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1.1. DISCURS DEL SR. RECTOR MAGNÍFIC
Honorable Sr. Conseller d’Educació, Formació i Ocupació.
Srs. rectors mgfcs. de les universitats de València, Jaume I, Miguel Hernández
i Valencian International University.
Sr. president del Consell Social.
Sr. defensor de la comunitat universitària.
Sr. secretari de la sessió.
Sra. delegada del Govern a la Comunitat Valenciana.
Autoritats acadèmiques i civils.
Membres de la comunitat universitària.
Senyores i senyors.

Agraïsc una vegada més la presència de tothom en aquest acte inaugural del
Curs 2011-2012.
Siguen les meues primeres paraules de benvinguda molt especial i alhora de felicitació a qui avui s’incorpora com a nou membre d’aquesta comunitat en qualitat de Dr. Honoris Causa, Sr. Vicent Todolí i Cervera. Constitueix tot un luxe
poder sumar-lo a la ja il·lustre nòmina d’honoris d’aquesta universitat, que
compta amb personalitats del món de les arts, ciències, tecnologies i cultura.
Avui creix una vegada més, amb la incorporació d’aquest prestigiós expert en art
contemporani, de reconeixement internacional, qui reuneix mereixements sobrats com tan bé ha exposat la professora Sra. Eva Marín Jordà. Li agraïm l’eloqüent laudatio, i més encara que fóra el seu centre el que tinguera l’encert al
seu dia de realitzar la proposta d’aquest nomenament. La nostra Facultat de Belles Arts, que any rere any es considera com el millor centre d’educació superior
universitària en formació artística a Espanya i que atresora molts atributs i distincions, entre els quals, un destacat nombre de propostes d’honoris causa per
la institució que s’hi senten molt vinculats i a la nostra universitat.
També la meua felicitació al nostre volgut Levante UD i a tota la seua afició. La
Universitat Politècnica de València ha volgut atorgar-li aquesta medalla, que és
el reconeixement i l’afecte d’aquesta comunitat universitària al que és el nostre
equip de futbol, degà de la primera divisió, en un any en què celebra el cente-
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nari i sense dubte la que és el millor inici de la lliga en primera divisió de la seua
història, avui líder junt amb el FC Barcelona, i que ens ha recordat, permeteume la metàfora, a David contra Goliat, quan el nostre estimat Levante UD fa
unes jornades vencia amb tot mereixement el club més llorejat i distingit de la
lliga del futbol espanyol en la nostra història i el de més pressupost, mentre el
Levante com tots bé sabeu, és l’equip que compta amb el pressupost més modest. Enhorabona i Amunt Llevant!
Reben també la nostra benvinguda més afectuosa tot el professorat, personal
d’administració i serveis i alumnat que s’incorporen a la nostra comunitat universitària.
Felicitacions a tots els que durant el passat curs acadèmic han aconseguit progressar en la seua carrera professional, i els ha valgut per a la seua estabilització o promoció laboral. De la mateixa manera, felicitacions i agraïment als
companys que en aquest acte acabem de reconèixer-ne la trajectòria investigadora, que acumula ja més de 25 anys, i han merescut per cinquena vegada
el reconeixement de la CNEAI, qüestió que feliçment la nostra universitat ha millorat any rere any, fet que es correspon amb la nostra millor posició en producció científica, que ens consolida entre les deu més grans del sistema universitari
espanyol.
Volem, així mateix, felicitar el nostre alumnat premiat, pel seu esforç i rendiment
acadèmic, i de manera molt especial els set alumnes que han obtingut els Premios Nacionales de la Excelencia en rendiment acadèmic en el curs passat, felicitacions que faig extensives 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.
En aquest capítol de reconeixement al nucli més essencial de tota institució universitària: les persones que la conformen. No pot faltar el nostre agraïment a cadascun dels membres d’aquesta comunitat universitària pel seu esforç i
dedicació que fan possible junt amb el suport de les administracions i agents
socials i l’estima dels nostres conciutadans, que la Universitat Politècnica de València, siga a Espanya una de les nostres millors universitats i sense dubte la
seua millor tecnològica com fets i xifres ho corroboren.
Un any més es troba entre les millors universitats que apareixen en el rànquing
de Xangai. Convé destacar que, com assenyalava el secretari general del Mi-
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nisteri d’Educació, professor Màrius Rubiralta, en el marc de les jornades sobre
rànquings universitaris organitzades per la Càtedra Unesco, és la Universitat
Politècnica una de les universitats espanyoles que des del 2005 millor evolució
ha presentat en els indicadors que utilitza el rànquing esmentat.
Permeteu-me ara, que des de la meua condició de vicepresident de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles, que els parle breument del
nostre sistema universitari espanyol. Les universitats espanyoles han implantat
plenament els nous graus d’acord amb l’espai europeu d’educació superior, i ho
han fet amb gran sacrifici, en un moment de temps difícils en què lluny de disposar dels mateixos o de més recursos, l’han hagut d’afrontar amb menor dotació econòmica.
A més, com El sistema universitario español en cifras testimonia, els índexs de
rendiment acadèmic i taxa d’èxit són plenament equiparables als de la majoria
dels països de l’OCDE. I de nou hem de recordar que això es fa amb uns recursos per davall dels que perceben la majoria de països amb què competim.
Així, mentre en educació superior el nostre nivell de despesa és de l’1,1% del
PIB, és superior a l’1,5% en la majoria d’aquests països.
A més, és innegable la seua contribució al creixement científic del nostre país,
ja que més de dues terceres parts de la producció científica es realitzen a les
nostres universitats, i s’ha assolit el novè lloc del món i el vuitè país per publicacions científiques per cada cent habitants.
D’altra banda, diversos informes ratifiquen que les nostres universitats han sigut,
especialment en les dues últimes dècades, un factor clau en la de formació de
capital humà i de desenvolupament social i econòmic i que són sens dubte l’element central que ha d’impulsar un nou model productiu basat en el coneixement.
Com entendre llavors les visions pessimistes i negatives quan no desqualificadores de l’activitat de les nostres universitats aparegudes en algun mitjà? Des
del nostre punt de vista errònies, injustes i sens dubte gens convenients. Som
els primers que des de la necessària autoestima rebutgem els exercicis d’autocomplaença. Les universitats ens destaquem pel nostre esperit crític i autocrític i per això reconeixem que hem de continuar encara corregint algunes
ineficiències i que hem de ser cada vegada més eficaços en la nostra labor.
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La major ordenació i ajustament de la nostra oferta curricular és un fet en què
s’ha de continuar avançant, hem d’atendre permanentment una major correspondència amb les demandes del teixit productiu i de la societat. Per això, valorem molt positivament les paraules del nostre actual President de la Generalitat
Valenciana, Sr. Alberto Fabra, per a treballar en un futur mapa de titulacions més
ordenat i ajustat a les demandes.
De la mateixa manera, hem de reconèixer que si bé les dades quant a producció científica són més que satisfactòries, no són quant a transferència. Aquest
és un tema capital si volem avançar en la senda de la societat del coneixement,
per això necessàriament ha de ser valorada i prioritzada la política d’estímul de
la transferència, amb actuacions que han de ser molt proactives i exigir el compromís d’administració, d’agents productius, i de les universitats.
Arribat en aquest punt on no puc deixar de referir-me a la pròxima resolució de
l’última convocatòria de Campus d’Excel·lència Internacional, en què, com deuen
saber, les cinc universitats públiques valencianes hem presentat un projecte,
amb la denominació Habitat 5U Campus d’Excel·lència Internacional que ha
sigut molt ben valorat en la primera fase i que confiem plenament que supere la
segona fase del jurat internacional.
Aquest projecte centra l’atenció en un tema clau per a la nostra economia regional, com és l’hàbitat i el territori i ha de suposar la posada en valor de tot
el coneixement que les nostres universitats generen en aquests temes i la
possibilitat de desenvolupar un creixement molt més intel·ligent, sostenible i
creatiu. Té a més l’enorme atractiu que atorgar-li el segell d’Excel·lència Internacional a totes les nostres universitats públiques, i constituir el primer sistema universitari públic en què tots els seus integrants gaudiran de tan
important distinció.
Però té encara un altre especial atribut com bé indicaven els nostres col·legues
els rectors de la Universitat de València, professor Sr. Esteban Morcillo, i el rector de la Universitat Jaume I, professor Sr. Vicent Climent, en els seus actes d’inauguració de cursos. I és que amb el Campus Habitat 5U, les cinc universitats
públiques valencianes se sumen al que podem anomenar corredor del coneixement mediterrani, junt amb els sistemes universitaris de les regions amb què
compartim el dit eix. Les universitats valencianes desitgem manifestar el nostre
ple suport a l’anomenat corredor mediterrani, absolutament estratègic per al desenvolupament futur, no solament de les nostres regions, sinó també de tot l’Es-
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tat espanyol. Hi discorren el 45% del producte interior brut d’Espanya i un 67%
de les exportacions espanyoles.
Avui, el sistema universitari públic valencià constitueix el tercer fòrum universitari d’Espanya quant a producció científica i un dels de més projecció internacional. A més és un dels sistemes més cohesionats, gràcies al desenvolupament
d’un adequat marc de relació amb el Consell que ha acrescut en els últims anys.
Arribat en aquest punt, voldria també dir unes paraules sobre el resultat de la
matrícula del present curs, que testimonia l’encert del pla d’ajustament i ordenació del nostre mapa curricular. De fet, dels trenta-quatre títols de grau que
hem oferit en aquest curs acadèmic, tots tret d’un, han superat la matrícula oferida amb importants llistes d’espera i amb una elevació de la nota de tall sensiblement superior en molts d’aquests. Destaquem que els tres últims graus
implantats, Enginyer Aeroespacial, Biotecnologia i Enginyeria de l’Energia han
tingut la nota de tall més alta, que junt amb ADE, Arquitectura, Tecnologies Industrials, Disseny Industrial, Mecànica, Belles Arts i Enginyeria Civil són els més
sol·licitats, amb més d’un miler de sol·licituds en cadascun.
D’altra banda, indicar que la Universitat Politècnica de València és conscient
que el seu principal llegat són els seus egressats, els alumnes que s’hi formen
i que per això ha de buscar-hi, avui més que mai, la més estreta i directa relació. És un factor estratègic que han desenvolupat les millors universitats del
món; per això, el Consell de Govern aprovà per unanimitat la creació i el reglament de l’Oficina Alumni de la UPV, que serà l’encarregada d’establir un vincle
institucional directe amb cadascun, seguint com dèiem el model implantat per les
millors institucions acadèmiques internacionals.
També vull assenyalar que, d’acord amb els nous temps i necessitats d’ajustament, l’equip de direcció d’aquesta universitat s’ha reduït en dos vicerectorats i
en cinc direccions d’àrea. Aprofitant l’ocasió per a testimoniar-los el nostre major
reconeixement a l’extraordinària labor que aquests membres de l’equip han desenvolupat al davant de les tasques que els encomanaren.
Lamentablement, un any més i no perquè aquest rector siga catedràtic d’Economia, continua sent necessari parlar de la crisi econòmica, i és perquè lluny
d’albirar-se una senda estable de recuperació, estem encara immersos en la incertesa i les fosques perspectives d’una possible recessió.
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M’interessa ressaltar el paper subordinat de l’economia espanyola, que donada
la dimensió del seu endeutament exterior, està obligada a seguir la pauta de política econòmica que li marquen els creditors, especialment perquè forma part
d’una unió monetària, en què el major pes específic el tenen països amb unes
condicions estructurals (endeutament, dèficit públic, competitivitat) molt diferents
a les del nostre país.
La història econòmica recent ens està donant una lliçó que hem d’aprendre, una
dura lliçó en termes de pèrdues de renda i benestar, i amb un inacceptable cost
social en termes d’ocupació. El model basat en la bombolla immobiliària ens ha
deparat una digestió molt pesada. Però no hi ha receptes fàcils, ni dreceres
ocurrents per a eixir d’aquesta situació. Estem obligats a treballar amb més austeritat, i millorar la nostra productivitat i la nostra competitivitat. Això requereix un
viratge sostingut en el temps cap a l’economia del coneixement, de la competència en mercats d’alta tecnologia i de la flexibilitat adaptativa.
L’economia valenciana no ha sigut en això una excepció, més prompte tot el
contrari, atesa la nostra especialització productiva. La crisi –tot i que ens desagrade reconèixer-ho– és ací més aguda, i a judici meu, res de les nostres condicions estructurals assegura que n’eixirem abans que no altres si no fem un
esforç redoblat en la direcció correcta. Les recents compareixences dels membres del govern autonòmic a les Corts Valencianes semblen compartir aquest
diagnòstic i anuncien propostes per a dreçar el rumb. Benvingudes siguen.
En tot cas, no podem obviar que la delicadíssima situació fiscal que viuen les comunitats autònomes amenaça qualsevol iniciativa tendent a la solució futura que
tots desitgem pròxima.
Si continua l’actual col·lapse dels mercats financers, obligarà a la posada en
marxa de mesures excepcionals, amb la ineludible participació de l’Estat, per a
facilitar liquiditat autoritzada a les comunitats autònomes. Ens trobem, en definitiva, davant de la necessitat d’estabilitzar i reduir a zero el dèficit estructural
de la Generalitat Valenciana.
Els dos partits majoritaris (PP i PSOE) han modificat la Constitució i han fixat
aquest objectiu, i això, independentment de la nostra opinió sobre el tema, té
conseqüències per a tots els nivells de govern i per a la mateixa estructura del
nostre Estat del benestar. I sobre això voldria apuntar quatre idees:
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És imprescindible fer un ajustament, d’una banda, de la despesa de tota la superfluïtat i prescindible, cosa que no té retorn en termes de creixement i estabilitat social.
És vital corregir el dèficit de finançament per habitant que pateixen els valencians, res no ho justifica, i és una injustícia que ha arribat l’hora d’eradicar, tots
junts.
És necessari revisar la contribució dels ciutadans, i de les seues rendes, al sosteniment dels serveis fonamentals per a la cohesió i el progrés social: sanitat,
educació i atencions socials. No és ja possible que gaudim d’un Estat del benestar que costa el 42% del PIB, amb un esforç fiscal del 35%. Caldrà modificar
la fiscalitat en conjunt, i –m’atrevisc a plantejar– que caldrà abordar una nova
política de preus públics (taxes) perquè entenc que no tothom ha de pagar-los
igual.
Finalment, és inexcusable fer un redisseny a mitjà termini de les polítiques de
despesa, que siga compatible amb l’estabilitat pressupostària, la cohesió social
i la contribució a favor d’una economia més productiva i més competitiva.
En aquest context, les universitats estem obligats a portar a cap tots els esforços necessaris per a ser solidàries amb la societat valenciana, i sobretot maximitzar el nostre rendiment i els nostres resultats, i donar “cent per un” dels talents
que la societat ens entrega: els estudiants que vénen a rebre la nostra formació
i els recursos econòmics posats a la nostra disposició.
I això per a la Universitat Politècnica de València no és retòrica, com heu vist,
és ajustament de les seues titulacions a la demanda, gestió responsable de les
seues plantilles de personal, impuls decidit a la seua activitat investigadora i a
les activitats de transferència de coneixement i la innovació, rigor i compromís
amb el rendiment acadèmic: presencialitat dels alumnes, normes de progrés i
permanència, etc. No són discursos, són accions de govern i de gestió universitària concretes i avaluables objectivament.
Permeteu-me que parle ara de solidaritat institucional, que hi ressenye el comportament solidari de les universitats amb la Generalitat Valenciana, i amb l’interès general que el Consell representa. El sector públic universitari valencià
arribà a deixar de percebre fins a final de 2008 més de 800 milions d’euros del
finançament compromès per la Generalitat en els seus pressupostos ordinaris
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–una anualitat completa de les subvencions anuals ordinàries– i va acceptar un
pagament ajornat d’aquest deute fins a l’any 2022.
Perquè ho entenguem, és com si les universitats públiques valencianes hagueren prestat a la Generalitat Valenciana aquests 800 milions tot i que els puc assegurar que no perquè els sobraren. Aquest deute de la Generalitat ha sigut
possible gestionar-lo perquè les universitats han anat al mercat financer i han
pagat elles els interessos meritats. Ha sigut possible perquè han aportat els recursos de tresoreria que els proporciona la gens menyspreable activitat d’I+D+i
i perquè han renunciat/ajornat portar a cap determinats projectes d’inversió en
infraestructures. Cap altra àrea del sector públic autonòmic ha realitzat un esforç comparable i cap altra institució ha sigut tan coresponsable amb les necessitats i dificultats econòmiques del govern dels valencians.
Les universitats públiques valencianes han fet costat a la sol·licitud d’ajuda d’un
Govern que sense cap dubte ha aconseguit que el seu finançament pressupostari millore (és la cinquena d’Espanya per estudiant), tot i que el compliment
d’aquesta millora en els pagaments de tresoreria ha sigut molt millorable. Però
en aquests moments el Consell es veu obligat a demanar de nou un esforç d’ajornament de les anualitats 2011 i 2012 del pla de pagament del deute, i ací cal
assenyalar dos aspectes diferencials respecte a la situació anterior:
Atesa l’extrema tensió de tresoreria en què ja estan les universitats, ajornaments en els pagaments anuals del deute, exigeixen retallades equivalents
en el pressupost de despeses, com ha hagut d’efectuar en el mes de setembre la Universitat Politècnica de València, per valor de quasi 18 milions d’euros i que ens obligaran a retallar el pressupost de 2012, en un import
equivalent. És a dir, sí que hi ha retallada en la pràctica del pressupost de les
universitats d’un 10% anual per a 2011 i per a 2012, i, digueu-m’ho clarament,
no ens fa feliços en absolut.
I com deia anteriorment, l’extrema tensió de tresoreria, i la situació del mercat
financer, que ens afecta igual que al conjunt del sector autonòmic, obliga el Consell a complir escrupolosament el calendari de pagaments mensuals previstos,
atès que les universitats ja no estan en situació d’estirar el seu recurs al crèdit,
perquè ja és molt elevat i a més, perquè el mercat no el facilita.
Sempre ha resultat per a nosaltres comprensible que la Tresoreria de la Generalitat se senta obligada amb el pagament mensual de les nòmines dels seus
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funcionaris i contractats. És bo recordar en aquest sentit que el 70% de la despesa de les universitats són nòmines de funcionaris i contractats, i per això
estem obligats a assenyalar que no ens és possible assumir més retards dels
que ja s’han acordat, ni en l’actual exercici 2011, ni en el futur.
Per a concloure aquest apartat econòmic, la Universitat Politècnica de València s’imposa tota l’autoexigència d’eficiència i resultats, que exigeix la situació
econòmica actual, reconeix l’esforç pressupostari que durant els últims 16 anys
han fet els successius governs valencians per a millorar el finançament universitari, està compromesa amb els esforços que requereix la solució estructural d’aquesta crisi, però ha de manifestar que es troba al límit de la seua
capacitat de solucionar problemes de liquiditat i ha de reivindicar que les polítiques de despesa en educació superior i I+D+i han de ser salvaguardades si
volem avançar en el canvi de model productiu, que ens puga permetre recuperar nivells de competitivitat i ocupació compatibles amb una societat de progrés social i econòmic.
Vull finalitzar i manifestar una vegada més 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 vol 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.
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1.2. DISCURS DEL SR. SECRETARI GENERAL

Sr. Rector Mgfc.
Srs. Rectors Mgfcs. de les universitats de València, Alacant, Jaume I, Miguel
Hernández, CEU, Catòlica i Internacional Valenciana.
Il·lm. Sr. Director General.
Sr. president del Consell Social.
Digníssimes autoritats, PAS, PDI i alumnes.
Senyores i senyors.

La Memòria del Curs 2011-2012 reflecteix la intensa activitat que la nostra universitat ha dut a terme en les funcions que li són pròpies, ja que ofereix a la societat valenciana una àmplia docència de qualitat adaptada a les seues
necessitats i demandes, una participació activa en el desenvolupament de l’entorn socioeconòmic a través de la investigació, així com el foment i l’expansió de
la cultura i del coneixement per mitjà de programes d’extensió universitària.
Una universitat que du a terme les reformes necessàries per tal d’encarar amb
èxit les demandes de la societat, que té el compromís de retre regularment
comptes a la societat valenciana, així com avaluar els resultats docents, d’investigació i de gestió de les unitats i les persones.
Aquesta activitat s’ha fet en un curs en el qual s’ha aprovat la reforma dels Estatuts de la Universitat i s’han celebrat eleccions en la major part de les seues
estructures bàsiques: escoles i facultats, departaments i instituts universitaris
d’investigació.
Durant el curs 2011-2012, la Universitat Politècnica de València ha impartit 28
titulacions de grau, 47 titulacions de primer i segon cicles, 59 màsters universitaris i 115 programes de doctorat a 35.641 alumnes, dels quals 5.991 són de nou
ingrés, i tot això sobre la base d’una estructura de 13 centres docents, 42 departaments i 15 instituts universitaris d’investigació.
En aquest curs s’ha impartit per primera vegada el nou grau d’Enginyeria de l’Energia i ha estat verificat el grau d’Enginyeria Biomèdica que s’implantarà en el
curs que ara comença.
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Les titulacions d’Enginyer Agrònom; d’Enginyer de Camins, Canals i Ports; d’Enginyer Industrial, i d’Enginyer de Telecomunicació han sigut acreditades per la
Comissió d’Enginyeria d’ABET com a màster. Aquesta organització americana
és la principal referència internacional en l’avaluació i acreditació d’estudis universitaris en l’àmbit de les ciències aplicades, la informàtica, l’enginyeria i la tecnologia. L’acreditació assolida facilita el reconeixement i la inserció professional
dels nostres titulats en el mercat laboral internacional.
Quant als centres adscrits, Berklee València s’ha incorporat enguany a la nostra Universitat. En canvi, s’ha produït la baixa de l’Escola Universitària de Ford
Espanya.
Al voltant de 4.000 alumnes han participat en programes de mobilitat. Cal destacar el programa Erasmus, tant pel que fa a alumnes enviats com a rebuts.
Així, hem enviat 1.767 alumnes i hem rebut 2.192, principalment a Alemanya, Itàlia, Polònia, França, República Txeca, Regne Unit, Mèxic i els Estats Units.
La realització de pràctiques d’empresa és una de les eines més decisives per
tal d’assolir una de les finalitats més importants de la nostra Universitat: l’ocupació dels nostres titulats.
Durant l’any 2011, 4.176 estudiants van realitzar 5.752 pràctiques d’empresa a
Espanya, per mitjà dels programes de cooperació educativa, en els quals van
col·laborar 2.139 empreses, amb una borsa econòmica de més de 8,3 milions
d’euros, mentre que 220 titulats de la UPV han participat en programes de pràctiques a l’estranger.
Des d’abril de 2012, el Servei Integrat d’Ocupació, que ha oferit durant aquest
curs 1.461 llocs de treball als nostres alumnes i titulats, disposa d’autorització
com a agència de col·locació sense ànim de lucre.
L’Observatori d’Ocupació ha publicat els resultats de les enquestes realitzades als titulats del curs 2010-2011 en el moment de sol·licitar el títol. Cal destacar que el 91% es troba satisfet amb la formació rebuda, el 95% tornaria a
estudiar a la UPV i el 76% tornaria a estudiar la mateixa titulació.
Durant l’any 2011 s’han creat 8 noves càtedres d’empresa. A hores d’ara 38 de
les constituïdes des del començament del programa l’any 2008 es mantenen
actives.
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Un total de 549 alumnes ha contractat la Fundació Servipoli per a prestar diversos serveis de suport en diferents àrees i serveis de la UPV, amb una retribució total de poc més d’1 milió d’euros.
Alumni UPV és un servei universitari creat amb l’objectiu de promoure i mantenir vincles dinàmics i permanents amb els antics alumnes, que forma part de
la Federació d’Associacions d’Antics Alumnes i Amics de les Universitats espanyoles. L’any 2011 ha estat el de la seua consolidació en arribar a 14.363 alumnes inscrits.
La Universitat Politècnica de València posa al servei dels professionals, titulats
i estudiants, una àmplia oferta de formació d’alt nivell d’especialització a través
del Centre de Formació Permanent.
Amb el ràpid avenç de les noves tecnologies i últimes innovacions, els canvis en
el món se succeeixen cada vegada amb més rapidesa. El coneixement queda
obsolet en pocs mesos i les fórmules del passat són insuficients per a crear
avantatges competitius en un món com més va més complex. En aquest escenari, el coneixement i les habilitats dels professionals i estudiants s’han de mantenir actualitzats de manera contínua per a desenvolupar-se en el món laboral
amb el màxim potencial.
Durant el passat curs, la UPV ha oferit 1.963 cursos de formació permanent als
quals van accedir 27.229 alumnes. A més, es van signar 103 convenis amb empreses per a la realització de 238 cursos a les mateixes instal·lacions de les empreses per a 1.644 alumnes. Aquestes activitats han suposat uns ingressos de
quasi 8 milions i mig d’euros.
El volum econòmic durant l’any 2011 de les activitats d’investigació, desenvolupament tecnològic i innovació amb finançament extern ha sigut de
més 59 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 important descens del 12,7% respecte a l’any 2010.
El motiu principal és la forta caiguda de les ajudes públiques a la investigació
bàsica i aplicada.
Una anàlisi de la distribució de l’activitat d’I+D+i ens diu que és la investigació
competitiva –que ha passat de prop de 37 milions el 2010 a més de 29 el 2011–
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la responsable principal d’aquest descens de les xifres respecte a l’any anterior.
Pel que fa a l’origen del finançament, l’Administració de l’Estat és el nostre principal finançador amb a prop del 61%, la Unió Europea aporta el 21% i la Generalitat, el 15,5%.
Les xifres corresponents a contractes i convenis amb empreses i institucions
que durant els darrers anys s’havien mantingut, o, si més no, incrementat, han
abaixat lleugerament fins als 29,8 milions, dels quals el 67% correspon a empreses i entitats privades i la resta a entitats públiques. Els convenis i contractes
d’I+D directament amb empreses han augmentat fins i tot respecte a l’any anterior passant de 10,2 a 11,4 milions, mentre que la xifra referent a consultoria i
estudis tècnics ha abaixat de manera significativa fins als 10 milions. Quant a l’origen dels fons, el 52% correspon a empreses i entitats privades de la Comunitat Valenciana, el 31% a la resta d’Espanya i l’11% a empreses i entitats privades
europees.
Durant l’any 2011, la UPV ha col·laborat amb més de 2.000 entitats diferents, de
les quals el 73% són empreses, el 8% professionals i el 6% altres universitats i
centres d’investigació. Pel seu origen, més de la meitat són de la Comunitat Valenciana.
Un paràmetre important per tal de valorar el comportament de la UPV en activitats d’I+D+i és el nombre del personal docent i investigador implicat en aquestes activitats. Encara que el percentatge continua sent molt alt, ha abaixat
lleugerament durant l’any 2011, i s’ha situat al voltant del 73%.
La UPV continua situada entre les primeres universitats espanyoles en matèria
de patents. L’any 2011 se n’han sol·licitat 21 i s’han fet 6 contractes de llicència, fet que suposa un increment lleu respecte a l’any anterior.
La màxima distinció acadèmica conferida per la Universitat Politècnica de València, el doctorat honoris causa, s’ha atorgat enguany als senyors Vicent Todolí, José Barea i Enrique Ballestero. En aquest mateix acte, serà investit el Sr.
Juan Luis Arsuaga.
A més, la Medalla de la Universitat Politècnica de València ha estat atorgada al
nostre centenari Llevant Unió Esportiva.
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El projecte de Campus d’Excel·lència Internacional VLC/CAMPUS es considera una aliança estratègica entre la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València i el Consell Superior d’Investigacions Científiques.
Durant l’any 2011 s’han assolit importants avenços en els tres àmbits del projecte: docència, investigació i campus. Pel que fa a les activitats de campus,
cal destacar el Pla Director de Mobilitat Sostenible, el Concurs d’Emprenedoria 49K o l’Observatori d’Activitats Basades en el Coneixement, a més de la
participació en el Pacte Local per la Innovació, promogut des de l’Ajuntament
de València.
Malgrat la manca de finançament, el Campus Habitat 5U, integrat per les cinc
universitats públiques valencianes, vol constituir-se en un referent autonòmic
per a l’establiment d’un marc integrador i vertebrador en l’àmbit d’especialització Habitat i Territori del sistema universitari valencià.
Pel que fa a la cultura, cal destacar l’increment del programa d’ajudes per a la
realització de projectes culturals, amb l’objectiu de potenciar especialment les iniciatives promogudes per l’alumnat.
Entre les activitats programades durant el curs, cal destacar les mostres que ha
presentat la sala d’exposicions, com ara Papers Privats, RoomArt 2012 o Empresa, disseny, innovació. En paral·lel, ha continuat la programació estable pel
que fa a l’aula de teatre, narrativa, poesia i imatge, així com els concerts i esdeveniments singulars, com són les jornades de cuina i ciència.
El Consell Social ha promogut en aquest curs la creació de la Càtedra de Cultura Directiva i Empresarial, amb l’objectiu de donar a conèixer i fomentar la cultura empresarial en els nostres alumnes.
També ha promogut la creació de la Unitat d’Orientació Professional (UNOE)
mitjançant un conveni entre la Universitat Politècnica de València i la Confederació Empresarial Valenciana, amb l’objectiu de la connexió i interrelació entre
el teixit empresarial valencià i el sistema d’I+D+i de la nostra Universitat.
Al mes de novembre de 2011 es van celebrar al Campus de Vera les jornades
dels Consells Socials de les universitats espanyoles sobre el tema: “Els Consells
Socials davant el repte del segle XXI”.
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El 90% de l’activitat de l’Oficina del Defensor Universitari durant el curs passat s’ha dedicat a assumptes referents als alumnes, especialment en temes de
permanència, exàmens i beques. Cal destacar que al voltant de dos terceres
parts dels casos en què ha intervingut l’Oficina del Defensor s’han resolt satisfactòriament mitjançant mediació.
De manera inevitablement esquemàtica i resumida, aquestes han estat algunes
de les dades que es recullen en la Memòria del Curs Acadèmic 2011-2012. 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 d’Investigació
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 d’Estudis i Convergència Europea
Miguel Ángel Fernández Prada
Vicerectora d’Alumnat i Serveis a l’Estudiant
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 l’Activitat Acadèmica
Juan Jaime Cano Hurtado
Vicerectora d’Assumptes Socials i Responsabilitat Social Corporativa
Mª Pilar Santamarina Siurana
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Vicerector d’Esports
Ángel Benito Beorlegui
Director delegat d’Ocupació
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 d’Alumnes
Juan Carlos González López

Vicerectors
Juan Jaime Cano Hurtado

PDI

Amparo Chiralt Boix

Aguilar Herrando, José

Vicente Botti Navarro

Albertos Pérez, Pedro

Juan Bautista Peiró López

Aldás Ruiz, Joaquín
Alegre Gil, Mª Carmen

Directors de centre

Aleixos Borrás, María Nuria

Juan Vicente Balbastre Tejedor

Andrés Grau, Ana María

Enrique Ballester Sarrias

Andrés Romano, Carlos

José Luis Cueto Lominchar

Aragonés Beltrán, Pablo

Vicent Esteban Chapapría

Armand Buendía, Luis

Nemesio Fernández Martínez

Armengol Fortí, Josep

Francisco García García

Arqués Sanz, Antonio

Santiago Guillem Picó

Barberá Ortega, Emilio

Ana Llopis Reyna

Barón Linares, Vicente
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Baselga Moreno, Sergio

Ferrer Riquelme, Alberto José

Bautista Carrascosa, María Inma-

Ferrús Pérez, Mª Antonia

culada

Figueres Amorós, Emilio

Bellés Albert, José Mª

Fuenmayor Fernández, Francisco

Belmar Ibañez, Francisco

Javier

Benet Gilabert, Ginés

Galiana Galán, Francisco

Benito Beorlegui, Ángel Francisco

Galindo Gálvez, José

Berné Valero, José Luis

Gallego Ferrer, Gloria

Blanes Nadal, Georgina

García Jiménez, José

Blasco Ferragud, Francesc Xavier

García Prosper, Beatriz

Bon Corbín, José

Gil Saurí, Miguel Ángel

Bonastre Pina, Alberto Miguel

Gilabert Pérez, Eduardo José

Bonet Solves, José Antonio

Gimeno Sanz, Ana Mª

Brusola Simón, Fernando

Gómez-Senent Martínez, Eliseo

Buitrago Vera, Juan Manuel

González Salvador, Alberto

Cabrera Marcet, Enrique

Gozálvez Zafrilla, José Marcial

Cañada Ribera, Luis Javier

Gutiérrez Colomer, Rosa Penélope

Capilla Lladró, Roberto

Ibáñez Asensio, Sara

Capmany Francoy, José

Izquierdo Silvestre, Francisco

Capuz Rizo, Salvador

Ángel

Carbonell Tatay, Mª Desamparados

Jover Cerdá, Miguel

Cárcel González, Alfonso Cristóbal

Lara Ortega, Salvador

Carles Genovés, José

León Martínez, Vicente

Carrascosa Casamayor, Carlos

Llavería Arasa, Juan

Carrió Pastor, Mª Luisa

Llopis Verdú, Jorge

Carrión García, Andrés

Lloret Romero, Mª Nuria

Casamayor Ródenas, Juan Carlos

López Galarza, Salvador Vte.

Cases Iborra, Francisco Javier

López Rodríguez, Pedro Juan

Cerdán Soriano, Juana Mercedes

Lozano Velasco, José Mª

Clemente Marín, Gonzalo

Macián Martínez, Vicente

Coll Aliaga, Peregrina Eloína

Madrid García, José Antonio

Corella Lacasa, Miguel

March Ten, Alberto José

Cortés Gimeno, Rafael

Marco Segura, Juan Bautista

Curiel Esparza, Jorge

Martín Monerris, Miguel

Desantes Fernández, José Mª

Martínez Monzó, Javier

Evangelio Rodriguez, Fernando

Martínez Rubio, Juan Miguel

Felipe Román, Mª Josefa

Martínez Sala, Rosa María

Fernández Prada, Miguel Ángel

Martorell Alsina, Sebastián Salv.

Ferrando Corell, José Vicente

Mas Llorens, Vicente
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Mené Aparicio, Jesús

Segura Gomis, Luis

Miguel Arbonés, Eduardo Mª de

Serra Peris, José Cristóbal

Miguel Sosa, Pedro

Server Izquierdo, Ricardo José

Miralles García, José Luis

Terrasa Barrena, Andrés Martín

Miralles Insa, Cristóbal Javier

Toledo Alarcón, José Francisco

Monleón Pradas, Manuel

Tolosa Robledo, Luisa María

Montero Fleta, Mª Begoña

Tormos Faus, Rosa Esperanza

Montoya Villena, Rafael

Torregrosa Mira, Antonio

Mora Mas, Francisco José

Torregrosa Sánchez, Juan Ramón

Navarro Herrero, José Luis

Valcuende Payá, Manuel Octavio

Noguera Gimenez, Juan Francisco

Vicens Salort, Eduardo

Onaindia de la Rivaherrera, Eva

Vidal Gandía, María Teresa

Ortiz Bas, Ángel

Vidal Oriola, Germán Fco.

Ortolá Ortolá, Mª Dolores

Vivancos Ramón, Mª Victoria

Pascual España, Bernardo
Pastor Aguilar, Marina
Pastor Cubillo, Mª Blanca Rosa
Payá Bernabeu, Jorge Juan

Resta de professorat

Payri González, Francisco

Ayats Salt, José Carlos

Pérez García, Agustín José

Barceló Cerdá, Susana

Pérez Guillot, Mª Cristina

Blanes Doménech, José Salvador

Pérez Herranz, Valentín

Bosch Roig, Ignacio

Peris Manguillot, Alfredo

Canales Hidalgo, Juan Antonio

Piquer Cases, Juan Carlos

Cebolla Cornejo, Jaime

Pla Boscá, Vicent Josep

Collado López, Mª Luisa

Prohens Tomás, Jaime

Delgado Artés, Rafael

Ramírez Blanco, Manuel Jesús

Dolz Ruiz, Vicente

Ramírez Hoyos, Patricio

Ferragud Bertó, Miguel

Reyes Davó, Elías de los

García Gabaldón, Montserrat

Robles Martínez, Antonio

García Prats, Alberto

Rodrigo Peñarrocha, Vicent Miquel

Guirao Sánchez, Antonio José

Rodríguez Navarro, Pablo

Jornet Casanova, David

Roger Folch, José

Lidón Roger, José Vicente

Roig Picazo, Mª Pilar

López Yeste, José Ramón

Rosado Castellano, Pedro

Manzano Juarez, Juan

Rovira Soler, Juan Antonio

Mileto, Camilla

Segarra Soriano, Encarnación

Mulet Salort, José Miguel

Seguí Llinares, Vicente Jesús

Peña Martínez, Gemma

Segura García del Rio, Baldomero

Pérez Herrerías, Ricardo
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Poza Luján, José Luis

Alumnat

Priego de los Santos, José Enrique

Alfaro Ibañez, Fernando

Recio Recio, Jorge Abel

Álvarez García, María

Saiz Jiménez, Juan Ángel

Arroyo López, María Rosa

Sanabria Codesal, Esther

Baixauli Muñoz, Jorge

Sánchez Caballero, Samuel

Belenguer Gómez, Roberto Angel

Santafé Moros, María Asunción

Belmonte Hernando, Elena

Sanz Benlloch, María Amalia

Beltrán Rueda, Luz Dary

Seguí Mas, Elies

Bofill Herranz, Gustavo

Sentieri Omarrementería, Carla

Carrión Bujalón, Juan Antonio

Serón Gáñez, José Bernardo

Cocoví Higueras, Carlos

Soriano Sancho, María Pilar

Coll Cerezo, Ana

Torregrosa López, Juan Ignacio

Conesa Domínguez, Claudia

Tort Ausina, Isabel

De Hoces Grau, Antonio José

Trujillo Ruiz, Francisco B.

Del Portillo Gento, María

Vallés Morán, Francisco J.

