech
Intèrpret de llengua de signes
Gravadora d’àudio
Cadira d’oficina*
Cadira de rodes elèctrica

MODALITAT
Renovació
Renovació
Renovació
Renovació
Renovació
Nova petició
Nova petició

RESOLUCIÓ
Positiva
Positiva
Positiva
Positiva
Positiva
Negativa
Negativa

(*) Lʼajuda sol·licitada ja la concedida a lʼalumne el seu centre dʼestudis.

10.1.2. Àrea de Formació, Qualitat i Salut
En qualitat, s’han comès tres accions de molta importància, com són:
1. Assessorament i consultoria en el procés de certificació de qualitat del Sistema de Gestió de l’Accessibilitat Global de la UPV, en què ha participat durant tot el procés d’implantació, auditoria i certificació de l’accessibilitat.
2. Col·laboració amb AENOR, en el procés de certificació de l’accessibilitat a
les platges de Sagunt i València.
3. Iniciació del procés de certificació de la Fundació CEDAT.
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Per tal d’assolir 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 l’entorn de la UPV.

· Específica per a entitats, associacions i empreses.
· En matèria relacionada 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 “Formación de voluntariado sobre Intervención en Personas con Discapacidad” (40 h), per a promoure la participació i implicar
activament l’entorn més pròxim a l’estudiant amb discapacitat en les
tasques d’ajuda quotidiana. Amb aquests programes de formació es
dota els voluntaris dels coneixements necessaris per a realitzar la seua
funció.

· 1a edició del 21 al 30 de setembre de 2009
· 2a edició del 22 de febrer al 3 de març de 2010
· Participació en la jornada tècnica

Com crear entorns de treball segurs i sa-

ludables per a les persones amb discapacitat intel·lectual, organitzada per
la Fundació PREVENT. Barcelona, 25 de març, 2010.

·

Col·laboració i participació en la 6a edició del curs d’Especialista Universitari en Valoració de la Dependència. (En col·laboració amb el CIEGSS).

·

Col·laboració i participació en el curs d’Especialista Universitari en Responsabilitat Social Corporativa, UPV curs 2009-2010.

· Participació en el curs d’introducció a la discapacitat per a personal de les
biblioteques de la UPV, en el marc del Pla d’Accessibilitat de la UPV.

· Participació en les Jornades sobre la igualtat d’oportunitats (València, 18
i 19 de setembre).

· Participació en el Consell Valencià de Fundacions, el 17 de setembre i 12
de novembre.

· Participació el programa de la televisió UPV sobre la integració de les persones amb discapacitat, el 23 de setembre.
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·

Jornada sobre la nova Llei de Fundacions de la Comunitat Valenciana
(ICAV, València, 14 d’octubre).

·

Participació en el congrés “Mujer y medios de comunicación” (Palau de
l’Exposició, València, 27 i 28 d’octubre).

· Participació en el congrés “Arbitraje y solución de conflictos” (València, 6,
7 i 8 de novembre).

· Participació en el Primer Congreso por la Igualdad: Las empresas sabias
(Complex de La Petxina, València, 10 de novembre).

·

Curs sobre la Llei d’Autonomia 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 l’ICAV durant
la celebració del seixantè aniversari de la declaració d’aquests, (València,
10 de desembre).

· Participació en una jornada sobre la dependència organitzada per l’Ajuntament de Mislata (Mislata, 19 de desembre).

· IV Congrés Nacional sobre Universitat i Discapacitat. XII Reunió del Reial
Patronat sobre Discapacitat. Universitat de Lleó. 11 i 12 de novembre de
2009.

· IV Workshop Bones Pràctiques. Universitat d’Alacant. 6 i 7 de maig 2010.
Altres esdeveniments:

· Participació en l’actualització de l’Associació Amics del Joguet.
· Assistència al lliurament de premis Dona Emprenedora (AEP, València, 1
d’octubre).