Fernández Ortiz, Zaira

Vidal Ortega, Miguel

Gallach Sánchez, David

Villanueva García, Alicia

García Sánchez, José Antonio
García Tormo, María Pilar
Gay Rodrigo, José Vicente

Ajudants i personal d’investigació

González Vaquero, Beatriz

Bosch Roig, María del Pilar

Guerra Aroca, Fco. José

Castro Giráldez, Marta

Guerrero Ros, Acis Roldán

Cidad Vila, Ana

Guillén Gomáriz, Francisco

Conchado Peiró, Andrea

Hernansaiz Ballesteros, Rosa Divina

Fuster Criado, Laura

Ibáñez Roselló, Juan

García Olcina, Raimundo

Igual Herrero, Francisco Jesús

Gasulla Mestre, Ivana

Jniyah, Amine

González Espín, Francisco José

Juanes Herrera, Javier

Joubert, Christophe

Just Magraner, Estefanía

Marcenac, Valeria

Kwan Fernández, Yun Joi

Martínez Climent, Batiste Andreu

López Abril, Pedro José

Mora Almerich, José

Martínez Fernández, Pedro

Ortega Higueruelo, Francisco José

Martínez González, José Héctor

Perpiñá Castillo, Carolina

Martínez Molins, Mª Pilar

Villanueva Felez, África

Martínez Sánchez, María
Miralles Vila, Marta
Mislata Valero, Santiago
Montero Muriel, Juan Antonio
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Munera Latorre, Enrique

PAS

Muñoz Luna, Diego

Adalid Huerta, Alberto

Navarrete Santana, Miguel Angel

Bustos i Mateo, Josep Lluís

Oliver Borrachero, Bernardo

Cerdá Hernández, Mª Rosa

Orero Montaner, Victor Manuel

Cerdá Mengod, Mª Mercedes

Pardo Llopis, Xavier

Chiner Signes, Isabel

Pellicer Renard, Alejandro

Escribá Casa, Amparo

Perales Espí, Rosendo Javier

Fernández Burguete, Sergio

Platero Montero, Rodrigo

García Talens, Maurici

Preciado Rincón, Margarita

Gómez Sabater, Vicente

Puigcerver Pérez, Joan

Ibáñez González, Mª Jesús

Quiñones Martínez, Raúl

Lozano Barrueco, Adolfo

Roldan Armengol, Isaac

Millet Monzó, Oscar

Ruiz Garnica, Jesús

Nalda i Ausina, Casimir

Sánchez Domínguez, María

Oliver Talens, Juana

Sánchez Giner, Inés

Panella Bonet, Sergio

Sancho Roca, Fernando

Pérez Tébar, Alonso

Sandia Martínez, Javier

Ruíz Marín, Andrés

Serrano Duñach, Inmaculada

Sahuquillo García, José

Soriano Maudos, Pablo

Segovia Rueda, José

Torres Pagán, Isabel

Terrones Server, Antonio

Villalba de Ortega, Ana

Valles Prima, Consuelo

Zabala de Olavarrieta, Juan
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2.3. CONSELL SOCIAL
MEMBRES DEL 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
Representant del PDI
Sra. Ana Llopis Reyna: Directora de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
Representant del PAS
Sr. Sergio Fernández Burguete: Ajudant de Biblioteca UPV
Representant dels Alumnes
Sra. Inés Sánchez Giner: Delegada 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
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 d’Empresa, Universitat i Ciència
Sr. Gonzalo Serratosa Luján, director general de NEFINSA, d’octubre de 2009
a juliol de 2012
Sr. Carlos Bertomeu Martínez, conseller delegat d’AIRNOSTRUM, de juliol de
2012 fins ara
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Designat per l’Ajuntament de València
Sra. Ana Albert Balaguer – Regidora delegada d’Educació i Universitat Popular
de l’Ajuntament de València, d’agost de 2011 a maig de 2012
Sr. Ramón Isidro Sanchis Mangriñán, des de maig de 2012
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 d’UGT
Sr. Vicente Sorní Montolio – Representant d’UGT fins a novembre de 2011
Sra. Cándida Barroso Chuliá – Representant de CCOO del País Valencià des de
novembre de 2011
Designats per les organitzacions empresarials més representatives de la
Comunitat Valenciana
Sr. Silvino Navarro Casanova – Empresari – President d’INCUSA
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, fins a gener de 2012
Sra. Ana Encabo Balbín – Secretària general de la Cambra de Comerç de València, des de gener de 2012.
Designat pels col·legis professionals de la Comunitat Valenciana
Sr. José Manuel Calpe Carceller
Designats pel president del Consell Social
Sr. José Mª Yturralde López – Artista
Sr. Carlos Ferrando Navarro Paulo – President de SILIKEN, SA
Designats per les Corts Valencianes
Sr. José Mª Planells Ortí – Conseller ANECOOP
Sra. Isabel Pérez Brull
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2.3.1. Activitats del Consell Social durant el curs 2011-2012
Jornades de Presidents i Secretaris de Consells Socials de les Universitats
Públiques Espanyoles
ELS CONSELLS SOCIALS DAVANT DEL REPTE DE L’EXCEL·LÈNCIA
Data: 16, 17 i 18 de novembre de 2011
Lloc: València
Organitza: Consell Social de la Universitat Politècnica de València
Les jornades foren inaugurades pel Sr. Juan Juliá Igual, rector de la UPV; el Sr.
Rafael Ferrando Giner, president del Consell Social de la UPV; el Sr. José Miguel Saval Pérez, director general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència; la
Sra. Ana Botella Gómez, delegada del Govern a València, i pel Sr. Joaquín
Moya-Angeler Cabrera, president de la Conferència de Consells Socials i president del Consell Social de la Universitat d’Almeria.
Presentació de l’informe “Normativas de Permanencia. Reflexiones de futuro”
Data: 1 de març de 2012
Lloc: Seu ANECA Madrid. C/ Orense, 11
Organitza: ANECA i Conferència de Consells Socials
Fòrum sobre processos de transferència i innovació a la Ribera Alta
Data: 6 de març de 2012
Lloc: Local C.I.M. de Carcaixent
Organitza: Direcció General d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència
Presentació del llibre: “Casos de estudio y buenas prácticas en la formación permanente”
Data: 29 de maig de 2012
Lloc: Paranimf de la Universitat Politècnica de Madrid
Organitza: Conferència de Consells Socials de les Universitats Espanyoles

2.3.2. Premis del Consell Social XI Edició
· PREMI AL MILLOR ESTUDIANT 2011
FACULTAT D’ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES
Sr. Manuel Rico Llopis – Titulació ADE
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ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA AGRONÒMICA I DEL MEDI
NATURAL
Sra. Nuria Balaguer Cuenca – Titulació Llic. BIOTECNOLOGIA
Sr. Federico Ibáñez Solís – Titulació Eng. AGRÒNOM
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALCOY
Sr. Pau Rodríguez Coloma – Titulació INFORMÀTICA DE GESTIÓ
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA
Sr. Marcos Fluixá Roselló – Titulació ARQUITECTURA
Sr. Lluís Juan Liñán – Titulació ARQUITECTURA
Sr. Miguel Díaz Martínez – Titulació ARQUITECTURA
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I
PORTS
Sr. Pablo Calabuig Pascual – Titulació Eng. CAMINS, CANALS I PORTS
Sr. Juan Ángel López Martínez – Titulació Eng. CAMINS, CANALS I PORTS
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA DEL DISSENY
Sr. José Mª Bordes Costa – Titulació ETI ESPEC. MECÀNICA
Sra. Marta Pons Frigola – Titulació ETI ESPEC. MECÀNICA
Sr. Ramón Álvarez Lorca – Titulació ETI ESPEC. QUÍMICA INDUSTRIAL
Sr. José Francisco Roger Verdeguer – Titulació Eng. ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE GANDIA
Sr. Jorge Domingo Duet – Titulació Llic. COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA GEODÈSICA, CARTOGRÀFICA I TOPOGRÀFICA
Sra. Elena Sánchez García – Titulació ET. TOPOGRAFIA
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA INDUSTRIAL
Sr. Álvaro Morante Amat – Titulació Eng.INDUSTRIAL
Sra. Bárbara Torregrosa Jaime – Titulació Eng. INDUSTRIAL
Sra. Alicia Redón Climent – Titulació Eng. QUÍMICA
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA INFORMÀTICA
Sr. Javier Espert Real – Titulació Eng. INFORMÀTICA
Sr. Vicente Reolid Serrano – Titulació ET. INFORMÀTICA GESTIÓ
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ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ
Sr. Miguel Rodrigo Bort – Titulació Eng.TELECOMUNICACIONS
· PREMI MILLOR DOCTORAT 2011
PREMI EXTRAORDINARI
ÀREA DE QUÍMICA, FÍSICA I MATEMÀTIQUES
Sr. Sergio Navalón Oltra – “Parámetros de calidad del agua relacionados con la
presencia de materia orgánica y microorganismos”
ÀREA BIOTECNOLOGIA
Sr. Javier Brumós Fuentes – “Aproximación Genómico-Funcional, molecular y fisiología en el estudio de la salinidad y la homeostasis de cloruro en los cítricos”
ÀREA AGROALIMENTÀRIA
Sra. Ana Olvido Alfaro Fernández – “Epidemiología y variabilidad patogénica del
virus del mosaico del pepino dulce (pepino mosaic virus). Nuevas enfermedades
asociadas a su presencia (torrao o cribado)”
ÀREA BELLES ARTS
Sra. Juana Cristina Bernal Navarro – “Análisis iconográfico del colegio apostólico, representación del apostolado del credo en la valencia foral durante la
época postrentina”
ÀREA ARQUITECTURA
Desert
ÀREA ENGINYERIA CIVIL
Sr. Salvador Peña Haro – “A hidro-económico modeling framework for optimal
management of groundwater nitrate pollution from agriculture”
ÀREA ENGINYERIA INDUSTRIAL
Sra. Beatriz Rey Solaz, “Contributions to the development of objective techniques for presence measurement in virtual enviroments by means of brain activity analysis”
ÀREA T. INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
Sr. Daniel Calabuig Soler – “Common radio resource management strategies
for quality of service support in heterogeneous wireless networks”
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ÀREA ECONOMIA I CIÈNCIES SOCIALS
Sra. Mª Dolores Garzón Benítez – “Entrepreneurship y el papel de los emprendedores en la sociedad: el caso del instituto ideas como pionero universitario”
· PREMI AL MILLOR MÀSTER UNIVERSITARI
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA BIOMÈDICA
Responsable: Departament d’Enginyeria Electrònica - UPV
· PREMI COOPERACIÓ UNIVERSITAT-SOCIETAT
CATEGORIA: COOPERACIÓ I+D
GENERAL EQUIPMENT FOR MEDICAL IMAGING, SA
Com a reconeixement al desenvolupament de les relacions entre la Universitat i la societat.
CATEGORIA: PRÀCTIQUES EN EMPRESA I OCUPACIÓ
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
Pel seu compromís amb la formació pràctica dels estudiants de la UPV des
de 1993 i especialment des de 2004 amb la col·laboració del Servei d’Assessorament Municipal i del Servei de Medi Ambient. Així mateix, per la
participació en la Càtedra de Municipis Sostenibles, amb la col·laboració
de la Xarxa de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat, i en la Càtedra
de Gestió Cultural, amb la col·laboració del Servei d’Assistència i Recursos
Culturals.
CATEGORIA: MILLORA DEL CONEIXEMENT
TELEFÓNICA
Per la contribució realitzada a la Universitat Politècnica de València a través
de la seua càtedra d’empresa Càtedra Telefónica de Noves Tecnologies per
a la Sostenibilitat i la Inclusió Social, durant els últims deu anys.
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2.4. CONSELL DE GOVERN (30.09.09)

2.4.1. Composició
Rector
Juan Juliá Igual
Secretari general
Vicent Castellano i Cervera
Gerent
José Antonio Pérez García
Membres designats pel rector
José Luis Berné Valero
Vicente Juan Botti Navarro
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
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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
Rafael Sánchez Grandía
Consuelo Valles Prima
Representants de centres, departaments i instituts universitaris d’investigació
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
Silvino Navarro Casanova
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2.4.2. Comissió Permanent
Juan Juliá Igual (Rector)
Francisco José Mora Mas (Vicerector)
Juan Bautista Peiró López (Vicerector)
Javier Martí Sendra (Coord. d’institut universitari d’investigació)
Francisco Payri González (Coord. de directors de departament)
Vicent Castellano i Cervera (Secretari general)
Inés Sánchez Giner (Alumna)
Enrique Ballester Sarrias (Personal docent i investigador)
José Mª del Valle Villanueva (Personal d’administració i serveis)

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)
José Luis Cueto Lominchar (Director de centre)
Jose Ismael Pastor Gimeno (Director de centre)
Alberto González Salvador (Director de departament)
Pedro Juan López Rodríguez (Director de departament)
Vicente Mas Llorens (Director de departament)
Carlos Gahete Arias (Alumne)
Inés Sánchez Giner (Alumna)
Pedro Fito Maupoey (Director d’institut universitari d’investigació)
José Luis Martínez de Juan (Convidat)
José Mª del Valle Villanueva (Convidat)

2.4.4. Comissió Econòmica i de Recursos Humans
Salvador Vicente López Galarza (Vicerector)
Nemesio Fernández Martínez (Coord. de directors de centre)
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)
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Inés Sánchez Giner (Alumna)
Francisco José Mora Mas (President)
Consuelo Valles Prima (Personal d’administració i serveis)
José Luis Berné Valero
Javier Martí Sendra

2.4.5. Comissió d’Extensió Universitària
Ángel Francisco Benito Beorlegui (Vicerector)
Rafael Sánchez Grandía (Director de centre)
Vicente Mas Llorens (Director de departament)
María Álvarez García (Alumna)
Roberto Belenguer López (Alumne)
Mª Teresa Doménech Carbo (Directora d’institut)
Juan Bautista Peiró López (President)
Sergio Fernández Burguete (Personal d’administració i serveis)
Àlvar Gómez i Moreno (Secretari)

2.4.6. Comissió d’I+D+i
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)
Salvador Muñoz Viñas (Director de departament)
Manuel Agustí Fonfría (Director d’entitats d’investigació)
Alfredo Peris Manguillot (Personal docent i investigador)
José Luis Berné Valero
José Esteban Capilla Romà
Fernando Javier Conesa Cegarra
Batiste Andreu Martínez Climent (Ajudants i personal d’investigació)
Andrés Moratal Roselló (Convidat)
María Gemma Piñero Sipan (Convidada)

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)
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Marcial Pla Torres (Director de departament)
Lucas Antonio Jódar Sánchez (Director d’institut universitari d’investigació)
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)
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)
Ana Mª Amorós Ribera (Convidada)
Mónica García Melón (Convidada)
Mª José Iza Martínez (Convidada)
Juan Manzano Juárez (Convidat)

2.4.9. Subcomissió de Formació Permanent
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 l’Àrea de Formació Permanent)
Miguel Ángel Fernández Prada (President)
José Esteban Capilla Romá ( Director d’institut universitari d’investigació)
Juan Vicente Balbastre Tejedor (Convidat)
José María García Álvarez-Coque (Convidat)
Gabriel García Martínez (Convidat)
Gonzalo López Belenguer (Convidat)
José Félix Lozano Aguilar (Convidat)
Ismael Moya Clemente (Convidat)
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Fernando Polo Garrido (Convidat)
Israel Quintanilla García (Convidat)
Jorge Sastre Martínez (Convidat)

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
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
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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
El nombre de casos atesos a l’Oficina del Defensor Universitari ha tornat a experimentar un lleuger augment respecte del curs anterior, amb una mitjana pròxima als set casos diaris.
La proporció de l’activitat de l’Oficina del Defensor Universitari dedicada a l’alumnat ha superat el 90%. Els problemes relacionats amb l’incompliment de normes de permanència han suposat quasi el 50%, seguit de qüestions
relacionades amb exàmens, beques i aspectes acadèmics i administratius en diversos màsters.
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Confiem que ajudarà a la resolució dels problemes relacionats amb permanència la convocatòria extraordinària concedida pel Rectorat a final de juliol a alumnes de titulacions antigues que no tingueren implantat el quart curs de grau, que
compliren certs requisits respecte d’assignatures no aprovades.
Enguany ha disminuït el nombre d’alumnes que s’han vist afectats pel problema
de devolució de l’import de beques en no haver-se presentat al mínim de crèdits
estipulats en les condicions de la beca, gràcies a la informació facilitada des del
Servei d’Alumnat i a la difusió entre l’alumnat dels problemes que tingueren alguns companys relacionats amb la devolució de l’import de la beca en cursos anteriors.
Els casos tractats a l’Oficina del Defensor relacionats amb el professorat, administració i serveis han suposat el 8% dels problemes d’aquesta Oficina. A final
de juliol es presentaren problemes relacionats amb qüestions de contractació de
professors ajudants i ajudants doctor acreditats per l’ANECA com a professor
contractat doctor. En l’enfocament de la solució d’aquest problema va ser determinant l’actuació del Rectorat.
Vora dos terços dels casos atesos s’han resolt per mediació, gràcies a la col·laboració i suport de tots els membres de la comunitat universitària, que es reconeix i agraeix sincerament des de l’Oficina del Defensor.
L’atenció directa als campus d’Alcoi i de Gandia ha sigut realitzada completament pel Defensor Adjunt, professor Eduardo Vicens Salort, ambla mateixa dedicació que en anys anteriors.
El 27 i 28 d’octubre de 2011 es va desenvolupar a la Universitat de Cartagena
la XIV Trobada de Defensors Universitaris i IV Assemblea General Ordinària de
la Conferència Estatal de Defensors Universitaris. Es va prestar especial atenció a “La convivència i el règim disciplinari a la universitat”, “La figura del Defensor: ahir, avui i demà” i “Repercussions de l’aplicació de l’espai europeu
d’educació superior”.

3
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3.1. EQUIPS DIRECTIUS
3.1.1. Centres
CENTRE
EPS d'Alcoi

EPS de Gandia

ETS d'Arquitectura

CÀRREC
Director de l'EPS d'Alcoi
Secretari de l'EPS d'Alcoi
Subd. EPSA /
Càtedres d'Empresa (2006)
Subd. EPSA / d'I+D+i
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 /
Cultura, Esport i Col·legi Major
Subd. 1r EPSA / Cap d'Estudis
Subd. 2n EPSA / Alumnat
Director de l'EPS de Gandia
Secretari de l'EPS de Gandia
Subd. EPSG / Àrea Ambiental
Subd. EPSG /
Àrea Comunicació Audiovisual
Subd. EPSG /
Àrea de Telecomunicacions
Subd. EPSG / Àrea de Turisme
Subd. EPSG / Cultura i Relacions
amb l'Entorn (2006)
Subd. EPSG / Infraestructura
Subd. EPSG /
Promoció i Esdeveniments (2006)
Subd. 1r EPSG / Cap d'Estudis
Directora de l'ETS d'Arquitectura
Secretari de l'ETS d'Arquitectura
Subd. ETSA / Cultura
Subd. ETSA / Infraestructura

PERSONA
Enrique Juan Masiá Buades
Juan José Rico Esteve
Pablo Díaz García

Subd. ETSA / Ordenació Docent
Subd. ETSA / Planificació i Qualitat
Subd. ETSA /
Relacions Internacionals
Subd. 1r ETSA / Cap d'Estudis

Guillermo González Pérez
Vicenta Calvo Roselló
Ángel Martínez Baldó

Ana María Amat Payá
Ana María García Bernabeu
Antonio Abellán García
Josefa Mula Bru
Elena Pérez Bernabeu
Lucía Agud Albesa
Jorge Gabriel Segura Alcaraz
Georgina Blanes Nadal
José Ismael Pastor Gimeno
Jesús Alba Fernández
Juan Andrés González Romero
Antonio Forés López
Trinidad Mª Sansaloni Balaguer
Lourdes Canós Darós
Francisco Camarena Femenia
Carmen Gómez Benito
Anna Vidal Meló
Juan Luis Corral González
Ana Llopis Reyna
Francisco Juan Vidal
Victoria Eugenia Bonet Solves
Luisa Basset Salom

Agustín José Pérez García
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ETS d'Enginyeria del Disseny

ETSE Agronòmica i Medi Natural

ETSE de Camins, Canals i Ports

Director de l'ETSE del Disseny
Cap d'Estudis de l'ETSED
Secretària de l'ETS d'Enginyeria
del Disseny
Subd. ETSED /
Act. Professionals (2006)
Subd. ETSED / Alumnat
Subd. ETSED /
Càtedres d'Empres. i R. (2006)
Subd. ETSED /
Coordinació de Títols
Subd. ETSED / Infraestructura
Subd. ETSED /
Relacions amb l'Empresa
Subd. ETSED /
Relacions Internacionals
Subd. 1r ETSED / Qualitat
Subd. 2n ETSED /
Innovació Educativa
Director de l'ETSE Agronòmica i
Medi Natural
Secretària de l'ETS d'Enginyeria
Agronòmica i Medi Natural
Subd. ETSEAMN /
Àrea d'Enginyeria Forestal
Subd. ETSEAMN /
Àrea de Biotecnologia
Subd. ETSEAMN /
Àrea de Tecnologia d'Aliments
Subd. ETSEAMN /
Càtedres d'Empresa (2006)
Subd. ETSEAMN / Infraestructures, Medi Ambiente i Salut Laboral
Subd. ETSEAMN / Relacions Institucionals, Ocupació i Cooperació
Subd. ETSEAMN /
Relacions Internacionals
Subd. 1r ETSEAMN /
Cap d'Estudis i Qualitat
Subd. 2n ETSEAMN /
Àrea d'Enginyeria Agroalimentària
Director de l'ETSE de Camins, Canals i Ports
Secretari de l'ETSE de Camins,
Canals i Ports
Subd. ETSECCP / Infraestructures

Enrique Ballester Sarrias
Bernardo Álvarez Valenzuela
Elena Sánchez Juan
Josep Lluís Suñer Martínez
Ignacio Tortajada Montañana
Emilio Ramón Iribarren Navarro
Mª Pilar Molina Palomares
Rosa Collado Fons
Malak Kubessi Pérez
Houcine Hassan Mohamed
Ricardo Pérez Herrerías
Laura Contat Rodrigo
Nemesio Fernández Martínez
Ana María Albors Sorolla
Francisco Galiana Galán
Miguel Leiva Brondo
Mª Dolores Ortolá Ortolá
Pedro Beltrán Medina
Carlos Adrados Blaise-Ombrecht
José Luis Pérez-Salas Sagreras
Vicente Castell Zeising
Juan Manuel Buitrago Vera
Mª Dolores Raigón Jiménez
Vicent de Esteban Chapapría
José Bernardo Serón Gáñez
José Rocío Martí Vargas
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ETSE d'Edificació

Subd. ETSECCP /
Innovació i Qualitat
Subd. ETSECCP /
Ordenació Acadèmica
Subd. ETSECCP /
Relacions Internacionals
Subd. 1r ETSECCP /
Cap d'Estudis
Subd. 2n ETSECCP / Alumnat
Director de l'ETSE d'Edificació
Secretari de l'ETSE d'Edificació
Subd. ETSEE / Alumnat

José Luis Bonet Senach
Francisco José Vallés Morán
José Alberto González Escriva
Pedro Antonio Calderón García

María Amalia Sanz Benlloch
Rafael Sánchez Grandía
Pablo Rodríguez Navarro
Milagro Iborra Lucas
Subd. ETSEE / Convenis i Empreses María Begoña Fuentes Giner
José Miguel Sanchis León
Subd. ETSEE /

Infraestructures i Mantemiment
Subd. ETSEE /
Investigació i Extensió Universitària
Subd. ETSEE /
Ordenació Acadèmica
Subd. ETSEE /
Relacions Internacionals
Director de l'ETSE de TelecomuniETSE de Telecomunicació
cació
Secretari de l'ETSE de Telecomunicació
Subd. ETSET /
Càtedres d'Empresa (2006)
Subd. ETSET /
Cultura i Extensió Universitària
Subd. ETSET /
Organització Acadèmica
Subd. ETSET /
Relacions amb Empreses (2006)
Subd. ETSET /
Relacions Internacionals
Subd. 1r ETSET / Cap d'Estudis
Subd. 2n ETSET / Qualitat
ETSE Geodèsica, Cartogràfica i Director de l'ETSE Geodèsica, Cartog. i Topogràfica
Topog.
Secretari de l'ETSE Geodèsica,
Cartogràfica i Topogràfica
Subd. ETSEGCT /
Personal, As. Econ., Infraes.
Subd. ETSEGCT /
Relacions amb Empreses
Subd. ETSEGCT /
Relacions Exteriors

Isabel Rodríguez Abad
Juana Mercedes Cerdán Soriano
Jesús Mené Aparicio
Juan Vicente Balbastre Tejedor
Lorenzo Rubio Arjona
Fulgencio Montilla Meoro
María Ángeles Lence Guilabert
Pilar Candelas Valiente
Vicente Traver Salcedo
Felipe Laureano Peñaranda Foix
Juan Ramón Torregrosa Sánchez
Francisco Javier Oliver Villarroya
Francisco García García
Jesús María Irigoyen Gaztelumendi
Ricardo López Albiñana
Fernando Francisco Buchón Moragues
Luis Ángel Ruiz Fernández
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Subd. ETSEGCT /
ETSE Industrials
Cap d'Estudis, O. A. i D.
Director de l'ETSE Industrials
Secretari de l'ETSE Industrials
Subd. ETSEI / Qualitat i Plans d'Estudis d'Eng. Químic
Subd. ETSEI /
Coordinació de Nous Graus
Subd. ETSEI /
Ordenació Acadèmica
Subd. 1r ETSEI / Cap d'Estudis
Subd. 2n ETSEI /
Relacions amb Empreses
Subd. ETSEI /
Adap. Plans Estudis a l'EEES
Subd. ETSEI / Infraestructura i Assumptes Econòmics
Subd. ETSEI /
Innovació, Promoció i Imatge
Subd. ETSEI / Plans d'Estudis-I
Subd. ETSEI /
ETSE Informàtica
Relacions Internacionals i Idiomes
Director de l'ETSE Informàtica
Secretària de l'ETS d'Enginyeria Informàtica
Subd. 1r ETSINF / Cap d'Estudis
Subd. 2n 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 amb Empreses
Subd. ETSINF /
Facultat d'Administració i Direc. Relacions Internacionals
d'Empreses
Degà Fac. Administració i Direcció
Empreses
Secretària Fac. Administració i Direcció Empreses
Viced. 2n FADE /
Alumnat i Pràctiques en Empresa
Viced. FADE / Infraestrutura

Luis Blanch Puertes
Miguel Andrés Martínez Iranzo
Juan José Pérez Martínez
José Antonio Mendoza Roca
Luis Miguel Baeza González
Antonio Sanchis Sabater
Rosa Esperanza Tormos Faus
Inmaculada Concepción Garrudo
Antona
Enrique Domingo Guijarro Estellés
José Vicente Salcedo Romero de
Ávila
Enrique Cabrera Rochera
Jorge García-Serra García
Anna Neus Igual Muñoz
Eduardo Vendrell Vidal
Encarnación Segarra Soriano
Antonio Molina Marco
Silvia Mª Terrasa Barrena
Diego Álvarez Sánchez
Miguel Sánchez López
María José Vicent López
María José Castro Bleda
César Ferri Ramírez
Juan Carlos Ruiz García
Ismael Moya Clemente
Mª Teresa Solaz Benavent
Gabriela Ribes Giner
Carlos Vicente García Gallego
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Facultat de Belles Arts

Viced. FADE /
Relacions Internacionals
Viced. 1r FADE / Cap d'Estudis
Degà Fac. de Belles Arts
Secretària de Fac. de Belles Arts
Viced. 1r FBA / Ordenació Acadèmica
Viced. 2n FBA / Infraestructura
Viced. FBA /
Càtedres d'Empreses (2006)
Viced. FBA / Cultura
Viced. FBA /
Relacions Internacionals

María del Mar Marín Sánchez
Virginia Vega Carrero
José Luis Cueto Lominchar
Mercedes Sánchez Pons
José Galindo Gálvez
Jaime Chornet Roig
María Angeles López Izquierdo
Ricardo Javier Forriols González
María Isabel Tristán Tristán

3.1.2. Departaments
DEPARTAMENT
Biotecnologia

CÀRREC
Director
Secretària
Subdirectors

Ciència Animal

Director
Secretària
Subdirectors

Director
Secretari
Subdirectora
Comunicació Audiovisual, Doc. i His. de l'Art Directora
Secretària
Subdirectors
Composició Arquitectònica

Comunicacions

Director
Secretari
Subdirectors

Conservació i Restauració de Béns

Director
Secretària
Subdirectora
Director
Secretària
Subdirectors

Construccions Arquitectòniques

Dibuix

Directora
Secretari
Subdirectora

PERSONA
Jaime Prohens Tomás
María Belén Picó Sirvent
José Mª Bellés Albert
Mª Antonia Ferrús Pérez
Miguel Jover Cerdá
Luz María Pérez Igualada
Juan José Pascual Amorós
Salvador Calvet Sanz
Juan Francisco Noguera Giménez
Juan Antonio Bravo Bravo
Camilla Mileto
María Nuria Lloret Romero
Luisa María Tolosa Robledo
Adolfo Muñoz García
Miguel Corella Lacasa
Alberto González Salvador
Vicent Josep Pla Boscà
Héctor Esteban González
Pablo Escalle García
Vicenç Almenar Terre
Salvador Muñoz Viñas
Rosario Llamas Pacheco
Mª Julia Osca Pons
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
Beatriz García Prosper
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Economia i Ciències Socials

Ecosistemes Agroforestals

Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i F.

Subdirector
Director
Secretària
Subdirectors
Director
Secretari - PAS
Subdirector
Director
Secretari
Subdirectors

Enginyeria de la Construcció i Proj.

Director
Secretari
Subdirectors

Enginyeria de Sistemes i Automàtica

Director
Secretari
Subdirectors

Enginyeria del Terreny

Director
Secretària
Subdirector
Director
Secretari
Subdirectora
Director
Secretari
Subdirector
Director
Secretari
Subdirector
Subdirector
Director
Secretària
Subdirectors

Enginyeria i Inf. de Transports

Enginyeria Elèctrica

Enginyeria Electrònica

Enginyeria Gràfica

Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient

Director
Secretari
Subdirectors

Enginyeria Mecànica i de Materials

Director
Secretari
Subdirectors

Enginyeria Química i Nuclear

Director
Secretària

Fernando Evangelio Rodríguez
Ricardo José Server Izquierdo
Ana Blasco Ruiz
José Serafin Clemente Ricolfe
Marta García Molla
José García Jiménez
Francisco Prieto Jiménez
Josep Armengol Fortí
Jorge Padin Devesa
Ramón Pons Crespo
Josep Eliseu Pardo Pascual
Matilde Balaguer Puig
Pedro Miguel Sosa
Héctor Saura Arnau
José Mª Monzó Balbuena
Víctor Yepes Piqueras
José Luis Navarro Herrero
Antonio José Sánchez Salmerón
Antonio Sala Piqueras
Francesc Xavier Blasco Ferragud
Rafael Cortés Gimeno
Mª Elvira Garrido de la Torre
Juan Antonio Botella Torres
José Cristobal Serra Peris
Tomás Ruiz Sánchez
Ana María Pérez Zuriaga
José Roger Folch
Salvador Conrado Añó Villalba
Vicente León Martínez
Emilio Figueres Amorós
Antonio Guill Ibáñez
Raül Esteve Bosch
José Francisco Toledo Alarcón
Fernando Brusola Simón
Marina Gascón Martínez
José María Gomis Martí
María Begoña Jordá Albiñana
Juan Bautista Marco Segura
Daniel Aguado García
Eduardo Fabián Cassiraga
Petra Amparo López Jiménez
Alfonso Cristóbal Cárcel González
Eugenio Giner Maravilla
Juan José Ródenas García
Rafael Antonio Balart Gimeno
Sebastián Salvador Martorell Alsina
Sofía Carlos Alberola

MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2011-2012 57

Subdirectors
Enginyeria Rural i Agroalimentària

Enginyeria Tèxtil i Paperera

Escultura

Estadística i Investigació Operativa, A. i C.

Expressió Gràfica Arquitectònica

Física Aplicada

Director
Secretari
Subdirector
Director
Secretari
Subdirector
Directora
Secretària
Subdirectors
Directora
Secretària
Subdirector
Director
Secretari
Subdirectora
Director
Secretari
Subdirectors

Informàtica Sistemes i Computadors

Director
Secretario
Subdirectores

Lingüística Aplicada

Directora
Secretària
Subdirectors

Màquines i Motors Tèrmics

Director
Secretari
Subdirectors

Matemàtica Aplicada

Director
Secretari
Subdirectors

Mecànica dels Medis Continus i T. E.

Director
Secretari
Subdirectora
Director
Secretària

Organització d'Empreses

María Isabel Alcaina Miranda
Valentín Pérez Herranz
Eugenio García Marí
Ismael Vicente Escriva Piqueras
Álvaro Royuela Tomás
Francisco Javier Cases Iborra
Antonio Arqués Sanz
Eduardo José Gilabert Pérez
Marina Pastor Aguilar
María Pilar Crespo Ricart
Moisés Mañas Carbonell
Sara Vilar García
Ana Isabel Sánchez Galdón
Elena Vázquez Barrachina
Rubén Ruiz García
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 Ramírez Hoyos
Pedro Juan López Rodríguez
Juan Carlos Cano Escribá
Ángel Rodas Jordá
Juan Luis Posadas Yagüe
María Engracia Gómez Requena
Mª Luisa Carrió Pastor
María Milagros del Saz Rubio
Hanna Teresa Skorczynska Sznajder
Inmaculada Teresa Tamarit Vallés
Francisco Payri González
Carlos Guardiola García
Bernardo Vicente Tormos Martínez
Santiago Alberto Molina Alcaide
Alfredo Peris Manguillot
Fernando Giménez Palomares
Ana Martínez Pastor
Félix Martínez Jiménez
Francisco de Asís Ródenas Escribá
María del Carmen Gómez Collado
Juan Antonio Rovira Soler
Pedro Efrén Martín Concepción
Ana Isabel Almerich Chuliá
Ignacio Gil Pechuán
Marta Elena Palmer Gato
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Subdirectors

Pintura

Director
Secretari
Subdirectors

Producció Vegetal

Director
Secretari
Subdirectors

Projectes Arquitectònics

Director
Secretari
Subdirectors

Projectes d'Enginyeria

Director
Secretari
Subdirectors

Química

Secretària
Subdirectors

Sistemes Informàtics i Computació

Director
Secretària
Subdirectors

Tecnologia d'Aliments

Subdirector
Director
Secretari
Subdirectors

Termodinàmica Aplicada

Director
Secretari
Subdirectors

Urbanisme

Director
Secretari
Subdirector

José Luis Hervás Oliver
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 Mas
Jorge Alcaide Marzal
María Carmen González Cruz
María Teresa Vidal Gandía
María Asunción Herrero Villen
Pilar Aragón Revuelta
Juan Carlos Casamayor Ródenas
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
Javier Martínez Monzó
Nuria Martínez Navarrete
Luis Javier Cañada Ribera
Enrique Torrella Alcaraz
Manuel Monleón Pradas
Rafael Royo Pastor
José Vicente Ferrando Corell
Luis Segura Gomis
José Luis Miralles García
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3.2. TITULACIONS PER CENTRES
3.2.1. Centres propis
CENTRE
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI

ETS D'ENGINYERIA INFORMÀTICA

ETS D'ARQUITECTURA
ETS D'ENGINYERIA D'EDIFICACIÓ

ETS D'ENGINYERIA DEL DISSENY

TITULACIÓ
Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Grau en Enginyeria Elèctrica
Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
Grau en Enginyeria Informàtica
Grau en Enginyeria Mecànica
Grau en Enginyeria Química
Eng. Organització Industrial (2n cicle)
ET Disseny Industrial
ET Industrial, esp. Electricitat
ET Industrial, esp. Electrònica Industrial
ET Industrial, esp. Mecànica
ET Industrial, esp. Química Industrial
ET Industrial, esp. Tèxtil
ET Informàtica de Gestió
ET Telecomunicació, esp. Telemàtica
Enginyer de Materials
Llic. Administració i Direcció d'Empreses
Grau en Enginyeria Informàtica
Eng. Informàtic
ET Informàtica de Gestió
ET Informàtica de Sistemes
Llic. Documentació (2n cicle)
Arquitecte
Grau en Arquitectura
Arquitecte Tècnic
Enginyeria de Materials
Grau en Enginyeria de l'Edificació
Grau en Enginyeria Aeroespacial
Grau en Enginyeria Elèctrica
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
Grau en Enginyeria Mecànica
Eng. d'Organització Industrial (2n cicle)
ET en Disseny Industrial
ET Industrial, esp. Electrònica Industrial
ET Industrial, esp. Mecànica

INICI
2010
2010
2009

CICLE
Grau
Grau
Grau

2010
2010
2010
2000
2000
1993
1993
1993
1993
1993
2003
1998
2004
1997
2010
2001
1993
1993
1996
2002
2010
1999
2002
2009
2010
2010
2010
2009

Grau
Grau
Grau
2n
1r
1r
1r
1r
1r
1r
1r
1r
2n
1r+2n
Grau
1r+2n
1r
1r
2n
1r+2n
Grau
1r
2n
Grau
Grau
Grau
Grau
Grau

2010
2004
1999
1998
1998

Grau
2n
1r
1r
1r

60 DOCÈNCIA

ET Industrial, esp. Química Industrial
ET Industrial. esp. Electricitat
Enginyer Aeronàutic
ETSE AGRONÒMICA I DEL MEDI NATURAL Grau en Biotecnologia
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
Grau en Enginyeria Forestal i del Medi Natural
Eng. Agrònom
Eng. Forests
ET Agrícola, esp. Explotacions Agropecuàries
ET Agrícola, esp. Hortofructicultura i Jardineria
ET Agrícola, esp. Indústries Agràries i Alimentàries
ET Agrícola, esp. Mecanització i Construccions Rurals
Llic. Ciència i Tecnologia d'Aliments (2n cicle)
Llic. Enologia (2n cicle)
Llicenciat en Biotecnologia
ETSE CAMINS, CANALS I PORTS
Grau en Enginyeria Civil
Grau en Enginyeria d'Obres Públiques
ET Obres Públiques, esp. Construccions Civils
Eng. Camins, Canals i Ports
Eng. Geòleg (2n cicle)
ET Obres Públiques, esp. Hidrologia
ET Obres Públiques, esp. Transports i Serveis Urbans
Llic. Ciències Ambientals (2n cicle)
ETSE DE TELECOMUNICACIÓ
Grau en Enginyeria Tècnica de Telecomunicació
Eng. Telecomunicació
ETSE GEODÈSICA, CARTOGRÀFICA I TOP. Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia
Eng. Geodèsia i Cartografia (2n cicle)
ET Topografia
ETSE INDUSTRIALS
Grau en Enginyeria de l'Energia
Grau en Enginyeria d'Organització Industrial
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Grau en Enginyeria Química
Eng. Automàtica i Electrònica Industrial (2n cicle)
Eng. Industrial
Eng. Materials (2n cicle)
Eng. Organització Industrial (2n cicle)
Eng. Químic
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE Dip. Turisme
GANDIA
Grau en Ciències Ambientals
Grau en Comunicació Audiovisual
Grau en Gestió Turística
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i
Imatge
ET Forestal, esp. Explotacions Forestals

1998
1998
2005
2010
2010
2010
2010
1984
1999
1999
1999
1999
1999
2000
2002
2005
2010
2010
1997
1997
2002
1997
1997
1996
2010
1996
2010
1999
2001
2011
2010
2010
2010
1995
1993
1999
1994
1997
1997
2009
2009
2009
2010
1993
2002

1r
1r
1r+2n
Grau
Grau
Grau
Grau
1r+2n
1r+2n
1r
1r
1r
1r
2n
2n
1r+2n
Grau
Grau
1r
1r+2n
2n
1r
1r
2n
Grau
1r+2n
Grau
2n
1r
Grau
Grau
Grau
Grau
2n
1r+2n
2n
2n
1r+2n
1r
Grau
Grau
Grau
Grau
1r
1r
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ET Telecomunicació, esp. Sistemes de Telecomunicació
ET Telecomunicació, esp. Sistemes Electrònics
ET Telecomunicació, esp. So i Imatge
Llic. Ciències Ambientals
Llic. Comunicació Audiovisual
FACULTAT D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ Dip. Gestió i Administració Pública
D'EMPRESES
Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Grau en Gestió i Administració Pública
Llic. Administració i Direcció d'Empreses
FACULTAT DE BELLES ARTS
Grau en Belles Arts
Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals
Llic. Belles Arts

2002
2002
2001
2001
2002
2010
2010
1997
2010
2010
1993

1r
1r
1r+2n
1r+2n
1r
Grau
Grau
1r+2n
Grau
Grau
1r+2n

INICI
2010
2010
2002
1998

CICLE
Grau
Grau
1r
1r

3.2.2. Centres adscrits
CENTRE
CENTRE FLORIDA UNIVERSITÀRIA

TITULACIÓ
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Grau en Enginyeria Mecànica
Eng. Tècn. Industrial, esp. Electrònica Industrial
Eng. Tècn. Industrial, esp. en Mecànica

3.3. DISTRIBUCIÓ PER SEXE I EDAT DE L’ALUMNAT

EDAT

DONES

HOMES

TOTAL

TOTAL

18

1048

1612

2660

8%

19

1078

1611

2689

8%

20

1195

1727

2924

9%

21

1151

1832

2983

9%

22

1144

1864

3009

9%

23

1045

1931

2976

9%

24

944

1695

2639

8%

25

790

1457

2247

7%

26

534

1165

1699

5%

27

445

847

1292

4%

28

383

757

1140

4%

29

286

599

885

3%

30

261

551

813

3%

31

180

416

596

2%

32

184

369

553

2%

33>

982

2275

3258

10%

11650

20708

32363

100%

Total general
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3.4. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ALUMNES MATRICULATS
ANY
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total general

Nre. ALUMNES
36453
36095
35564
34727
34320
33883
34268
34735
32502
29266
341813
Alumnes

Alumnes

3.5. VICERECTORAT DE QUALITAT I AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT ACADÈMICA
El Vicerectorat de Qualitat i Avaluació de l’Activitat Acadèmica (VQAAA) 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 l’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 2011-12 en
el desenvolupament del Sistema de Gestió de Qualitat dels Títols Oficials de la
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UPV (SGQTi). El SGQTi 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 directrius establits per a l’avaluació de l’ensenyament universitari per la European Network for Quality Assurance (ENQA) 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 es va acordar incorporar al conveni
signat anteriorment totes les estructures acadèmiques responsables de títols
oficials (facultats, escoles, instituts universitaris i departaments).
La UPV, en sintonia amb els propòsits establits per l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP), en la Resolució de 15 de desembre de 2010, per la
qual s’aprova el protocol de seguiment dels títols universitaris oficials de la Comunitat Valenciana, aplica el SGQTi, com el conjunt d’accions, planificades i sistemàtiques, necessàries per a garantir la qualitat dels ensenyaments oficials de
la UPV, assegurar el control, la revisió i millora contínua d’aquestes.
L’estructura de la UPV per al desenvolupament del SGQTi comprèn les comissions següents:
· Comissió de Qualitat de la UPV
· Comissió Acadèmica de la UPV
· Comissió Acadèmica del Títol
L’estratègia de la UPV amb relació al seguiment de les titulacions universitàries
oficials ha sigut centralitzar la tasca de disseny, desenvolupament i gestió de
les plataformes d’informació de les titulacions, amb l’objecte d’optimar els recursos i, especialment, centrar la labor dels responsables de les titulacions en
les activitats d’elaboració dels informes de gestió corresponents, propostes de
millora i seguiment d’aquestes. Després del pla pilot desenvolupat en el curs
anterior, durant el curs 2011-12 l’AVAP ha avaluat la totalitat dels restants títols
oficials de la UPV en disposició de fer-ho:
· 33 títols de grau
· 51 títols de màster
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Amb relació als processos d’acreditació, els títols d’Enginyer Agrònom, Enginyer de Camins, Canals i Ports, Enginyer Industrial i Enginyer de Telecomunicació de la UPV els ha acreditat la Comissió d’Acreditació d’Enginyeria d’ABET,
i els ha reconegut una equivalència de màster.
ABET és una entitat americana reconeguda internacionalment com a acreditadora de programes universitaris en l’àmbit de Ciències Aplicades, Informàtica,
Enginyeria i Tecnologia. Es considera l’agència d’acreditació de programes d’enginyeries més important de tot el món i per això moltes de les institucions d’educació superior de primer nivell aspiren assolir aquesta acreditació. ABET és
una organització sense ànim de lucre, formada per més de 30 societats professionals i tècniques. ABET ha establit els estàndards d’ensenyament superior en
el seu àmbit d’actuació durant quasi 80 anys (www.abet.org).
La UPV s’ha convertit en la primera universitat espanyola en nombre d’acreditacions, i és pionera en els casos d’Enginyer Agrònom i Enginyer de Camins, Canals i Ports, ja que aquesta distinció només l’ha assolit fins ara la Universitat
Ramon Llull amb la titulació d’Enginyeria Química i la Universitat Politècnica de
Madrid en els títols d’Enginyer Industrial i Enginyer de Telecomunicació. L’acreditació ABET demostra el compromís de la UPV a proporcionar una educació de
qualitat i una garantia que aquests programes compleixen els estàndards establits per la professió per a la qual prepara els seus estudiants.
L’obtenció d’aquesta acreditació és una acció emmarcada en el Pla Estratègic
de la UPV, entre els objectius prioritaris del qual figura acreditar els ensenyaments oferits a través de les agències nacionals i internacionals amb el millor nivell acadèmic.
El procés d’acreditació ABET, iniciat al gener de 2011, requereix sotmetre les titulacions a avaluacions periòdiques exhaustives. Aquestes avaluacions les realitzen equips de professionals voluntaris que treballen en la indústria,
l’administració, la universitat i la pràctica privada dins del marc de les disciplines
d’ABET. Se centren en la revisió del pla d’estudis, la qualitat del professorat, les
instal·lacions i altres àrees importants a partir de l’autoavaluació i elaboració
d’un informe detallat de la UPV que es va trametre a l’agència al juny de 2011.
Aquesta informació s’analitzà i contrastà en una visita d’avaluació que es va realitzar el passat desembre de 2011 en què, a més de comprovar les instal·lacions
i recollir evidències documentals, es realitzaren entrevistes amb distints repre-
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sentants de la comunitat universitària (equips directius, professors, alumnes i
personal d’administració i serveis), ocupadors, col·legis professionals i exalumnes de les distintes titulacions.
Un dels elements clau de l’acreditació ABET és el requisit que els programes implanten processos de millora contínua per a assegurar la qualitat de la formació
impartida. Com a part d’aquesta exigència de millora contínua, les titulacions estableixen objectius específics i mesurables per als seus estudiants i llicenciats,
avaluen el grau de consecució dels dits objectius, i estableixen accions de millora
en els seus programes sobre la base dels resultats d’aquesta avaluació.
A més de proporcionar a les institucions d’educació superior un mecanisme estructurat per a analitzar, avaluar i millorar-ne les titulacions, l’acreditació també
ajuda els estudiants i els seus pares en l’elecció dels millors programes, permet
als ocupadors i escoles de postgrau identificar graduats que estan ben preparats, i s’utilitza per algunes associacions professionals en la selecció de candidats.
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 l’excel·lència docent” i defineix com a primera línia estratègica “l’avaluació permanent de l’activitat docent de les estructures
acadèmiques i del professorat a través de sistemes d’avaluació i indicadors objectivats, i el reconeixement corresponent de l’excel·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 l’activitat docent d’acord amb els criteris de referència existents (ANECA, Convergència Europea, etc.) a partir de la revisió dels mecanismes d’avaluació actuals”.
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 d’un model i d’uns
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 l’obligatorietat d’una 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 participà el 2007 en la convocatòria DOCENTIA 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, se signà l’addenda al conveni de col·laboració
entre ANECA i la UPV, per la qual s’incorpora la participació de l’AVAP en el desenvolupament del programa DOCENTIA.
El 18 de gener de 2012 es va rebre la resposta definitiva de l’AVAP a l’“INFORME D’IMPLANTACIÓ DEL DISSENY D’AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT DOCENT” del curs 2008-09, en la dita resposta s’indica que: “La Comissió
d’Avaluació del Seguiment valora positivament el Model de la UPV i la seua implantació i, una vegada introduïdes les millores necessàries proposades en l’Informe de segon seguiment, se’n recomana la participació en el procés de
certificació”. Les indicacions de la Comissió s’ha desenvolupat mitjançant les
modificacions corresponents i ajustos del model aprovats pel Consell de Govern
de la UPV. Això ha permès sol·licitar formalment el mes de juliol el certificat definitiu del Model per a l’Avaluació de l’Activitat Docent a la UPV.
Durant el curs 2011-12, per a avaluar l’activitat docent del professorat, la Comissió d’Avaluació de la Docència (CAD) es va convocar els dies 16 de setembre de 2011, 18 de novembre de 2011 i 17 de febrer de 2012, data en què es
tancà el procés d’avaluació del curs 2010-11.
La Comissió de Garanties (CG) va resoldre les reclamacions finals en la sessió
del 13 de desembre de 2011.
Durant la convocatòria s’avaluà 2.670 membres del col·lectiu de PDI de la nostra universitat, fet que suposa de nou l’avaluació de tot el professorat amb activitat docent a la UPV.
La plataforma informàtica desenvolupada per a ajudar al 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’u-
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tilitzà el sistema GREGAL de la UPV. S’hi realitzaren algunes adaptacions per
a considerar 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 la seua activitat
(docent en aquest cas), sobre aspectes relatius a la producció de materials docents, participació en congressos, etc. És una labor que té com a antecedent el
treball realitzat, de manera similar, 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 VQAAA. Es van rebre 637 incidències a través d’aquest sistema. Aquestes incidències 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 calia), modificació de dades per a corregir errors en
la informació del professor o, finalment, registre de la possible millora per a traslladar-la a la CAD.
Les incidències foren analitzades i resoltes, quan va ser possible, pel grup de treball de l’IAD constituït al VQAAA durant el procés. Les que no foren resoltes per
la seua entitat o suposaven possibles millores es traslladaren a la CAD per a la
discussió i resolució.
Durant aquest procés cal assenyalar que es van realitzar 33 autoinformes de
professors, 19 informes dels responsables de departament i 8 dels 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 del 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 sis peticions i les va resoldre de manera
negativa.
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La CAD es va reunir posteriorment a la resolució de la CG per a tancar el procés d’avaluació del curs 2010-2011 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.
El Consell de Govern, realitzat el 25 d’abril de 2012, aprovà les modificacions
ressenyades, que s’han d’aplicar en l’IAD del curs 2011-2012.

3.6. SERVEI D’ALUMNAT
El Servei d’Alumnat és un servei administratiu de caràcter central de la UPV, la
funció del qual està adreçada fonamentalment cap a l’alumnat, tant pel que fa
als preuniversitaris com als de primer, segon i de tercer cicles (doctorat).
Com a unitat central, coordina procediments i actuacions relacionades amb l’alumnat matriculat en els diversos centres de la Universitat, i gestiona a través de
les distintes unitats administratives que conformen el Servei d’Alumnat els processos relacionats amb l’accés a la universitat, matriculació, convalidacions,
oferta de lliure elecció, beques, títols, màsters i doctorat.

3.6.1. Unitat d’accés
La Unitat d’Accés s’ocupa de gestionar els processos administratius relacionats
amb les proves d’accés a la universitat, coordinació d’aquestes i suport als tribunals, així com expedir els certificats acadèmics oficials de superació de les
dites proves. Aquesta Unitat és també la responsable de la gestió dels processos relatius a la preinscripció en el Sistema Universitari Valencià, segons els
procediments d’admissió a ensenyaments universitaris previstos per la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana.
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JUNY 2011
ALUMNAT MATRICULAT EN LES PAU FASE GENERAL
ALUMNAT PRESENTAT A LA FASE GENERAL
APROVATS FASE GENERAL
% APROVATS FASE GENERAL
PRESENTADES DONES FASE GENERAL
PRESENTATS HOMES FASE GENERAL
% APTES FASE GENERAL (DONES)
% APTES FASE GENERAL (HOMES)
QUALIFICACIÓ MITJANA DE LES PAU FASE GENERAL
QUALIFICACIÓ MITJANA DE LA NOTA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT
FASE GENERAL
ESTUDIANTS PRESENTATS NOMÉS A LA FASE GENERAL
ESTUDIANTS PRESENTATS NOMÉS A LA FASE ESPECÍFICA
ESTUDIANTS PRESENTATS A LES DUES FASES
Nre. SOL·LICITUDS PREINSCRIPCIÓ JUNY
SETEMBRE 2011
ALUMNAT MATRICULAT EN LES PAU FASE GENERAL
ALUMNAT PRESENTAT A LA FASE GENERAL
APROVATS FASE GENERAL
% APROVATS FASE GENERAL
PRESENTADES DONES FASE GENERAL
PRESENTATS HOMES FASE GENERAL
% APTES FASE GENERAL (DONES)
% APTES FASE GENERAL (HOMES)
QUALIFICACIÓ MITJANA DE LES PAU FASE GENERAL
QUALIFICACIÓ MITJANA DE LA NOTA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT
FASE GENERAL
ESTUDIANTS PRESENTATS NOMÉS A LA FASE GENERAL
ESTUDIANTS PRESENTATS NOMÉS A LA FASE ESPECÍFICA
ESTUDIANTS PRESENTATS A LES DUES FASES
Nre. SOL·LICITUDS PREINSCRIPCIÓ SETEMBRE

3.789
3.781
3.616
95,640
2.115
1.664
95,320
96,030
6,057
6,743
110
787
3.671
6.579
763
761
647
85,080
379
382
85,750
84,290
5,034
5,588
74
85
687
714

3.6.2. Unitat d’alumnes primer i segon cicle/grau
La Unitat d’Alumnes de Primer i Segon Cicle/Grau és l’encarregada de la gestió dels processos administratius relatius a la coordinació amb els centres docents de la Universitat dels diferents processos relatius a la gestió d’alumnat,
com són la matrícula, la gestió i tramitació de les sol·licituds d’alumnes de 1r i/o
2n cicles de convalidacions, adaptacions extraordinàries i reconeixements d’estudis cursats sota programes d’intercanvi a l’estranger, o la tramitació i gestió de
les sol·licituds d’admissió per continuació dels mateixos estudis. S’encarrega
igualment d’elaborar l’oferta anual de lliure elecció per a l’aplicació en tots els
centres de la UPV.
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CURS 2011-2012
CENTRES PROPIS
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
Grau en Enginyeria Informàtica
Grau en Administració i Direcció d’Empreses
Grau en Enginyeria Elèctrica
Grau en Enginyeria Química
Grau en Enginyeria Mecànica
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
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecom., Imatge i So
ETS D’ARQUITECTURA
Arquitecte
Grau en Arquitectura
ETS GESTIÓ EN L’EDIFICACIÓ
Arquitecte Tècnic
Eng. de Materials
Grau en Enginyeria de l’Edificació
ETSE AGRONÒMICA I DEL MEDI NATURAL
Llic. Ciència i Tecnologia dels Aliments
Eng. Agrònom
Eng. de Forests
Llicenciat en Biotecnologia
Eng. Tècn. Agrícola, esp. Explotacions Agropecuàries
Eng. Tècn. Agrícola, esp. Hortofructicultura i Jardineria

MATRICULATS
2.236
262
165
62
15
77
53
266
150
51
146
76
216
117
188
114
63
202
1.886
150
93
61
148
160
246
168
116
209
227
167
3.475
2.474
728
2.146
260
5
1.782
2.492
126
514
212
262
75
158

NOUS
571
0
0
0
0
0
0
5
63
22
0
0
90
72
107
67
33
106
415
0
0
0
0
1
3
7
46
85
80
104
543
25
385
428
0
0
376
581
48
14
10
14
0
1
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Eng. Tècn. Agrícola, esp. Indústries Agràries i Alimentàries
Eng. Tècn. Agrícola, esp. Mecanització i Constr. Rurals
Llicenciat en Enologia
Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
Grau en Enginyeria Forestal i del Medi Natural
Grau en Biotecnologia
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
ETS ENGINYERIA INFORMÀTICA
Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió
Eng. Tècn. en Informàtica de Sistemes
Ing. en Informàtica
Llicenciat en Documentació
Grau en Enginyeria Informàtica
ETSE 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
Grau en Enginyeria d’Obres Públiques
Grau en Enginyeria Civil
ETS 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
Grau en Enginyeria Aeroespacial
Grau en Enginyeria Elèctrica
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Grau en Enginyeria Mecànica
ETSE GEODÈSICA, CARTOGRÀFICA I TOPOGRÀFICA
Eng. Tècnic en Topografia
Eng. Geodèsica i Cartogràfica
Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia
ETS ENGINYERS INDUSTRIALS
Eng. Industrial
Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial
Eng. en Organització Industrial
Eng. Química
Eng. de Materials
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Grau en Enginyeria d’Organització Industrial

116
92
49
256
141
203
160
2.462
536
397
564
120
845
3.086
1.235
496
144
191
39
199
346
273
4.675
216
273
441
628
279
526
314
476
230
236
380
391
718
373
160
185
3.776
1541
134
257
260
31
801
206

0
0
16
145
78
109
84
514
10
4
19
23
458
555
47
39
6
10
7
40
195
138
1.193
1
1
3
16
1
118
21
203
130
140
219
226
141
0
57
84
909
54
35
31
1
7
400
103
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Grau en Enginyeria Química
Grau en Enginyeria de l’Energia
ETS ENGINYERS TELECOMUNICACIÓ
Eng. de Telecomunicació
Grau en Enginyeria Tècnica de Telecomunicació
FACULTAT D’ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES
Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses
Diplomat en Gestió i Administració Pública
Grau en Gestió i Administració Pública
Grau en Administració i Direcció d’Empreses
FACULTAT DE BELLES ARTS
Llicenciat en Belles Arts
Grau en Belles Arts
Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals
TOTAL
T O T A L (inclosos alumnes programa mobilitat)

231
71
1.081
645
352
2.008
902
474
225
290
2.415
1224
696
216
35.010
37.059

113
71
230
5
196
303
4
1
105
151
619
33
370
105
8.110
10.147

CURS 2011-2012

CENTRES ADSCRITS
EU FORD ESPAÑA
Eng. Tècnic Industrial, especialitat Mecànica
Grau en Enginyeria Mecànica
CENTRE FLORIDA UNIVERSITÀRIA
Eng. Tècnic Industrial, especialitat Mecànica
Eng. Tècnic Industrial, especialitat Electrònica
Grau en Enginyeria Mecànica
Grau en Enginyeria Electrònica Ind. i Automàtica

MATRICULATS
98
50
48
219
52
27
86
54
T O T A L Centres adscrits
317

NOMBRE DE TITULACIONS CENTRES PROPIS UPV
TITULACIONS DE 1r CICLE

24

TITULACIONS DE 1r I 2n CICLES

14

TITULACIONS DE NOMÉS 2n CICLE
TITULACIONS DE GRAU

9
28

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

4

TITULACIONS DE 1r I 2n CICLES

0

TITULACIONS DE NOMÉS 2n CICLE

0

TITULACIONS DE GRAU

3

NOUS
23
0
23
111
0
0
73
38
134
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NOMBRE DE TITULACIONS CENTRES PROPIS UPV
ETSE AGRONÒMICA I DEL MEDI NATURAL
ETS ARQUITECTURA
ETSE CAMINS, CANALS I PORTS
ETSE INDUSTRIALS
ETS ENGINYERIA DEL DISSENY
ETS GEODÈSICA, CARTOGRÀFICA I TOPOG.
ETS GESTIÓ EN L’EDIFICACIÓ
ETSE INFORMÀTICA
EPS ALCOI
F. BELLES ARTS
F. ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES
EPS GANDIA
ETSE TELECOMUNICACIONS
FLORIDA UNIVERSITARIA
FORD ESPAÑA
TOTAL

SOL·LICITUDS TRAMITADES
69
164
183
101
806
13
62
222
222
137
52
79
26
10
3
2.149

3.6.3. Premis als millors expedients d’alumnes
Des de 2007, la UPV convoca diversos certàmens de premis als estudiants amb
millors expedients, amb efectes acadèmics i econòmics. Aquests premis engloben la trajectòria de l’estudiant des de l’entrada a la Universitat (millors expedients d’accés), fins als millors expedients en el global de la seua titulació (millors
expedients de titulats). A més, també premia els millors expedients en cadascun
dels cursos de carrera.
En aquest curs 2011-12, els premis assignats, així com les mencions corresponents atorgades a criteri de la Comissió de Valoració, han sigut els que es detallen.

PREMIS 1r CURS
2n CURS
3r CURS
4t CURS
5è CURS
TITULATS
CENTRES ADSCRITS
ACCÉS ASIG. MENC. ASIG. MENC. ASIG. MENC. ASIG. MENC. ASIG. MENC. ASIG. MENC.
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D’ALCOI
Grau en Administració i Direcció d’Empreses
0
1
1
1
Grau en Enginyeria Elèctrica
0
1
1
Grau en Enginyeria en Disseny Ind. i Desenvolu0
0
0
1
pament de Productes
Grau en Enginyeria Informàtica
0
1
1
Grau en Enginyeria Mecànica
0
1
0
Grau en Enginyeria Química
0
1
1
Subtotal estudis Grau 0
5
0
4
1
1
0
0
0
0
0
0
0
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PREMIS 1r CURS
2n CURS
3r CURS
4t CURS
5è CURS
TITULATS
ACCÉS ASIG. MENC. ASIG. MENC. ASIG. MENC. ASIG. MENC. ASIG. MENC. ASIG. MENC.
Eng. Tècn. de Telecomunicacions, esp. Telemàtica
Eng. Tècn. en Disseny Industrial
Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió
Eng. Tècn. Industrial, esp. Electricitat
Eng. Tècn. Industrial, esp. Electrònica Ind.
Eng. Tècn. Industrial, esp. Mecànica
Eng. Tècn. Industrial, esp. Química Industrial
Eng. Tècn. Industrial, esp. Tèxtil
Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses
Subtotal estudis Primer i Segon Cicle
Subtotal Centre
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE GANDIA
Grau en Ciències Ambientals
Grau en Comunicació Audiovisual
Grau en Gestió Turística
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecom.,
Imatge i So
Subtotal estudis Grau
Diplomat en Turisme
Eng. Tècn. de Telecomunicacions, esp. Sist. de
Telecom.
Eng. Tècn. de Telecomunicacions, esp. Sist. Electrònics
Eng. Tècn. de Telecomunicacions, esp. Imatge i So
Eng. Tècn. Forestal, esp. Explotacions Forestals
Llicenciat en Ciències Ambientals
Llicenciat en Comunicació Audiovisual
Subtotal estudis Primer i Segon Cicle
Subtotal Centre
ETS D’ARQUITECTURA
Grau en Arquitectura
Subtotal estudis Grau
Arquitecte
Subtotal estudis Primer i Segon Cicle
Subtotal Centre
ETS GESTIÓ EN L’EDIFICACIÓ
Grau en Enginyeria de l’Edificació
Subtotal estudis Grau
Arquitecte Tècnic
Subtotal estudis Primer i Segon Cicle
Subtotal Centre
ETS ENGINYERIA DEL DISSENY
Grau en Enginyeria Aeroespacial
Grau en Enginyeria Elèctrica
Grau en Enginyeria Electrònica Ind. i Automàtica

0
5

0
4

1

1
1
1
1

1
1
0
0

2
-

4
-

-

-

-

0

-

-

0

0
2

0
4

0
2

0
0

1
1
3
6

0
1
1
1

1
1
2
2

0
0
0
1
1
1

1
1
0
1

1
1
0
1

1
1
0
1

0
0
0

0
2
2
2

0
0
0
0
0

0
0
0
0

1

1

1
1

1
1

0
0

1

0

0
0
2
2
0
2

0
0
0

2
-

0
0
0
0
1
1
1

0
1

0

0
0
0
1
1

1
1
0
1
1
1
0
1
6
7

0
0

1
1
1

0
0

1
1
1

0
0

1
1
1
1
0
1
0
1
6
6

1
1

-

-

-

1
-

-

-

-

3
1

0
0
0
0
0
-

0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
-

0
2
2
2
0
0
0
0
-

0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
-

0
2
2
2
0
0
0
-

0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
1
1
1
0
0
0
-

0
0

0

0
0

0
0
0

0
0
0
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PREMIS 1r CURS
2n CURS
3r CURS
4t CURS
5è CURS
TITULATS
ACCÉS ASIG. MENC. ASIG. MENC. ASIG. MENC. ASIG. MENC. ASIG. MENC. ASIG. MENC.
Grau en Enginyeria en Disseny Ind. i Desenvolupament de Productes
Grau en Enginyeria Mecànica
Subtotal estudis Grau
Enginyer Aeronàutic
Eng. Tècn. en Disseny Industrial
Eng. Tècn. Industrial, esp. Electricitat
Eng. Tècn. Industrial, esp. Electrònica Industrial
Eng. Tècn. Industrial, esp. Mecànica
Eng. Tècn. Industrial, esp. Química Industrial
Subtotal estudis Primer i Segon Cicle
Subtotal Centre
ETS ENGINYERIA INFORMÀTICA
Grau en Enginyeria Informàtica
Subtotal estudis Grau
Eng. en Informàtica
Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió
Eng. Tècn. en Informàtica de Sistemes
Subtotal estudis Primer i Segon Cicle
Subtotal Centre
ETSE AGRONÒMICA I DEL MEDI NATURAL
Grau en Biotecnologia
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
Grau en Enginyeria Forestal i del Medi Natural
Subtotal estudis Grau
Eng. Agrònom
Eng. de Forests
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 Biotecnologia
Subtotal estudis Primer i Segon Cicle
Subtotal Centre
ETSE CAMINS, CANALS I PORTS
Grau en Enginyeria Civil
Grau en Enginyeria d’Obres Públiques
Subtotal estudis Grau
Eng. de Camins, Canals i Ports
Eng. Tècn. Obres Públiques, esp. Constr. Civils

1

1

1

1
5
0

1
5
0

5

5

1
1
0
1

1
1
0
1

1
0
1
0
2
-

1
1
1
1
4
-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

0

-

-

0
2

0
4

0
4

1
4
4

1
2
2

0
0

1
0
1

1
1
2

-

-

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

1
5
0
5
1
1
0
1
1
1
1
1
4
-

1
1
2
-

2

0
2

0

0
0

0

0
0

0

1
1
1
1
2
1
6
7
0
1
1
1
3
3
0
1
0
1

0
1
1

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
-

0
1
-

-

-

-

1

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
-

0
1
-

0
1

1
1

0
1
1
1
1
1
1
6
6

0
0

0
1
1
1
3
3

0

0

0

0

0
0

0
1

1
1

0

1
1

0
0

1
3
3

0
0

0

0
1
0

0
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PREMIS 1r CURS
2n CURS
3r CURS
4t CURS
5è CURS
TITULATS
ACCÉS ASIG. MENC. ASIG. MENC. ASIG. MENC. ASIG. MENC. ASIG. MENC. ASIG. MENC.
Eng. Tècn. Obres Públiques, esp. Hidrologia
Eng. Tècn. Obres Públiques, esp. Transports i
Ser. Urb.
Subtotal estudis Primer i Segon Cicle
Subtotal Centre
ETS ENGINYERS TELECOMUNICACIÓ
Grau en Enginyeria Tècnica de Telecomunicació
Subtotal estudis Grau
Eng. de Telecomunicació
Subtotal estudis Primer i Segon Cicle
Subtotal Centre
ETSE GEODÈSICA, CARTOG. I TOPOGRÀFICA
Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia
Subtotal estudis Grau
Eng. Tècnic en Topografia
Subtotal estudis Primer i Segon Cicle
Subtotal Centre
ETS ENGINYERS INDUSTRIALS
Grau en Enginyeria d’Organització Industrial
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Grau en Enginyeria Química
Grau en Enginyeria de l’Energia
Grau en Enginyeria Biomédica
Subtotal estudis Grau
Eng. Industrial
Eng. Química
Subtotal estudis Primer i Segon Cicle
Subtotal Centre
FACULTAT D’ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ
D’EMPRESES
Grau en Administració i Direcció d’Empreses
Grau en Gestió i Administració Pública
Subtotal estudis Grau
Diplomat en Gestió i Administració Pública
Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses
Subtotal estudis Primer i Segon Cicle
Subtotal Centre
FACULTAT DE BELLES ARTS
Grau en Belles Arts
Grau en Conservació i Rest. de Béns Culturals
Subtotal estudis Grau
Llicenciat en Belles Arts
Subtotal estudis Primer i Segon Cicle
Subtotal Centre
Total estudis Grau UPV
Total estudis Primer y Segon Cicle UPV
TOTAL ESTUDIS UPV

-

-

0
1

0
2

0
0

0
2

1
1
0
1

1
1
0
1

1
1

1
1
0
0
1

0
0
0
0
0

1
1
0
1

1
1
1
1
1
5
0
5

1
1
0
1
3
0
3

1
0
1
0
1

1
1
2
0
2

1
1
2
0

1
1
2
0

2
21
0

2
31
0
31

0
1

0
0
0

0

0
0

0

0
0

0
0
0
3
0
3

1
1
0
1
0
1
1
2
0
2

1
1
2
0
2
1
1
2
0
2
27
0
27

-

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0

0
0

0

0
0
3
3
0
3
6
0
6

2
2
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
2
2

0
1
1
2
2
0
1
1
1
5
32
37

0
0

1
1

0
0

0
0

0
0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0
0

0

0
0

0
0
0
0
0
0

0
1
1
2
2

0
1
1
1
0
1
1
1
0
13
13

0
0

-

0
0
0

0

0
0

1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
2
2

0
0

0
1
1
1

0
1
1
1
0
1
1

0
1
1
1
0
13
13

0

0
0

1
1

0
0

0
0

0
1
1
1

0

0

0

0
0

1
1
1

0
0

0

0

0
0

0
1
1
2
2

0
0
0

0

0
0

0

0
0

0
0
0
0
1
1

0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
27
27

0

0
0

0
0
0
0
1
1

MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2011-2012 77

3.6.4. Unitat de títols
La Unitat de Títols és la responsable de portar a cap el procés establit per a la
tramitació i l’expedició tant dels títols universitaris oficials com dels propis de la
UPV, i confecciona igualment uns altres diplomes o distincions que es poden
atorgar als titulats.
RELACIÓ DE TÍTOLS EMESOS DURANT EL PERÍODE 1/10/2011 AL 30/09/2012
TÍTOLS DE PRIMER I SEGON CICLES
TÍTOLS DE TERCER CICLE
DIPLOMES D’ESTUDIS AVANÇATS
TÍTOLS PROPIS
SET DE PRIMER I TERCER CICLE
TOTAL TÍTOLS/DIPLOMES EMESOS

Nre. ALUMNES
4738
211
211
1305
3974
10439

RELACIÓ DE TÍTOLS EMESOS DURANT EL PERÍODE 1/09/2011 AL 31/07/2012
TÍTOLS DE GRAU
TÍTOLS DE MÀSTER
TÍTOLS DE DOCTOR
SET MÀSTER
TOTAL TÍTOLS/DIPLOMES EMESOS

Nre. ALUMNES
1402
419
26
3
1850

3.6.5. Unitat de beques
La Unitat de Beques porta a cap la gestió corresponent a les sol·licituds presentades per a l’obtenció de beques o ajudes, convocades pel Ministeri d’Educació, la Generalitat Valenciana, el Govern del País Basc, així com les que
afecten les convocatòries realitzades per la mateixa Universitat.

UNITAT DE BEQUES

Nre.
BECARIS
BEQUES
DENOMINACIÓ
Nre. SOL·LICITUDS
189
Pròpies - UPV BEQUES COL·LABORACIÓ TIPUS A
680
263
AJUDES ACCIÓ SOCIAL ALUMNES
907
UPV
16
AJUDES ACCIÓ SOCIAL-CAUSA
28
SOBREVINGUDA
667
MENJADOR
3.404
MEC
CARÀCTER GENERAL
12.122 6.946
83
COL·LABORACIÓ
291
340
GV
5.505
Total

IMPORT
299.522,79 €
179.989,24 €
20.079,76 €
151.247,08 €
6.819.624,80 €
224.100,00 €
7.694.563,67 €
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3.6.6. Unitat de Màsters Universitaris
La Unitat de Màsters realitza la gestió administrativa corresponent a la coordinació amb les distintes estructures responsables de títols de la Universitat dels
diferents processos relatius a la gestió d’alumnat de màsters universitaris.

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 COMPUTACIÓ PARAL·LELA I DISTRIBUÏDA
MÀSTER UNIVERSITARI EN CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS
CULTURALS
MÀSTER UNIVERSITARI EN CONTINGUTS I ASPECTES LEGALS I EN LA
SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
MÀSTER UNIVERSITARI EN COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
MÀSTER UNIVERSITARI EN DIRECCIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES
MÀSTER UNIVERSITARI EN ECONOMIA AGROALIMENTÀRIA I DEL MEDI
AMBIENT
MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ CULTURAL
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA AMBIENTAL
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA BIOMÈDICA
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA D’ANÀLISI DE DADES, MILLORA
DE PROCESSOS I PRESA DE DECISIÓ
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE COMPUTADORS
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE SISTEMES ELECTRÒNICS
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DEL FORMIGÓ
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DEL MANTENIMENT
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DEL PROGRAMARI, MÈTODES
FORMALS I SISTEMES D’INFORMACIÓ
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA HIDRÀULICA I MEDI AMBIENT
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA MECÀNICA I MATERIALS
MÀSTER UNIVERSITARI EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL, RECONEIXEMENT DE FORMES I IMATGE DIGITAL
MÀSTER UNIVERSITARI EN INVESTIGACIÓ MATEMÀTICA
MÀSTER UNIVERSITARI EN LLENGÜES I TECNOLOGIA
MÀSTER UNIVERSITARI EN MILLORA GENÈTICA VEGETAL
MÀSTER UNIVERSITARI EN MILLORA GENÈTICA ANIMAL I BIOTECNOLOGIA DE LA REPRODUCCIÓ
MÀSTER UNIVERSITARI EN MOTORS DE COMBUSTIÓ INTERNA ALTERNATIUS
MÀSTER UNIVERSITARI EN MÚSICA
MÀSTER UNIVERSITARI EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

27
42
41
57
27
25
140

33
79
28
72
78
109
38
38
47
67
81
106
135
45
67
13
17
33
20
22
51
91
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MÀSTER UNIVERSITARI EN PRODUCCIÓ ANIMAL
24
MÀSTER UNIVERSITARI EN PRODUCCIÓ VEGETAL I ECOSISTEMES
30
AGROFORESTALS
MÀSTER UNIVERSITARI EN QUÍMICA ORGÀNICA, EXPERIMENTAL I IN16
DUSTRIAL
MÀSTER UNIVERSITARI EN QUÍMICA SOSTENIBLE
32
MÀSTER UNIVERSITARI EN SEGURETAT INDUSTRIAL I MEDI AMBIENT
38
SUBTOTAL
1.769

DADES CORRESPONENTS A MÂSTERS GESTIONATS PER CENTRES
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D’ALCOI
Màster Universitari en Enginyeria Tèxtil
13
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE GANDIA
Màster Universitari en Enginyeria Acústica
41
Màster Universitari en Postproducció Digital
ETS D’ARQUITECTURA
Màster Universitari en Conservació del Patrimoni Arquitectònic
126
Màster Universitari en Arquitectura Avançada, Paisatge, Urbanisme i Disseny
62
ETS GESTIÓ EN L’EDIFICACIÓ
Màster Universitari en Edificació
101
ETSE CAMINS, CANALS I PORTS
Màster Universitari en Transport, Territori i Urbanisme
64
Màster Universitari en Planificació i Gestió en Enginyeria Civil
88
ETSE AGRONÒMICA I DEL MEDI NATURAL
Màster Universitari en Ciència i Enginyeria dels Aliments
55
Màster Universitari en Gestió i Seguretat Alimentària
57
Màster Universitari en Gestió i Seguretat Alimentària (itinerari internacional)
18
ETS ENGINYERIA DEL DISSENY
Màster Universitari en Enginyeria del Disseny
158
Màster Universitari en Disseny i Fabricació Integrada Assistit per Ordinador
39
ETS ENGINYERS INDUSTRIALS
Màster Universitari en Enginyeria Avançada de Producció, Logística i Cadena de
32
Subministrament
Màster Universitari en Construccions i Instal·lacions Industrials
43
Màster Universitari en Tecnologia Energètica per al Desenvolupament Sostenible
93
ETS ENGINYERS TELECOMUNICACIÓ
Màster Universitari en Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicació
84
FACULTAT D’ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES
Màster Universitari en Direcció Financera i Fiscal
56
Màster Universitari en Gestió d’Empreses, Productes i Serveis
40
FACULTAT DE BELLES ARTS
Màster Universitari en Producció Artística
180
SUBTOTAL
1.350
TOTAL ALUMNES MATRICULATS EN MÀSTER

3.119
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3.6.7. Unitat de Doctorat
La Unitat de Doctorat realitza la gestió administrativa corresponent als estudis
de doctorat totalment, que abraça des del procés de matrícula, gestió d’expedients i dels distints processos acadèmics, fins a la sol·licitud d’expedició del
títol de doctor.

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
HISTORICO-ARTÍSTIC
PROGRAMA DE DOCTORAT EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
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 MEDIAMBIENTAL
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
QUIMICOFARMACÈUTICA
PROGRAMA DE DOCTORAT EN QUÍMICA SOSTENIBLE
PROGRAMA DE DOCTORAT EN QUÍMICA EXPERIMETAL I INDUSTRIAL
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 TÈCNIQUES EXPERIMENTALS EN QUÍMICA
PROGRAMA DE DOCTORAT EN TELECOMUNICACIÓ
PROGRAMA DE DOCTORAT EN ENGINYERIA TÈXTIL
SUBTOTAL

26
92
41
44
112
12
13
117
25
62
28
103
13
10
30
20
2
27
5
30
36
35
1
78
22
984
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DADES CORRESPONENTS A PROGRAMES DE DOCTORAT GESTIONATS PER CENTRES
ETS D’ARQUITECTURA
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
FACULTAT DE BELLES ARTS
Programa de Doctorat en Art: Producció i Investigació
SUBTOTAL
TOTAL ALUMNES MATRICULATS EN MÀSTER
PROGRAMES DE DOCTORAT RD 778/98 EN EXTINCIÓ

72
15
68
7

99
72
333
1317
677

TOTAL TESIS LLEGIDES: DEL 01.09.10 AL 31.07.11
ERT
Dep. de Biotecnologia
Dep. de Ciència Animal
Dep. de Composició Arquitectònica
Dep. de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l’Art
Dep. de Comunicacions
Dep. de Conservació i Restauració de Béns Culturals
Dep. de Construccions Arquitectòniques
Dep. de Dibuix
Dep. d’Economia i Ciències Socials
Dep. d’Ecosistemes Agroforestals
Dep. d’Escultura
Dep. d’Estadística i Investigació Op. Ap. I Qualitat
Dep. d’Expressió Gràfica Arquitectònica
Dep. de Física Aplicada
Dep. d’Informàtica de Sistemes i Computadors
Dep. d’Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria
Dep. d’Enginyeria de la Construcció i P. I. C.
Dep. d’Enginyeria de Sistemes i Automàtica
Dep. d’Enginyeria Eléctrica
Dep. d’Enginyeria Electrònica
Dep. d’Enginyeria i Infraestructura dels Transports
Dep. d’Enginyeria Gràfica
Dep. d’Engenyeria Hidràulica i Medi Ambient

TOTAL
23
8
3
8
18
3
2
6
2
3
8
4
2
4
5
1
8
4
5
7
3
2
9
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Dep. d’Enginyeria Mecànica i de Materials
Dep. d’Enginyeria Química i Nuclear
Dep. d’Enginyeria Tèxtil i Paperera
Dep. de Lingüística Aplicada
Dep. de Màquines i Motors Tèrmics
Dep. de Matemàtica Aplicada
Dep. de Organització d’Empreses
Dep. de Pintura
Dep. de Producció Vegetal
Dep. de Projectes Arquitectònics
Dep. de Projectes d’Enginyeria
Dep. de Química
Dep. de Sistemes Informàtics i Computació
Dep. de Tecnologia d’Aliments
Dep. de Termodinàmica Aplicada
Dep. d’Urbanisme
ETS d’Enginyeria del Disseny
ETS d’Arquitectura
Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses
Facultat de Belles Arts
Inst. Univ. d’Enginyeria d’Aliments per al Desenvolupament
Inst. Univ. Mixt de Tecnologia Química
TOTAL

25
3
1
6
7
9
12
8
3
2
4
11
18
7
4
3
6
2
3
4
7
2
285

4
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4.1. RESULTATS DE LES ACTIVITATS D’INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I
INNOVACIÓ DURANT L’ANY 2011
4.1.1. Consideracions generals
Les activitats d’investigació, desenvolupament tecnològic i innovació (I+D+i) durant l’any 2011, mesurades en resultats econòmics, van suposar un total de
59.144 milers d’euros; la dita xifra inclou exclusivament les activitats d’I+D+i
que es realitzaren a la UPV amb finançament extern. Aquest valor no inclou
els ingressos per formació, tant els convenis amb entitats com la contractació
amb empreses i particulars, la qual es reflecteix en les xifres aportades pel Centre de Formació Permanent. No s’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), així́ com tampoc les ajudes a grans infraestructures d’investigació (edificis). Aquesta xifra de quasi 60 milions d’euros significa un lleuger descens sobre les dades de 2010, de vora el 12,5%. No obstant això, les
dades són prou semblants a les de l’any 2009. Un primer gràfic mostra l’evolució de les xifres d’investigació i transferència de la UPV des de l’any 1991 fins

Drets reconeguts (milers d’euros

al 2011.

Gràfic 1. Evolució del finançament extern de l’activitat d’I+D+i (milers d’euros).
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El gràfic següent mostra l’evolució de l’activitat d’investigació i transferència de
la UPV en els últims tres anys, que 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
2009 i 2011 ens indica un descens del 19,5% en el nombre d’accions competitives, que passa de 508 a 409. Així mateix, la quantitat de contractes i convenis
desenvolupats ha descendit de manera semblant, en un 21,6%, i passa de 2.842

Nombre d’accions

accions el 2009 a 2227 el 2011.

I+D+i Competitiva

Contractes i Convenis

Gràfic 2. Evolució de les accions d’I+D+i subscrites segons el tipus de treball (I+D+i competitiva
i de contractes i convenis).

Quant al nombre total d’accions, les de contractes i convenis suposen un 84%
de les accions de les desenvolupades per la UPV, vegeu el gràfic 3.

I+D+i Competitiva
Contractes i Convenis

Gràfic 3. Distribució en percentatge de les accions d’investigació subscrites el 2011.

MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2011-2012 87

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 2009,
2010 i 2011, que manté 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). S’hi pot veure que
són els projectes d’investigació, amb quasi 9 milions i mig d’euros i els col·laboratius (amb la participació també d’empreses) que se situen un poc per damunt dels 9 milions d’euros, els que aporten la immensa majoria dels diners
captats.

TAULA 1. VOLUM ECONÒMIC D’I+D+I SUBSCRITA SEGONS EL TIPUS DE TREBALL (MILERS D’EUROS).
TREBALL
I+D+i Competitiva1
Accions de Relació i Coordinació en I+D
Actuacions per a la difusió i la transferència de coneixement
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

2009
31.583
257
716
1.523
482
3.237
16.843
8.524
28.180
888
12.664
1.941
10.043
589
943
990
121
59.762

2010
2011
34.171 21.834
470
960
301
118
480
306
1.090
193
3.830 4.484
15.396 9.495
12.604 6.278
28.798 23.255
510
536
10.744 7.334
2.413 1.443
11.611 9.142
525 1.799
2.037 2.136
861
727
98
138
62.969 45.089

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

Quant als contractes i convenis, hi ha hagut, com ja s’ha exposat, un descens
significatiu respecte al 2009 d’un poc més de 5 milions d’euros, fonamentalment
en els subapartats de Consultoria i Estudis Tècnics i Contractes Col·laboratius,
en què els nostres socis/clients solen ser petites i mitjanes empreses, molt afectades per l’actual situació de crisi, mentre que l’impacte sobre les xifres del subapartat Contractes i Convenis d’I+D ha sigut un poc menor per, a parer nostre,
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un doble motiu: d’una banda, són contractes de més durada en temps, per la
qual cosa el seu origen va ser en temps de més bonança, i, de l’altra, els nostres contractistes són, sempre en general, empreses de mida més gran.
L’evolució dels ingressos en I+D+i, segons el tipus de treball, es pot comprovar

milers d’euros

en la gràfica següent.

I+D+i Competitiva

Contractes i Convenis

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 relativament plana en conjunt, tot i que amb alts i baixos, per la qual cosa no és fàcil
traure’n 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 als
nous mercats.

ACCIONS D’I+D+I EN VIGOR SEGONS EL TIPUS DE TREBALL.
TREBALL
I+D+i Competitiva1
Accions de relació i coordinació en I+D
Actuacions per a la difusió i la transferència de coneixement
Esdeveniments
Finançament base
Finançament RH
Projectes d’investigació
Projectes d’I+D col·laborativa

2007
947
17
55

2008
653
22
44

2009
750
20
34

2010
822
26
20

2011
810
47
16

59
11
40
680
85

57
7
19
401
103

71
3
118
390
114

68
16
148
421
123

49
11
217
354
116
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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

3.669
27
1.765
67
333
19
83
1.169
206
4.616

3.484
31
1.804
53
282
28
57
1.151
109
4.168

3.170
32
1.704
61
279
22
38
923
111
3.920

2.896
29
1.710
59
279
31
40
682
66
3.718

2.587
33
1.484
47
296
27
34
592
74
3.397

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.

Finalment, comparant les dades de les taules 1 i 2 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, continua augmentant respecte als dels anys anteriors, fet que és important ressaltar perquè un valor mitjà
superior per projecte o per contracte significa, en general, una qualitat més alta
del projecte o contracte en qüestió.

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 en els últims anys fins a l’any 2011.
La taula 3 reflecteix el volum econòmic i la taula 4 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 2011.

TAULA 3. VOLUM ECONÒMIC D’I+D+I COMPETITIVA SEGONS L’ORIGEN DELS FONS (MILERS D’EUROS).
FONS
Generalitat Valenciana
Administració Central
Unió Europea
Altres1
TOTAL
1

Empreses, Universitats, Centres d’Investigació i Administració local.

2009
3.098
24.015
4.099
371
31.583

2010
3.341
22.725
7.626
479
34.171

2011
2.169
14.611
4.521
533
21.834
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Generalitat Valenciana
Administració Central
Unió Europea
Altres

Il·lustració 5. Distribució del volum econòmic d’I+D+i competitiva el 2011 segons l’origen dels fons.

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
1
2

2007
292
564
69
24
949

2008
267
319
48
24
658

2009
228
448
49
25
750

2010
220
507
65
32
824

2011
173
530
72
35
810

Algunes accions poden ser cofinançades per més d’un finançador.
Empreses, Universitats, Centres d’Investigació i Administració local.

Generalitat Valenciana
Administració Central
Unió Europea
Altres

Figura 6. Distribució del volum econòmic d’I+D competitiva en vigor que genera drets segons origen dels fons l’any 2011.

L’anàlisi de la taula 3, i de la figura 5, ens mostra que és l’Administració central
la primera i majoritària aportadora de fons per a aquests projectes, i, concreta-
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ment durant l’any 2010 ha aportat el 67% del volum total. Aquest percentatge,
tot i que ha experimentat variacions al llarg del període de temps analitzat, no
ha sigut mai inferior al 50%, fet que converteix l’Administració central en el principal suport de la nostra activitat d’I+D+i competitiva.
L’Administració valenciana (Generalitat), que havia crescut en la seua aportació
durant els últims anys i el 2009 havia aconseguit ocupar el segon lloc com a administració en aportació, passa ara al tercer lloc per darrere de la Unió Europea, perquè les seues aportacions s’han reduït pràcticament un 50%. En el cas
de les aportacions provinents de la Unió Europea, aquestes es consoliden i mostren una tendència creixent respecte dels anys anteriors.
Si fem l’anàlisi des del nombre d’accions o projectes, la posició de les distintes
administracions que aporten fons és la mateixa, i l’Administració central és la
que ens ha aprovat un nombre d’accions més alt, un 65%; igualment, manté la
seua posició de segona l’Administració valenciana, també amb un bon percentatge (21%) del nombre d’accions que, tot i que inferior a la de l’Administració
central és molt superior en percentatge al que aporta en volum de diners, conseqüència lògica que els projectes amb el suport de la Generalitat Valenciana
són de menor entitat i valor econòmic.
El nombre d’accions finançades per la Unió Europea és bastant menor, només
un 8%, que és un percentatge molt inferior quant al nombre d’accions comparat
amb l’aportació econòmica; en aquest cas la diferència entre la mida, rellevància científica i complexitat dels projectes europeus i els finançats per la Generalitat és encara superior.

4.1.4. Activitat d’I+D+i procedent d’entitats privades segons l’origen geogràfic
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 2010 segons l’origen geogràfic, fet que per a la UPV té un gran interès per la seua decidida vocació de relació amb el seu entorn socioeconòmic; podem veure que
el volum total dels recursos passats està en línia amb els resultats dels anys
anteriors, però cal reconèixer un retrocés de vora el 37% en l’àmbit valencià i
d’un 20% en la resta d’Espanya. Per contra, hi ha un augment significatiu procedent de la resta d’Europa i de la resta del món. Aquestes xifres són el reflex
evident de l’efecte de la crisi econòmica sobre el nostre teixit productiu compost
de manera aclaparadora per moltes petites i mitjanes empreses i per això molt
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sensibles a la disminució (i encariment) del crèdit imprescindible per a finançar
activitats.

VOLUM ECONÒMIC DE CONTRACTES I CONVENIS 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

2009
12.581
5.026
818
307
18.732

2010
10.545
7.060
1.425
712
19.742

2011
7.950
4.054
3.009
2.167
17.180

Taula 5. Volum econòmic d’I+D+i segons l’origen geogràfic (milers d’euros).

Milers d’euros

Comunitat Valenciana
Resta d’Espanya
Resta d’Europa
Resta del Món

Figura 7. Evolució del volum econòmic d’I+D+i segons l’origen geogràfic (milers d’euros).