· Participació en les Jornades de Qualitat en les ONG (València, 13 de novembre).

·

Participació en l’Assemblea de l’Associació de Fundacions i en la reunió
de Consells Autonòmics (Madrid, 18 i 19 de novembre).

· Participació en el Congrés de Dret Social (Madrid, 26 al 28 de novembre).
· 23.09.2009, signatura de conveni amb l’Ajuntament de Meliana.
· 1 i 2 d’octubre de 2009 assistència al Congrés d’Accessibilitat i Disseny a
Màlaga.

· 23 d’octubre, ponència marc sobre plans d’accessibilitat organitzat per l’Ajuntament de Vinaròs.
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· 29 d’octubre, taula redona sobre la valoració en la dependència, organitzada per la Mancomunitat de l’Horta Sud a Aldaia.

·

24 de novembre, participació en mesa redona sobre accessibilitat i vies
verdes.

· 27 i 28 de novembre, ORPROTEC i jornades

COCEMFE, Fira de Mostres,

València.

· 5 de novembre, participació com a jurat en els Premis València se Solidaritza, Ajuntament de València, i lliurament d’aquests el 20 del mateix mes.

· 1-2 de 10 de 2009, participació en el Congrés d’Accessibilitat de Màlaga.
· 7.10.2009, Mislata, reunió amb els Serveis Socials.
· 24.10.2009, participació en el Congrés de Rehabilitació Geriàtrica a
Xulella.

·

10-11 de novembre de 2009, participació en les Jornades sobre Dependència celebrades a Lleó.

·

24 de novembre de 2009, participació en la Jornada Vies Verdes de València.

· 26.11.2009, inauguració de la Setmana de la Discapacitat de l’Ajuntament
de València.

10.1.3. Promoció de l’ocupació
Com ja indicàvem en la memòria del passat exercici, estem prestant una especial atenció als nostres companys amb discapacitat, integrats en CEDAT, AG,
que és el nostre Centre Especial d’Ocupació. L’ocupabilitat de les persones amb
discapacitat és fràgil i, a pesar dels vint-i-set anys que la LISMI porta obligant a
la contractació de persones amb discapacitat, aquesta encara no ha calat en
els ocupadors. En aquests moments de difícil conjuntura econòmica, resulta
més complicat que mai mantenir aquests contractes de treball, ja que les subvencions públiques de suport es retarden fins a ofegar els centres especials d’ocupació. A pesar d’això, i com a continuació de les iniciatives desenvolupades
en els últims tres anys, hem desenvolupat iniciatives d’ocupació de persones i
amb persones amb discapacitat i en risc d’exclusió, i hem implementat plans de
responsabilitat social corporativa.
També, s’ha continuat amb el programa València Insereix, iniciat al setembre de
l’any passat. L’objectiu general d’aquest projecte és la creació d’una xarxa d’entitats públiques i privades per a promoure la inserció social de les persones, famílies o unitats de convivència que es troben en situació o risc d’exclusió social,
i hem utilitzat com a via fonamental la inclusió en el mercat laboral.
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A més, hem mantingut la borsa de treball de persones amb discapacitat, i hem
promocionat i canalitzat les ofertes de treball rebudes

·

Actualització de la situació laboral de l’alumnat censat i exalumnes de la
UPV i la possible inserció al mercat de treball.

· Manteniment de la base de dades de persones amb discapacitat externes
a la UPV.

· Promoció i canalització de les ofertes de treball rebudes.
10.1.4. Àrea d’Accessibilitat
Seguint una línia de treball ja iniciada fa uns quants exercicis, des de l’Àrea d’Accessibilitat 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 emprenem uns altres de nous. Durant el curs 2009-2010
s’han realitzat els plans d’accessibilitat, projectes i col·laboracions següents:

· Pla d’Accessibilitat Integral de Massanassa.
· Informe d’Accessibilitat Urbanística i del Transport del TRAM. (Mercat,
Marq, Cavalls-Hospital i Sant Vicent del Raspeig).