Comunitat Valenciana
Resta d’Espanya
Resta d’Europa
Resta del Món

Figura 8. Distribució del volum econòmic d’I+D+i segons procedència.
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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.
Així, l’any 2011 mostra unes dades pràcticament idèntiques a les dels anys 2009
i 2010 tant en nombre total de professors com en nombre de professors que realitzen algun tipus d’activitats d’I+D i que se situa vora els 2.200, sobre la xifra
total de professors, que significa el 80% del total de professors. Aquesta proporció podem afirmar que és superior que l’esperable, fins i tot tenint en compte
el perfil tècnic de les carreres de la UPV i assoleix en qualsevol cas importants
valors absoluts i relatius, i mostra una vegada més l’acceptació i pràctica generalitzada de la cultura de la investigació i innovació a la nostra universitat.

4.1.6. Activitat de la UPV en l’àmbit de les patents
Durant l’any 2011 s’ha mantingut la forta activitat de la UPV i s’han sol·licitat patents nacionals i internacionals, concretament se’n sol·licitaren 21 de nacionals, 21
d’internacionals i 6 contractes de llicència. Totes 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 considerat. Finalment, incloem una taula en què es
reflecteix tot el desenvolupament de l’activitat sobre aquest apartat l’any 2011 i
una gràfica amb l’evolució quant a les sol·licituds de patents des de l’any 2000.

RESULTATS TRANSFERIBLES
Comunicacions d’Invencions
Comunicació de software
Patents sol·licitades
Sol·licituds PCT1
Entrada en Fases
Patents concedides en la OEPM2
Patents concedides en la EPO3
Patents concedides en la USPTO4
Patents abandonades
Cartera de patents a 31/12/2011
Despeses Cartera de patents
1

Patent Cooperation Treaty.
Oficina Española de Patentes y Marcas.
3
European Patent Office.
4
United States Patent and Trademark Office.
2

2011
29
24
21
21
9
14
2
3
4
309
287.706,55€

Nombre de sol·licituds
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Patents nacionals

Patents internacionals

Figura 9. Evolució de les sol·licituds de patents en el període 2000-2011.

4.2. CIUTAT POLITÈCNICA DE LA INNOVACIÓ
4.2.1. 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 exerceix
la direcció executiva de l’entitat gestora del parc: la Fundació de la Comunitat Valenciana Ciutat Politècnica de la Innovació (Fundació CPI).

4.2.2. Organització
La CPI es construeix segons un model de xarxa de col·laboració oberta, de configuració flexible, que aglutina agents públics i privats que en comparteixen el coneixement i els recursos de manera voluntària.
La xarxa de la CPI s’estructura en tres plans d’actuació complementaris: el
local, en què participen 20 ajuntaments i agrupacions empresarials de la província de València; el nacional, amb col·laboracions amb més de 100 entitats
públiques i privades del sistema d’I+D+i espanyol, i l’internacional, amb col·laboracions amb més de 200 entitats públiques i privades d’investigació i de promoció de la innovació de tot el món.
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En el pla local, la CPI s’articula sobre tres tipus d’agents principals: les unitats
d’investigació, les antenes d’innovació UPV i les antenes d’innovació local.
Les unitats d’investigació engloben la totalitat del potencial d’I+D+i de la UPV (investigadors, grups d’investigació i estructures pròpies i mixtes). S’ubiquen als
campus de la UPV a València, Gandia i Alcoi, i integren més de 3.000 investigadors sobre un total 140.000 m2 d’infraestructures científiques dedicades.
Les antenes d’innovació UPV són una projecció de la xarxa a les escoles i facultats d’aquesta universitat. Tenen la missió d’impulsar el descobriment de la
xarxa i de les seues activitats d’investigació, divulgació i transferència de tecnologia per l’alumnat de la UPV com a complement de la seua formació curricular.
Les antenes d’innovació estan gestionades per ajuntaments i agrupacions empresarials, i tenen com a missió dinamitzar la relació entre les unitats d’investigació i el seu teixit empresarial més pròxim.
La gestió de la xarxa i la dinamització de la cooperació entre els seus actors és
responsabilitat de la Fundació Ciutat Politècnica de la Innovació, entitat sense
ànim de lucre promoguda per la Universitat Politècnica de València, entre els
patrons de referència de la qual es troba el Grup Santander.
La CPI forma part de l’Associació Espanyola de Parcs Científics i Tecnològics
(APTE) i de la International Association of Science Parks (IASP).

4.2.3. Entitats constituents de la Xarxa d'Innovació Local CPI
• Ajuntament d’Aiora
• Ajuntament del Villar
• Agrupació Comarcal d’Empresaris - ACE
• Ajuntament d’Alboraia
• Ajuntament d’Alcoi
• Ajuntament d’Alzira
• Associació d’Empresaris del Camp de Morvedre - ASECAM
• Ajuntament de Xiva
• Ajuntament de Requena
• Ajuntament de Manises
• Ajuntament de Gandia
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• Agrupació d’Empresaris de Montcada - AEMON
• Ajuntament d’Ontinyent
• Ajuntament de Silla
• Agrupació d’Empresaris de Silla – AESI
• Parc Tecnològic Actiu
• Centre de Desenvolupament i Innovació - Alcoi

4.2.4. Empreses i institucions privades amb presència a la CPI
La CPI acull empreses amb una particular relació amb la UPV i que compleixen
algun dels requisits següents:
• Haver rebut el reconeixement de Spin-off UPV.
• 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.
• Ser empreses amb un alt nivell d’innovació en els seus productes i serveis,
disposar de tecnologies pròpies i tenir una trajectòria contrastable de col·laboració amb la UPV o, si és el cas, 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 plantejar una trajectòria de creixement que denote una evolució cap al desenvolupament de tecnologies pròpies i, per tant,
un considerable potencial de col·laboració amb la Universitat.
• Proveir 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 nombre d’empreses al Parc ha crescut fins a les 17 de l’actualitat, i
ocupen una superfície pròxima als 3.500 m2. Aquesta xifra va experimentar
un impuls molt important durant l’exercici de 2009 com a conseqüència de la
inauguració de la incubadora d’empreses de la CPI i la resolució consegüent
de la convocatòria pública d’adjudicació dels espais. La incubadora 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 les entitats privades d’I+D+i i
de promoció de la transferència de tecnologia ubicats a la CPI amb indicació de
l’any de trasllat al Parc Científic.
Associacions d’empreses
Associació IBV

2003

Associació ITACA

2006

Associació d’Investigació en Disseny i Fabricació

2006

Associació Institut Tecnològic d’Informàtica

2006

Associació Institut de Tecnologia Elèctrica

2005

Associació CMT

2000

Altres entitats
Fundació Comunitat Valenciana Ciutat Politècnica de la Innovació

2009

Fundació Globalitat i Microeconomia

2008

Centre de Documentació IMPIVA Disseny

2007

Val Space Consortium

2010

Empreses1
Analog Devices, SL

2007

Busca Mobile, SL

2009

FEASA Valencia, SLU

2008

Bienetec, SL

2009

NGARO Intelligent Solutions, SL

2005

Open Kode, SL

2009

Aurora Software and Testing, SL

2009

Balmart Sistemas Electrónicos y de Comunicaciones, SL

2009

Electroredeval Sistemas, SL

2009

DAS Photonics, SL

2007

Austriamicrosystems Spain, SL

2008

Titania Servicios Tecnológicos, SL

2011

Ingeniería de Presas, SL

2011

Smart Solutions Technologies, SL

2011

Tecatel, SL

2012

Fent Innovative Software Solutions, SL

2012

Expert Logistic, SL

2012
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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.

Beques2
Contractes personal

3

Convenis I+D4

2010

2011

2012

102.905,60 €

63.605,59 €

79.278,78 €

76.247,82 €

65.138,16 €

146.332,63 €

782.381,80 €

398.234,24 €

333.295,73 €

1

A 31 de desembre de 2012.
2
Quantia econòmica (€) de les beques concedides per les empreses ubicades a la CPI a estudiants de la UPV
per a la realització dels seus PFC, doctorat o pràctiques.
3
Salari brut (€) d’alumnes de la UPV acabats de titular contractats per les empreses (que s’han titulat dins
dels dos anys previs a la contractació i només durant el primer any de contracte).
4
Quantia econòmica (€) dels convenis de col·laboració signats per les empreses ubicades a la CPI amb estructures d’investigació, grups d’I+D+I i departaments de la UPV.

4.2.5. Entitat de gestió de la CPI
La Fundació Ciutat Politècnica de la Innovació és l’entitat responsable de la gestió del Parc en Xarxa.
La Fundació CPI és una entitat sense ànim de lucre promoguda per la UPV amb
la finalitat principal de realitzar, de manera directa o concertada, actuacions de
suport a la investigació aplicada i a la transferència de coneixement i tecnologia
a la CPI, i entre aquesta i l’entorn empresarial, i viceversa, i prioritàriament destaquen les tasques de promoció, orientació, gestió i finançament de la recerca i
de les seues infraestructures, la difusió i l’explotació de les capacitats i resultats,
així com la promoció de la innovació empresarial, l’atracció de recursos i la gestió de les relacions amb empreses i institucions.
La Fundació CPI té 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 2010-2011.

4.4.5.1. Millora del coneixement de la CPI
Gestió de la presència de la CPI a Internet, incloent-hi l’obertura i la promoció
de comptes en les tres xarxes socials principals: Linkedin, Twitter i Facebook.

4.4.5.2. Gestió del Cercle Empresarial: Trobades CPI
• XXXII Trobada CPI “Los incentivos fiscales a la innovación”. Ponent: Sr. Laureano Beltrán i Sra. Vega Pérez, gerents en l’Àrea Fiscal de Deloitte
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• XXXIII Trobada CPI “La Eficiencia Energética: Objetivo prioritario de I+D y de
desarrollo empresarial”. Ponent: Sr. César Gallo Erena, vicepresident Fundació Repsol
• XXXIV Trobada CPI “Liderazgo e innovación para el crecimiento, oportunidades para individuos y organizaciones en la economía del conocimiento”. Ponent: Sr. Jaime Alonso Gómez, professor d’Estratègia i Gestió Internacional
de l’Institut Tecnològic i d’Estudis Superiors (ITES) de Monterrey (Mèxic) i de
la Universitat de San Diego (EUA)
• XXXV Trobada CPI “Una alianza estratégica para la innovación”. Ponent: Sr.
Joaquín Moya-Angeler, president de la Conferència de Presidents dels Consells Socials de les Universitats Públiques Espanyoles i president de Corporació Tecnològica d’Andalusia (CTA)
• XXXVI Trobada CPI “Educación Superior en el Siglo XXI: algunas reflexiones”.
Ponent: Sr. Wilfried Vanhonacker, exdegà de l’Escola de Negocis Skolkovo de
Moscou
• XXXVII Trobada CPI “La internacionalización como vía de crecimiento para
EBT’s”. Ponent: Sra. Cristina Villó Sirerol, directora de l’Àrea d’Internacionalització de l’IVEX i el Sr. José Francisco Garrigues Giménez, coordinador ICEX
València
• XXXVIII Trobada CPI “Servicios e incentivos para empresas 2012-IMPIVA”.
Ponent: Sr. Rafael Miró Pascual, director general d’Indústria i de l’IMPIVA

4.4.5.3. Visites institucionals i corporatives
La Ciutat Politècnica de la Innovació acull tots els professionals, investigadors,
acadèmics i, en general, potencials usuaris o beneficiaris de la seua activitat, que
desitgen conèixer el projecte més prop. En el marc d’aquesta vocació d’obertura
s’organitzen visites a les instal·lacions de la CPI adaptades a les necessitats del
visitant. La Fundació Ciutat Politècnica de la Innovació ha rebut més de 160 visites de països tan diversos com ara la Xina, Indonèsia, Polònia, Itàlia, el Regne
Unit, Alemanya, Mèxic, Colòmbia, Xile, el Perú…, entre altres. El perfil dels visitants va des del món acadèmic, les administracions locals o regionals i el món
empresarial.

4.4.5.4. Rutes científiques
La Conselleria d’Educació va posar de bell nou en marxa el Programa de Rutes
Científiques. Aquesta activitat és un programa gratuït d’àmbit estatal, coordinat
pel Ministeri d’Educació, que consisteix en la visita de quatre grups de 24 alumnes i dos professors acompanyants, procedents de quatre comunitats autònomes distintes al nostre Parc Científic. L’objectiu d’aquest programa és donar a
conèixer la panoràmica de la ciència valenciana.
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4.4.5.5. Programa experimental d'orientació professional
Per tercer any consecutiu, la Fundació CPI, en coordinació amb l’Àrea d’Informació, va tornar a participar en la iniciativa impulsada per la Generalitat Valenciana del projecte “Vull ser”. Amb la visita al Parc Científic de la Universitat
Politècnica de València d’un grup d’alumnes de 4t de l’ESO es persegueix que
coneguen la Universitat i més concretament la CPI com a centre de treball i com
una possible eixida laboral. Amb aquest programa es mostra les possibilitats
que ofereix la investigació i es fomenten les vocacions científiques.

4.4.5.6. Suport a l'acció comercial dels instituts
• Presència en fires: El 2011 la Ciutat Politècnica de la Innovació va participar
en la Fira de l’Automòbil, on presentà el seu nou vehicle de competició, el
Urban Spirit, que participa en la Shell Eco-Marathon.
• Presència de la CPI en la Setmana de la Ciència: mitjançant la Setmana de
la Ciència i la Tecnologia es vol difondre la labor que realitzen no solament
els instituts d’investigació que integren la CPI sinó de tota la Universitat Politècnica. Tallers, visites guiades i xarrades didàctiques sobre telecomunicacions i música, nanotecnologia, cuina d’avantguarda, trucs de màgia amb
base científica o satèl·lits espacials formen part de l’ampli programa d’activitats programats pels tres campus de la UPV.

4.4.5.7. Suport a jornades i esdeveniments dels instituts
Durant l’any 2011 i 2012 la Fundació CPI ha coordinat o participat en l’organització de més d’un centenar de jornades i esdeveniments de caràcter empresarial i/o científic entre els quals destaquen:
• MULCOPIM 2011
• Presentació del llibre Eduardo Primo Yúfera, un adalid de la ciencia. Vida y
producción científica, a l’ITQ
• Smart Cities: La importancia de las TICs en las ciudades del 2020
• 8th IEEE International Conference on Mobile Ad-hoc and Sensor Systems
(IEEE MASS 2011)
• LVII Jornada DIFUTEC: Ahorro Energético en los Municipios
• 1ª Jornada Internacional de Acústica virtual en la UPV
• Jornada de Atracción de Talento Científico. El nuevo escenario para la movilidad de los investigadores
• Jornada sobre experimentación y redacción de patentes en diversas áreas
• V Edición de los Premios Instituto IDEAS
• VII Jornadas de Robótica: Robótica Asistencial y Médica. Retos, logros y expectativas
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• III Workshop on Technology for Healthcare and Healthy Lifestyle (WTHS’11)
• I Jornada sobre nuevas vías de circulación: seguras, inteligentes y sostenibles
• IV Jornada sobre energías renovables
• Gira Up To Secure
• Digital World 2012
• Posicionament per mitjà de les xarxes socials
• Desayuno Innovación: Salud y calidad funcional de vida
• 7ª Jornada técnica sobre aplicación de gases en la industria alimentaria: congelación, refrigeración y envasado de alimentos
• Jornada “Programa de partners y modelo económico de servicios Personal
Cloud de TWINDOCS”
• Startup Weekend
• II Congreso Internacional sobre Permanencia y Transformación en Conjuntos Históricos
• II Jornada sobre Aislamientos Acústicos en la Construcción
• Jornada “Experiencias de Usuario en Redes de Comunicaciones de Emergencias”
• I Simposio sobre Reconstrucción de Accidentes de Tráfico
• Análisis y Minería de Datos Biomédicos, 1a edició
• “Los procesos de desarrollo como cambio social. Implicaciones para la práctica”
• Motivació empresarial
• Cuina en acció
• Jornades GEDESTIC
• 6ª Conferencia Internacional sobre Interoperabilidad de Sistemas y Aplicaciones Empresariales (I-ESA’12)
• Antena de Innovación Local
• XXI Biennial Symposium on Measuring Techniques in Turbomachinery
• VII Jornada de Tecnologías Gráficas y Visión por Computador
• Conferència “Eficiencia energética en la edificación”
• I Congreso Internacional sobre técnicas de conservación de murales modernos
• Jornada Innovación y prospectiva para el envejecimiento activo
• Conferència : Las mejores prácticas comerciales
• IACEE 2012 World Conference on CEE
• Cloud Day Valencia 2012
• Análisis y Experiencias de Normalización de HCE Mediante Arquetipos
EN13606
• Conferència de Harold Kroto
• Trobada d’empreses AVANT - Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud
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• SIAM Conference on Applied Linear Algebra Webpage
• III Foro sobre innovación, economía y calidad de vida
• Taller pràctic “Innovar desde el cliente”
• Cicle de Jornadas de Investigación en torno al Diseño 2012
• Jornada Iniciativas de Financiación Pública y Privada
• Emprenedors i programadors
• XVI Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos
• Internet Startup Camp (ISC)
• II Congreso Español de Recuperación de Información (CERI)
• Seminari:” La patente unitaria. El papel de la Oficina Europea de Patentes y
el sistema de resolución de litigios”

4.4.5.8. Programa Akademia
Per quart any consecutiu la Fundació CPI ha estat al càrrec del programa Akademia a la Universitat Politècnica de València en col·laboració amb la Fundació
de la Innovació Bankinter.
La missió del projecte Akademia, creat el 2006 per la Fundació la Innovació Bankinter, és influir en l’educació i actitud innovadora dels líders del futur.
Akademia pretén estimular una actitud proactiva en innovació i despertar l’esperit
emprenedor; proporcionar una visió global de la innovació, i experiències professionals internacionals; facilitar l’accés a noves tecnologies, com un medi natural i pròxim i donar suport a l’obertura de visió, i fomentar la gestió i l’adaptació
al canvi.
El projecte vol impulsar els que desitgen ser els protagonistes de les seues carreres professionals i transmetre les tendències que aniran definint el futur, alhora
que obrir els ulls i les ments dels alumnes cap a la innovació i motivar-los per a
assumir de manera protagonista el repte del canvi.
Per a això Akademia crea un ambient i context que afavoreix la innovació en l’educació mitjançant iniciatives com ara el Curs d’Innovació 360º, seminaris sobre
els temes de més impacte en la innovació global i formació i experiències professionals a les empreses considerades més innovadores de l’economia mundial. El seu objectiu és promoure el desenvolupament futur d’empreses
innovadores i de l’esperit emprenedor entre un grup d’alumnes que cursen el
seu últim any de carrera a la UPV en el curs 2011-2012.
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Concretament, els objectius d’aquest curs d’innovació intensiu en capital
intel·lectual són:
• Desenvolupar les habilitats en innovació dels estudiants en distints nivells:
macro/micro, públic/personal, local/regional, i internacional.
• Sensibilitzar sobre la innovació com l’actitud necessària per a aconseguir
avantatges competitius sostenibles en les organitzacions.
• Orientar i despertar inquietud dels alumnes per aprendre.
El grup d’alumnes que realitzà el programa Akademia en el curs 2011-2012 va
estar compost per 35 alumnes de distintes carreres: Enginyeria de Telecomunicacions, Enginyeria Industrial, Informàtica, Enginyers Agrònoms, ADE, Enginyers de Camins, Enginyeria Aeronàutica, Enginyeria de l’Edificació... Es va
elegir un grup multidisciplinari perquè en els temes d’innovació tots els punts
de vista compten.
Les sessions del Curs d’Innovació 360º es van desenvolupar de novembre de
2011 a juny de 2012 i s’hi van veure els temes següents:
1. Innovació en el sector privat
2. Innovació en el sector públic
3. Xina
4. Xarxes socials
5. Energia
6. Envelliment de la població i oportunitats de negoci
7. Tecnologies mòbils i cloud computing (informàtica en núvol)
8. Nanotecnologia i medicina personalitzada i Internet de les coses
9. Innovació social
10. Món multipolar
11. Ètica i valors
A més, el Curs d’Innovació 360º es va completar amb tres sessions pràctiques
en què els alumnes, organitzats en cinc grups, plantejaren solucions en l’àmbit
de:
1. Innovació privada
2. Innovació pública
3. Innovació transfronterera
També tingueren trobades en què ponents, tant nacionals com internacionals,
com ara Pedro Jorquera, fundador i CEO d’Okode, SL, empresa ubicada a la
CPI, i Wilfried Vanhonacker, exdegà de l’Escola de Negocis Skolkovo de Mos-
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cou, els transmeteren les seues experiències personals i les seues opinions sobre
la innovació.
En finalitzar el programa Akademia, tres alumnes d’aquest obtingueren una
beca per a realitzar pràctiques durant juliol i agost en distintes empreses, tant
nacionals com estrangeres.

4.4.5.9. Cicle de Seminaris ENGINY-FUNDACIÓ CPI
Aquesta iniciativa té com a finalitat generar un espai per a difondre la cultura
científica, brindar l’oportunitat a empresaris i professionals, gestors, investigadors i estudiants de conèixer les activitats que s’estan realitzant en línies capdavanteres d’aquest àmbit d’investigació i promoure la formació de xarxes
col·laboratives.
• Richard R. Nelson, Columbia University. “The Moon and the Ghetto Revisited”
• Susan Cozzens, Georgia Institute of Technology. “Innovation, poverty, and
Inequality: Cause, Consequence, or Co-evolution”
• Catherine Paradeise, Institut Francilien Recherche Innovation Société
(IFRIS). “Practical relevance and academic excellence: Four business
schools in context”
• Jürgen Howaldt, Director del Centre d’Investigació de Ciències Socials de
la Universitat Tècnica de Dortmund, Alemanya. “Social Innovation: Concepts, research fields and international trends”
• Barry Bozeman, University of Georgia, USA. “Collaboration patterns
among academic researchers”
• Stan Metcalfe, professor emèrit a la Universitat de Manchester (Regne
Unit), professor visitant d’Economia a la Universitat de Queensland (Austràlia) i Senior Research Associate a la Universitat de Cambridge (Regne
Unit)

4.4.5.10. Activitat Internacional: Projecte PERIA
La Fundació CPI és un dels socis del projecte europeu PERIA, Partnership on
European Regional Innovation Agencies. Aquest projecte està finançat pel
programa INTERREG IVC, Prioritat: Innovation and the Knowledge Economy, de
la Comissió Europea.
El projecte s’aprovà el 10 de novembre de 2009 i es va desenvolupar al llarg de
36 mesos, de l’1 de gener de 2010 al 31 de desembre de 2012.
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El pressupost que la Fundació CPI té assignat en el projecte PERIA és de
172.825,00 euros per als tres anys de vida del projecte. D’aquest pressupost el
programa INTERREG IVC finança el 75%, i el 25% restant l’aporta la mateixa
Fundació CPI.
PERIA és un projecte que analitza les polítiques regionals d’innovació en sis regions europees i els instruments que s’utilitzen per a la implantació de la innovació.
Els socis del projecte són els següents:
• CARINNA - Champagne-Ardenne Research and Innovation Agency França
• INNOVALIS Aquitaine França
• INNOVA Észak-Alföld Regional Development and Innovation Agency Hongria
• Ciutat Politècnica de la Innovació Espanya
• IMPIVA. Institut de la Petita i Mitjana Empresa Valenciana Espanya
• Veneto Innovazione S.p.A. Itàlia
• Regione Veneto Itàlia
• Észak-Alföld Regional Development Council Hongria
• Investitionsbank Sachsen-Anhalt Alemanya
• Consell Regional de Xampanya-Ardenes França
• Észak-Alföld Regional Development Agency Hongria
Durant el curs 2011-12 s’han desenvolupant les activitats previstes en el projecte.
Les principals activitats desenvolupades s’han centrat en la descripció de les
pràctiques i serveis que les diferents regions, sòcies del projecte, desenvolupen
regionalment.
Quan es tenien recopilades i descrites les pràctiques i serveis oferits s’ha fet
una selecció de les tres que resultaven més interessants per a cada regió participant.
D’acord amb aquesta selecció de les millors pràctiques s’han establit parelles de
regions que estan fent un profund estudi i intercanvi de dues o tres pràctiques
entre aquestes. Concretament la Comunitat Valenciana fa l’intercanvi de pràctiques amb la regió de la Xampanya-Ardenes i les pràctiques seleccionades per
a l’intercanvi són les següents:
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1. La Comunitat Valenciana està assessorant la regió de la Xampanya-Ardenes
en el programa EXPANDE que l’IMPIVA ofereix a les pimes des de 2007. El
Programa EXPANDE té com a objectiu principal: “Augmentar i millorar el capital humà en l’àmbit de la recerca i la innovació. Per això, es donarà suport
a la creació i consolidació de gabinets d’I+D mitjançant la incorporació de
personal investigador i de gestors d’innovació en empreses de la Comunitat
Valenciana, així com la seua formació, perquè realitzen activitats de recerca
i innovació en col·laboració amb centres especialitzats, amb la finalitat que
desenvolupen, a mitjà i llarg termini, projectes que impulsen l’avenç innovador de les empreses.”
2. La regió de la Xampanya-Ardenes està oferint informació a la Comunitat
Valenciana sobre temes de Young Innovative Enterprise (Yie) Contrat i sobre
Incubació i Emprenedoria. Ambdues pràctiques tracten de fomentar la creació de joves empreses amb ajudes financeres durant els tres primers anys de
vida i, sobretot, oferint coaching en les seues etapes inicials.
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5.1. CRITERIS BÀSICS PER A L’ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 2012
5.1.1. 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 dit 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, a la qual s’han presentat els criteris bàsics per a l’elaboració del
Pressupost de la Universitat Politècnica de València per a l’exercici del 2012,
aquesta Comissió, en exercici de les seues competències, ha aprovat els següents:

5.1.2. Antecedents
L’1 de setembre de 2011, els rectors de les cinc universitats públiques valencianes van celebrar una reunió amb el conseller d’Hisenda i Administracions Públiques i alts càrrecs de la Conselleria d’Educació i Ciència, en la qual se’ls va
comunicar l’ajust en el finançament pressupostari de les universitats que hi ha
tot seguit, en relació amb l’exercici del 2012. El projecte de Llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana per al 2012 conté aquest ajust en els termes següents:
a) Ajust en el programa 422.60 “Universitat i estudis superiors”
No s’ha consignat en el Pressupost de la Generalitat Valenciana per al 2012
l’anualitat prevista per a l’any 2012 en el Conveni de 26 de maig de 2008,
tant de despesa corrent, com d’inversió. L’import agregat d’aquestes aportacions a l’any 2012 era de 64.102.180 €, la qual cosa comporta una disminu-
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ció de recursos aportats en el 2012 a les universitats públiques valencianes
del 7,4% respecte al finançament anual previst per a aquest exercici.
L’aplicació a la Universitat Politècnica de València del que s’acaba d’esmentar comporta una disminució dels ingressos previstos de 17.850.908 € per a
l’exercici del 2012. Aquests ingressos s’havien de produir amb abonament en
el compte pressupostari “Drets pendents de cobrament d’exercicis anteriors”
i l’ingrés està periodificat per a cada exercici. Si no s’adopten les mesures necessàries, la falta de cobrament induirà un dèficit en la liquidació d’aquests
exercicis i un desequilibri de tresoreria addicional del mateix import.
A més, s’ha disminuït la línia “Subvenció a universitats públiques de la Comunitat Valenciana” a la Universitat Politècnica de València per un import de
8.974.471,81 € en compensació del major rendiment anual previst derivat
de l’actualització de la Llei de taxes i del Decret de preus públics de serveis
acadèmics, que hi ha detallat en l’apartat següent.
L’agregació dels dos apartats anteriors comporta una reducció agregada de
26.825.379,81 € (10,1%) del finançament per a la Universitat Politècnica de
València que prové del Pressupost de la Generalitat Valenciana per al 2012.
b) Actualització de la Llei de taxes de la Generalitat Valenciana i del Decret
de preus públics de serveis acadèmics per al curs 2011-2012
S’han modificat la Llei de taxes (a través de la Llei d’acompanyament del
pressupost de la Generalitat Valenciana 2012) i el Decret de preus públics per
serveis acadèmics universitaris per al curs 2011-2012 (juliol del 2011), en què
s’ha actualitzat el preu de la primera matrícula un 7,5%, i s’han equiparat els
preus públics de la segona i tercera matrícula, convalidacions, reconeixements i adaptacions, als que hi ha vigents en altres comunitats autònomes.
Amb l’objectiu d’evitar problemes de tresoreria addicionals i obtenir una liquidació sense dèficit del Pressupost de la Universitat Politècnica de València en l’exercici del 2012, cal ajustar, per un import equivalent a l’assenyalat en l’apartat
a) anterior, els crèdits del pressupost d’ingressos i/o de despeses per a l’exercici del 2012, i en aquest sentit, adoptar les mesures necessàries en l’elaboració del Pressupost per a l’exercici del 2012.
Els quadres següents mostren l’anàlisi dels recursos disponibles de lliure disposició per al Pressupost de la UPV per al 2012:

MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2011-2012 111

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA. PRESSUPOST 2012
ANÀLISI DE RECURSOS DISPONIBLES PER A L'EXERCICI PRESSUPOSTARI 2012
Pressupost 2011

Pressupost 2012

Variació Absoluta
2012/2011

Finançament estructural

268.078.918,91

257.608.210,89

-10.470.708,02

-3,91%

Despeses associades a costos fixos

207.850.155,04

209.251.922,19

1.401.767,16

0,67%

Marge Brut Estructural

60.228.763,87

48.356.288,70

-11.872.475,18

-19,71%

Finançament finalista afectat a despeses

20.653.949,18

16.269.375,82

-4.384.573,36

-21,23%

Despeses vinculades a finançament finalista

20.234.450,18

15.742.483,03

-4.491.967,15

-22,20%

Despeses compromeses infraestructures

31.491.738,57

22.951.803,41

-8.539.935,16

-27,12%

Operacions financeres ingressos

12.753.176,12

12.563.727,67

-189.448,45

-1,49%

Operacions financeres despeses

14.913.176,12

17.403.727,67

2.490.551,55

16,70%

Resta despeses no compromeses

26.996.524,30

21.091.378,08

-5.905.146,23

-21,87%

SUBTOTAL PRESSUPOSTOS INGRESSOS

301.486.044,21

286.441.314,38

-15.044.729,83

-4,99%

SUBTOTAL PRESSUPOSTOS DESPESES

301.486.044,21

286.441.314,38

-15.044.729,83

-4,99%

71.048.832,68

64.050.000,00

-6.998.832,68

-9,85%

71.048.832,68

64.050.000,00

-6.998.832,68

-9,85%

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

372.534.876,89

350.491.314,38

-22.043.562,51

-5,92%

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

372.534.876,89

350.491.314,38

-22.043.562,51

-5,92%

CONCEPTES

Ingressos per activitats d'I+D+i

% Variació
2012/2011

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

5.1.3. Elaboració del pressupost de la UPV per al 2012
Atès el marc de finançament per a l’exercici, cal emprendre l’elaboració del Pressupost del 2012, i amb aquest objectiu es proposa adoptar els criteris bàsics següents per a l’elaboració del Pressupost de la UPV per a aquest exercici:

5.1.3.1. Estat d’ingressos
Els crèdits de l’estat d’ingressos del Pressupost de la Universitat Politècnica de
València per a l’exercici del 2012 s’han de pressupostar tenint en compte els
criteris següents:

· Taxes i preus públics per serveis d’educació superior de grau: s’han d’estimar
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 2011-2012.

112 GESTIÓ ECONÒMICA

·

Subvenció bàsica: de conformitat amb el que s’indica en “Antecedents” de
l’annex II del projecte de Llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana per
al 2012, es quantifica la subvenció anual disponible per a l’exercici del 2012
en 220.423.620,19 €.

·

Finançament d’inversions en infraestructures: els ingressos provinents de
fons de bestretes reintegrables dels ministeris d’Educació i Ciència i Innovació s’han de pressupostar d’acord amb la programació pluriennal prevista en
els projectes d’infraestructures científiques i tecnològiques corresponents.

· Ingressos per finançament de projectes d’R+D+I i desenvolupament de les activitats emparades en l’article 83 de la LOU: s’han d’estimar d’acord amb la
previsió del CTT i el CFP per al 2012, sobre el volum d’activitat desenvolupat fins a l’octubre del 2011 i la distribució d’aquesta per tipologies d’activitat
i contractació.

·

Resta d’ingressos: s’han d’estimar actualitzant-los amb la previsió dels responsables de l’àrea corresponent i les variacions d’activitat que donen lloc a
la percepció d’ingressos.

5.1.3.2. Compte financer del pressupost
La Universitat Politècnica de València ha mantingut durant els darrers exercicis
l’objectiu de sanejament del compte financer del pressupost basat en el manteniment d’un marge brut estructural (ingressos corrents consolidats – despeses
corrents consolidades associades a costos fixos) de signe positiu i superior al
20% dels ingressos corrents propis consolidats.
La variació negativa dels ingressos corrents agregats previstos per al 2012, per
tercer any consecutiu, no anirà acompanyada en el pròxim exercici d’una evolució també negativa de les despeses corrents de la mateixa intensitat.
La dinàmica diferent de la disminució d’ingressos i despeses corrents provocarà
una deterioració del marge d’estalvi brut de la institució que baixarà fins a una
dimensió a l’entorn del 20%.

5.1.3.3. Estat de despeses
Els crèdits de l’estat de despeses del Pressupost de la Universitat Politècnica de
València per a l’exercici del 2012 s’han de pressupostar tenint en compte els
criteris següents:
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· 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 30 de novembre de
2011, la qual ha de ser actualitzada considerant el resultat dels processos de transformació de places LRU en places LOU i LOMLOU desenvolupats i conclosos, i la variació de places de personal docent i
investigador que haja requerit l’adequada cobertura de les necessitats
docents del curs 2011-2012.

· L’actualització retributiva prevista, amb caràcter normatiu, per a l’exercici del 2012, 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 UPV per un import del
0,3% 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 i serveis universitaris registraran –amb caràcter general– una disminució del 20% respecte als inicials del 2011, amb
l’excepció dels crèdits vinculats a finançament finalista, els quals s’han
d’ajustar a l’import d’aquest.

·

Els crèdits de funcionament ordinari i inversions menors dels centres,
departaments i instituts, registraran uns disminució del 15% respecte
als inicials del 2011. Aquest criteri d’actualització s’ha d’entendre sense
perjudici de l’actualització de les variables objectives d’activitat i resultats 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, i s’han d’actualitzar tenint en compte l’evolució
dels preus de mercat i la variació dels consums.
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· Despeses financeres i amortitzacions: s’han d’actualitzar d’acord amb les previsions de despeses financeres i amortitzacions previstes per a l’exercici del
2012, derivades de les operacions d’endeutament autoritzades en vigor.

· Despeses associades als programes de suport a la millora docent i d’R+D+I: registraran una disminució conjunta del 20% respecte als inicials del 2011, llevat dels
crèdits vinculats a finançament finalista, que s’han d’ajustar a l’import d’aquest.

·

Despeses destinades a l’execució de la programació de la inversió en infraestructures: aquesta dotació es determina mitjançant l’agregació de l’import dels tres conceptes que hi ha tot seguit.

· Previsió per al pagament dels certificats d’obres que hi ha licitades i en
execució.

· Previsió per al pagament dels certificats derivats 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 del 2012 d’obres incloses en el Programa d’infraestructures de la UPV 2011-2014, que s’ha de desenvolupar el 2012.

· Despesa en desenvolupament de les activitats d’R+D+I i formació contínua i
les previstes en l’article 83 de la LOU: s’han de pressupostar 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.

5.1.3.4. Normes de funcionament
Les normes de funcionament del Pressupost del 2012 s’han d’elaborar sobre la
base de les aprovades per a l’exercici del 2011, amb la incorporació –almenys–
dels aspectes següents:

·

L’adequació, si escau, a tots els aspectes que es deriven de la normativa
legal aplicable a l’exercici del 2012 en matèria pressupostària.

· L’actualització de les tarifes per l’ús d’instal·lacions i serveis públics universitaris, en què s’amplien les de serveis esportius, microscòpia electrònica i radiacions.

·

L’articulació dels mecanismes de tresoreria que calga 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 2011-2014.
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· 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.

5.1.3.5. Informació del Projecte de pressupostos 2012
La informació constitutiva del projecte de Pressupost de la Universitat Politècnica de València per al 2012 la integren:

· Les normes de funcionament del Pressupost del 2012
· La classificació econòmica, orgànica i funcional aplicable
· La relació de llocs de treball de PDI i PAS
· La memòria descriptiva dels imports pressupostats en els diferents conceptes d’ingressos i de despeses

5.2. EL PRESSUPOST D’INGRESSOS PER AL 2012
El finançament del pressupost d’ingressos de la Universitat Politècnica de València per al 2012 ascendeix a 350.484.161,37 €. 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 del 2012.

5.2.1. 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 docents 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 al 2012.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA. PRESSUPOST 2012. PRESSUPOST D’INGRESSOS
CONCEPTES D’INGRESSOS

Previsió Liquidació Exercici 2011

PR. INICIAL 2012

%Variació 2010/2011

3.1 Taxes i altres ingressos

29.931.606,13

38.944.810,07

30,11%

* Matrícules i taxes de Secretaria

28.047.327,84

35.949.215,45

28,17%

* Publicacions

1.250.000,00

900.000,00

-28,00%

* Escola d’Estiu

378.550,29

378.550,29

0,00%

* Escola Infantil

255.728,00

217.044,33

15,13%

* Esports

1.500.000,00
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La previsió d’ingressos per matrícules i taxes de secretaria presenta una estimació basada en l’actualització normativa de les taxes en primera matrícula
(7,5%), en les de segona i tercera matrícula fins a equiparar-les amb altres comunitats autònomes, i l’evolució dels crèdits matriculats de les titulacions de
grau i postgrau oficials. També es pressuposta un increment de la taxa de secretaria per adaptacions, convalidacions, reconeixements, etc., d’acord amb la
modificació de la Llei de taxes.
En l’apartat d’altres ingressos hi ha els corresponents a la venda de publicacions, els ingressos de l’Escola d’Estiu, els de l’Escola Infantil i les noves tarifes
per fer servir els serveis esportius de la UPV. Els ingressos dels dos primers
conceptes tenen una estimació basada en la dinàmica de liquidació del darrer
exercici, i el tercer, en una simulació de l’ús dels serveis esportius de la UPV.

5.2.2. Ingressos per transferències corrents
El projecte de Pressupost de la Generalitat Valenciana per al 2012 preveu, en
el programa pressupostari 422.60, dotacions de crèdits per al finançament ordinari de la Universitat Politècnica de València de 231.221.754,19 €. D’aquest
import s’ha de restar la compensació de l’anualitat de despesa corrent anul·lada
del Conveni 2008 de liquidació de deutes amb les universitats públiques valencianes, és a dir, 10.798.134,00 €, amb la qual cosa resulta un import final de
220.423.620,19 €.
Aquesta dotació suposa una disminució del -8,2% respecte a la consignada en
el mateix annex II el 2011, i comporta, per a la Universitat Politècnica València,
la necessitat de plantejar el projecte de pressupost de despeses per al 2012 de
màxima austeritat.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA. PRESSUPOST 2011. PRESSUPOST D’INGRESSOS
CONCEPTES D’INGRESSOS

Prev. liquidació Exercici 2011

PR. INICIAL 2012

%Variació 2012/2011

4.1 Transferències corrents

255.474.825,39

234.440.997,17

-8,23%

* Subvenció ordinària

240.196.226,00

220.423.620,19

-8,23%

* Subvenció funcionament C. Social
* Finançament compensació despeses fi-

38.110,80

50.000,00

31,20%

8.523.592,69

8.054.447,33

-5,50%

5.236.249,25

4.468.935,00

-14,65%

107.896,00

95.244,00

-11,73%

22.750,65

22.750,65

0,00%

1.350.000,00

1.326.000,00

-1,78%

nanceres
* Finançament intercanvi acadèmic
A.G.Estat
* Beques Erasmus G. Valenciana
* Normalització Lingüística
* Convenis amb institucions financeres
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La resta d’ingressos per transferències corrents s’estima d’acord amb els convenis vigents amb les diferents entitats. En aquest conjunt destaca la disminució prevista d’un 14,65% del finançament de l’administració general de l’Estat a
les activitats d’intercanvi acadèmic, per al desenvolupament dels programes
Erasmus, Sòcrates, etc.

5.2.3. 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 darrers, 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 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 del 2012 dels ingressos per
concessions de serveis de la Universitat per empreses ascendeix a 585.375,25
€ i les rendes que genera el patrimoni de la Universitat, a 600.000 €.

5.2.4. 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 del 2012
recursos provinents de la Generalitat Valenciana per un import de 4.509.280,34
€ com a compensació de l’anualitat del 2012 d’amortització de les operacions
d’endeutament pendents autoritzades.

5.2.5. 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 de la qual és afavorir la generació de coneixement tecnològic en diferents àrees, a partir de la integració
d’interessos científics, tecnològics i industrials i la transferència corresponent
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 tec-
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nologia 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 7.360.851,55 € per a l’anualitat del 2012 en concepte de préstecs
amb carència i bestretes reintegrables de l’administració general de l’Estat
per al finançament d’infraestructures cientificotecnològiques previstes en el
Programa d’infraestructures en l’anualitat del 2012, específicament per a les
infraestructures de departaments i estructures d’investigació als edificis 5L i
5I a l’àrea geogràfica de l’ETSEI, i per a la remodelació de l’edifici per a empreses 9B.

5.2.6. Ingressos per activitats d’I+D+i i de formació permanent
En compliment de les finalitats institucionals que té, la Universitat Politècnica de
València desenvolupa una activitat d’investigació, desenvolupament i innovació
intensa, i disposa d’una oferta de formació permanent àmplia.
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 mitjançant la captació de recursos externs de caràcter
competitiu, contractats o objecte de conveni, com també mitjançant les matrícules de l’alumnat de la formació permanent, per a donar cobertura als costos
directes.
La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats inclou en l’article 83
la potestat que aquestes entitats tenen per a “subscriure contractes amb persones, universitats o entitats públiques i privades, per a dur a terme activitats de
caràcter científic, tècnic o artístic, així com per a desenvolupar ensenyaments
d’especialització o activitats d’específiques de formació”.
Considerant les dades de previsió de liquidació de l’exercici econòmic del 2011,
en el qual la Universitat preveu no aconseguir l’import pressupostat inicialment,
el finançament s’ha pressupostat per a l’exercici del 2012 amb un decreixement
agregat del 9,9%, com a conseqüència de la previsible desacceleració de l’aportació de recursos del sector públic estatal i autonòmic.
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UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA. PRESSUPOST 2010. PRESSUPOST D’INGRESSOS
CONCEPTES D’INGRESSOS

Prev. liquidació Exercici 2011

PR. INICIAL 2012

%Variació 2012/2011

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

63.348.832,68

56.050.000,00

-11,52%

7.700.000,00

8.000.000,00

3,90%

71.048.832,68

64.050.000,00

-9,85%

UPV: Ingressos liquidats (€) per I+D+i i formació no reglada. (2001-2010 liquidació, 2011 previsió de liquidació i pressupost 2012.

5.3. COMPTE FINANCER DEL PRESSUPOST 2010
El compte financer mostra les relacions econòmiques dels recursos i aplicacions
de despeses previstes en el pressupost i determina l’estructura de finançament
entre els ingressos i les despeses corrents, de manera que calcula l’estalvi intern de l’exercici i l’aplicació d’aquest estalvi per a finançar l’esforç inversor i
obté la necessitat de finançament que requereix.
L’evolució del pressupost del 2012, respecte al 2011, presenta d’una manera
agregada una reducció del -6,2%. Si desagreguem les activitats d’R+D+I i formació contínua finançades externament, les quals registren un decreixement
del -9,9% respecte al pressupost inicialment previst l’any 2011, la variació de la
resta de les magnituds pressupostàries registrarà una reducció del 5,3% respecte a les de l’exercici del 2011.
Són, en conseqüència, uns pressupostos elaborats amb la previsió derivada
d’un escenari contractiu en els ingressos, amb un finançament universitari que
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ha vist reduït el finançament públic ordinari un -8,2%, però incrementa el finançament privat, a través de les taxes de matrícula i les tarifes d’altres serveis universitaris fins a reduir la disminució dels ingressos corrents fins al 3,0%. 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.
Aquesta continuïtat de la reducció dels recursos disponibles mostra amb claredat les conseqüències que imposa una política fiscal contractiva en un context
econòmic d’estancament, fet 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 al 2012 assoleix un
estalvi intern brut de 61.451.803,41 € (67.218.096,17 € l’any 2011), un 19,7%
dels ingressos corrents, i un valor que és un -7,8% inferior al de la previsió de
liquidació del Pressupost del 2011. Si excloem les activitats d’R+D+I i formació
no reglada captades de l’exterior de les magnituds d’ingrés i despeses, l’estalvi
intern net ascendiria a 23.951.803,41 € (31.491.738,57 € l’any 2011) i representaria el 8,72% dels ingressos propis consolidats, davant del 9,76% de la previsió de liquidació del pressupost del 2011.
Aquesta disminució de la capacitat de finançament amb recursos propis és deguda a la dinàmica diferent d’evolució entre uns ingressos corrents que evolucionen agregadament al -3,0%, i unes despeses corrents que ho fan al -1,54%.
La UPV ha mantingut un esforç de contenció de la despesa de personal que té
un creixement de tan sols el 0,9%, derivat del venciment automàtic de conceptes com ara antiguitat, mèrits docents, d’investigació, etc. S’hi suma una reducció agregada del 20% de les despeses de programes i activitats respecte al
nivell base del 2011, i una reducció del 15% en la base d’assignació agregada
a les unitats acadèmiques. Aquesta contenció és imprescindible si es manté
l’objectiu de compensar el creixement de les despeses de compliment ineludible de caràcter social (despeses de personal, acció social, etc.) i de caràcter estructural (despeses generals, funcionament bàsic de serveis acadèmics i
compromisos contractuals adquirits amb tercers: infraestructures, subministraments, serveis externs, etc.).
L’estalvi intern brut –junt amb uns ingressos per transferències de capital de
31.059.280,34 €– permet afrontar la major part de l’esforç en infraestructures
total de 27.060.851,55 € (el gran protagonista de l’ajust de despesa, amb una
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reducció del 33,37%) i de finançament d’activitats d’R+D+I i formació no reglada
de 64.050.000,00 €.
Tal com mostra el compte financer, la capacitat de finançament té un import
d’1.400.232,20 € i, junt amb el saldo de la contribució de préstecs amb carència i bestretes reintegrables de l’administració general de l’Estat, permetrà afrontar 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 al 2012
conserva una situació pressupostària sanejada, la qual, encara que amb un
marge d’estalvi intern menor, és capaç de sustentar un menor esforç de finançament d’inversions de caràcter pluriennal com els que s’han descrit, més reduït
que en exercicis anteriors.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA. PRESSUPOST 2011. DESENVOLUPAMENT DEL COMPTE FINANCER
TOTAL D’INGRESSOS
TOTAL DE DESPESES
CONCEPTES D’INGRESSOS I DESPESES

Base
Pressupost 2011

Base
Pressupost 2012

%Variació
2012/2011

900.000,00

-28,0%
24,1%

28.047.327,84

35.949.215,45

28,2%

5.521.200,00

5.700.000,00

3,2%

30.205.157,60

31.800.000,00

5,3%

634.279,28

2.095.594,62

230,4%

Transferències corrents finançament institucional 255.195.128,48

234.440.997,17

-8,1%

240.196.226,00

220.423.620,19

-8,2%

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

38.110,80

50.000,00

31,2%

S. compensació despeses financeres

8.243.895,78

8.054.447,33

-2,3%

S. programes d’intercanvi

5.366.895,90

4.586.929,65

-14,5%

C. institucionals e. f.

1.350.000,00

1.326.000,00

-1,8%

S. Consell Social

0,00

0,00

884.345,23

1.185.375,25

34,0%

321.737.438,43

312.071.182,49

-3,0%

178.781.639,18

180.356.157,48

0,9%

10.000.027,96

8.127.366,95

-18,7%

Pressupost activitat centres

1.816.963,10

1.488.429,66

-18,1%

Pressupost activitat departaments

3.914.436,68

3.225.543,44

-17,6%

Pressupost activitat IU i EPI

325.642,70

276.796,29

-15,0%

Pressupost activitat postgrau oficial

445.902,33

394.707,11

-11,5%

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

A1. TOTAL D’INGRESSOS CORRENTS
1.

-6,2%

41.649.215,45

Matrícules i taxes de Secretaria en estudis oficials

5

-6,2%

350.491.314,38

1.250.000,00

302 Matrícules i taxes de Secretaria

4.2

350.491.314,38

373.621.967,85

33.568.527,84

301 Lliurament de béns

4.1

373.621.967,85

Despeses de personal

2.1. Despeses de funcionament, inversions Menors
u. acadèmiques
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Pressupost resultats docents

661.849,47

545.516,98

-17,6%

Pressupost resultats I+D+i

865.574,54

803.939,95

-7,1%

Serveis cientificotècnics

55.181,14

55.181,14

0,0%

1.914.478,00

1.337.252,38

-30,2%

24.661.331,46

20.269.689,47

-17,8%

1.539.843,51

1.143.342,66

-25,7%

659.479,92

502.189,34

-23,9%

Programes Culturals i Esports

2.615.710,21

2.153.473,60

-17,7%

Programes d’acció social i cooperació

1.750.203,25

1.760.509,99

0,6%

13.498.537,24

10.603.226,25

-21,4%

4.597.557,33

4.106.947,63

-10,7%

4.312.218,36

3.805.800,72

-11,7%

26.360.229,53

26.165.917,13

-0,7%

Despeses descentralitzades u. acadèmiques
2.2. Despeses de funcionament, inversions
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.

Despeses financeres

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

Transferències de capital per a inv. plans
Conveni CEC finançament infraestructures
Conveni G. Valenciana trasllat ETSMRE

10.403.895,78

11.894.447,33

14,3%

254.519.342,26

250.619.379,08

-1,5%

67.218.096,17

61.451.803,41

-8,6%

11.562.054,34

4.509.280,34

-61,0%

7.052.774,00

0,00

-100,0%

0,00

0,00

4.509.280,34

4.509.280,34

35.322.475,08

26.550.000,00

-24,8%

46.884.529,42

31.059.280,34

-33,8%

Transferències de capital G. Valenciana
amortització préstecs autoritzats
7.2

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

B1. TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL NO FINANCERS

0,0%

6.1

Inversions en infraestructura

40.613.144,94

27.060.851,55

-33,4%

6.2

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

71.048.832,68

64.050.000,00

-9,9%

B2. TOTAL DESPESES DE CAPITAL NO FINANCERS

111.661.977,62

91.110.851,55

-18,4%

CAPACITAT (+) O NECESSITAT (-) DE FINANÇAMENT

2.440.647,97

1.400.232,20

-42,6%

Passius financers

5.000.000,00

7.360.851,55

47,2%

Bestretes reintegrables AGE

5.000.000,00

7.360.851,55

47,2%

5.000.000,00

7.360.851,55

47,2%

Passius Financers

7.440.647,97

8.761.083,75

17,7%

Amortització préstecs autoritzat G. Valenciana

4.509.280,34

4.509.280,34

0,0%

Amortització bestretes reintegrable MEC

2.931.367,63

3.251.803,41

10,9%

i despeses en formació n. r.

9.

C1. TOTAL INGRESSOS FINANCERS
9.

Amortització de préstecs

1.000.000,00

finançamet trasllat ETSMRE
C2. TOTAL DESPESES D’INVERSIÓ FINANCERS

7.440.647,97

8.761.083,75

17,7%

-2.440.647,97

-1.400.232,20

-42,6%

0,00

0,00

PLANS INFRAESTRUCTURA
FINANÇAMENT
SALDO DE FINANÇAMENT
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5.4. EL PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2011
Els crèdits del pressupost de despeses de la Universitat Politècnica de València per al 2012 ascendeixen a 350.491.314,38 €. A partir de la classificació econòmica i funcional d’aquestes, tot seguit es descriu el comportament de les fonts
de despesa més rellevants i s’especifica el càlcul de les dotacions corresponents per a l’exercici pròxim.

5.4.1. Despeses de personal
El pressupost de despeses de personal de la UPV per al 2012 ascendeix a
180.356.157,48 € i registra un creixement del 0,88% 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 al 2012 (estabilitat retributiva dels empleats públics, 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 conté 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 integres (incloses les corresponents a càrrecs acadèmics) i els costos de
seguretat social associats als conceptes següents:

· Personal docent i investigador
1. En cada departament, la plantilla de personal docent i investigador en
actiu en la nòmina del mes de novembre del 2011 que hi és adscrit. La
plantilla assignada a cada departament està en funció de la càrrega docent impartida pel professorat, i d’acord amb la relació de lloc de treball
que hi ha en l’annex 3 de les normes de funcionament.
Addicionalment al que s’acaba de dir, i amb relació al personal docent i investigador, a l’oficina gestora 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’uni-
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versitat, dels titulars d’escola universitària, i a la figura de contractats doctors, dels professors col·laboradors, entre la totalitat del professorat de la
UPV que complisca els requisits exigits reglamentàriament.
3. El crèdit necessari per al desplegament de la política de personal docent
i investigador contractat, prevista per a l’exercici del 2012 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 del personal
d’administració i serveis que es preveu per a l’exercici del 2012 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
al 2012 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 del 2012 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 0,00%, respecte a la base anual 2011
· La dotació d’una aportació a un fons de pensions del personal de la UPV per
un import del 0,30% de la massa salarial
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· La previsió de les despeses socials derivades dels càlculs efectuats en la totalitat dels apartats anteriors

5.4.2. Despeses de funcionament, transferències i inversions menors
L’assignació de despeses de funcionament, transferències corrents i inversions
menors en el Pressupost del 2012 registra la variació per tipus d’unitat següent:

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

PREVISIÓ LIQUIDACIÓ 2011

PR. INICIAL 2011

%Variació 2011/2010

10.000.027,96

8.127.366,95

-18,7%

1.539.843,51

1.143.342,66

-25,7%

Despeses de funcionament, inversions menors unitats acadèmiques
Govern universitari

659.479,92

502.189,34

-23,9%

Programes Culturals i Esports

2.615.710,21

2.153.473,60

-17,7%

Programes d’Acció Social i Cooperació

1.750.203,25

1.760.509,99

0,6%

Programes de suport a la millora docent

13.498.537,24

10.603.226,25

-21,4%

Programes de suport a la millora de l’R+D+i

4.705.057,33

4.106.947,63

-12,7%

Serveis de suport directe a l’activitat

4.312.218,41

3.805.800,72

-11,7%

Serveis generals

26.239.891,35

26.069.646,62

-0,6%

Total

65.320.969,18

58.272.503,76

-10,8%

Informació i comunicació

acadèmica

Els apartats següents contenen 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 al 2012.

5.4.2.1. Despeses de funcionament i inversions menors de les unitats acadèmiques
La variació del -18,7% de les unitats acadèmiques integra la variació de -18,1%
de les despeses corrents del pressupost agregat d’activitat i resultats assignats
a centres docents, un -17,6% del pressupost d’activitat assignat als departaments i un -15% del pressupost d’activitat de les estructures d’R+D+I; s’hi ha d’afegir una variació del -11,5% del pressupost assignat a l’activitat de postgrau
oficial, la qual en aquest exercici incorpora plenament el funcionament d’estructura docent completa. La variació del pressupost per resultats d’R+D+I als
departaments i estructures d’R+D+I és del -7,1%.
El sistema d’assignació de recursos per a les unitats acadèmiques inclòs en el
Pressupost del 2012 manté l’estructura i sistemàtica de l’exercici anterior, i permet distingir entre els recursos que s’assignen als centres, departaments i es-
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tructures 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 (n-2)
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’abandó dels estudis per part dels alumnes
· TAD2, taxa d’admissió en primera i segona 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 fan 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 (n-2)
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El pressupost assignat per activitat als centres es determina d’acord amb l’expressió següent:
Pres.Ac.Cen = 14.215,38+ 0,196*Cmat.ICAdm +14,249*Al + 6,14*CimpC + 15,50*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 = 8.806,49 + 35,223*CimpD +12,994*Exp·CimpL

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

· 3.954,27 € si VIAIP 2009 > 400 punts
· 7.908,45 € si VIAIP 2009 > 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 al 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.Masters = 1.009,31 + 41,266·CimpM+12,948·Exp·CimpL
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en què:

· 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 hi ha els quadres que mostren l’aplicació dels criteris assenyalats a centres, departaments, estructures d’R+D+I i postgrau oficial.

5.4.2.2. Despeses d’oficines gestores centralitzades
L’assignació de recursos del Pressupost del 2011 a les oficines gestores que
depenen del Consell de Direcció de la UPV presenta el comportament per àrees
següent:

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA. PRESSUPOST 2011. PRESSUPOST DE DESPESES
CONCEPTE DE DESPESES

PREVISIÓ
LIQUIDACIÓ 2011

PR. INICIAL 2012

VARIACIÓ
2012/2011

%Variació
2012/2011

Govern universitari

1.539.843,51

1.143.342,66

-267.853,38

-25,7%

Consell Social

185.551,30

148.441,04

-37.110,26

-20,00%

Rectorat

288.277,50

230.622,00

-57.655,50

-20,00%

Relacions institucionals

405.941,72

292.739,20

-113.202,52

-27,89%

Delegació d'Alumnes

149.425,52

89.540,42

-59.885,10

-40,08%

Acció internacional

510.647,47

382.000,00

-128.647,47

-25,19%

Informació i Comunicació

659.479,92

502.189,34

-157.290,58

-23,9%

Comunicació i Imatge

243.100,00

194.480,00

-48.620,00

-20,00%

Àrea d'Informació

416.379,92

307.709,34

-108.670,58

-26,10%

2.615.710,21

2.153.473,60

-462.236,61

-17,7%

895.046,60

612.819,26

-282.227,34

-31,53%

Programes culturals i esports
Cultura
Promoció i Normalització Lingüística

410.835,28

348.068,13

-62.767,15

-15,28%

Esports

1.309.828,33

1.192.586,21

-117.242,12

-8,95%

Programes d'Acció Social i Cooperació

1.750.203,25

1.760.509,99

10.306,74

0,6%

Acció Social

904.387,12

954.387,42

50.000,30

5,53%

Cooperació al desenvolupament

219.413,56

179.720,00

-39.693,56

-18,09%

Escola d'Estiu

462.749,52

462.749,52

0,00

0,00%

Escola Infantil

163.653,05

163.653,05

0,00

0,00%

13.498.537,24 10.603.226,25

-2.495.926,72

-21,4%

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

1.430.981,06

1.363.993,72

-66.987,34

-4,68%

Ordenació Acadèmica i Professorat

3.107.211,32

1.904.232,90

-1.202.978,42

-38,72%
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Institut Ciències Educació

332.397,55

299.162,72

-33.234,83

-10,00%

6.460.075,14

5.504.725,78

-955.349,36

-14,79%

Estudis i Convergència Europea

626.374,00

507.380,00

-118.994,00

-19,00%

Centre de Llengües

129.467,16

118.000,00

-11.467,16

-8,86%

Alumnat

978.646,74

871.731,13

-106.915,61

-10,92%

Qualitat Acadèmica

433.384,27

34.000,00

-399.384,27

-92,15%

Programes de Suport a la Millora I+D+i

4.705.057,33

4.106.947,63

-490.609,70

-12,7%

Investigació

4.597.557,33

4.106.947,63

-490.609,70

-10,67%

Serveis de suport directe a l'activitat acadèmica

4.312.218,41

3.805.800,72

-506.417,69

-11,7%

Biblioteca i Documentació Científica

2.194.086,47

2.151.454,37

-42.632,10

-1,94%

Editorial UPV

1.250.000,00

900.000,00

-350.000,00

-28,00%

106.409,06

85.127,25

-21.281,81

-20,00%

Centre de Formació Permanent i a Distància

209.191,44

172.393,95

-36.797,49

-17,59%

Coordinació i Planificació Econòmica

552.531,44

496.825,15

-55.706,29

-10,08%

26.239.891,35 26.069.646,62

Intercanvi

Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia

-170.244,73

-0,6%

Àrea de Sistemes d'Informació i Comunicacions

2.155.924,17

2.100.364,67

-55.559,50

-2,58%

Manteniment

3.601.949,02

3.601.949,02

0,00

0,00%

217.600,00

174.080,00

-43.520,00

-20,00%

19.664.383,27 19.647.903,02

Serveis Generals

Secretaria General i Servei Jurídic

-16.480,25

-0,08%

Formació del PAS

234.255,24

187.404,19

-46.851,05

-20,00%

Òrgans Sindicals

39.169,65

31.335,72

-7.833,93

-20,00%

Prevenció i Salut Laboral

144.030,00

144.030,00

0,00

0,00%

Unitat de Prevenció de Riscos Laborals

182.580,00

182.580,00

0,00

0,00%

Serveis Generals

La regla d’ajust aplicada al conjunt d’oficines gestores centralitzades és la d’una
disminució del 20% de les dotacions inicials del 2011 (que no provinguen de finançament finalista), amb l’excepció de les dotacions per a acció social i salut
laboral, investigació, i les de despeses estructurals d’atenció ineludible com ara
el consum d’electricitat, neteja, seguretat, en serveis generals, els contractes
de manteniment d’instal·lacions i equips, les subscripcions a bases de dades,
etc. a la Biblioteca, o les llicències a l’Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicacions.
En el cas d’Esports, s’ha aplicat una reducció del 10% de la despesa corrent,
amb l’objectiu de mantenir tant com siga possible els programes en vigor,
que permeten desenvolupar una activitat esportiva del mateix nivell que el
2011, i aplicar amb rendiment econòmic les noves tarifes previstes per al
2012.
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Al final de la memòria hi ha el detall de les línies i capítols de despesa de les oficines gestores centralitzades.

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

· Previsió per al pagament dels certificats d’obres derivades de l’aplicació del Programa d’infraestructures de la UPV 2011-2014.
La informació que conté el quadre adjunt final mostra la informació detallada
del Programa d’infraestructures 2011-2014, i que les necessitats pressupostàries de pagament que es deriven de l’execució de les obres en curs i programades d’infraestructures docents, d’investigació i de reposició, ampliació i
millora, estimades fins a la finalització de l’exercici del 2012, ascendeixen a
27.060.851,55 €.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA. RESUM D’INVERSIONS PROGRAMADES/EXECUTAT 31.12.2010,
AVANÇ D’EXECUCIÓ 2011 I PROGRAMADES 2012/2014
PROJECTE

IMPORT
PROJECTE

TOTAL FINANÇAT A
ANUALITAT
31/12/2010 LIQUIDABLE 2011

ANUALITAT
2012

ANUALITAT
2013

ANUALITAT
2014 i SEGÜENTS

Projectes en execució
Remodelació del complex de FBA

37.292.530,15 34.633.005,52

2.659.524,63

9.166.200,72

1.500.000,00

4.666.200,72

2.954.141,50

1.454.151,50

1.499.990,00

9.907.882,36

4.503.415,54

5.404.466,82

Departament d'Eng. de la Const. i ICITECF

5.822.764,74

847.457,63

4.975.307,11

Pavelló poliesportiu, multiusos i aparca-

10.113.705,00

0,00

Ampliació de l'ETSECCP i Departament

3.000.000,00

Formigó
Reforma i ampliació de l'edifici 5D de
l'ETSEI
Urbanització del carrer S. Grisolía

ment de l'EPSA
Totals obres en execució

1.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

1.113.705,00

75.257.224,47 42.938.030,19 20.205.489,28

7.000.000,00

5.000.000,00

1.113.705,00
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Projectes, urbanització, equipaments i
obres menors
RAM reformes i obres menors

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

Equipament

3.000.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

Projectes i direcció d'obres

2.187.429,59

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Totals RAM, equipament, assistències

0,00

0,00 13.187.429,59 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00

tècniques, etc.
Obres pendents de licitar
Actuació de l'ETSEI edifici 5 L

14.000.000,00

3.000.000,00

7.500.000,00

3.500.000,00

Actuació de l'ETSEI edifici 5 I

8.500.000,00

2.000.000,00

5.000.000,00

1.500.000,00

Nou edifici del DSIC

4.500.000,00

500.000,00

4.000.000,00

Reforma de l'edifici 9B 3a fase

1.860.851,55

1.860.851,55

Nou edifici de l'Escola Infantil

1.500.000,00

1.000.000,00

Demolició 4F. Dipòsit contra incendis

4.100.000,00

500.000,00
500.000,00

3.600.000,00

i urbanització
Substitució de climatitzadors R22

4.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

2.000.000,00

Renovació de fusteria fase 2 UPV Vera

3.360.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.360.000,00

Urbanització cub I, nanofotònica i hivernacles

1.750.000,00

1.750.000,00

Central frigorífica B5

5.000.000,00

5.000.000,00

550.000,00

550.000,00

Cobrir séquia Gandia
Reforma de l'ETSGE edifici 1B-fase 1

861.135,69

861.135,69

Reforma de l'edifici del Rectorat

8.500.000,00

8.500.000,00

Impermeabilització i condicionament

3.000.000,00

3.000.000,00

de pistes esportives
Totals Obres pendents de licitar
Totals generals DESPESES INFRAES-

61.481.987,24

0,00

0,00

9.860.851,55 16.000.000,00 35.621.135,69

136.739.211,71 42.938.030,19 33.392.918,87 27.060.851,55 31.200.000,00 46.934.840,69

TRUCTURES

5.4.4. Despeses i passius financers
El pressupost de la UPV per al 2012 preveu la dotació de crèdits per un import
de 8.054.447,33 € per a atendre despeses financeres, i de 4.509.280,34 € per
a atendre amortitzacions, tots dos grups derivats de les emissions de bons i
préstecs en vigor dutes a terme en els exercicis que van del 1996 al 2004, en
aplicació dels programes pluriennals d’inversió de la Generalitat Valenciana,
com també 3.840.000,00 € per a donar cobertura a les despeses de finançament
de la tresoreria induïts 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.
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Finalment, es destinen 3.251.803,41 € a finançar l’anualitat del 2012 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, i 1.000.000 € per a atendre la primera anualitat de l’amortització del
préstec estructurat per a donar cobertura a l’esforç de finançament derivat del
retard en el compliment del protocol signat amb Generalitat Valenciana per al
trasllat de l’antiga Escola Tècnica Superior de Medi Rural i Enologia.

6

RELACIONS
INTERNACIONALS

134
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6.1. OFICINA DE PROGRAMES INTERNACIONALS D’INTERCANVI
6.1.1. Introducció
La missió de l’Oficina d’Acció Internacional (OAI) de la Universitat Politècnica de
València (UPV) és propiciar el desenvolupament de convenis amb altres institucions internacionals per a la posada en marxa de projectes i programes 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 hem fomentat una mobilitat creixent 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 país del
món, que desitgen establir accions conjuntes.

L’OAI realitza diverses accions amb diferents col·lectius:
Amb professors i/o investigadors
• Assessora en la formulació, presentació a convocatòries i gestió de projectes
desenvolupats amb altres institucions estrangeres, especialment si impliquen
una titulació de la UPV (postgrau i títols propis).
• Gestiona i coordina la formulació d’acords marc i específics amb institucions
estrangeres.
• Dóna suport al professorat de la UPV amb la gestió administrativa, logística i
econòmica dels programes de postgrau o títols propis, que s’imparteixen en
col·laboració amb institucions estrangeres.
• Dóna difusió, informa i fa costat al professorat de la UPV en la presentació de
sol·licituds de projectes en convocatòries d’administracions espanyoles
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(AECID, PCI Brasil, GVA, etc.), així com de la Comissió Europea (ERASMUS
MUNDUS ACTION 1 i 2, TEMPUS, EUROPEAID, ALFA i altres).
• Participa en la gestió i justificació d’algunes de les convocatòries anteriors.

Amb alumnes
• Dóna difusió als programes de beques d’estudi de diverses institucions per a
la formació a la UPV d’estudiants internacionals: Beques MESCYT, CSF,
MAEC/AECID, Fundació Carolina i anteriorment també beques Alban i de les
fundacions Bancaixa i Tordesillas.
• Atén estudiants internacionals de doctorats, màster i/o especialista universitari
o professional que estiguen en algun programa de beques i/o en programes
sota conveni.
• Facilita les estades d’investigació i/o docència d’alumnes estrangers que realitzen programes sota conveni.
Amb institucions
• Atenció a les visites institucionals internacionals en temes relacionats amb
l’establiment de programes conjunts.
• Preparació de visites institucionals i internacionals amb l’objectiu de desenvolupar nous llaços d’unió entre la UPV i institucions estrangeres en temes
d’interès comú.
• Representació en la Comissió d’Internacionalització i Cooperació de les Universitats Espanyoles (CICUE), delegada de la CRUE.
• Participació en associacions i fòrums internacionals d’àmbit acadèmic.
• Cerca de fonts de finançament per a les activitats per conveni.
• Assessorament, gestió i revisió de convenis amb institucions estrangeres:
acords marc i específics de col·laboració interuniversitària.
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En l’actualitat coordinem projectes de formació, cooperació interuniversitària, intercanvi i altres en diversos països, la majoria d’Amèrica Llatina i el Carib, però
també d’Àfrica, el Pacífic, Àsia central, Àsia meridional, països de l’Est i el Magrib, l’Índia, la Xina, els EUA i el Canadà, sempre en estreta col·laboració amb
altres universitats europees.

6.1.2. Línies d’actuació de l’OAI
6.1.2.1. Programes per conveni
La UPV ha iniciat i desenvolupat, entre els anys 2005-2012, diversos programes acadèmics en conveni amb institucions estrangeres. Els professors de la
UPV s’han desplaçat per a impartir classe als alumnes d’institucions de països
com ara l’Argentina, Bolívia, Colòmbia, Cuba, l’Equador, Jordània, Mèxic, el
Perú, Portugal, 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.
En el suport als programes de doctorat sota conveni, cal destacar les ajudes cofinançades entre la Generalitat Valenciana i la UPV que gestiona l’Oficina d’Acció Internacional per als alumnes participants en els dits programes. Aquestes
ajudes anomenades Passanties consisteixen en un ajut per a allotjament i/o manutenció per als alumnes que estan pròxims a presentar el seu Diploma d’Estudis Avançats (DEA) o en procés de realitzar la defensa de la seua tesi doctoral.
Entre 2005-2012 la UPV ha iniciat 139 programes de formació (25 d’aquests el
2012) per conveni amb institucions d’educació superior estrangeres.
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Fins avui, hi ha 46 programes de doctorat actius (incloent-hi 22 dels iniciats en
anys anteriors), que han desenvolupat períodes d’investigació, coordinació de
treballs o tesis doctorals, de què s’han llegit 12 el 2012.
Els Diplomes d’Estudis Avançats (DEA) obtinguts entre 2005-2012 han sigut 214.
139 programes per conveni
2005-2012

Els programes iniciats o realitzats el 2012 han sigut 25:
BRASIL:
• Programa Ciència Sense Fronteres (CSF) per conveni entre UPV i Fundació Universidad.es en el marc del conveni entre el Ministeri d’ Educació es-
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panyol i el Centre Nacional de Recerca (CNPq) del Ministeri d’Educació
brasiler. En aplicació d’aquest conveni han vingut 61 alumnes a la UPV.
COLÒMBIA:
• Edicions 35, 36, 37 i 38 de l’Especialista Professional i Especialista Universitari en Gestió d’Empreses.
• Màster en Tecnologia Energètica – 2a edició (amb títol de la universitat
contrapart).
• Màster en Gestió i Control de la Qualitat.
ESTATS UNITS:
• 5 cursos de formació especifica en les àrees de Química, Matemàtiques,
Gestió d’Empreses i Arquitectura.
GUATEMALA:
• Mestratge Centreamericà en Conservació del Patrimoni Cultural per al
Desenvolupament.
MÈXIC:
• Col·laboració acadèmica i d’investigació en sistemes de producció de remugants del ramat boví i oví.
PERÚ:
• Suport docent en el Doctorat en Ciències Matemàtiques.
REPÚBLICA DOMINICANA:
• Conveni educatiu amb el Ministeri d’Educació Superior, Ciència i Tecnologia (MESCYT): 68 alumnes cursen màster o doctorat en diferents àrees
de coneixement.
• Logística i Cadena de Subministrament – 2a edició.
XILE:
• Especialista Universitari en Fructicultura de Clima Mediterrani.
• Especialista Universitari en Citricultura.
• Curs d’eines de Design Thinking cap a disseny de serveis (Vitacura).
• Curs d’eines de Design Thinking cap a disseny de serveis (Las Condes).
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12 Títols de Doctor UPV en programes per conveni 2012

214 Diplomes d’Estudis Avançats (DEA)
en programes per conveni (2005-2012)
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Dels 432 programes de formació de postgrau realitzats per la UPV a l’exterior
des de l’inici d’aquestes activitats, el 1992, han sigut 74 de doctorat, dels quals
46 continuen vigents i amb activitat que es desenvolupa a l’Argentina, Bolívia,
Colòmbia, Cuba, l’Equador, Mèxic, el Perú, Portugal, República Dominicana,
l’Uruguai, Veneçuela i Xile. Els dits programes pertanyen a diferents àrees de coneixement, com ara:
• Agronomia
• Arts Plàstiques
• Automàtica i Informàtica i Indústria
• 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 de Programació i Intel·ligència Artificial
• Enginyeria Electrònica
• Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient
• Enginyeria Mecànica i de Materials
• Expressió Gràfica
• Fitomillorament 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
• Taxació i Valoració d’Actius
• Tecnologia d’Aliments
• Tecnologies de la Informació
• Telecomunicacions
• Transports
• Urbanisme
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6.1.2.2. Convocatòries i projectes
NACIONALS
Programa de Cooperació Interuniversitària amb el Brasil (PCI) del Ministeri
d’Educació i Cultura (MEC)
La UPV participa cada any en la convocatòria de cooperació interuniversitària
amb el Brasil del MEC.
En la convocatòria 2009 es concediren a la UPV 2 projectes com a coordinadors,
per a realitzar-se en el període 2010-2012, ço és:
• 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 UPV ha participat en les convocatòries d’anys anteriors en tres àrees geogràfiques: Iberoamèrica, Mediterrani (Tunísia, Marroc, Egipte, Algèria i Jordània) i Àfrica subsahariana (Etiòpia, Mali, Níger, Moçambic, Senegal i Cap Verd).
De les sol·licituds aprovades el 2011 hi ha diversos projectes en execució, alguns
amb pròrrogues que finalitzen el 2013. No hi ha hagut convocatòria 2012 perquè l’AECID ha vist reduït el seu pressupost.
Anteriorment, s’han gestionat altres dues convocatòries que actualment es coordinen a través del CCD de la UPV: Convocatòria oberta i permanent de pro-
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jectes 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.
IBEROAMÈRICA
Concedits 8 projectes en la convocatòria 2011 per a realitzar-se entre 2012-2013:
• Utilització de cendra de pellorfa d’arròs (CPA) en l’elaboració de materials de
construcció no convencionals per a habitatges de baix cost econòmic i ecològic: assessorament i capacitació a microempresaris.
• Enfortiment científic institucional per a implantar indicadors de qualitat de l’aigua a la zona andina alta, amb fins de millorar la salut pública.
• Acció preparatòria per al desenvolupament d’accions integrades per a l’enfortiment de les unitats d’investigació, capacitació universitària i desenvolupament del sector agrícola en l’aprofitament energètic de biomassa residual
agrícola de l’Equador.
• Suport a la investigació i docència en els camps de la conservació, restauració i museologia del patrimoni artístic.
• Establiment d’un laboratori de biologia molecular i millora de la capacitació del
personal docent i investigador associat a aquest, amb objecte de fer un ús
més eficient de l’agrodiversitat hortícola (tomaca i pimentó).
• Enfortiment institucional en l’ensenyament de les assignatures d’estadística, investigació operativa, fiabilitat i qualitat i aplicació científica en temes d’interès
regional.
• Laboratori integrat de tècniques avançades per a la conservació del patrimoni
de l’orient de Cuba.
• Mestratge centreamericà de conservació i gestió del patrimoni cultural per al
desenvolupament.
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MEDITERRANI
Concedits 6 projectes en la convocatòria 2011 per a realitzar-se entre 2012-2013:
• Actualització de les capacitats docents tecnològiques en el camp de les energies renovables i enfortiment de la investigació en cèl·lules solars fotovoltaiques de tercera generació.
• Acció preparatòria de coordinació entre el grup d’Anàlisi i Simulació de Processos Agroalimentaris (ASPA) de la UPV i el Groupe de Génie des procédés
agro-alimentaires de l’École Nationale d’Ingénieurs de SFax.
• Millora de la capacitat formativa i d’investigació amb relació a la gestió integrada de plagues en el conreu dels cítrics.
• Estudi dels components de la mida de llorigada en races cunícoles egípcies.
• Application of natural language processing to the need of the university.
• Creació i posada en funcionament d’un laboratori de conreu in vitro a la Universitat Ibn Khaldoun de Tiaret (Algèria).
ÀFRICA SUBSAHARIANA
Concedits 3 projectes en la convocatòria 2011 per a realitzar-se entre 2012-2013:
• Creació d’infraestructures docents i d’investigació i formació de personal universitari per al seu aprofitament.
• AQUAPOT: I+D+i i formació universitària en desenvolupament sostenible: tecnologies per al tractament d’aigua, residus i energia renovable.
• Implantació dels estudis de comunicació audiovisual al Conservatoire des arts
et métiers multimédia de Bamako.
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EUROPEUS
ERASMUS MUNDUS ACTION 1
• ReCITY Erasmus Mundus Master Course in City Regeneration (Partner)
• VINTAGE, International Master of Science, Vine, Wine and Terroir Management (Partner)
• IMMSSET, Master in Materials and Sensor System for Environmental Technologies (Coordinator)
ERASMUS MUNDUS ACTION 2
Durant el període 2010-2012, la UPV, a través de l’OAI, coordina i lidera quatre
projectes de l’EM Action 2:

• COOPEN (Colòmbia, Costa Rica i Panamà): integrat per 20 universitats (8
d’europees, 8 de colombianes, 2 de costa-riquenyes i 2 de panamenyes). Finalitzat a l’octubre de 2012.
• EUROTANGO (Argentina): liderat per la UPV, està integrat per 16 universitats
(8 d’europees i 8 d’argentines).
• EUROTANGO II (Argentina): integrat per 20 universitats (10 d’europees i 10
d’argentines).
• TEE (EUA i Canadà): Integrat per 6 d’europees, 3 d’estatunidenques i 2 de canadenques.

MOBILITAT
COOPEN

MOBILITAT
EUROTANGO
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MOBILITAT TEE
1º Tanda de 2 previstes

MOBILITAT
EUROTANGO2
1º Tanda de 2 previstes

En el període 2010-2012 hem participat, com a socis, en 10 projectes Erasmus
Mundus Action 2, amb una mobilitat superior a 150 persones (incoming UPV +
outgoing UPV) entre els col·lectius de undergraduate, master, doctorate, postdoc i staff, gestionats per la UPV com a soci:
• Euro Brazilian Window I (Brasil)
• Euro Brazilian Window II (Brasil)
• Mundus 17 (Brasil, Uruguai i Paraguai)
• ARBOPEUE (Argentina, Bolívia i Perú)
• LISUM (Xina)
• TARGET (Àsia central)
• TARGET II (Àsia central)
• ARCOIRIS (Argentina)
• WELCOME (Egipte i Líban)
• IDEAS (Índia, Malàisia i Nepal)
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El 2012, l’EACEA ens ha autoritzat la participació com a socis de 8 projectes més:
• ANGLE (Camerun, Congo, Kenya, Angola, Moçambic, Senegal, Cap Verd, Trinitat i Tobago, Timor Oriental i Fiji)
• BABEL (Bolívia, Brasil, Equador, Perú, Paraguai i Uruguai)
• ELECTRA (Armènia, Azerbaidjan, Bielorússia, Geòrgia, Moldàvia i Ucraïna)
• EMMAG (Algèria, Egipte, Marroc i Tunísia)
• EUROEAST (Armènia, Azerbaidjan, Bielorússia, Geòrgia, Moldàvia i Ucraïna)
• GATE (Vietnam, Índia, Xina, Cambodja, Laos i Indonèsia)
• MUNDUS LINDO (Equador, Paraguai, Bolívia, Perú, Brasil, Xile i Cuba)
• SVAAGATA (Índia)
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ALTRES CONVOCATÒRIES
A més, l’OAI ha col·laborat amb els professors de la UPV en la presentació i
desenvolupament dels projectes següents aprovats per la UE:
TEMPUS
• Geographic information technology for sustainable development in Eastern
neighbouring countries (GIDEC). Lidera Reial Escola Tècnica Superior d’Estocolm-Kungliga Tekniska Högskolan (Suècia).
• An Industry Oriented MSc. Program in Telecommunications Engineering towards and EU Approach. Lidera Universitat Yarmouk (Jordània).
• Integrating water cycle management: building, capability, capacity an impact in
Education and Business. Lidera Universitat de Middlesex (Anglaterra).
• Inter Disciplinary Education Agenda – An Essential Driver for Innovation (IDEA).
Lidera Shenkar College of Engineering and Design (Índia).
• CONGRAD. Lidera Universitat de Biefeld (Anglaterra)
• UNIVERSITIES. Lidera Universitat de Lleó (Espanya).
ALFA
• (2010-2012) 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.
• (2011-2013) Contribució de l’Educació Superior d’Amèrica Llatina a les Relacions amb l’Entorn Socioeconòmic (CESAR). Lot de projectes conjunts.
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6.1.3. Suport a beques internacionals
Un dels serveis que presta l’OAI és el suport als potencials alumnes estrangers
que vulguen cursar un programa de postgrau a la Universitat Politècnica de València en la formulació i validació de sol·licituds de beques a les autoritats i organismes finançadors, tant nacionals com internacionals. 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 amb 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. Les dades relatives
d’aquesta activitat són:
2012-2013
• AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO (AECID)
5 beques de renovació
• FUNDACIÓ CAROLINA
5 beques noves
9 beques de renovació

6.1.4. Activitats Postdoc
Amb les 11 tesis doctorals llegides el 2012 i tenint en compte només els països
d’Amèrica Llatina i el Carib (ALC) en què s’han desenvolupat programes de doctorat en conveni amb universitats locals, són 227 els alumnes que han culminat
les seues investigacions doctorals amb la lectura de la tesi a la UPV.
Aquest important nombre de doctors, molts dels quals tenen avui responsabilitats acadèmiques en facultats d’enginyeria, departaments o instituts d’investigació, així com directives en administracions públiques i entitats privades,
constitueixen una aportació qualificada a la massa crítica d’investigadors i de
gestors d’investigació, desenvolupament i innovació (I+D+I) i de relacions universitat-empresa-estat-societat (UEES) als països respectius.
Tenint en compte que més d’un 50% d’aquests llicenciats mantenen relacions
amb la UPV a través dels seus directors de tesi i de professors vinculats als diferents programes i departaments, i uns quants es troben integrats en grups i
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xarxes iberoamericanes i internacionals, l’Oficina d’Acció Internacional facilita
aquestes relacions amb l’objectiu de propiciar nous programes formatius i projectes d’assessoria i impuls a la I+D+I i a les relacions UEES amb participació
de la UPV i d’universitats, empreses i administracions valencianes, espanyoles
i d’ALC.

6.1.4. 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 altres, el 2012 des de l’OAI es coordinaren i realitzaren 14 agendes institucionals d’autoritats i membres de la UPV que visitaren diferents ciutats espanyoles i els països: ARGENTINA, XILE, CANADÀ, COLÒMBIA, EUA,
XINA, KAZAKISTAN, URUGUAI, ALEMANYA, FRANÇA, PORTUGAL i altres de
la UE. En el mateix període s’ha coordinat des de l’OAI la recepció a la UPV de
15 delegacions amb diversos temes d’interès, com ara establir convenis, millorar el coneixement sobre la UPV, reunions temàtiques i organitzar projectes (com
en el cas dels programes Erasmus Mundus Action 2). La procedència de les visites rebudes ha sigut majoritàriament de COLÒMBIA, EQUADOR, EUA,
MÈXIC, PANAMÀ, REPÚBLICA DOMINICANA, UCRAÏNA, POLÒNIA i altres
països de la UE.
AGENDES INSTITUCIONALS (2012)
Visites institucionals realitzades

14

Visites institucionals rebudes

15

TOTAL

29
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6.2. OFICINA DE PROGRAMES INTERNACIONALS D’INTERCANVI
6.2.1. Programa Erasmus curs 2011-2012
Programa de la Unió Europea per a la mobilitat d’estudiants i professors universitaris amb reconeixement acadèmic d’estudis. Des d’aquest curs 2011-2012
Suïssa i Croàcia s’incorporen al programa Erasmus.