· Aprovació i posada en marxa del projecte Hécate. Pla Nacional I+D+i 20082011. MITYC.

· Revisió d’accessibilitat del Manual de senyalització de parcs naturals.
· Participació en la Comissió de InfoAccessibilitat de la UPV.
· Participació en el projecte europeu EU4ALL (European United Approach
for Accessible Lifelong Learning).

· Participació en les jornades Ciutats accessibles per a tots. Llei 9/2009, de
20 de novembre, de la Generalitat Valenciana, d’Accessibilitat Universal al
Sistema de Transports de la Comunitat Valenciana.

10.1.5. Investigació
La Fundació CEDAT junt amb la Regidoria de Benestar Social i Integració de l’Ajuntament de València, l’Institut Valencià d’Atenció als Discapacitats i Acció Social, IVADIS, la Fundació RAIS i l’Associació APIP participa en el programa
València Insereix.
L’objectiu general d’aquest projecte és crear una xarxa d’entitats públiques i privades per a promoure la inserció social de les persones, famílies o unitats de
convivència que es troben en situació o risc d’exclusió social, i utilitzar com a via
fonamental la inclusió en el mercat laboral.
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10.1.6. Consolidació als campus
Hi hem treballat principalment en plantejar i desenvolupar el projecte d’ampliació, reforma i manteniment de la seu fundacional, tant per a restaurar-ne l’aspecte, 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 d’ocupació responsable i solidària.
· Mesures de control d’aparcaments i de respecte als guals als campus.

10.2. ASSOCIACIÓ D’ANTICS ALUMNES DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
VALÈNCIA
L’Associació d’Antics Alumnes de la UPV és una entitat sense ànim de lucre,
creada el 1992, i la missió de la qual és, segons dicta el seu pla estratègic, “ser
una palanca d’oportunitat per als membres del seu col·lectiu, un fòrum d’opinió
i reflexió generador de pensament i un referent de prestigi per a la UPV, el seu
entorn social i els seus associats”.
Per a aconseguir la seua finalitat, l’Associació d’Antics Alumnes realitza activitats en distints àmbits que a continuació detallem: TIC; Comunicació; Ocupació
i Formació; Activitats Culturals, Esportives i d’Oci; Activitats Relacionals o de
Networking i Club AAA.

10.2.1. Creixement associatiu
Durant 2010 la base social d’Antics Alumnes s’incrementà un 8’5% (945 altes
netes) i el nombre de socis a 31 de desembre és de 12.065.
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El col·lectiu més representat dins de l’Associació d’Antics Alumnes és enginyers
tècnics industrials, amb 1.787 socis i una representació del 15%. Li segueixen
de prop els enginyers industrials (1.261 socis), els enginyers informàtics (1.025)
i els arquitectes (981). Els titulats en arquitectura tècnica, agrònoms, enginyeria de telecomunicacions i enginyers tècnics agrícoles també tenen un grup de
representants important dins de l’Associació.
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Un 30,2 % dels socis d’Antics Alumnes tenen una edat compresa entre els 31 i els
35 anys, i és aquesta la franja d’edat més representada. Els associats amb edats
compreses entre els 26 i els 30 anys suposen un 27,6% mentre que els que tenen
entre 36 i 40 anys representen el 19,5% del col·lectiu. D’altra banda, és notable l’increment gradual de socis menors de 25 anys i majors de 55, amb què cada vegada
l’Associació d’Antics Alumnes té més representativitat en totes les franges d’edat.
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10.2.2. TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació)
L’any 2010 va suposar la consolidació de Polired, el portal web de l’Associació
d’Antics Alumnes de la UPV que incloïa funcionalitats 2.0 i xarxa social: comentaris i valoracions, perfils, gestió de contactes, creació de grups, missatgeria interna, gestió d’esdeveniments, etc. Un total de 2.715 nous usuaris es
registraren a Polired el 2010. Aquests nous usuaris sumats als 4.825 que ja hi
havia anteriorment formen una comunitat de més de 7.500 membres. El 2010 el
portal va assolir 152.399 visites i 614.601 pàgines vistes. D’altra banda, en
aquest període s’han creat 16 nous grups, s’han donat d’alta 117 esdeveniments,
s’han publicat 417 articles i s’han realitzar 1.107 comentaris.