6.2.1.1 Mobilitat d’estudiants curs 2011-2012
EVOLUCIÓ DE LA MOBILITAT ERASMUS ENVIADA/REBUDA (ÚLTIMS 10 CURSOS ACADÈMICS)
2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12
879 953 940 1.027 1.106 1.046 1.132 1.082 1.147 1.120 1.259
861 1.089 1.303 1.410 1.665 1.685 1.740 1.696 1.783 1.630 1.645

Alumnat enviat
Alumnat rebut
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ALUMNAT ERASMUS ENVIAT I REBUT PER LA UPV PER CENTRE CURS 2011-2012
CENTRE
EPSA
EPSG
ETSA
ETSEAMN
ETSECCP
ETSED
ETSEE
ETSEGCT
ETSEI
ETSINF
ETSET

ENVIAT
72
104
161
99
80
192
50
48
142
84
43

REBUT
80
146
183
227
101
220
34
76
178
115
56

152 RELACIONS INTERNACIONALS

FADE
FBA
Màsters oficials
Total

88
92
4
1.259

111
99
19
1.645

ALUMNAT ERASMUS ENVIAT I REBUT PER LA UPV PER PAÏSOS CURS 2011-2012
PAÍS
ALEMANYA
ÀUSTRIA
BÈLGICA
BULGÀRIA
DINAMARCA
ESLOVÀQUIA
ESLOVÈNIA
ESTÒNIA
FINLÀNDIA
FRANÇA
GRÈCIA
HONGRIA
IRLANDA
ITÀLIA
LETÒNIA
LITUÀNIA
NORUEGA
PAÏSOS BAIXOS
POLÒNIA
PORTUGAL
REGNE UNIT
ROMANIA
SUÈCIA
SUÏSSA
TURQUIA
TXÈQUIA
XIPRE
TOTAL

ENVIAT
201
25
43
0
43
4
7
3
32
83
8
41
39
163
8
14
15
44
147
26
74
4
73
23
27
0
112
1.259

REBUT
293
61
82
2
15
12
9
8
50
239
38
38
9
247
8
23
17
61
155
33
13
36
30
22
77
2
65
1.645

DISTRIBUCIÓ D’ALUMNAT ERASMUS ENVIAT PER LA UPV PER SEXE CURS 2011-2012
SEXE
Dones
Homes
TOTAL

ALUMNAT ENVIAT
536
723
1.259

MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2011-2012 153

ALUMNAT ERASMUS ENVIAT PER DURADA DE L’ESTADA CURS 2011-2012

3-6 MESOS
24,86%

MÉS DE 9 MESOS
56,95%

6,25-9 MESOS
18,19%

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

Nre INSTITUCIONS
267
287
277
284
306
301
296
290
310
306
332

Nre. d’Universitats

2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12

Curs Acadèmic

154 RELACIONS INTERNACIONALS

6.2.1.2 Mobilitat d’estudiants per a realitzar pràctiques en empreses. Curs 2011-2012. 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
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12

Nre ALUMNES
98
68
67
124
126
141
60
70
118
149
207
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ESTUDIANTS ERASMUS-PRÀCTIQUES DE LA UPV. 2011-2012 PER CENTRES
CENTRE
EPSA
EPSG
ETSA
ETSEAMN
ETSECCP
ETSED
ETSEE
ETSEGCT
ETSEI
ETSINF
ETSET
FADE
FBA
Màsters oficials
TOTAL

Nre ALUMNES
12
19
25
38
14
31
3
7
26
4
6
8
10
4
207

ESTUDIANTS ERASMUS-PRÀCTIQUES DE LA UPV. 2011-2012 PER PAÏSOS
PAÍS
ALEMANYA
ÀUSTRIA
BÈLGICA
DINAMARCA
FRANÇA
GRÈCIA
PAÏSOS BAIXOS
HONGRIA
IRLANDA
ITÀLIA
LETÒNIA
LITUÀNIA
MALTA
NORUEGA
POLÒNIA
PORTUGAL
REGNE UNIT
TXÈQUIA
SUÈCIA
SUÏSSA
TURQUIA
TOTAL

Nre ALUMNES
66
4
9
3
24
1
11
1
5
12
1
2
1
2
14
9
25
5
5
3
4
207

156 RELACIONS INTERNACIONALS

6.2.1.3 Mobilitat de personal amb fins docents curs 2011-2012
En el curs 2011-2012 es realitzaren 200 accions STA (missions docents de
curta durada) i es reberen 151 professors en aquest programa.

NRE. D’ACCIONS STA REALITZADES PER CENTRE
CENTRE
EPSA
EPSG
ETSA
ETSEAMN
ETSECCP
ETSED
ETSEE
ETSEGCT
ETSEI
ETSINF
ETSET
FADE
FBA
TOTAL

ENVIAT STA
17
10
21
76
7
17
16
4
11
6
5
4
6
200

REBUT STA
13
21
10
51
3
6
4
1
13
10
5
6
8
151

ENVIAT STA
14
6
14
1
4
3
1
8
38
1
8
3
29
1
1
4
2
4
8

REBUT STA
15
3
4
3
4
1
2
6
13
1
1
6
22
1
6
3
5
15
6

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

10
17
5
10
1
7
200

3
10
3
1
8
9
151

6.2.1.4 Mobilitat de personal amb fins formatius curs 2010-2011
Durant el curs 2011-2012 es realitzaren 78 accions STT (Staff Training) i es reberen 62 professionals d’altres universitats dins d’aquesta mateixa acció.

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

ENVIAT
12
2
4
29
0
1
4
0
3
2
0
2
0
19
78

REBUT
3
2
1
47
0
0
0
0
2
2
3
0
2
0
62

ENVIAT
10
1
3
0
0
3
5
3
3
3
0

REBUT
12
2
3
1
1
1
3
7
0
3
1

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

10
4
7
2
9
3
8
0
0
0
1
3
78

6
2
1
1
6
0
1
2
3
1
1
4
62

6.2.2. Programa PROMOE curs 2011-2012
Programa propi de la UPV amb objecte de finançar la mobilitat cap a països no
europeus.

ALUMNAT ENVIAT PER LA UPV PER CENTRE - CURS 2011-2012
CENTRE
EPSA
EPSG
ETSA
ETSEAMN
ETSECCP
ETSED
ETSEE
ETSEGCT
ETSEI
ETSINF
ETSET
FADE
FBA
Màsters oficials
TOTAL

ALUMNAT ENVIAT
5
23
31
3
11
26
1
1
23
5
3
11
12
1
156

ALUMNAT ENVIAT PER LA UPV PER PAÍS - CURS 2010-2011
PAÍS
ARGENTINA
AUSTRÀLIA
BRASIL
CANADÀ
COREA DEL SUD
COSTA RICA
EQUADOR

ALUMNAT ENVIAT
9
9
11
7
6
1
3
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ESTATS UNITS
FILIPINES
ÍNDIA
JAPÓ
MÈXIC
PERÚ
REPÚBLICA DOMINICANA
SINGAPUR
TAIWAN
XILE
XINA
TOTAL

56
1
1
11
11
3
1
4
3
6
13
156

6.2.3. Programa EUROMOVEX curs 2011-2012
Programa propi de la UPV creat en el curs 2009-2010 per a permetre una segona mobilitat a països europeus per a obtenir una doble titulació.

ALUMNAT ENVIAT PER LA UPV PER CENTRE - CURS 2011-2012
CENTRE
EPSA
EPSG
ETSA
ETSEAMN
ETSECCP
ETSED
ETSEE
ETSEGCT
ETSEI
ETSET
ETSINF
FADE
FBA
TOTAL

ENVIAT
0
0
0
0
7
1
10
3
9
0
0
0
0
30

ALUMNAT ENVIAT PER LA UPV PER PAÏSOS - CURS 2011-2012
PAÍS
ALEMANYA
DINAMARCA
FRANÇA
ITÀLIA
TOTAL

Nre ALUMNES
3
4
22
1
30
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6.2.4. Altres programes
6.2.4.1. Estudiants rebuts no Erasmus utilitzant acords específics d’intercanvi
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 2011-2012
CENTRE
EPSA
EPSG
ETSA
ETSEAMN
ETSECCP
ETSED
ETSEE
ETSEGCT
ETSEI
ETSINF
ETSET
FADE
FBA
TOTAL

Nre ALUMNAT REBUT
8
26
58
45
22
64
15
2
45
10
12
36
38
381

(*): Acords específics d’intercanvi, altres programes

ALUMNAT ESTRANGER D’INTERCANVI* NO ERASMUS REBUT PER PAÏSOS A LA UPV 2011-2012
PAÍS
ARGENTINA
AUSTRÀLIA
BOLÍVIA
BRASIL
CANADÀ
COLÒMBIA
COREA DEL SUD
COSTA RICA
ESTATS UNITS D'AMÈRICA
ISRAEL
JAPÓ
KAZAKHISTAN
MARROC
MÈXIC
SINGAPUR

REBUT NO ERASMUS
19
5
2
39
10
17
10
3
93
1
1
1
2
97
2
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TADJIKISTAN
TAIWAN
TUNÍSIA
UCRAÏNA
URUGUAI
UZBEKISTAN
VENEÇUELA
XILE
XINA (REPÚBLICA POPULAR )
TOTAL

5
10
2
1
3
3
2
32
21
381

6.2.4.2. Acords específics d’intercanvi. Altres programes
No totes les estades acadèmiques poden ser emmarcades dins d’un programa, bé
per la mateixa pròpia naturalesa de l’intercanvi, bé perquè l’estudiant ja ha gaudit anteriorment d’ajudes que solament 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 la seua estada.

ALUMNAT ENVIAT PER LA UPV PER CENTRE - CURS 2011-2012
CENTRE
EPSA
EPSG
ETSA
ETSEAMN
ETSECCP
ETSED
ETSEE
ETSEGCT
ETSEI
ETSINF
ETSET
FADE
FBA
Màsters oficials
TOTAL

Nre ALUMNAT REBUT
1
9
2
0
1
10
2
1
2
2
7
2
4
1
44

ALUMNAT ENVIAT PER LA UPV PER PAÏSOS - CURS 2011-2012
PAÍS
ALEMANYA
ÀUSTRIA
COREA DEL SUD
EQUADOR
ESPANYA
FRANÇA

Nre ALUMNES
14
1
10
1
1
1
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ITÀLIA
PAÏSOS BAIXOS
POLÒNIA
PORTUGAL
REGNE UNIT
SUÈCIA
SUÏSSA
TAIWAN
TXÈQUIA
TOTAL

1
1
2
2
3
3
1
1
2
44

6.2.5. Programa d’intercanvi SICUE/SÈNECA
Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols SICUE. Intercanvis
d’estudiants entre universitats espanyoles. El Ministeri d’Educació convoca el
programa de beques Sèneca per als estudiants participants en SICUE que compleixen uns requisits acadèmics mínims.

ESTUDIANTS SICUE/SÈNECA PER CENTRE. CURS 2011-2012
CENTRE
EPSA
EPSG
ETSA
ETSEE
ETSEAMN
ETSECCP
ETSED
ETSEGCT
ETSEI
ETSINF
ETSET
FADE
FBA
TOTAL

ENVIAT
1(0)
8(7)
11(10)
3(2)
3(0)
2(0)
10(7)
0(0)
1(1)
2(1)
6(0)
3(0)
10(4)
60(32)

REBUT
2(1)
7(3)
13(9)
12(7)
17(7)
11(5)
14(7)
1(0)
14(9)
6(2)
7(5)
2(1)
20(10)
126(66)

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

6.2.6. Programa APICID
Programa amb finançament propi que promou les relacions de la UPV amb
països de fora de la Unió Europea i la integració de les titulacions i el personal
docent de la UPV a l’espai europeu de l’educació superior, a través de la par-

MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2011-2012 163

ticipació 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 2011-2012 ASSIGNADES PER CENTRE
TIPUS / CENTRE
Projectes
Estades PDI
Estades a la UPV
TOTAL

EPSA EPSG ETSA ETSEAMN ETSECCP ETSED ETSEE ETSEGCT ETSEI ETSINF ETSET FADE
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
2
1
0
2
2
0
0

FBA
0
4
0
4

AJUDES APICID 2011-2012 PER PAÍS DE DESTINACIÓ/ORIGEN DEL BENEFICIARI
PAÍS

Nre AJUDES
1
1
1
1
1
2
1
1
1
4
1
15

ARGENTINA
BRASIL
COLÒMBIA
CONGO
CUBA
ESPANYA
ESTATS UNITS
FINLÀNDIA
MÈXIC
XILE
XINA
TOTAL

6.2.7. 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 2011-2012 ha sigut el següent:

NOMBRE D’EXPEDIENTS TRAMITATS DURANT EL CURS 2010-2011
DOCUMENT
Sol·licituds de NIE
Sol·licituds de renovació d'estada per estudis
Sol·licituds inicials d'estada per estudis*
Sol·licituds de permís de residència i treball
TOTAL

Nre. DE DOCUMENTS GESTIONATS
8
342
355
23
728

* La primera sol·licitud d’una estada per estudis implica també la sol·licitud d’un NIE.

OIP
0
0
1
1

UPV
4
9
2
15
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6.2.8. Participació en associacions
· Grup Santander
· EUA
· CESAER
· SEFI
· EAIE
6.2.9. 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

6.3. FÒRUM UNESCO - UNIVERSITAT I PATRIMONI

6.3.1. Xarxa Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni (FUUP)
La xarxa Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni, programa de la UNESCO
per a la protecció del patrimoni cultural i natural, està sota la responsabilitat comuna del Centre del Patrimoni Mundial de la UNESCO i la Universitat Politècnica de València.

6.3.1.1. Raons de l’existència de la Xarxa FUUP
· 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.

MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2011-2012 165

· 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.

· 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.

6.3.1.2. Objectius de la Xarxa FUUP
· 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.).

6.3.1.3. 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 dotze 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).
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Els seminaris internacionals tenen el 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 hi estan representades.
S’han editat nombroses publicacions i s’han realitzat desenes de projectes de
protecció, universitats d’estiu i tallers regionals o nacionals.

6.3.1.4. Estructura temàtica
Les activitats que es realitzen a la xarxa, així com tota la informació que es divulga, es classifiquen en 40 àrees temàtiques:

· Patrimoni arqueològic
· Premis, reconeixements, beques, concursos i llocs de treball
· Biodiversitat
· Patrimoni construït
· Impacte del canvi climàtic sobre el patrimoni
· Patrimoni cultural
· Paisatges culturals
· Rutes i itineraris culturals (rutes, canals, vies fèrries, rius, etc.)
· Deserts
· Reducció i gestió de desastres i riscos
· Patrimoni documental, audiovisual i digital. Arxius
· Arquitectura de terra
· Educació, formació, joventut i voluntariat
· Boscos
· Genealogia i heràldica
· Patrimoni geològic
· Conservació del patrimoni en situacions de conflicte i postconflicte
· Economia del patrimoni
· Comunitats del patrimoni
· Legislació (nacional i internacional), convencions, cartes i declaracions
· Ciutats i centres històrics. Paisatges urbans històrics
· Tràfic il·lícit de béns culturals
· Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per al patrimoni
· Patrimoni científic, astronòmic, tecnològic i industrial
· Patrimoni intangible
· Llengües i toponímia
· Biodiversitat marina i de costes
· Patrimoni cultural marítim i militar/defensiu

MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2011-2012 167

· Patrimoni modern i contemporani
· Muntanyes i glaceres
· Museus, museologia, interpretació i patrimoni moble
· Patrimoni natural i medi ambient
· Investigació sobre física i química de materials
· Restauració i tècniques de conservació
· Art rupestre i patrimoni prehistòric
· Turisme: Turisme cultural i ecoturisme
· Patrimoni subaquàtic. Arqueologia subaquàtica
· Activitats de la directora general de la UNESCO sobre patrimoni
· Patrimoni vernacle
· Patrimoni mundial
6.3.2. Fites i activitats de la xarxa FUUP
6.3.2.1. Nombre de membres
Actualment, Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni (FUUP) disposa de més
de 3.000 membres de 129 països. Així mateix, a la Xarxa FUUP estan representades més de 800 universitats de tot el món.
Els nous serveis oferits durant aquest últim curs (base de dades en línia de membres, directori de tesis especialitzades en patrimoni, servei de correspondència eFUUP, Flash Info, i lloc web), han despertat l’interès de nous especialistes a divulgar,
compartir i promoure l’intercanvi de coneixements sota el marc d’aquesta Xarxa.
Així doncs, en el curs 2011-2012 s’hi han adherit 397 especialistes de 76 països,
entre professors i investigadors, estudiants de postgrau (màster i doctorat.) i
professionals que treballen en disciplines relacionades amb el patrimoni cultural i/o natural.

MEMBRES DISTRIBUÏTS PER MODALITAT D’ADHESIÓ. CURS 2011-2012
187
110
100

Professors i Investigadors
Estudiants
Professionals

Professors i Investigadors
Estudiants
Professionals
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DISTRIBUCIÓ D’ADHESIONS PER REGIONS
REGIÓ
Europa i Amèrica del Nord
Amèrica del Sud i Carib
Àsia i Pacífic
Àfrica
Estats àrabs

250
69
44
33
19

Europa i Amèrica del Nord
Amèrica del Sud i Carib
Àsia i Pacífic
Àfrica
Estats àrabs

6.3.2.2. Gestió de correspondència FUUP
Durant el curs 2010-2011 (setembre-2010/agost-2011) s’han registrat en FUUP
12.701 documents d’entrada i eixida de correspondència de contactes de 103
països, sobre diversos assumptes que reflecteixen l’activitat desenvolupada i
les relacions amb el seu entorn durant aquest període.

DISTRIBUCIÓ PER REGIONS: REPRESENTACIÓ DE PAÏSOS AMB QUÈ S'HA MANTINGUT CORRESPONDÈNCIA PER
REGIÓ
REGIÓ
Àfrica
Amèrica del Sud i Carib
Àsia i Pacífic
Estats àrabs
Europa i Amèrica del Nord
TOTAL

NRE. PAÏSOS
25
18
17
7
29
96

%
26
18,8
17,7
7,3
30,2
100,00

NRE. PAÏSOS
157
671
150
73
12.523
13.574

%
1,2
5
1
0,5
92,3
100,00

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

Les regions s’hi presenten segons una definició pròpia de la UNESCO que no sempre correspon
amb la geografia, sinó que té a veure amb l’execució de les activitats regionals de l’organització.
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6.3.2.3. FUUP WISH: Web Information System o/Heritage. Presentació de la base de dades i comunicació electrònica per a la xarxa Fòrum –UNESCO– Universitat i Patrimoni
Al febrer de 2012 es publicà la interfície de cerca i comunicació electrònica dels
membres de la Xarxa Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni, desenvolupada
per la Universitat Politècnica de València.
La dita eina de cerca i comunicació està disponible en l’enllaç següent:
http://universidadypatrimonio.net/busquedademiembros.html

6.3.2.4. 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 ha sigut creat per 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.
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En el curs 2011-2012, hi va haver més de 1.178.772 visitants amb una mitjana
de 3.220 visitants per dia.
Estructura de continguts

· Portada
· Xarxa FUUP: Objectius, àrees temàtiques, història, seminaris internacionals, adhesió…

·

Membres: Membres individuals (professors, investigadors, professionals i
estudiants) i membres institucionals.

·

Tesis: tesis doctorals i estudis d’investigació de membres de la xarxa relacionats amb el patrimoni.

· Activitats i notícies: Classificades per les àrees temàtiques indicades en l’apartat d’estructura temàtica i una secció més dedicada exclusivament a premis, reconeixements, beques, concursos i llocs de treball.

· Recursos: Principals fonts, de les quals es nodreix la informació proporcionada per la Xarxa.

· Reunions internacionals: Seminaris realitzats per la Xarxa.

6.3.2.5. Butlletí electrònic FUUP
El Butlletí Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni és una publicació electrònica periòdica (mensual) registrada per l’Editorial de la Universitat Politècnica de
València que s’edita en tres idiomes: anglès (ISSN 1887-1658), espanyol (ISSN
1887-1372) i francès (ISSN 1887-1666).
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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.
L’última edició del butlletí electrònic de FUUP està disponible al lloc web de
FUUP a través de l’adreça web següent:
http://universidadypatrimonio.net/boletin.html
Si desitgeu consultar unes altres edicions del butlletí electrònic de FUUP, per
favor visiteu l’apartat ‘Noticias’ del lloc web http://universidadypatrimonio.net

Durant el curs 2011-2012 s’enviaren 12 butlletins, des del núm. 75 fins al núm.
86, que suposen 6.370 continguts publicats classificats en 32 àrees temàtiques i 2 seccions d’interès per als membres de la Xarxa FUUP.

Estadístiques curs 2011-2012

· Nombre mitjà d’activitats per edició: 128
· Nombre mitjà de notícies per edició: 349
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· Nombre mitjà de publicacions per edició: 54
· Nombre de visitants del butlletí: 82.390
· Nombre mitjà de visitants per dia del butlletí: 225
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.

6.3.2.6. Flash info
El Flash Info és un servei de divulgació d’activitats i esdeveniments (congressos, tallers, màsters i cursos d’especialització, beques i premis, projectes, notícies i publicacions d’interès especial per als membres, etc.) a través del correu
electrònic a Internet. Un Flash Info inclou informació rellevant sobre una sola
activitat i s’envia ad hoc segons la prioritat i qualitat de l’esdeveniment a tots o
a un conjunt de membres de la xarxa FUUP interessats en l’àrea temàtica de
l’activitat.
Durant el curs acadèmic 2011-2012 s’han divulgat a través del servei de Flash
Info 107 esdeveniments de diversa índole (congressos i seminaris internacionals, màsters i cursos de postgrau, premis, beques i llocs de treball, etc.) que
s’han portat a cap en 32 països.

6.3.2.7. 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 realitzades
tant nacionalment com internacionalment.

· Respecte a aquest fons, cal fer una esment especial a

la donació de publi-

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

6.3.2.8. Projectes d’investigació
S’ha col·laborat en la gestió dels projectes d’investigació següents:
Projecte “Función social del muralismo de Uruguay del siglo XX como vehículo y modelo de activación patrimonial sustentable. Descentralización,
identidad y memoria”
Data : octubre 2011 – març 2013
Organitza: Universitat Politècnica de València
Participa: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
Es tracta de la segona fase de la convocatòria de l’AECID dins del programa
CAP (CAP: 11-CAP1-0136). El presenta Virginia Santamarina Siurana, professora del Departament de Conservació i Restauració de BC. Membre investigador de l’Institut de Restauració del Patrimoni de la UPV.

Projecte “Educación patrimonial en España: evaluación sistemática de
programas, consolidación e internacionalización del OEPE”
Data : 2011-2012
Organitza: Observatori d’Educació Patrimonial a Espanya
Participa: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
El 2009 Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni va ser EPO (Ens Promotor
Observador) de l’I+D+i, Observatori d’Educació Patrimonial a Espanya. Dos anys
després, tornem a donar suport a la sol·licitud de la continuació de l’I+D+i, ja
que s’han aconseguit fites tan importants com haver inventariat més de 1.000
programes en la base de dades i realitzat un web, encara en fase de proves,
sobre l’educació patrimonial a Espanya. A l’octubre de 2012 es realitzà a la seu
de l’anterior Ministeri de Cultura, el I Congrés Internacional d’Educació i Patrimoni. També s’han difós resultats parcials en esdeveniments científics i publicacions d’impacte.

Projecte “ Trazas y monteas de la arquitectura valenciana. Bóvedas del
siglo XVII “
Data : octubre 2011 – març 2013
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Organitza: Universitat Politècnica de València
Participa: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni és EPO (Ens Promotor Observador) del
projecte d’investigació Pla Nacional I+D+i, l’investigador principal del qual és
Juan Carlos Navarro Fajardo, professor de la Universitat Politècnica de València.

6.3.2.9. Congressos
S’ha col·laborat en la gestió dels congressos següents:
Pintura mural moderna i contemporània: Tècniques, valor i conservació
Data: 4 i 5 de maig de 2012
Lloc: València, Espanya
Organitza. Virginia Santamaria, Universitat Politècnica de València
Participa: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni hi va col·laborar i en què els temes
tractats foren: materials emprats en murals contemporanis; la qüestió del “valor”
i com s’aplica sobre les obres murals; muralisme i antropologia; comprensió del
muralisme i les seues necessitats específiques de conservació; criteris filosòfics
sobre la conservació de murals contemporanis i casos concrets de tractaments.
Aquests temes tracten de respondre qüestions com ara: S’ha de considerar el
grafit obra perdurable?; Necessiten els artistes assessorament perquè les seues
obres murals envellisquen al ritme desitjat?; A qui correspon la conservació dels
anomenats murals comunitaris?; Quin paper representa l’artista en el manteniment? És lícit la repintada?, Què fer per la descontextualització d’un mural concebut per a un espai que n’ha canviat l’ús?; Quines interaccions es generen
entre els nous materials que formen els estrats d’aquestes obres?; Per què es
deterioren tan ràpidament massa sovint?; Com protegim murals realitzats en exteriors sotmesos a condicions extremes de manteniment?
Models de Gestió del Patrimoni Arquitectònic. Experiències del Passat i
Estratègies Futures
Data: 30 de març al 2 d’abril de 2012
Lloc: València, Espanya
Organitza. Escola Tècnica Superior d’Arquitectura, Universitat Politècnica de
València
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Participa: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
La directora de Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni hi va col·laborar amb
la conferència “Forum UNESCO. Divulgación del Patrimonio Mundial en el ámbito universitario”.

Arquitectura de Terra al Marroc. Patrimoni i Cooperació
Data: 30 de març al 29 de novembre de 2012
Lloc: València, Espanya
Organitza. Universitat Politècnica de València
Participa: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni hi col·laborà, dirigit per Pablo Rodríguez-Navarro i Francisco Juan Vidal. El seminari va consistir en cinc sessions
al llarg del curs acadèmic 2011-2012.

I Congrés Internacional de Bones Pràctiques en Patrimoni Mundial: Arqueologia
Data: 30 de març al 29 de novembre de 2012
Lloc: Menorca, Espanya
Organitza. Universitat Politècnica de València
Participa: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni hi participà amb la conferència “Forum
UNESCO: Universidad y Patrimonio. Aportaciones a la difusión de las iniciativas
sobre Patrimonio Arqueológico y Patrimonio Mundial”.
Multaqa de les tres cultures. VIII Fòrum Valldigna. Dona, Mediterrani i Pau
Data15, 16 i 17 de juny de 2012
Lloc: Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna, València, Espanya
Organitza. Centre UNESCO València
Participa: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
La Multaqa (que significa en àrab “trobada amistosa”) és una experiència que se
celebra des de fa anys per al foment de la diversitat cultural. Hi celebren els musulmans la seua Yumuaa de l’Islam, els jueus la seua Oració del Shabbat i els
cristians la seua Dominica Coral, que dóna ocasió a contemplar i compartir com
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a seqüència divendres / dissabte / diumenge, expressions ben distintes en les
maneres de sentir i de creure, i afavoreix l’intercanvi i la diversitat cultural en els
termes assenyalats per la UNESCO.
UNESCO España, a través del seu centre a València, està organitzant un projecte de gran envergadura, que enguany fa la vuitena edició, la Multaqa de les
tres cultures. En aquest any l’esdeveniment es va obrir amb el lema “Dona, Mediterrani i Pau” i va tenir lloc els dies 15, 16 i 17 de juny d’enguany al monestir
de Santa Maria de la Valldigna a Simat de la Valldigna, i continua les seues reflexions internacionals com a fòrum per al debat sobre les línies de treball de la
UN-WOMEN i de la UNESCO, fins que en una solemne sessió de cloenda en
la pròxima tardor es llegeixen a la Direcció General de la UNESCO les conclusions assolides i es faça el lliurament solemne dels Premis UNESCO-Valldigna
2012 a Michelle Bachelet i Federico Mayor Zaragoza.
Així, ara al juny, el Centre UNESCO València, sota els auspicis de la Comissió
Nacional espanyola de la UNESCO i a l’espai històric del monestir de Santa
Maria de la Valldigna –cresol de les tres cultures i casa comuna del Mediterrani–
proposaren tres jornades la finalitat de les quals és l’aproximació i el coneixement d’una història compartida. L’ONU declarà el dia 20 de juny com a Dia Mundial del Refugiat per a afavorir l’acomodament entre els que se senten diferents
i, al vent d’aquest esperit, aquestes jornades propicien una trobada oberta o
Multaqa d’alegria i fraternitat, amb l’hospitalitat i capacitat d’integració que han
sigut una nota comuna dels pobles mediterranis al llarg de la seua història, sempre des del respecte mutu i la tolerància definits en la Constitució europea en termes de valor universal.
Segon Col·loqui Internacional sobre Globalització i Patrimoni: Paisatge
Cultural Urbà i Identitat Territorial
Data: 12 a 14 de juliol de 2012
Lloc: Florència, Itàlia
Organitza. Red Internacional de Pensamiento Crítico sobre Globalización y Patrimonio Construido (RIGPAC)
Participa: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
El tema central del col·loqui va ser “Una aproximación a las relaciones entre diversidad cultural y bien patrimonial”. L’objectiu acadèmic del col·loqui fou efectuar una segona trobada internacional de la RIGPAC, per tal d’explorar possibles
camins que permeten conciliar les dinàmiques impositives i freqüentment ho-
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mogeneïtzadores de la globalització amb el caràcter local dels paisatges culturals urbans contemporanis.
Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni hi col·laborà amb la difusió de l’esdeveniment, amb la participació activa de la UPV en la xarxa internacional RIGPAC, i amb
la presentació d’una comunicació titulada: “El Concepto de Paisaje Urbano Histórico
en el XII Seminario Internacional Forum UNESCO - Universidad y Patrimonio”.

XI Congrés Internacional de Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic i Edificat
Data: del 12 al 14 de juliol de 2012
Lloc: Cascais, Portugal
Organitza CICOP
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 de l’estudi, investigació, intercanvi, formació i promoció dels mètodes, tècniques, modes, procedi-
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ments, materials i protocols emprats en la restauració, rehabilitació, gestió i consolidació del patrimoni cultural i de la posada en ús i gaudi.
L’estreta col·laboració de Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni amb el Centre Internacional per a la Conservació del Patrimoni s’ha materialitzat perquè
Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni i la Universitat Politècnica de València
formen part del Patronat de la Fundació.
L’XI Congrés Internacional de Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic i Edificat
és el Congrés Anual que ha celebrat la Fundació CICOP el 2012 i en què Fòrum
UNESCO - Universitat i Patrimoni ha col·laborat activament.

XII Simposi Internacional Conservació del Patrimoni de la Humanitat
Data: 19 a 22 de setembre de 2012
Lloc: Hotel Hospedería del P. N. de Monfragüe, Extremadura, Espanya
Organitza. Fundació Erdély. Institut Europeu d’I+D+I en Ciències Ambientals
Col·labora: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
La Fundació Erdély Institut Europeu d’Investigació, Desenvolupament i Innovació
en Ciències Ambientals, conjuntament amb la Conselleria d’Administració Pública
del Govern d’Extremadura i OUI-CAMPUS, en el marc de les seues activitats de formació ambiental, continua amb el desenvolupament dels simposis internacionals
anuals.
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El XII Simposi internacional centrarà els debats en la conservació del patrimoni
de la humanitat.

6.3.2.10. Activitats de formació
XX Trobades Esportives d’Arquitectura Tècnica i Enginyeria de l’Edificació
Data: Del 29 de febrer al 4 de març de 2012
Lloc: ETSEE
Organitza: ETSEE
Col·labora: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
Com és habitual cada any, se celebren les Trobades Esportives d’Arquitectura
Tècnica i Enginyeria d’Edificació d’Espanya. Enguany se celebrà el XX aniversari i la seu va ser València. Interescoles és un torneig en què les escoles d’Arquitectura Tècnica i d’Enginyeria d’Edificació es reuneixen cada any en una seu
diferent per a portar a cap una sèrie de competicions esportives.
En aquesta trobada esportiva participaren alumnes de totes les escoles d’Espanya en què s’imparteix Arquitectura Técnica. Fòrum UNESCO - Universitat i
Patrimoni ha col·laborat en la gestió i l’organització de la trobada.
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Curs Educació Artística-Gestió Museus
Data: Dissabte 28 d’abril
Lloc: ADEIT
Organitza Universitat de València
Col·labora: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
La directora de Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni, Isabel Tort Ausina, va
impartir un curs en què es feia conèixer el programa Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni de la Universitat Politècnica de València i la relació d’aquesta última a través de Fòrum UNESCO amb organismes internacionals, com ara
l’ONU, la UNESCO o el WHC.
Participaren també en el curs Ricard Huerta, director de l’Institut de Creativitat i
Innovacions Educatives, i Román de la Calle, catedràtic d’Estètica i Teoria de les
Arts de la Universitat de València.

6.3.2.11. Exposicions i altres activitats divulgatives
Exco 2012. “Viena en la Arquitectura Modernista de Valencia”
Data: febrer de 2012
Lloc: Fira de Mostres, València
Organitza: ETSEE - UPV
Participa: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni participà amb una exposició de panells de “Viena en la Arquitectura Modernista de Valencia”, exposició basada en
la tesi doctoral de María Mestre Martí.

Viena en la Arquitectura Modernista de Valencia
Data: 3 al 13 de gener de 2012
Organitza: Círculo Industrial de Alcoy i Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni
Com a pròleg de les activitats commemoratives del centenari de la reconstrucció
de la façana del carrer de Sant Nicolau, projecte de l’arquitecte Timoteo Briet amb
clares influències de la Sezession vienesa, el Círculo Industrial promou aquesta
interessant mostra cedida per Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni i la Universitat Politècnica de València, que ens il·lustra en la destacada influència que va
tenir aquest moviment en l’arquitectura modernista de València, i encara avui és
possible seguir-ne les empremtes i descobrir les fites més destacades de Viena a
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la dita ciutat i l’aportació dels arquitectes que els dissenyaren. A més, es pretén que
aquesta exposició –que mostra els resultats de la tesi doctoral realitzada per l’arquitecta María Mestre Martí– siga el preàmbul per a l’anàlisi de la influència del dit
moviment a Alcoi, amb interessants exemples de l’arquitectura modernista.
El terme Sezession designa el moviment cultural desencadenat amb la fundació, el 1897, de la Wiener Sezession (Sezession vienesa), associació artística
que ataca l’historicisme dominant a l’Imperi austrohongarès i el gust burgès convencional i que constitueix la versió austríaca del Jugendstil alemany, de l’Art
nouveau francès i belga, del Liberty italià o del Modernisme a Espanya. El seu
president és el pintor Gustav Klimt. La revista del moviment, creada el 1898, és
Ver Sacrum (“Primavera sagrada”). Otto Wagner, amb la seua Majolika Haus
(1888-1889), Joseph Maria Olbrich amb el pavelló d’exposicions de la Sezession
a Viena (1897-1898) i Josef Hoffmann amb el palau Stoclet de Brussel·les (19051911) en són els arquitectes més representatius. Formalment, la pràctica evoluciona cap a una geometria que s’allunya de la corba i de la fuetada o
peitschenhieb d’un Horta o d’un Guimard. S’aparten de l’ornament en relleu, rebutgen a poc a poc l’extravagància decorativa i prefereixen depurar-ne el llenguatge i destacar als seus edificis l’estructura i la construcció, fet que els acosta,
gradualment, a les tesis racionalistes. Es caracteritza per composicions serenes, equilibrades, sòbries, geomètriques i carregades d’un cert classicisme, allunyades d’ornamentacions exuberants.
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Projecte Havana. Arquitectura i Patrimoni Cultural
Data: abril de 2012
Lloc: Galería Julio Larramendi. Hotel Conde de Villanueva, l’Havana Vella, Cuba
Organitza: Universitat d’Alacant
Col·labora: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
La mostra expositiva permet realitzar un acostament a la labor desenvolupada
des de 1996 pel Projecte Havana, Arquitectura i Patrimoni Cultural. Aquestes
imatges són el resultat del treball desenvolupat per la Universitat d’Alacant (UA),
activitat dirigida pel grup d’investigació Aedificatio en col·laboració amb l’Oficina
del Historiador de la Ciudad de La Habana (OHCH) i el Centre Internacional per
a la Conservació del Patrimoni (CICOP), en temes d’intervenció arquitectònica
i investigació al centre històric de l’Havana Vella.

6.3.2.12. Participació en actes institucionals
VI Trobada de Càtedres UNESCO d’Espanya
Data: 9 de febrer de 2012
Lloc: Barcelona, Espanya
Organitza. Càtedres UNESCO d’Espanya
Participa: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
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La directora de Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni hi participà i es va desenvolupar amb el lema: “La doble función de las Cátedras UNESCO: centros de
reflexión y enlace academia-sociedad. Presente y futuro”.
Les principals conclusions de la trobada foren:
1. Impulsar continguts que atraguen la ciutadania, que afecten la seua vida quotidiana i que no s’oferisquen per altres canals usuals, i és preceptiu amb
aquesta finalitat fer conèixer l’entorn de l’àmbit d’actuació de cada càtedra, de
manera que la societat civil s’hi senta identificada i viceversa. Procés que considerem important per a guanyar-se la credibilitat necessària de la ciutadania
i amb això poder transmetre-li’n els continguts pels canals adequats.
2. Atès el repte de la limitació de recursos públics, fer valer la marca Càtedra
Unesco per a tractar d’obtenir uns altres canals de finançament, privats i públics. En aquest sentit s’incideix en la importància de la cooperació entre càtedres i la necessitat de fer-se sentir especialment en qüestions d’actualitat
que afecten matèries tan sensibles com és l’educació.
3. Emplaçar la Comissió Nacional de Cooperació amb la Unesco perquè potencie la comunicació entre càtedres, bé a través de la mateixa comissió o bé
mitjançant la creació d’una associació o gestora de càtedres que facilite el treball en xarxa de les diferents càtedres, informe sobre projectes competitius, active la Xarxa Civil Unesco i potencie la presència amb els nostres interlocutors
amb la visibilitat necessària, i molt especialment davant de la Universitat.
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Reunió semestral del Patronat de la Fundació Centre Internacional per a la
Conservació del Patrimoni (CICOP)
Data: 24 de febrer de 2012
Lloc: Granada, Espanya
Organitza. CICOP
Participa: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
La directora de Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni hi participà i es va desenvolupar al Palau d’El Almirante (Albaicín), Granada. Isabel Tort Ausina, directora de Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni representa la Universitat
Politècnica de València en el patronat de la Fundació els objectius principals del
qual són la protecció, conservació, restauració, gestió, promoció i acreixement
del patrimoni cultural moble, immoble i intangible dels pobles.

Reunió amb el director del Centre de Patrimoni Mundial (WHC) de la
UNESCO, Mr. Kishore RAO
Data: 20 de març de 2012
Lloc: Seu de la UNESCO, París, França
Organitza. Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni
Participa: UNESCO
La directora de Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni va mantenir una reunió amb el director del WHC de la UNESCO per a enfortir la relació entre ambdues institucions (UNESCO i UPV) i traçar les línies generals de treball de la
xarxa FUUP.

Reunió de coordinació amb el Centre de Patrimoni Mundial (WHC) de la
UNESCO, a través de Giovanni Bocardi
Data: 10 de maig de 2012
Lloc: UNESCO, París, França
Organitza. Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni
Participa: UNESCO
Reunió de coordinació entre els membres de Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni i UNESCO (WHC), per al funcionament correcte del programa. Giovanni
Bocardi representà la UNESCO i la UPV va estar representada per Isabel Tort
Ausina, directora de Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni.
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Entre altres temes es tractà sobre el butlletí electrònic quinzenal que edita Fòrum
UNESCO - Universitat i Patrimoni, el lloc web, la base de dades d’especialistes
i membres de Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni, el pròxim Seminari Internacional Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni, les afiliacions a la xarxa i
el fullet de difusió de Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni.
Assistència a la 36 Conferència General UNESCO
Data: del 25 d’octubre al 10 de novembre de 2011
Lloc: París, França
Organitza. UNESCO
Participa: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni va ser invitat a través de la Comissió
Nacional de Cooperació amb la UNESCO a participar en aquesta important conferència, que es realitza cada dos anys.
Els participants són tots els estats membres i membres associats, els estats no
membres, organitzacions intergovernamentals i organitzacions no-governamentals invitats com a observadors.
La Conferència General decideix sobre les principals orientacions i la política
general de la UNESCO, així com l’adopció d’un programa i un pressupost per
als pròxims dos anys, l’elecció dels membres de la Junta Executiva per a un període de quatre anys, la designació del director general cada quatre anys i l’adopció (cada sis anys) de l’Estratègia de Mitjà Termini de l’organització.

Reunió Institucional amb la Universitat de Girona
Data: desembre de 2012
Lloc: Girona, Espanya
Organitza. Universitat de Girona
Participa: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
La directora de Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni va ser invitada a una
Professorat i investigadors

reunió institucional amb la rectora de la Universitat de Girona per tal d’establir
una vinculació institucional en matèria de proteccióAlumnat
de patrimoni cultural i natural.

Professionals
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A la reunió també assistiren la investigadora Roser Juanola, del grup d’investigació en Educació, Patrimoni i Arts Intermèdia, i Manel Poch, coordinador científic del Campus d’Excel·lència Internacional e-MTA.

6.3.2.13. Col·laboració amb altres institucions
Premis 2013 Best Practices in Site Preservation
Organitza: Archaeological Institute of America (AIA)
Proposa: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
Després de la proposta realitzada des de l’Àrea de Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni de la candidatura del Projecte La Blanca per als premis
2013 Best Practices in Site Preservation, convocats per l’Archaeological
Institute of America (AIA), s’ha atorgat el premi al professor de la UPV,
Sr. Gaspar Muñoz Cosme.
El projecte La Blanca, codirigit per Gaspar Muñoz Cosme, combina la investigació científica i la conservació del patrimoni cultural amb el desenvolupament
econòmic i les oportunitats educatives per a les comunitats locals a Guatemala.
L’ Archaeological Institute of America (AIA) va ser fundat el 1879, i té prop de
250.000 membres. Promou l’interès públic en les cultures i civilitzacions del passat, fomenta la pràctica professional de l’arqueologia i promou la preservació
del patrimoni arqueològic mundial. El programa de conservació de llocs AIA, les
beques i premis, inclouen la promoció al fre de la destrucció de llocs arqueològics, fomenta la participació en activitats per a infants, manté recursos en línia
per a professionals i públic en general i porta a cap tallers.
La concessió del premi resulta un reconeixement no solament per al nostre company, Gaspar Muñoz Cosme, sinó per a la nostra universitat, per la
qual cosa des de l’Àrea de FUUP ens complau, una vegada més, haver fet
del patrimoni un instrument de difusió de la UPV en l’àmbit internacional,
en aquest cas tramitant la nominació al premi del projecte desenvolupat
pel nostre company.

Premis Internacionals 2012 Fundació CICOP
Organitza: Fundació CICOP
Proposa: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
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Després de la proposta realitzada des de l’Àrea de Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni de la candidatura de la Fundació La Llum de les Imatges li concediren un dels premis.
L’activitat que desenvolupa la Llum de les Imatges es gestiona a través d’un patronat, que és l’òrgan de govern, representació i administració, a través del Consell Rector, encarregat d’aquesta entitat no lucrativa. Com a membres del
patronat figuren la Generalitat Valenciana, l’Arquebisbat de València i la Conselleria de Cultura. També està integrat pel Grup Iberdrola, Bancaixa, la Fundació Generalitat Valenciana-Iberdrola, Radiotelevisió Valenciana (RTVV), els
ajuntaments de València, Castelló de la Plana, Alacant, Sogorb, Oriola, Sant
Mateu, Xàtiva, Borriana, Vila-real i Alcoi; les diputacions de Castelló, València i
Alacant, així com els bisbats de Sogorb-Castelló, d’Oriola-Alacant i de Tortosa.
Una de les premisses que mou el treball de la Fundació és, a mes, la rendibilitat social del treball que realitza. És a dir, que les inversions realitzades retornen
com més ràpid millor en el gaudi dels ciutadans, que aquests puguen contemplar el patrimoni recuperat en un curt espai de temps sense deixar d’atendre la
complexitat de les intervencions i el rigor en l’execució. És sabut que les intervencions d’aquest tipus, moltes vegades, s’eternitzen, per això la Fundació treballa a més amb un objectiu: buscar sempre el consens entre tots els tècnics i
les institucions involucrades en cada cas, perquè els processos siguen ràpids i
el resultat final de l’esforç inversor puga ser contemplat i apreciat com més
prompte millor per tots els ciutadans.

Candidatura de “VIENA EN LA ARQUITECTURA MODERNISTA VALENCIANA” de María Mestre Martí, als Premios Nacionales de Edición Universitaria
Data: 15 de maig de 2012
Organitza. Unión de Editoriales Universitarias Españolas
Participa: Editorial UPV i Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
La publicació Viena en l’arquitectura modernista de València editada per la Universitat Politècnica de València (UPV) i promoguda per Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni (FUUP) estudia, identifica i documenta el vessant cultural
entorn d’aquest “altre modernisme” de la ciutat de València, més desconegut,
poc assimilat i vagament analitzat. Aquest “altre modernisme”, el Jugendstil, procedent de Viena, es manifesta en oposició a l’Art Nouveau francobelga, tendeix
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cap a l’abstracció mitjançant una marcada geometria en la composició, l’economia formal i l’austeritat en l’ornament. La investigació se centra en l’estudi de
les connexions estètiques i paral·lelismes arquitectònics existents entre Viena i
València en un període especialment fructífer per a ambdues societats. S’hi aclareix la complexitat dels molts referents que definiren l’arquitectura valenciana
de principi del segle XX i s’aclareixen nocions de la seua història, que encara a
un segle de distància continuaven per desvelar.

Beca Erasmus Pràctiques en UNESCO
Data: abril 2011 – setembre 2012
Organitza: Universitat Politècnica de València
Gestiona: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
Fòrum UNESCO ha gestionat una beca Erasmus Pràctiques amb destí a la seu
central de la UNESCO a París. L’alumna de la UPV seleccionada, Sofía Pla
Oset, hi ha exercit les funcions d’intermediació UNESCO – UPV; coordinació, tramesa, edició i revisió de notícies del butlletí Fòrum UNESCO; gestió d’adhesions individuals i institucionals de la xarxa FUUP, i altres tasques relacionades
amb la xarxa Fòrum UNESCO.
Pràctiques externes ETSEE en Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni
Data: novembre i desembre 2012
Organitza: ETSEE- Universitat Politècnica de València
Gestiona: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
Fòrum UNESCO ha gestionat dues pràctiques externes de l’ETSEE amb destí
al Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni. Els alumnes de l’ETSEE han treballat els objectius plantejats englobats dins de l’adquisició d’habilitats i competències transversals exigides en el títol de grau en l’àmbit professional,
empresarial i/o investigador en el camp de l’edificació, com per exemple:

· Conèixer la terminologia específica utilitzada en el camp de l’edificació i altres disciplines afins, en diferents idiomes.

· Conèixer

fonts i recursos d’informació existents d’utilitat per a desenvolupar

l’activitat formativa o professional: bases de dades d’investigació, directoris
institucionals relacionats amb el patrimoni cultural, programes d’ajudes, beques, etc., per a portar a cap projectes i investigacions.

· Millorar la capacitat d’anàlisi i síntesi d’informació, així com la comunicació
escrita.
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·

Conèixer les institucions internacionals més importants relacionades amb
el patrimoni mundial (UNESCO, Centre de Patrimoni Mundial de la
UNESCO, ICOMOS, ICCROM, etc.).

·

Conèixer de manera pràctica la gestió dels processos d’intercanvi d’informació, notícies, etc., del professorat, professionals i estudiants que formen
part de la Xarxa FUUP.

·

Desenvolupar habilitats de disseny, maquetació i divulgació de continguts
cientificotècnics, a través de la col·laboració en activitats expositives.

Pràctiques formatives del Màster en Gestió Cultural de la UPV en Fòrum
UNESCO - Universitat i Patrimoni
Data: 3 d’octubre de 2011 – 31 de gener de 2012
Organitza: Universitat Politècnica de València
Gestiona: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
Fòrum UNESCO ha gestionat les pràctiques formatives d’Alessandro Malpasso
que desenvolupava el projecte cultural “Cubafrica: Espiritualidad, Arte, Cultura…”. L’objectiu del projecte és difondre la cultura afrocubana i les diferents
manifestacions culturals, religioses i artístiques: música, santeria, dansa, poesia, etc., per tal de preservar el patrimoni immaterial de Cuba i enfortir els valors
de la identitat de la cultura africana, dins de la cultura cubana.
Pràctiques formatives Màster en Gestió Cultural de la UPV en Fòrum
UNESCO - Universitat i Patrimoni
Data: 3 d’octubre de 2011 – 31 de gener de 2012
Organitza: Universitat Politècnica de València
Gestiona: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
Fòrum UNESCO ha gestionat les pràctiques formatives de Yimeng Chen, que ha
col·laborat amb el projecte desenvolupant les activitats següents:

· Cerca, anàlisi i descripció de notícies, activitats i publicacions relacionades
amb el patrimoni edificat i altres disciplines afins.

· Col·laboració en la gestió dels documents sobre patrimoni cultural que formen part de la biblioteca i hemeroteca de FUUP.

· Cerca i gestió de contactes d’universitats i centres d’investigació en l’àmbit del
patrimoni edificat amb la finalitat de realitzar divulgació del Programa FUUP.

· Cerca de tesis doctorals relacionades amb patrimoni cultural en les diferents
bases de dades existents.
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· Cerca i localització de fonts i recursos d’informació en l’àmbit del patrimoni
edificat i en altres disciplines afins.

· Col·laboració en les activitats culturals que s’organitzen durant el període de
pràctiques, com ara congressos, jornades, exposicions, etc.

· Traducció d’informació sobre patrimoni edificat i altres disciplines relacionades.

Proposta de candidatura per al Premi Patrimoni
Data: abril 2011 – setembre 2012
Organitza: Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d’Espanya
Col·labora: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
El Premi Patrimoni s’atorga anualment a persones, organismes o institucions,
nacionals o internacionals, que han demostrat un compromís exemplar en la
salvaguarda del patrimoni, un esforç rellevant i un treball seriós en la identificació, conservació, estudi i preservació del llegat històric, patrimonial i artístic reconegut universalment com a tal.

6.3.2.14. Publicacions
Revista Apuntes “El Jugendstil en la arquitectura modernista de Valencia.
Lo inmaterial del patrimonio edificado”.
Data: Vol 25, núm.1 (gener–juny 2012)
Realitza: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
L’article sintetitza la iniciativa portada a cap per Fòrum UNESCO – Universitat i
Patrimoni, consistent en la valoració de la història de l’arquitectura modernista
de la ciutat de València i la influència del Jugendstil vienès, enfocada per a un
públic no especialitzat, mitjançant una exposició al Museu d’Història de València i unes rutes guiades pel cor de la València modernista. L’article reflexiona
sobre l’organització de l’exposició, la seua difusió, la importància de relacionar
patrimoni amb turisme, i els diferents factors culturals implícits en les obres arquitectòniques.

Revista EARI “Perspectivas y beneficios para la Educación Artística de la
tutoría telemática en el Espacio Europeo de Educación Superior”
Data: novembre 2012
Realitza: Fòrum UNESCO – Universitat i Patrimoni
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Fòrum UNESCO - Universitat i Patrimoni, Universitat Politècnica de València, és patrocinador de la revista i la directora de Fòrum UNESCO, Isabel Tort Ausina, i Montserrat Martínez Valenzuela són membres del comitè d’edició i comitè científic.
La revista va nàixer el 2003 amb un primer exemplar que abordava la situació
de l’àrea de coneixement d’educació artística des d’una mirada polièdrica, a través de la participació dels investigadors que s’havien reunit en el 2n Seminari
d’Investigació en Educació Artística, celebrat a València el 2002. Aquell primer
volum d’EARI contenia un extens monogràfic que titulàrem “Radiografía de la
Educación Artística”, a més d’altres seccions que completaven l’exemplar. L’edició es va fer en paper, amb una tiratge de 1000 exemplars que va ser àmpliament distribuïda, i que va tenir molt bona acceptació. En la reunió que propicià
l’eixida d’aquell primer volum d’EARI, els assistents acolliren amb satisfacció la
idea de convertir en rotativa l’edició de cada nou número de la revista, de manera que una universitat diferent s’encarregaria cada any de preparar el volum
següent. Certament, aquesta idea primigènia no va arribar a fructificar, i per això
ara reprenem la iniciativa, i assumim l’edició des de l’Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives de la Universitat de València, entitat responsable de la revista, amb el suport incondicional del Departament de Didàctica de
l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la mateixa universitat. Aquesta decisió garanteix continuïtat d’aquest projecte amb què ens sentim compromesos.
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6.4. CENTRE DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
El Centre de Cooperació al Desenvolupament (CCD), vinculat al Vicerectorat
de Relacions Internacionals i Cooperació, 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 a la universitat a través de la docència, la
investigació i l’extensió universitària, i promoure el compromís solidari de la universitat a fi d’assolir un desenvolupament humà sostenible.
D’aquesta manera, el CCD s’alinea amb el Pla d’Acció Solidaritat del Pla Estratègic de 2007-2014, on queda palès el compromís de posar en marxa accions
que fomenten i donen suport a la participació de la comunitat universitària en programes i projectes de cooperació al desenvolupament.
El CCD pren com a referent l’Estratègia Universitària de Cooperació al Desenvolupament (ESCUDE), aprovada per la Conferència de Rectors d’Universitats
Espanyoles CRUE, i para especial atenció en tot moment al debat internacional
(declaracions de París, Accra, etc.) i a les polítiques públiques educatives, de cooperació al desenvolupament i de solidaritat i ciutadania.
Les estratègies i la planificació de la política de cooperació té el suport del Comitè Assessor de Cooperació al Desenvolupament, format per representants de
cadascun dels centres de la UPV, de l’alumnat i del mateix Centre de Cooperació, així com per experts en la matèria.
Podem dividir les activitats desenvolupades en:

· Programes
· Compromís amb la formació en desenvolupament humà
· Gestió de convocatòries públiques
· Treball en xarxa i voluntariat
6.4.1. Programes
6.4.1.1. Programa Meridies-Cooperación
Mitjançant el Programa Meridies, els estudiants de la UPV tenen l’oportunitat de
realitzar pràctiques o el seu projecte final de carrera (PFC) en el marc de projectes de cooperació al desenvolupament, a través d’universitats, organitzacions
no governamentals de desenvolupament (ONGD), organismes internacionals,
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entitats socials i altres actors del sistema internacional de cooperació al desenvolupament. Les beques tenen una durada de 5 mesos. En la convocatòria del
curs 2011-2012, un total de 17 alumnes han participat en el programa i col·laborat amb organismes com ara l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament o el Programa de Nacions Unides per al
Desenvolupament.

INSITUCIÓ

DURADA
(MESOS) ESCOLA O DEPARTAMENT

AECID i Alcaldía de San Juan de Ojojona (Hondures)
Banc Centreamericà d’Integració Econòmica
(BCIE) (Hondures)
Programa de Pequeñas Donaciones del
PNUD/GEF (Nicaragua)
Programa de Pequeñas Donaciones del
PNUD/GEF (Nicaragua)
Programa de Pequeños Subsidios del PNUD/GEF
(República Dominicana)
Programa de Pequeños Subsidios PNUD/GEF
(República Dominicana)
Programa de Pequeñas Donaciones del
PNUD/GEF (Guatemala)
Programa de Pequeñas Donaciones del
PNUD/GEF (Guatemala)
MAINEL / FUNDAP (Guatemala)
Projecte de La Blanca (Guatemala)
Pontifícia Universitat Catòlica de l’Equador Seu
Esmeraldas, PUCESE (Equador)
Pontifícia Universitat Catòlica de l’Equador Seu
Esmeraldas, PUCESE (Equador)
Fundació PYDLOS - Universitat de Cuenca
(Equador)
Fundació Heifer Ecuador (Equador)

4

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura

2

Departament de Projectes d’Enginyeria

4

Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses

4

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural
Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials

Govern Regional Cusco (Perú)

4

ONGD Association pour la Promotion Féminine de
Gaoua: APFG (Burkina Faso)
Agrònoms i Veterinaris Sense Fronteres - ESMYSUR (Hondures)

4

4
4
4

Escola Politècnica Superior de Gandia. Llicenciatura en Comunicació Audiovisual
Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials

3
3
5

Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins,
Canals i Ports
Departament de Projectes d’Enginyeria
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura

5

Departament d’Economia i Ciències Socials

4

Escola Tècnica Superior Industrial de Camins,
Canals i Ports
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural
Escola Tècnica Superior de Camins, Canals i
Ports
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural

4

4

4
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Imatges preses pels estudiants Gonzalo Trigueros Muñoz i Iván García Bacete, durant el seu treball en el
Programa de Pequeños Subsidios del FMAM, República Dominicana, i en el Programa de Pequeñas Donaciones a Nicaragua, respectivament

6.4.1.2. Programa de cooperació 2012
El Programa de Cooperació fomenta 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 la millora de les condicions de
vida de les poblacions més vulnerables i marginades dels països empobrits inclosos en les prioritats geogràfiques de la cooperació espanyola, així com les activitats que contribueixen a la consecució dels Objectius de Desenvolupament
del Mil·lenni i a la defensa efectiva dels Drets Humans.
En aquest cas, són els membres de la comunitat universitària els que proposen
al Centre de Cooperació les activitats a realitzar. El programa disposa de tres
modalitats:
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· Modalitat 1. Ajudes per a la participació de PAS i PDI en programes i projectes de cooperació al desenvolupament. En la convocatòria de 2012 s’aprovà
un únic projecte en aquesta modalitat.

TÍTOL DEL PROJECTE O ACTIVITAT

ESCOLA O DEPARTAMENT

Elaboració d’un marc per a l’anàlisi d’iniciatives
col·lectives de comerç just en països en desenvolupament (Guatemala)

Departament d’Economia i Ciències Socials, Escola Tècnica Superior d’Agronomia i del Medi Natural

· Modalitat 2. Ajudes per a la participació d’alumnes en programes i projectes de
cooperació al desenvolupament. En aquesta modalitat foren seleccionats 11 estudiants per a desenvolupar activitats en països com ara l’Equador, Gàmbia,
Colòmbia, Kenya, el Perú, Guatemala o Cuba.

TÍTOL DEL PROJECTE O ACTIVITAT
Projecte de factibilitat per a la creació
d’una alternativa ecoturística: Jardí i orquidiari a la microconca del riu Jurumbaino, Morona (Equador)
Integració d’informació cartogràfica per a
la modernització en la gestió del sanatori
de Fontilles, Alacant
Projecte capacitació horts comunitaris
(Gàmbia)

INSTITUCIÓ

DURADA
(MESOS) ESCOLA

Associació per a la
Cooperació amb l’Equador (ACOEC) i
Fundació ATASIM
Associació
sense
ànim de lucre Fontilles

3.5

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi
Natural

4

Nutrició Sense Fronteres

4

Universitat Nacional
de Colòmbia Seu Manizales - Grup d’Enginyeria Sísmica i
Sismologia
Associació Aldeafeliz
i fons Fullbright - Corporacions Colòmbia
orgànica i Leiguiraki
Acció integrada de conservació i restau- Fundació Mainel ració de la biodiversitat amazònica i la APROBES
seua valorizació econòmica a la província
de Chanchamayo (Perú)
Implementació de la primera fase del pro- ONU - Hàbitat
jecte de connectivitat amb les oficines
sobre el terreny i el manteniment i seguretat dels servidors de la seu de l’ONUHàbitat (Kenya)

5

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica
i Topogràfica
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi
Natural
Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i
Ports

Disseny de materials conglomerants de
baix cost econòmic i medi ambiental que
incorporen residus agroambientals de caràcter putzolànic per a construccions de
ferro ciment (Colòmbia)
Disseny i construcció de l’"AlmaZen" (Colòmbia)

3

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura

1.5

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi
Natural

5

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació
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Projecte de suport a la docència local mit- Escola Secundària de
jançant la gravació de material audiovi- Kumbungu
sual didàctic (unitats formatives) (Ghana)
Habitatge social productiu (Equador)
Habitatge per als
Sense Sostre i Hogar
de Cristo - Concepto
Azul
Col·laboració en el projecte La Blanca Ministeri de Cultura i
(Guatemala)
Esports de Guatemala
- Universitat San Carlos de Guatemala Fòrum UNESCO
Desenvolupament local i gestió ambien- Universitat d’Orient,
tal per a la protecció, conservació i millora Santiago de Cuba
de recursos naturals (Cuba)

1

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica

3.5

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura

2

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura

3

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi
Natural

Imatges preses per Laia Rodríguez en el seu treball amb l’Associació Peruana per a la Promoció
del Desenvolupament Sostenible i per Javier García amb la Universitat Nacional de Colòmbia
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· Modalitat 3. Ajudes per a activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament (adreçada a tota la comunitat universitària). L’objectiu en aquest
cas és fomentar els valors de solidaritat a la universitat i la sensibilització sobre
les causes de la pobresa i les desigualtats Nord-Sud. En la convocatòria del
curs 2011-2012 es donà suport a set propostes d’aquesta modalitat.

TÍTOL DEL PROJECTE O ACTIVITAT
Taller "Radio Escalante 329"
Jornada "África hoy: Un lugar donde estamos
todos"
Horts solidaris
Cooperació Cultural per al Desenvolupament:
formació i exposició col·lectiva de joves artistes
valencians
Seminari permanent: Arquitectura i Cooperació.
Arquitectura de Terra al Marroc
I Jornades sobre Investigació i Acció Participativa (IAP) d’àmbit local
Realització, postproducció i difusió d’una pel·lícula documental sobre el turisme solidari i la implicació activa

ESCOLA O DEPARTAMENT
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de
Telecomunicacions
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del
Disseny
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Agronòmica i del Medi Natural
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria d’Informàtica
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de
l’Edificació
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria d’Informàtica
Escola Politècnica Superior de Gandia.
Facultat d’Audiovisual

Cartell Seminari permanent “Arquitectura de Tierra en Marruecos”
i Jornada “África hoy: Un lugar donde estamos todos”

6.4.1.3. Programa Adsideo-cooperació
El programa d’investigació ADSIDEO-Cooperació té la finalitat de fomentar el
desenvolupament de projectes d’I+D+i en l’àmbit dels estudis sobre el desenvolupament, la cooperació internacional i l’aplicació de la tecnologia per al des-

198 RELACIONS INTERNACIONALS

envolupament humà. Es tracta d’una convocatòria d’ajudes a la investigació
adreçada al PDI amb què es pretén finançar el compromís de la UPV amb els
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni de les Nacions Unides i la lluita contra la pobresa.
El contingut científic i la viabilitat de les propostes les avalua un grup d’investigadors externs, procedents d’universitats i institucions científiques de tot el territori espanyol. L’avaluació atén, entre altres, a l’impacte de les propostes sobre
el desenvolupament humà i la lluita contra la pobresa, i l’adequació de la proposta als criteris sectorials i geogràfics definits en els plans directors de la cooperació valenciana i espanyola.
En la convocatòria de 2012 es va donar suport a quatre dels vint projectes proposats al Programa. La durada de tots aquests és de dos anys.

TÍTOL DEL PROJECTE O ACTIVITAT
Caracterització de putzolanes d’origen volcànic de
Guatemala: possibilitats d’ús de materials prefabricats per a construcció i rehabilitació d’habitatges socials
Estudi d’aplicació de coagulants i floculants naturals per a la potabilització d’aigua en països en
vies de desenvolupament
Diagnòstic in situ de malalties tropicals (DISMT)
Contribució a la millora de l’estat nutricional en poblacions infantils del departament de Chocó a partir de matèries primeres d’ús tradicional

DEPARTAMENT

IMPORT

Institut de Ciència i Tecnologia 11.250 €
del Formigó

Institut de Seguretat Industrial, 11.250 €
Radiofísica i Mediambiental
Departament de Química
11.250 €
Departament de Tecnologia 11.250 €
d’Aliments

6.4.1.4. Línia de publicacions
El CCD ofereix a la comunitat universitària la possibilitat de publicar investigacions o estudis divulgatius relacionats de forma directa amb l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.
Per a això, posseeix una línia de publicacions en tecnologies per al desenvolupament humà, estudis en desenvolupament i cooperació internacional, que inclou quaderns, monografies i altres publicacions. L’objectiu és fomentar la
sistematització, el coneixement, l’avaluació i la investigació en desenvolupament
i cooperació.
Les propostes rebudes les valora la Comissió Permanent de Cooperació al Desenvolupament de la UPV, que estudia la pertinència de la publicació.
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En el curs 2011-2012 es publicà, en format digital, el IV Encuentro de prácticas
y proyectos de cooperación al desarrollo, que recull els resums i els pòsters del
treball realitzat per estudiants participants en els programes del CCD.

Portada del VI Encuentro de prácticas y proyectos de cooperación al desarrollo

6.4.3. Compromís amb la formació en Desenvolupament Humà
El CCD posa a disposició dels membres de la comunitat universitària distints
programes que impulsen la formació en desenvolupament humà.

6.4.3.1. Programa de Formació del voluntariat universitari 2011-2012
El programa de formació de voluntariat universitari té com a objectiu formar els
membres de la comunitat universitària interessats a participar com a voluntaris
en les diferents entitats socials i de desenvolupament.
Els cursos són un instrument d’educació en valors que tenen un paper fonamental en la formació dels futurs egressats de la UPV com a persones responsables i compromeses amb el seu entorn. La Xarxa d’Organitzacions, formada
per entitats socials de la UPV, participa en el disseny i la impartició dels cursos.
Per al període 2011-2012, el programa de formació va constar de cinc cursos
curts i dos d’extensos convalidables per 3 crèdits ECTS, impartits als distints
campus de la universitat. Cadascun va incidir en un àmbit d’intervenció.
Desenvolupament, Cooperació Internacional i Ètica (75h)
Del 22 de setembre al 15 de desembre de 2011 (València – Campus de Vera)
El curs té com a objectiu acostar als estudiants el sistema de cooperació interna-
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cional i promoure un procés crític i reflexiu d’ensenyament-aprenentatge amb relació a algunes problemàtiques d’abast global relacionades amb la pobresa, la degradació ambiental i les alternatives que es plantegen per a revertir aquesta situació.
Voluntariat Crític. Idees per a la participació local (8h)
27 i 28 d’octubre de 2011 (València – Campus de Vera)
Curs destinat a persones a què els agradaria canviar algunes de les coses que
els envolten, però no saben com ni amb qui, o simplement no s’hi han posat
mai. Utilitzant metodologies participatives, el curs busca ser un procés de facilitació en què els participants analitzen críticament el seu entorn més pròxim i
ideen accions per a canviar-lo.
Tecnologies i Processos de Desenvolupament Humà (75h)
De l’1 de febrer al 15 de maig de 2012 (València – Campus de Vera)
El curs estableix un espai de debat i reflexió sobre el paper de la tecnologia en
el desenvolupament humà. Durant aquest es presenten diferents propostes tecnològiques actuals i instruments per a manejar els elements culturals de la tecnologia per a l’anàlisi de les propostes d’innovació i canvi tecnològic al servei del
desenvolupament.
Voluntariat en Educació (12h)
15, 16 i 17 de febrer de 2012 (València – Vera)
Ofereix una formació al voluntariat interessat en l’àmbit de l’educació que el capacite per a desenvolupar una labor educativa de qualitat alhora que compromesa. El curs es divideix en quatre mòduls, mitjançant els quals es pretén fer
conèixer una visió global i local de l’educació, en responsabilitats i compromisos,
i arribar a la labor del voluntari/ària en aquest context. Una forma de compartir
els instruments necessaris per a portar a cap una intervenció educativa que potencie l’educació en valors i la participació infantil i juvenil.
Investigació Acció Participativa en l’àmbit universitari (8h)
22 i 23 de març de 2012 (València – Campus de Vera)
En aquest curs s’aprofundeix en el concepte de la Investigació Acció Participativa (IAP) i en la seua capacitat per a analitzar problemàtiques i fonamentar propostes i alternatives.
S’exposen diverses tècniques d’investigació social, amb especial èmfasi en les
que promouen la investigació-acció. A més, es confronten models teòrics d’investigació i metodologies pràctiques, inclosos exemples actuals d’IAP a la UPV.
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Voluntariat en Cooperació Internacional al Desenvolupament (8h)
29 i 30 de març de 2012 (València – Campus de Vera) - 10 i 11 de maig de 2012
(Alcoi)
Aquest curs ofereix als participants una aproximació general als conceptes de
cooperació internacional per al desenvolupament i voluntariat. La proposta combina conceptes teòrics amb dinàmiques participatives. A més, es mostren experiències pràctiques de voluntariat en organitzacions de cooperació
internacional per al desenvolupament.
La participació total en els set cursos durant el curs acadèmic 2011-2012 fou de
146 persones.

DATA I SEU

TITOL DEL CURS

Del 22 de setembre al 15 de desembre de 2011.
Campus de Vera
27 i 28 d’octubre 2011.
Campus de Vera
De l’1 de febrer al 15 de maig de 2012.
Campus de Vera
15, 16 i 17 de febrer 2012.
Campus de Vera
22 i 23 de març 2012.
Campus de Vera
29 i 30 de març 2011.
Campus de Vera
10 i 11 de maig 2011.
Campus d’Alcoi

Desenvolupament, Cooperació
Internacional i Ètica
Voluntariat Crític. Idees per a la
Participació Local
Curs de Tecnologies i Processos de Desenvolupament Humà
Voluntariat en Educació

NOMBRE
D’ASSISTENTS
22
30
15
24

Investigació i Acció Participativa 16
en l’Àmbit Universitari
Voluntariat en Cooperació Inter- 30
nacional
Voluntariat en Cooperació Inter- 9
nacional

Treball per grups en els cursos celebrats

202 RELACIONS INTERNACIONALS

6.4.3.2. Trobada de projectes i pràctiques de cooperació al desenvolupament
La IV Trobada de projectes i pràctiques de cooperació al desenvolupament, organitzat pel CCD, va suposar un espai d’intercanvi d’experiències on la comunitat universitària va poder exposar i compartir els seus treballs en cooperació
al desenvolupament realitzats en països del Sud, i va atorgar especial rellevància a les aportacions d’alumnes que han participat en programes impulsats des
del Centre: Programa Meridies-Cooperació i Programa de Cooperació al Desenvolupament.
La trobada se celebrà al campus Vera el 19 d’abril de 2012. Hi participaren alumnes, professorat i representants d’organitzacions vinculades a programes i projectes de cooperació al desenvolupament. L’esdeveniment es va dividir en dos
espais diferenciats: una taula redona inicial i una presentació de treballs d’alumnes en format pòster. La taula redona aportà les diferents visions d’estudiants, professorat i ONGD sobre experiències pràctiques de cooperació al
desenvolupament. Els pòsters sintetitzaren els treballs d’alumnes realitzats en
el marc dels programes de cooperació esmentats adés.
Amb l’objectiu de deixar constància d’aquest intercanvi d’experiències, es recolliren en publicació digital els resums i els pòsters de tots els treballs presentats
per l’alumnat que hi ha participat.

Diferents moments de la trobada

6.4.3.3. Programa de formació del voluntariat 2010-2011
El CCD també dedica especial atenció a la formació del professorat, i organitza
cursos i tallers que en molts casos s’ofereixen a través de l’Àrea d’Institut de
Ciències de l’Educació. L’objectiu és acostar el professorat a les pràctiques de
la cooperació universitària al desenvolupament i adquirir una visió del que el
personal docent i investigador pot portar a cap en l’àmbit de la cooperació in-
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ternacional per al desenvolupament des de la UPV. Com a part d’aquest programa el 2012 s’impartiren els cursos:
L’enfocament del Desenvolupament Humà en els treballs de fi de grau i
postgrau a l’EEES (8 hores)
16 i 17 de gener de 2012 (València – Campus de Vera)
El curs tracta de facilitar al professorat de la UPV la incorporació de l’enfocament
de desenvolupament humà, de manera que els treballs de fi de grau i postgrau
de l’alumnat esdevinguen instruments d’educació en valors per al canvi social.
Investigar, Per a què? Propostes per a orientar la I+D+i cap al Desenvolupament Humà i Sostenible (8 hores)
2 i 3 de juliol de 2012, 8 hores (València – Campus de Vera)
Curs destinat a despertar la motivació i l’esperit crític del professorat, i fomentar
una investigació amb fins de justícia social i facilitar que la comunitat científica
s’involucre en les estratègies vinculades a la cooperació al desenvolupament. El
taller suposa un espai de reflexió i debat en què analitzar els interessos específics del PDI en aquest àmbit.

Imatges del curs per al professorat celebrat al juliol de 2012

6.4.3.4. Programa de voluntariat de Nacions Unides
La UPV participa en el programa Xarxa de Voluntaris Universitaris de Nacions
Unides davant dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), que té
el suport de l’AECID, Nacions Unides i els governs regionals.
El programa permet la incorporació d’estudiants d’universitats espanyoles a projectes portats a cap per Nacions Unides en distints països en vies de desenvolupament, i que estan relacionats amb diferents àmbits de treball (salut,
comunicacions, enginyeria, medi ambient, dret, etc.).
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En la convocatòria de 2012, tres membres de la UPV foren seleccionats per a
participar en el programa durant l’any 2013 amb una estada en terreny de sis
mesos.

ACTIVITAT

PAÍS

ESCOLA

Especialista en Energies Reno- Guaiana
Escola Tècnica Superior d’Engivables i Canvi Climàtic
nyeria de Disseny
Assistència en Comunicació Hondures
Escola Tècnica Superior d’Arquiper a UNICEF
tectura
Assistència Tècnica en Medi República Dominicana Escola Tècnica Superior d’EnginyeAmbient i Energies Renovables
ria Agronòmica i del Medi Natural

6.4.3.5. Curs Acostant-nos al Sud
El CCD col·labora cada any en l’organització i la impartició del curs Acostant-nos
al Sud, junt amb diverses entitats de la Comunitat Valenciana. El cicle, que
consta de vuit jornades formatives completes, ofereix una aproximació inicial
per a persones interessades a realitzar voluntariat internacional o prendre un
primer contacte amb les desigualtats entre el Sud i el Nord.
El 2011 es va impartir la 10a edició del curs, del 15 d’octubre al 26 de novembre, i hi van participar 38 alumnes.

6.4.3.6. Programa formatiu Cuvric
El Programa Formatiu per al Foment de la Professionalització i Especialització
de la Cooperació Valenciana consta de 5 cursos, de 20 hores cadascun, organitzats per les universitats públiques del Comitè Universitari Valencià de Relacions Internacionals i Cooperació (CUVRIC) en col·laboració amb la Generalitat
Valenciana.
Està adreçat a funcionaris d’administracions públiques, personal especialitzat
de les ONGD o persones interessades a millorar-ne els coneixements específics en matèria de cooperació al desenvolupament. L’objectiu últim no és un altre
que contribuir a enfortir la qualitat de la Cooperació Valenciana.
El cicle corresponent al curs 2011-2012 es desenvolupà des del 9 de novembre
de 2011 fins al 29 de març de 2012.

MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2011-2012 205

Imatges del Programa Formatiu CUVRIC

6.4.3.7. Fons documental
El CCD disposa d’una biblioteca en tecnologies per al desenvolupament humà,
estudis en desenvolupament i cooperació internacional, posada al servei de la
comunitat universitària, els grups de treball i els seus investigadors, les ONGD
i entitats socials.
En l’actualitat, disposa de més de 1.400 obres, entre llibres, revistes, material didàctic i audiovisual. L’objectiu del fons documental és servir d’instrument de suport per a la millora de les pràctiques de desenvolupament i cooperació
internacional.
Per a conèixer el contingut del fons es pot visitar el catàleg de la UPV. El servei
de préstec es desenvolupa a les instal·lacions del Centre (Edifici Nexus 6G, 4a
planta), en l’horari d’atenció al públic: de 9.00 h a 14.00 h de dilluns a dijous i
d’11.00 h a 14.00 h els divendres.
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6.4.3. Gestor d’ajudes públiques de cooperació al desenvolupament
El Centre de Cooperació és l’àrea de la UPV encarregada de gestionar les convocatòries públiques de cooperació de distints organismes:
· Generalitat Valenciana
· Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al DesenvolupamentMinisteri d’Afers Exteriors i Cooperació
· Convocatòries europees

INSTITUCIÓ
Generalitat Valenciana

Generalitat Valenciana

Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament
Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament
Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament
Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA

NOM DEL PROJECTE
Enfortiment de la internalització del Màster Interuniversitari en Cooperació al Desenvolupament UPV
Enfortiment de la investigació en desenvolupament humà a la UPV. Una contribució als
OMD. Fase II
Segona fase-Cooperació al desenvolupament
cultural i formatiu per a la posada en valor de
les piràmides preincaiques de Cochasquí.
Equador
Funció social del muralisme uruguaià del
segle XX com a vehicle i model d’activació patrimonial sustentable. Descentralització, identitat i memòria
Com creem ciutadans globals des del sistema
educatiu formal IIa part: Difondre experiències
i sumar agents multiplicadors a l’ED de cinquena generació
Validació del sistema d’indicadors d’avaluació
ex ante per a projectes d’ED en l’àmbit formal
TOTAL

77.190 €

58.654 €

60.000 €

20.000 €

46.000 €

122.250 €

384.094 €

6.4.4. Treball en xarxa
El CCD manté una relació permanent amb universitats, institucions i entitats
sense ànim de lucre que comparteixen les idees, inquietuds i estratègies en
l’àmbit de la cooperació i la solidaritat.
Com a conseqüència, el Centre coordina el seu treball amb actors de la cooperació al desenvolupament, especialment amb altres universitats, a través de:

·

Comissió d’Internacionalització i Cooperació de les Universitats Espanyoles
(CICUE)-Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE)
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· Observatori d’Universitats per a la Cooperació al Desenvolupament (OCUD)
· Comitè Universitari Valencià de Relacions Internacionals (CUVRIC)
· Comissió de Solidaritat de la Xarxa Vives d’Universitats
De la mateixa manera, el Centre de Cooperació al Desenvolupament pretén establir un espai de trobada entre les distintes entitats socials vinculades a la UPV,
com ara la Xarxa d’Organitzacions, que permeta unir els esforços en el camp de
l’acció social, la cooperació al desenvolupament i la sensibilització.
En aquest context, el CCD ha assumit funcions de coordinació i organització
que queden reflectides en aquest apartat.

6.4.4.1. Organització del VI Congrés Universitat i Cooperació al Desenvolupament
Els dies 24, 25 i 26 d’abril de 2013 la Universitat Politècnica de València (UPV)
acollirà la VI edició del Congrés Universitat i Cooperació per al Desenvolupament
(VI Congrés CUD). Després de la primera edició a Valladolid (2002), amb continuïtat a Múrcia (2004), Madrid (2006), Barcelona (2008) i Cadis (2011), les universitats públiques valencianes prenen el testimoni per a organitzar la pròxima
edició el 2013. Una vegada més, el Congrés pretén ser un espai de trobada i reflexió sobre els reptes, desafiaments i oportunitats a què s’enfronta la Cooperació Universitària per al Desenvolupament.
Amb el lema Desenvolupament Humà i Universitat, el VI Congrés CUD té com
a eix vertebrador el desenvolupament humà. En aquest cas, l’objectiu final del
Congrés és analitzar el paper de les universitats a l’hora de promocionar aquest
concepte de desenvolupament.
El projecte, organitzat des del Comitè Universitari Valencià de Relacions Internacionals i Cooperació (CUVRIC), que integra les cinc universitats públiques valencianes, el coordina un equip de treball del Centre de Cooperació al Desenvolupament
de la Universitat Politècnica de València, i té el suport de membres de les dites universitats i les respectives oficines de cooperació al desenvolupament.
Durant el curs 2011-2012 s’han iniciat algunes d’aquestes tasques d’organització:
· Difusió
· Gestió de la plataforma per a la recepció de comunicacions
· Contractació de serveis de logística
· Reunions amb el Comitè Organitzador i Comitè Científic
· Planificació de l’esdeveniment
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6.4.4.2. Programa de Beques Haití de la CRUE
Després del terratrèmol que assolà Haití el 2010, i amb l’objectiu d’impulsar la
represa de les activitats educatives a Haití, la CRUE, en consens amb les autoritats acadèmiques locals, va identificar diverses línies d’actuació.
Com a mesura pal·liativa de caràcter urgent, s’acordà la dotació de beques per
a finalitzar els estudis en matèries crítiques o prioritàries per a la reconstrucció
del país, que inclouen l’educació, l’urbanisme i la planificació, la prevenció i gestió de riscos, tècniques de construcció, sanitat i medi ambient.
La convocatòria, amb caràcter estatal, permet a estudiants haitians concloure o
ampliar-ne la formació acadèmica. Són les diferents universitats espanyoles les
que ofereixen les places i cobreixen totes les despeses de desplaçament i d’allotjament dels participants.
L’any 2012, la Universitat Politècnica de València, a través del CCD, ha sigut
l’encarregada de coordinar el programa. Entre les tasques que implica aquesta
coordinació es troben:
· Informar les universitats sobre el projecte i els terminis per a 2012.
· Coordinació i recollida de documentació referent a la participació i oferta de
beques de les universitats.
· Elaboració de la convocatòria de les beques, així com la sol·licitud, i coordinar-ne la traducció al francès per a l’enviament posterior a Haití.
· Contacte permanent amb els interlocutors a Haití per a valorar la difusió realitzada, així com rebre els expedients i imprevistos.
· Realitzar la comunicació a cada universitat i a cada becari de la resolució de
la Comissió de Treball.
· Iniciar la interlocució amb l’Ambaixada d’Espanya a Haití a fi de conèixer i difondre els requisits necessaris per a obtenir el visat per estudis.
· Seguiment de les diferents beques per a elaborar un document que en reculla la situació pel que fa al curs 2013-2014.
· Suport a les universitats en qüestions informatives, seguiment del projecte,
contacte amb els becaris i altres qüestions.

6.4.4.3. Exposicions realitzades per ONGD a la UPV
Durant el curs 2011-2012, el Centre de Cooperació al Desenvolupament facilità
que ONGD exposaren les seues campanyes de sensibilització als espais de la
Universitat.
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Per ser xiquetes. Pla Internacional d’Espanya. Exposada del 16 de setembre
al 14 d’octubre de 2011 a la Biblioteca Central UPV.

Imatges de l’exposició Per ser xiquetes

Fibra de Maurici: Història i futur d’una fibra vegetal. ONGD ATELIER. Exposada del 12 de desembre de 2011 al 12 de gener de 2012 a l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural.