10.2.3. Comunicació
El 2010 s’hi han publicat sis números de la revista Polivalencia, el tiratge de la
qual s’ha mantingut en els 16.500 exemplars, que són controlats per l’OJD. Po-
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livalencia disposa a més d’una versió electrònica i una hemeroteca en línia en
què es poden consultar els números antics. També s’ha continuat produint setmanalment per a UPV TV el programa de televisió Más Allá de la Noticia. La
comunicació amb l’associat s’ha completat a més amb els distints butlletins electrònics que periòdicament llança l’Associació: informació general, serveis preferents i ocupació.

10.2.4. Ocupació i formació
Les xifres donades pel portal d’ocupació de l’Associació el 2010 <www.poliempleo.com> demostren la bona salut d’aquest servei, malgrat la cruesa del context econòmic i laboral: 147.456 visites, 823.276 pàgines vistes, 611 noves
ofertes d’ocupació, 50 noves empreses registrades en el portal.
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Respecte a les beques de postgrau, el 2010 es gestionaren 167 estades formatives en empreses, cosa que suposa un increment del 45% respecte de l’any
anterior.
D’altra banda, prop de 300 persones han assistit a algun dels 21 cursos presencials que Antics Alumnes ha organitzat durant 2010. A més, la plataforma de
formació en línia de l’Associació ha tingut en aquest període 410 alumnes.
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10.2.5. Activitats culturals, esportives i d’oci
Durant l’any 2010 s’han realitzat quasi un centenar d’activitats d’oci i temps lliure
en què han participat més de 1.900 persones: visites guiades, teatre i música,
escapades de cap de setmana, cursos i tallers, concursos, torneigs i campionats,
etc. Cal destacar a més que l’Associació d’Antics Alumnes té diversos equips de
futbol 7, futbol sala i bàsquet que competeixen en les lligues internes de la UPV,
així com en els Torneig d’Estiu i de Nadal. Antics Alumnes ha estat present també
en grans cites esportives de València, com ara la Carrera de la Dona, el Dia de
la Bicicleta o la Volta a Peu i ha patrocinat el XIV Open Amstel Ciutat de València de Futvòlei.

10.2.6. Activitats relacionals i de “networking”
L’Associació d’Antics Alumnes organitza des de fa uns quants anys sopars de
gala per a acabats de titular i aniversaris de promoció. El 2010, s’organitzaren
les sopars de gala de Telecomunicacions, Agrònoms i Arquitectura, i dos sopars
de promoció d’Enginyeria Tècnica Industrial. D’altra banda, l’Associació d’Antics Alumnes de la UPV col·laborà en el llançament del Clúster d’Innovació
Oberta de les Comarques Centrals Valencianes (CIA), creat al si de la UPV.

10.2.7. Club AAA
Pertànyer a l’Associació d’Antics Alumnes dóna dret tant a la conservació del
carnet de la UPV (ús d’instal·lacions esportives, biblioteca, etc.) com descomptes i condicions preferencials en més de 60 empreses de València i voltants.

10.2.8. Futur
Entre els projectes de l’Associació d’Antics Alumnes de la UPV per a 2011 destaca la millora tant del portal d’ocupació <Poliempleo.com> com el portal web de
l’Associació, que passarà a tenir una comunitat en línia pròpia, així com l’obertura d’espais en les principals xarxes socials. A més, Antics Alumnes té prevista
l’obertura d’una delegació al campus de Gandia de la UPV. Amb aquesta nova
seu, l’Associació tindrà presència als tres campus de la Universitat.