Imatges de l’exposició Història i futur d’una fibra vegetal

II Cicle del Cine Documental: Obri els ulls, descobreix El Salvador. ONGD
TERRA PACÍFICO. El cicle constava de quatre documentals projectats al campus de Vera al llarg de 2012.
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7.1. ACTIVITATS DEL VICERECTORAT DE CULTURA I ALUMNAT 2011-2012
7.1.1. Campus de Vera
DATA
01/09/2011-29/06/201
29/09/2011
04/10/2011-29/05/2012
04/10/2011-14/02/2012
17/10/2011-16/01/2012
18/10/2011-17/01/2012
25/10/2011-28/06/2012
27/10/2011-31/05/2012
07/11/2011-17/11/2011
14/11/2011-28/02/2012
16/11/2011-27/06/2012
09/02/2012-29/05/2012
20/02/2012-14/05/2012
22/02/2012-16/05/2012
27/02/2012-08/03/2012
27/03/2012-26/04/2012
19/04/2012-24/05/2012
10/05/2012

20/09/2011
30/09/211-02/10/2011
15/12/2011
19/12/2011
21/12/2011
13/01/2012
17/02/2012
25/03/2012

28/03/2012

ESDEVENIMENT

ASSISTÈNCIA

A U L E S D E C U LT U R A
Promoció de les Aules de Cultura
Presentació VI Taller de Genealogia, Heràldica, Nobi2
liària i Castellologia
Curs Complet de Genealogia, Heràldica, Nobiliària i
10
Castellologia
Curs de Genealogia
2
Taller de Teatre I
10
Taller de Producció Teatral
21
Taller de Poesia Polimnia 222
29
Taller de Narrativa
44
Iniciació al Vídeo Digital
18
Curs d’Heràldica
4
Taller de Poesia “Vers”
2
Curs de Nobiliària
0
Taller de Teatre I (2n Quadrimestre)
24
Taller de Producció Teatral (2n Quadrimestre)
19
Iniciació a la Realització de Documentals
10
Curs de Castellologia
4
Curs De la pureza a la mutación: Relaciones transver- 0 (Anul·lat)
sales en las prácticas artísticas contemporáneas
Recital de poesia en valencià de Carla Badillo
23
18 esdeveniments
222
MÚSICA
Proves d’Admissió Cor UPV
Proves d’Admissió Orfeó Universitari de València
Concert de Nadal del Cor
Concert del Grup de Cambra: Romanticismo y Posromanticismo Tardía
Concert Banda Simfònica UPV – Música de cine (VIII
Edició)
Concert de guitarra a càrrec de: Miguel Ángel Fernández Prada i Miguel Martínez Iranzo
Concert del Cor UPV “Rèquiem” de Mozart
Concert del Cor UPV “Rèquiem” de Mozart. Església
Parroquial de l’Assumpció de la Mare de Déu de Bocairent
Presentació oficial “Bandness”

90
89
400
35
500
600

120

214 CULTURA I ESPORT

17/04/2012
27/04/2012
08/05/2012

Concert Marisa Blanes “La estética pianística del s. XIX”
Piano: Concert de Víctor Trescollí
Concert Marisa Blanes “La generación musical del 27

200
44
189

21/05/2012
24/05/2012

en España”
Concert Grup de Cambra
Concert especial de música Big Band, amb arranja-

80
183

25/05/2012
05/07/2012-05/07/2012

ments de Naohiro Iwai
Concert del Cor: X Aniversari
Concert Cor UPV d’Estiu
16 esdeveniments

08/09/2011-26/09/2011
05/10/2011-12/12/2011
16/12/2011-14/02/2012
23/02/2012-24/04/2012
03/05/2012-24/07/2012

15/12/2011-30/05/2012
22/06/2012-01/07/2012

17/11/2011
11/01/2012-13/01/2012
17/01/2012
22/02/2012
21/05/2012
21/06/2012

19/09/2011-21/09/2011
21/09/2011
18/10/2011-23/10/2011
24/10/2011
03/11/2011-06/11/2011
22/02/2012-29/02/2012
09/03/2012

EXPOSICIONS
La Huella de Ormuz
Papers Privats
Room Art/2012: Alrededor del papel
Liquids a 37ºC
Empresa, diseño e innovación
5 exposicions

134
1292
785
342
2553

CURSOS EXTERNS
Flamenco en Red Superior
III Curos Internacional de Postgrado en Composición
Musical con el maestro Leonardo Balada

40
10

2 cursos externs

50

ARTS ESCÈNIQUES
Representació Peça Coreogràfica Pianola
Sorteig de deu entrades dobles per a Hamlet
Resolució del Sorteig per a Hamlet
Galería de Textículos y lo bueno de las flores. Paranimf
Jornada de portes obertes Aula de Teatre
Cortes y empalmes
6 esdeveniments
JORNADES I CONFERÈNCIES
Festa Xinesa del Medio Otoño
Think Positive amb Emilio Duró
Art in Group
V Jornada de Cuina y Ciència
XXI Jornades Micològiques
Ur_Versitat 2012
Cuina en acció: Entrenamiento “Bocuse d’Or”
7 esdeveniments

07/05/2012-11/05/2012

225
2755

POLINIZA 2012
Visita a les intervencions

28
3110
10
80
40
147
3415

285
260
21
156
600
239
102
1663

-
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08/05/2012
08/05/2012-11/05/2012
08/05/2012
10/05/2012
11/05/2012
11/05/2012
5 dies

01/10/2011
01/10/2011-31/12/2012
02/12/2011
01/01/2012-31/03/2012
26/01/2012
24/02/2012-20/05/2012
18/03/2012
01/04/2012-30/06/2012

20/09/2011-10/11/2011
05/10/2011-07/10/2011
25/11/2011
09/12/2011
06/03/2012
20/03/2012-10/04/2012
10/04/2012-31/05/2012
30/04/2012
03/05/2012
03/05/2012
30/05/2012
20/06/2012
21/06/2012
28/06/2012

Xarrada d’Hugo Huitzi: “Grafiti y street en Chiapas: el
fenómeno de la casa azul”
Exposició “Polinizar objetos y dibuixos”
Xarrada de Bastardilla i Stinkfish: “Memoria canalla:
transgresión de la historia callejera en Bogotá”
Xarrada de Jaime Martínez: “El Grabato en el Foro de
las Artes de la UNICACH”
Xarrada de Dinora Palma: “La Escuela de las Artes Visuales de la UNICACH desde una mirada vivencial”
Exhibició BMX – Vicky Gómez
7 esdeveniments
ARTS ESCÈNIQUES (ACTIVITATS EXTERNES)
La Venganza de Don Mendo. Teatre El Musical
Conveni de Teatres amb la UPV: Trimestre octubredesembre
Descompte doble en l’obra Nunca es tarde, d’Ángel
Martín. Teatre El Musical
Conveni de Teatres amb la UPV: Trimestre gener-març
Deconstruyendo teXtículos. Teatre Centre Cultural de
Mislata
Descompte Teatre El Musical
Galería de Textículos y lo bueno de las flores. Auditori
de L’Espai Jove “La Fontana” - Barcelona
Conveni Teatres amb la UPV: Trimestre abril-juny
8 esdeveniments
A LT R E S
Projectes Culturals
Festa de Benvinguda UPV
Videografia i art: indagacions sobre la imatge en moviment
Resolució Projectes Culturals
Recital del Dia de la Dona del Grup Polimnia del Taller
de Poesia UPV
VI Certamen d’Intervencions de Pintura Mural
III Edició Certamen Micro Ciència
Resolució VI Certamen d’Intervencions de Pintura Mural
“Teleperformance des de la Universitat de València”
amb Pedro Alba i Joan Pascual
Conferència Manuel Vilas: “Narrar desde la autoficción”
Campanya “GAME OVER” contra l’abús de l’alcohol
Resolució III Edició Certamen Micro Ciència
Praktikum 2012
Presentació del llibre “La mirada oceánica” de Leonardo Balada
14 esdeveniments

40
30
10
20
300
400

200
144
63
60
467

79
1000
30
16
85
195
14
25
30
11
142
10
1636
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ESTADÍSTIQUES
AULES DE CULTURA
MÚSICA
EXPOSICIONS
CURSOS EXTERNS
ARTS ESCÈNIQUES
JORNADES/CONFERÈNCIES
ACTES POLINIZA 2012
ALTRES

VISITES INTERVENCIONS POLINIZA

ACTES
18
15
6
2
6
7
7
14

ASSISTENTS
222
2775
2553
50
3415
1663
400
1637

MITJANA
12
177
440
25
569
237
57
116

DIES
5

ASSISTENTS
400

MITJANA
80

ARTS ESCÈNIQUES EXTERNES
CONVENI AMB LA FETI 2011-2012
GRATUÏTATS TEATRE EL MUSICAL 2011-2012
Teatre Centre Cultural de Mislata
Auditori de L’Espai Jove “La Fontana” – Barcelona

MITJANA
344
63
60
ACTES
8

467

58

Actes realitzats: 84 actes
Total comptabilitzats: 12.822 assistents

7.1.2. EPS de Gandia
DATA
?/03/2012
?/03/2012
?/03/2012
?/05/2012
?/05/2012

20/10/2011
27/10/2011
27/10/2011
10/11/2011

ESDEVENIMENTS
J O R N A D E S I TA L L E R S
Jornades de Motivació Empresarial
II Jornada de Propietat Intel·lectual
Reflexologia podal, facial i manual
Setmana 25 d’Abril per la llengua, vols doblar una pel·lícula? Taller de doblatge per Francesc Fenollosa i Ten
Setmana 25 d’Abril per la Llengua, V Fira gastronòmica
i alternativa per la Plataforma d’estudiants de l’EPSG i
el suport de l’APNL
5 esdeveniments
CONFERÈNCIES I XARRADES
Xarrada IAESTE
Xarrada Pobresa Zero. Sala de conferències
Presentació Soligán. El software lliure i les seues possibilitats. Aula 10
Conferència Oceanografia i Canvi Climàtic.
Víctor Espinosa, director de l’EGIC. 12.15 Aula Magna

ASSISTÈNCIA
-

-

-
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26/01/2012
16/02/2012
?/03/2012
?/03/2012
?/04/2012

01/10/2011-19/10/2011
24/10/2011-28/10/2011
02/11/2011-19/11/2011
07/11/2011-30/11/2011

22/12/2011
9/01/2012-02/02/2012
16/01/2012-03/02/2012

16/02/2012-18/03/2012

-/12/2011
?/05/2012

-/12/2011
?/04/2012
?/04/2012
?/05/2012
?/05/2012

?/03/2012
?/03/2012
?/03/2012

Taula rodona de l’exposició Mirades d’au
Taula rodona de l’exposició Si no hay viento, habrá que
remar
La dona en la fotografia: dos visions de la seua interpretació
Cine erótico vs Cine Porno, de Paco Gisbert
Presentació del projecte audiovisual La mirada cautiva
8 esdeveniments
EXPOSICIONS
VONDOM: Exposició de treballs d’alumnes de l’ETSED
de mobiliari de disseny. Sala d’exposicions del CRAI
Exposició Pobresa Zero. Hall d’exposicions de l’edifici G
Exposició d’artròpodes de l’Albufera. Sala d’usos múltiples del CRAI
Creart Jove. Exposició col·lectiva del Circuit Jove de la
Safor, amb obres d’artistes comarcals amateurs. Hall
d’exposicions, edifici G
Exposició col·lectiva de fotos sobre el moviment 15M.
Hall de l’edifici G
Exposició fotogràfica itinerant Mirades d’au.
Primera Exposició FOTOESPAIGANDIA a la sala d’exposicions de l’Escola Universitària.
Si no hay viento, habrá que remar
Exposició YIYO
8 exposicions
MÚSICA
Concert de la Big-Band de l’Escola Politècnica Superior
de Gandia. Aula Magna
Concert de la Big-Band de l’Escola Politècnica Superior
de Gandia. Acutació de la Búho
2 concerts
ARTS ESCÉNIQUES
Actuació de la BÚHO, a càrrec de l’escola MONMINET.
Aula Magna
Cinema en valencià: Midnight in Paris de Woody Allen
Monografies de vídeo-art espanyol
Cinema Arrugues
Obres de Teatre: Eufòria
5 esdeveniments
CURSOS
Curs de Nutrició Esportiva
Curs de Seguretat en la Infraestructura de Xarxes
Curs de AVID Media Composer
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?/03/2012

06/10/2011
02/11/2011-04/11/2011
-/12/2011
26/01/2012
?/03/2012
?/03/2012
?/04/2012
?/04/2012
?/04/2012

Curs Millora el teu entrenament amb estiraments efectius
4 cursos
A LT R E S
Jornada de Benvinguda. Àgora del Campus
Instal·lació de l’Altar de los Muertos. Festa tradicional
de Mèxic. Planta baixa, edifici A
Festival Food Fair, Fira gastronòmica. Àgora del Campus
Projecció Curt Garcia-Alix
VI Mostra audiovisual del campus de Gandia
Monogràfic voluntariat esportiu: disseny i participació
en esdeveniments
Fòrum d’ocupació
#recomanellegir
Dia del Llibre al campus de Gandia
9 esdeveniments

ESTADÍSTIQUES
JORNADES I TALLERS
CONFERÈNCIES I XARRADES
EXPOSICIONS
MÚSICA
ARTS ESCÈNIQUES
CURSOS
ALTRES

ACTES
5
8
8
2
5
4
9

ASSISTENTS
-

MITJANA
60
50
500
80
60
40
30

Actes realitzats: 41 actes
Total comptabilitzats: 5.590 assistents aproximats

7.1.3. EPS d’Alcoi
DATA
22/12/2011

03/04/2012
14/06/2012

ESDEVENIMENT
CONFERÈNCIES
Primer monogràfic 2010-2011 de l’agrupació musical
EPSA: Presentació del cd del professor Luis Nuño
(UPV). Actuació de la banda interpretant algunes
obres de Luis Nuño
Segon monogràfic d’EPSA:
VINTAGE
Tercer monogràfic d’EPSA:
Matemáticas y música
3 esdeveniments

ASSISTÈNCIA
50

64
150
264
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05/10/2011

12/12/2011-28/12/2011
16/03/2012-27/03/2012
08/06/2012-22/06/2012

10/11/2011
-/11/2011
15/12/2011
25/02/2012

25/03/2012
27/03/2012

27/03/2012-22/05/2012

06/10/2011
08/03/2012
26/05/2012
-

EXPOSICIONS
Homenatge a Josep Albert Mestre.
Sala multiusos de l’Edifici Carbonell del Campus d’Alcoi
Homenatge a Enric Valor.
Sala multiusos de l’Edifici Carbonell del Campus d’Alcoi
El Carxe, territori de frontera.
Sala multiusos de l’Edifici Carbonell del Campus d’Alcoi
Natural Things.
Sala multiusos de l’Edifici Carbonell del Campus d’Alcoi
4 exposicions
MÚSICA
Actuació de “Santaneta Rock”.
Cafeteria del Campus d’Alcoi
Actuació de “JUJA” (grup còmic de teatre).
Cafeteria del Campus d’Alcoi
Actuació de “Xixarra Railway”.
Cafeteria del Campus d’Alcoi
Col·laboració amb “Fat Black spider” de Madame Humtata i la Corporació musical “La primitiva”.
Teatre Calderón d’Alcoi
Actuació de la Coral de la UPV Requiem de Mozart.
Bocairent
Actuació grup musical “VODEVIL”.
Cafeteria del Campus d’Alcoi
6 esdeveniments
ARTS ESCÈNIQUES
Cinema en valencià.
Centre Cultural d’Alcoi
1 esdeveniment
A LT R E S
Presentació del llibre d’Ángel Beneito: Hospital SuecoNoruego. Sala d’Actes, edifici de Viaducte
Dia de la Dona Treballadora
Gala de Lliurament dels Premis Sambori
Bookcrossing
4 esdeveniments

450

350
200
120
1120

50
70
150
500

500
100
1370

-

300
300
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ESTADÍSTIQUES
CONFERÈNCIES
EXPOSICIONS
MÚSICA
ARTS ESCÈNIQUES
ALTRES

ACTES
3
4
6
1
4

ASSISTENTS
264
1120
1370
300

MITJANA
88
280
228
75

Actes realitzats: 18
Total comptabilitzats: 3.054 assistents

7.1.4. Publicacions del Vicerectorat de Cultura, Comunicació i Imatge Institucional
7.1.4.1. Pròpies
CATÀLEGS D’EXPOSICIONS
La Huella de Ormuz. José de Santiago. València: UPV, 2011. ISBN 978-848363-735-7
Papers Privats. València: UPV, 2011. ISBN 978-84-8363-710-4
Room Art 2012. Alrededor del papel. València: Romeu, UPV, 2012, ISBN 97884-935701-5-6
Líquids a 37º. València: UPV, 2012. ISBN 978-84-8363-813-2
Empresa disseny innovació. València: UPV, 2012. ISBN 978-84-8363-849-1

PUBLICACIONS PRÒPIES
Micro Ciència 2011. València, Vicerectorat de Cultura, UPV. ISBN 978-84-8363781-4

7.1.5. Convenis del Vicerectorat de Cultura, Comunicació i Imatge Institucional UPV
INSTITUT VALENCIÀ DE LA MÚSICA
Basant-se en aquest conveni de col·laboració entre la UPV i l'IVM s'exerciran activitats amb fins comuns de caràcter cultural, especialment de caràcter docent.
Dins d'aquestes activitats s'inclouen els estudis de tercer cicle, com els que es
duen a terme en el programa de doctorat de Música del Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art. Les activitats de tipus
cultural o docent en què es podrà col·laborar seran bàsicament cursos de postgrau, màsters/cursos monogràfics de doctorat, exposicions i semblants, coedi-
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cions discogràfiques o de llibres, col·laboracions en concerts i/o festivals com ara
Novembre, el festival de jazz de la UPV. En tot cas, els cursos realitzats en col·laboració amb l'IVM, qualsevol que en siga la naturalesa, estaran oberts a qualsevol particular interessat en la matèria.
FUNDACIÓ LUIS GIMÉNEZ LORENTE
La Fundació Luis Giménez Lorente és una entitat de caràcter educatiu, cultural,
científic i de foment de la investigació, dedicada a l'estudi de fons cartobibliogràfics, la cartografia i l'enginyeria cartogràfica. A més, organitza exposicions
dels seus fons cartogràfics, promou conferències i imparteix docència amb la finalitat de fer conèixer els seus fons i la importància d'aquests per a la cultura.
La signatura d'aquest conveni suposa l'establiment de col·laboració entre la UPV
i la Fundació, en activitats la finalitat de les quals siga l'estudi, la investigació i la
difusió de la ciència cartobibliogràfica en general, i en particular dels fons aportats a la UPV per Luis Giménez Lorente, per a fomentar la formació de personal,
la investigació científica i el desenvolupament tecnològic, l'intercanvi d'experts i
la utilització i comercialització a tercers de tecnologia desenvolupada conjuntament per la UPV i la Fundació, a través dels seus departaments i instituts.
CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES
En virtut d'aquest acord, la comunitat universitària gaudirà d'un descompte general del 15% sobre la tarifa individual d’adult en tots els tipus d'entrades de la
Ciutat de les Arts i de les Ciències.
A més, durant els mesos de gener, febrer i març, també podrà beneficiar-se d'un
descompte de tarifa reduïda en entrades a l'Hemisfèric, el Museu de les Ciències Príncepe Felipe i l'Oceanogràfic, relacionades amb novetats en els continguts de cadascuna d'aquestes unitats. Aquest descompte serà aplicable tant en
dies laborables com en festius.
IVAM
L'Institut Valencià d'Art Modern té entre les seues funcions constituir i custodiar
un conjunt de col·leccions representatives del desenvolupament de l'art modern,
portar a terme tasques d'investigació així com l'organització d'activitats culturals
encaminades al coneixement i la difusió de l'art modern.
Després de concertar-ho amb la UPV, l'IVAM facilitarà l'accés gratuït a l'alumnat
a les instal·lacions del museu i per a la realització d'activitats que es duguen a
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terme com a fruit d'aquest acord (activitats artístiques i culturals d'àmbit nacional
i internacional, cicles de conferències, seminaris, tallers d'artistes, congressos...).
SOCIETAT FILHARMÒNICA DE VALÈNCIA
L'SFV va ser fundada al febrer de 1912 amb el propòsit de difondre la música
de cambra. De llavors ençà, aquesta societat ha perseverat en l'esperit inicial
que va animar els seus fundadors, i gaudeix de gran prestigi arreu d'Espanya per
la qualitat de les orquestres, els directors i els intèrprets a qui invita.
L'avantatge que ofereix aquest conveni als alumnes de la UPV que siguen menors
de 26 anys és poder assistir de forma gratuïta als concerts que organitza l'SFV tots
els dilluns a les 19.15 hores entre els mesos d'octubre i juliol a la sala Iturbi del
Palau de la Música de València, a fi d'iniciar-se en el coneixement i la formació de
la música clàssica. Per a això, hauran de recollir l'autorització o el passe per al concert a les oficines de l'SFV els dimarts, dimecres i dijous anteriors al concert,
d'11.00 a 13.00 hores i de 17.00 a 20.00 hores, presentant el carnet de la UPV.

7.1.6. Col·laboracions del Vicerectorat de Cultura, Comunicació i Imatge Institucional UPV
COL·LABORACIONS

DATA

ESDEVENIMENTS

05/12/2011-10/02/2012
12/12/2011-30/12/2011

Erasmus Student Network
Col·laboració
Cine en valencià
Campanya docència en valencià
Impressió
Erasmus Student Network (Juny)
Difusió
IV Premi Carles Salvador (APNL)
Col·laboració
Exposició fotogràfica, col·lectiu AFA. Home- Disseny d’invitació
natge a Enric Valor
Premi Sambori 2012 (APNL)
Col·laboració
Exposició fotogràfica Deporte y Mujer (Esports)
Col·laboració
Cinema en valencià
Col·laboració
Exposició Las Cortes de Cádiz y la ConstituCol·laboració
ción de 1812 (Àrea Dret Constitucional i IBEM)
Setmana per la Llengua 2012 (APNL)
Impressió i difusió
Ecogénero: El sexo y la ecologia
Impressió de cartelleria
Tag-surfusion
Impressió i difusió
Exposició Natural Things de Roberto Fresneda
Col·laboració
(Alcoi)
Cicle Monogràfic de Cine ¿Qué me pasa, Doctor?
Difusió
Exposició de pintura Shalom Art
Impressió i difusió
Nit de l’Art. Dia Internacional dels Museus
Difusió
(laVAC)
Exposició: Agua (CSIC)
Impressió i difusió

18/01/2012-23/03/2012
08/03/2012-15/03/2012
08/03/2012-29/03/2012
26/03/2012-31/03/2012
23/04/2012-10/05/2012
02/05/2012
03/05/2012
04/05/2012-22/06/2012
09/05/2012-16/05/2012
11/05/2012-17/05/2012
18/05/2012
29/05/2012

TIPUS DE COL·LABORACIÓ
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7.2. ESPORTS
Presentem la memòria esportiva del Servei d’Esports de la Universitat Politècnica de València a la nostra comunitat universitària i a la societat en general.
El Servei 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.
Amb l’objecte de transmetre valors educatius a través de l’esport i millorar el
benestar integral de la comunitat universitària.
L’aposta per l’esport en aquesta universitat és clara i amb una tradició consolidada al llarg d’aquests anys, integrada en la vida curricular dels alumnes i en la
vida social de tot el col·lectiu de PAS i PDI de la universitat. El Servei d’Esports
esdevé un any més un lloc de trobada de tota la comunitat universitària, i ens
acosta també a les realitats esportives de la resta d’universitats d’Espanya en
els diferents esdeveniments i competicions en què els esportistes de la Universitat Politècnica participen.
Emmarcat en el del Pla Estratègic de la UPV, el Servei d’Esports té el certificat
de les seues cartes de servei per AENOR segons la norma UNE 932000.
Durant el curs 2011-12, 18.748 usuaris han participat en el programa esportiu del
Servei d’Esports. El volum de participació representa el 51.26% de la comunitat universitària; 7.366 alumnes participaren en la Lliga Interna de la UPV; 1.381
alumnes participaren en la VII Volta a Peu; 10.848 usuaris distints participaren
en els programes esportius En Forma, Escoles Esportives i Aula Salut, vint-i-set
escoles esportives serveixen de base a l’aprenentatge i perfeccionament d’esports amb característiques especials; 1.022 participants en el Programa de Formació Esportiva consoliden la nostra formació específica en el camp de l’esport,
i s’atorgaren 991 crèdits de lliure elecció i 30 ECTS, 7.172 usuaris han reservat
les instal·lacions esportives de la UPV i més de 1.300 esportistes s’han federat
amb els colors de la Universitat en les 28 seccions del Club Esportiu de la UPV.
Quant a resultats esportius cal destacar les 8 medalles aconseguides per les
seleccions de la UPV en els Campionats d’Espanya Universitaris 2012 en les
modalitats d’atletisme, futbol sala, karate, voleibol, vòlei platja i futbol sala.
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En la modalitat de judo destaquem Sugoi Uriarte Marcos pel diploma en els
Jocs Olímpics de Londres i Laura Gómez Ropiñón, preolímpica i mundialista.
Destaquem també Carmen María Gallego Sánchez semifinalista en el Campionat d’Europa femení de Rugbi i Manuel Jurado Alonso i Oscar Vila Sempere, participants en el Campionat del Món Júnior d’Orientació.
En esports d’equip destaquem els equips de voleibol femení i futbol sala masculí per la participació en els Campionats Europeus Universitaris i Rafael Ara
Caballero, Pedro Jerónimo García Vilar, Borja Milán Escribano i Javier Sena
la Torre participants amb la selecció espanyola en el Campionat del Món Universitari de Futbol Sala
L’ampli volum de participació al llarg de l’any es distribueix fonamentalment en
diverses línies d’acció que es descriuen en els vuit apartats d’aquesta memòria.

7.2.1. 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, el programa En
Forma, les Escoles Esportives, el programa Aula Salut i el programa Plus 50 i
Plus 35 al campus d’Alcoi.
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Una oferta àmplia i variada composta per un gran nombre d’activitats, la majoria totalment gratuïtes, obri la possibilitat de la pràctica esportiva a tota la comunitat universitària. La inscripció a la carta junt amb un ampli horari fa que la
pràctica esportiva encaminada cap a la promoció de l’oci, la salut i la recreació
siga fàcil i compaginable amb la vida acadèmica i laboral.
La professionalitat dels monitors, varietat i innovació d’activitats i la qualitat de les
instal·lacions, provoca que 13.199 usuaris únics hagen elegit la pràctica esportiva
encaminada a la salut i l’oci com a forma alternativa a la competició en els programes En Forma, Aula Salut, Escoles Esportives i Plus 50 o Plus 35 als tres campus.
El nombre d’usuaris del programa d’activitats esportives queda repartit de la manera següent en el conjunt dels tres campus.

PARTICIPANTS ÚNICS EN EL PROGRAMA D’ACTIVITATS ESPORTIVES PER CAMPUS
Alcoi
Gandia
Vera

1.315
847
11.037

Cal assenyalar que és freqüent que cada usuari participe en més d’una activitat
del programa, per això es fa referència en aquesta memòria a la dada usuari únic.

7.2.1.1. El programa En Forma
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, el programa En Forma s’ha desenvolupat bàsicament en
sis instal·lacions: La sala de Musculació, que amb 420 m2 es troba equipada
amb tot tipus de maquinària específica per a aquesta finalitat. Dues sales de
parquet flotant de 225 m2. Dos tatamis, l’un tou i l’altre dur, aquesta última instal·lació amb un paviment de biosuro i la sala d’aeròbic amb bicicleta (spinning)
habilitada a l’edifici Trinquet UPV
Al campus de Vera, les 13 activitats oferides durant el curs 2011-2012 en el
programa En Forma han sigut les següents: aeròbic, aerobox, aerogim, bars
training, condicionament físic, fitness, GAP, musculació, step, aeròbic amb bicicleta, ritmes, tonificació muscular i stretching, amb 6.970 participants únics,
dels quals 4.114 són homes i 2.855 dones.
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Durant el curs 2011-2012 la franja horària del programa En Forma ha sigut molt àmplia i ha facilitat en gran mesura el gaudi de les activitats i instal·lacions esportives
per un gran nombre d’usuaris. L’horari ha sigut des de les 7.30 fins a 22.30 hores
i de 10.30 a 12.30 hores els dissabtes de matí durant el primer quadrimestre.
El programa En Forma vol adequar-se a la realitat diària de la comunitat universitària. Per això, el dit programa s’ha desenvolupat d’octubre a maig en tota
l’extensió i ha inclòs una programació específica en els períodes de juny a setembre, al desembre i 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.
Aquest curs s’ha millorat el sistema d’accés a la inscripció amb la introducció
dels horaris d’accés lliure sense inscripció prèvia durant tot el curs en les franges horàries de menor demanda i la renovació del sistema d’inscripció que introdueix la preinscripció amb preferències i el sorteig de places en les hores de
màxima afluència.
Al campus de Gandia l’oferta d’activitats del programa En Forma durant el curs
2011-12 ha estat composta per 10 activitats: Aeròbic, aerodance, aerobox, bars
training, step, fitness, gap+stretching, aeròbic amb bicicleta i musculació, i
aquest és el primer curs en què totes les sessions d’activitats seguien el format
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de gestió per accés lliure, amb 847 participants únics dels quals 219 són
homes i 256 dones.
Al campus d’Alcoi la participació en el programa En Forma ha sigut de 1.193
usuaris únics dels quals 917 són homes i 276 dones en les 8 activitats impartides. S’han portat a cap les activitats dirigides següents: musculació, aeròbic,
tonificació, step, GAP, ritmes, aeròbic amb bicicleta i stretching.
En resum, la participació en el programa En Forma, durant el curs 2011-12, ha
sigut de 8.638 usuaris en el conjunt dels tres campus distribuïts de la manera
següent.

NOMBRE DE PARTICIPANTS ÚNICS EN EL PROGRAMA EN FORMA PER CAMPUS
Alcoi
Gandia
Vera
TOTAL

DONES
276
256
2.856
3.388

HOMES
917
219
4.114
5.250

TOTAL
1.193
475
6.970
8.638

7.2.1.2. Escoles Esportives
Les Escoles Esportives es constitueixen com una alternativa més, dins de l’àmplia oferta esportiva de la Universitat Politècnica de València, per a tots els membres de la comunitat universitària interessats a aprendre i/o perfeccionar una o
diverses especialitats esportives.
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L’oferta d’Escoles Esportives ha crescut gradualment en funció de la demanda
de noves especialitats i de la disponibilitat de noves instal·lacions esportives de
què disposa la Universitat Politècnica de València.
Així mateix, les dites Escoles apareixen en nombrosos casos com a base de les
diferents representacions esportives de la Universitat Politècnica de València
dins de les distintes competicions universitàries espanyoles. No obstant això,
l’orientació que busquen les Escoles Esportives és fonamentalment el foment de
la pràctica esportiva i té com a missió acostar distintes activitats en l’àmbit de
l’esport, en alguns casos no molt habituals, a la població universitària.
Sensibilitzats amb el fet que augmente la pràctica esportiva femenina, preocupats per acostar-nos a la majoria de xiques d’aquesta universitat, s’ha continuat
amb un programa específic d’escoles femenines, i busca 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 forma habitual en el dia a dia.
Al campus de Vera l’oferta d’especialitats en el present curs 2011-12 ha abraçat 26 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, waterpolo i les escoles esportives d’arts marcials de judo, karate, aikido
i taekwondo, amb 1.837 usuaris dels quals 1.257 són homes i 580 dones.
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Al campus de Gandia s’han portat a cap 11 escoles esportives en les modalitats de tennis de taula, esgrima, escalada, voleibol, handbol, futbol sala femení,
bàsquet femení, rem, pàdel, tennis i windsurf, amb 160 usuaris, en què 97 eren
homes i 63 dones.
Al campus d’Alcoi s’han portat a cap 6 escoles esportives en les modalitats de
judo, karate, aikido, taekwondo, tir amb arc i esports d’equip femení, amb 54
usuaris, 49 homes i 5 dones.
En resum, la participació en les Escoles Esportives per al curs 2011-12 ha sigut
de 2.051 usuaris únics en el conjunt dels tres campus, distribuïts de la manera
següent.

NOMBRE D’USUARIS SDEP EN EL PROGRAMA ESCOLES ESPORTIVES
Alcoi
Gandia
Vera
TOTAL

DONES
5
63
580
648

HOMES
49
97
1.257
1.403

TOTAL
54
160
1.837
2.051

7.2.1.3. Aula Salut i el Programa Plus 50
El ritme de vida actual implica nombrosos canvis en les nostres activitats i pràctiques quotidianes. L’esport no és aliè a aquests canvis socials, les noves pràctiques físiques sorgeixen per les noves demandes. Els practicants actuals
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busquen alguna cosa 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 2011-12, aquest programa compleix set
anys d’existència, en què 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 segments de població, incloent-hi activitats dirigides a persones majors de
50 anys amb el programa Plus 50 o persones amb algun tipus de minusvàlua en
el cas de txi-kung adaptat. Aula Salut ha sigut un espai per a la relaxació, l’oxigenació i la cerca d’un estat general d’harmonia.
El programa Aula Salut ha abraçat 23 activitats en les modalitats de ioga, dansa
del ventre, mètode Pilates, capoeira, tai-txi, reeducació postural, balls de saló,
balls llatins, shiatsu, swing, dansa contemporània, break dance, latin dance, taitxi–txi-kung i txi-kung adaptat i risoteràpia. Com a novetats s’han incorporat al
programa les activitats de stretching global actiu, hip hop, bollywood i gimnàstica abdominal hipopressiva. Les activitats del Programa Plus 50 han sigut les
de balls de saló, manteniment i txi-kung.
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Al campus de Vera 2.173 usuaris han participat en les Aula Salut de què 628 són
homes i 1.545 dones. A més, 55 usuaris han participat en el programa Plus 50.
Al campus de Gandia s’han realitzat 6 activitats en les modalitats de dansa del
ventre, mètode Pilates, tai-txi, balls de saló i ioga amb accés lliure durant tot el
curs. I englobat en el programa Plus 35 s’ha oferit l’activitat de reeducació postural també en la modalitat d’accés lliure. Un total de 176 usuaris hi han participat, dels quals 42 són homes i 134 dones. La participació en el programa Plus
35 ha sigut de 36 usuaris.
Al campus d’Alcoi s’han oferit 6 activitats en les modalitats de tai-txi, ioga, capoeira i mètode Pilates, amb 68 usuaris participants incloent-hi el programa Plus
50 amb balls de saló i mètode Pilates. 27 dels usuaris són homes i 41 dones.
En resum, la participació en el programa Aula Salut per al curs 2011-12 als
tres campus ha sigut de 2.417 usuaris, que es distribueixen com mostra la
taula següent.

NOMBRE D’USUARIS SDEP EN EL PROGRAMA AULA SALUT
Alcoi
Gandia
Vera
TOTAL

DONES
41
134
1.545
1.720

HOMES
27
42
628
697

TOTAL
68
176
2.173
2.417

I el resum de participació en el programa Plus 50 per al curs 2011-12 als tres
campus és de 91 usuaris, que es distribueixen com mostra la taula següent.

NOMBRE D’USUARIS SDEP EN EL PROGRAMA PLUS 50 I PLUS 35
Gandia
Vera
TOTAL

DONES
29
47
76

HOMES
7
8
15

TOTAL
36
55
91

7.2.2. Un esport reglat i de competició: la competició interna, els esdeveniments esportius, els
campionats interuniversitaris i els campionats d’Espanya universitaris
La competició esportiva és en moltes ocasions el fi mateix 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, i participar en els campionats autonòmics
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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 Servei d’Esports.
Es detalla a continuació cadascuna de les línies d’acció quant a competició.

7.2.2.1. La competició interna
Amb aquest epígraf s’han recollit totes les competicions que s’organitzen per a
la comunitat universitària, en l’àmbit dels tres campus: Vera, Gandia i Alcoi. L’objectiu és oferir un ampli ventall de modalitats esportives que arribe a tota la comunitat universitària, sense distinció d’edat ni sexe.
Bàsicament, parlar de competicions internes és parlar de dos grans blocs: d’una
banda, les Lligues Interescoles, els torneigs i les concentracions i el Torneig Social, que tenen lloc en cadascun dels campus, i, de l’altra, els esdeveniments esportius que organitza el Servei d’Esports, com ara el Trofeu Universitat, el Trofeu
Intercampus i el Trofeu de Vela, així com les diferents carreres populars.
Durant el curs 2011-12 en la competició interna i els esdeveniments han participat 7.366 usuaris únics, en què 941 eren dones i 6.425 homes per al conjunt
dels tres campus.
La distribució per campus de la participació es reflecteix en la taula següent.
Cal destacar que cada usuari hi pot haver participat en més d’una competició o
esdeveniment.
Descrivim tot seguit cadascuna de les línies de participació en l’àmbit competitiu.

NOMBRE DE PARTICIPANTS ÚNICS EN COMPETICIONS INTERNES I ESDEVENIMENTS
Alcoi
Gandia
Vera
TOTAL

DONES
56
53
832
941

HOMES
486
295
5.644
6.425

TOTAL
542
348
6.476
7.366

• LLIGUES I TORNEIGS 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 formen 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.
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L’objectiu és que tota la comunitat universitària puga gaudir i sentir el món de la
competició a través d’una gran varietat d’esports, els quals es poden classificar
en esports d’equip, esports individuals i esports de raqueta.
Durant el curs 2011-12 en les Lligues Interescoles participaren 6.568 usuaris,
repartits entre els esports d’equip, els esports individuals i els esports de raqueta en els diferents campus. La distribució de la participació ha sigut de 517
dones i 6.051 homes per al conjunt dels tres campus.
Al campus de Vera es va disputar la competició pel sistema lliga en 20 modalitats esportives: atletisme, bàdminton, bàsquet, camps a través, escacs, escalada, esquaix, frontennis, futbol sala, futbol 7, marató, orientació, pàdel, rem,
tennis, tennis de taula, tir amb arc, voleibol, vòlei platja i vela.
A més de les lligues regulars, 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. El Torneig Social s’ha desenvolupat en 3 modalitats: esquaix, futbol sala, tennis i pàdel.
I de febrer a març s’ofereix a la comunitat universitària els Torneigs Copa en 4
modalitats: tennis dobles masculí, pàdel femení, bàdminton dobles masculí i dobles mixt i vòlei platja mixt. L’objectiu és el foment dels esports que no tenen suficient participació per a tenir lliga regular.
La participació al campus de Vera en les Lligues Internes, Torneig Social i Copa
ha sigut de 5.307 participants únics.
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Al campus de Gandia durant el curs 2010-11 s’han portat a cap les lligues de
futbol sala i bàsquet 3 x 3 i en format concentració, tennis, tennis de taula, escacs i frontennis amb una participació de 245 usuaris.
I al campus d’Alcoi s’han dut a terme les lligues internes de futbol 7, futbol
sala, tennis i esquaix. A Alcoi també se celebren els Trofeus de Nadal i Festes
d’Alcoi en les modalitats de tennis de taula, pàdel i escacs, amb una participació de 745 usuaris.
Es reflecteixen tot seguit les dades de participació per campus en els diferents
campionats.

NOMBRE D’USUARIS SDEP EN EL PROGRAMA PLUS 50 I PLUS 35
Alcoi

Gandia

Vera

Alcoy Ligas Internas
Festes EPSA
ALCOI-Concentraciones
Gandia Concentraciones 1ºC
Gandia Concentraciones 2ºC
Gandia ligas internas
Ligas Internas. 2011 - 2012
Torneo Social. 2011 - 2012
Torneos Copa. 2011 - 2012

TOTAL

DONES
10
14
32
5
1
2
368
5
31
468

HOMES
420
235
34
41
33
163
4.770
85
48
5.829

TOTAL TOTAL CAMPUS
430
249
745
66
46
34
245
165
5.138
90
5.307
79
6.297

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 així:
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NOMBRE D’EQUIPS PARTICIPANTS EN LLIGUES INTERNES I TORNEIGS PER CAMPUS
Alcoi
Gandia
Vera
TOTAL

92
83
392
567

En els esports de raqueta per parelles la participació ha sigut de 241 parelles,
distribuïdes per campus tal com indica la taula següent.

NOMBRE DE PARELLES PARTICIPANTS EN LLIGUES INTERNES I TORNEIGS PER CAMPUS
Alcoi
Gandia
Vera
TOTAL

17
28
196
241

En esports de raqueta individuals i esports individuals participaren 2.967 esportistes, distribuïts per campus de la manera següent.

NOMBRE D’ESPORTISTES PARTICIPANTS EN ESPORTS INDIVIDUALS EN LLIGA INTERNA I TORNEIGS PER CAMPUS
Alcoi
Gandia
Vera
TOTAL

108
133
2.726
2.967

7.2.2.2. Esdeveniments del Servei d’Esports
Per a la promoció i foment d’especialitats esportives d’especial interès dins de
la nostra comunitat universitària, la Universitat Politècnica de València va organitzar enguany un seguit d’esdeveniments i campionats al llarg del curs acadèmic, com ara la Festa de Benvinguda Esportiva que engloba la ja tradicional
Volta a Peu, el Trofeu Universitat, el Trofeu Intercampus per a l’acostament esportiu dels campus que formen la UPV i el Trofeu de Vela UPV. Al campus de
Gandia es desenvoluparen les 12 hores esportives.
Descrivim tot seguit cadascun.
• FESTA DE BENVINGUDA
Amb motiu de fer conèixer el Servei d’Esports i el seu programa esportiu a tota
la comunitat universitària i sobretot als alumnes de nou ingrés, se celebrà la
Festa de Benvinguda el dijous 6 d’octubre amb una programació variada i la
presència de Víctor Claver, campió d’Europa de bàsquet amb la selecció es-
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panyola, que va ser nomenat Esportista d’Honor de la Universitat Politècnica de València del curs 2011-2012.
Com a acte de participació estrella es realitzà la VII Volta a Peu al campus, a més
es va instal·lar a l’Àgora una carpa d’informació del Servei d’Esports.
Englobat en la Festa de Benvinguda es realitzaren les accions següents:
• PRESENTACIÓ DE L’ESPORTISTA D’HONOR
Acte en què el Servei d’Esports nomena Esportista d’Honor de la Universitat un
esportista d’elit elegit per la seua trajectòria humana i esportiva. Aquest acte
queda segellat amb la signatura del Llibre d’Honor tant de l’Esportista d’Honor
com dels esportistes universitaris que han aconseguit èxits en l’esport nacional
i internacional.

En aquesta edició vam poder tenir com a Esportista d’Honor Víctor Claver, campió d’Europa de bàsquet amb la selecció espanyola i jugador del València Bàsquet.
• VII VOLTA A PEU
La Volta a Peu al campus UPV és una carrera de caràcter popular l’objectiu de
la qual és aconseguir la màxima participació amb 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 1.381 participants. Es regalaren samarretes a tots els participants i hi va haver un sorteig de material esportiu.
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• SIGNATURA LLIBRE D’HONOR
Acte on, d’una banda, es reflecteix el pas pel Servei d’Esports d’esportistes d’alt
nivell i, de l’altra, reconeixem els èxits dels nostres universitaris. Aquest fet es
recull en el Llibre d’Honor, mitjançant la signatura de l’esportista d’elit elegit que
és el que apadrina tots els nostres esportistes universitaris que han aconseguit
medalla en els Campionats d’Espanya Universitaris.
• LLIURAMENT DE TROFEUS DE LES LLIGUES 2010-2011
Lliurament dels trofeus de les Lligues Internes del curs anterior així com a l’escola amb més participació i l’elecció del millor esportista universitari per les seues
accions dins i fora de la Universitat.

Enguany la millor escola ha sigut l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural.
Les esportistes de l’any més destacades de la Universitat Politècnica de València han sigut en aquesta ocasió l’equip de la UPV de voleibol femení per la seua
trajectòria en els Campionats Universitaris.
• IV SANT SILVESTRE
El 15 de desembre de 2011, el Servei d’Esports organitzà la IV Sant Silvestre solidària, una nova carrera de caràcter popular amb un circuit de 3.1 km.
La carrera es va córrer per l’interior del campus de Vera amb eixida des de la
pista d’atletisme i una participació de 483 esportistes participants.
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Aquesta carrera té una funció marcadament solidària ja que els participants realitzen una donació de 2 euros en el moment de la inscripció. En aquesta ocasió els diners i el material esportiu recollit va ser destinat a Kumbungu (Ghana),
on companys de la Universitat desenvolupen tasques de cooperació i desenvolupament. Cal citar com a anècdota que un dels companys que se’n va anar a
equipar informàticament una escola va organitzar una Sant Silvestre paral·lela
amb els infants del col·legi i en finalitzar els va donar la mateixa camiseta i medalla.
• I CURSA DE LA DONA UNIVERSITÀRIA UPV
Per continuar amb la línia de difondre l’esport per a tots dins de la comunitat
universitària i també de buscar una àmplia participació femenina, s’organitza la
I Cursa de la Dona Universitària, que invita, en especial, la presència i participació de les dones.
La Cursa de la Dona en la primera edició va tenir una participació de 328 corredors dels quals 208 eren dones, ja que per a poder participar-hi la inscripció
havia de ser doble; ço és, xic amb xica o xica amb xica.
• XXII TROFEU UNIVERSITAT
Com cada any des de fa vint-i-una edicions, el segon dijous de cada mes de
maig celebrem el Trofeu Universitat Politècnica, que enguany se celebrà el dia
17. Aquest campionat es realitza en una sola jornada de 12 hores esportives de
màxima activitat. Cadascun dels esportistes participants representa la seua escola o facultat, per tal d’aconseguir el màxim de punts i, així, ser l’escola guanyadora del Trofeu. En el mateix dia es portaren a cap dues vies de participació
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esportiva: la via de la competició per escoles i facultats i la via de la promoció
esportiva amb exhibicions i activitats paral·leles.
Cal destacar que per primera vegada en les vint-i-una edicions anteriors s’incorpora a la competició el col·lectiu de PAS-PDI, com una entitat més per a lluitar pel preuat trofeu.
La primera via de participació, les competicions esportives en els esports següents: bàsquet, frontó, esquaix, futbol 7, futbol sala, pàdel, tennis de taula, voleibol, tennis, vòlei platja i escacs. Cadascuna de les 13 escoles que formen la
Universitat Politècnica va inscriure els seus equips en aquestes modalitats i la
competició es va desenvolupar pel sistema d’eliminatòria directa.
I la segona via de participació, les activitats esportives, en què participaren els
alumnes de les escoles i seccions esportives de la Universitat, així com també
els usuaris habituals de les activitats esportives anuals. Hi va haver participació
en els esports següents: atletisme, orientació, rem i pres de banca. També es realitzaren exhibicions de patinatge, tir amb arc, bhangra, aeròbic amb bicicleta,
busseig i esgrima.

240 CULTURA I ESPORT

El dia del Trofeu Universitat es desenvolupà 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 al mateix pavelló poliesportiu a
continuació de les finals. En aquesta ocasió, l’escola guanyadora del Trofeu va
ser l’Escola Tècnica Superior de Disseny Industrial (ETSED)
• IX TORNEIG INTERCAMPUS
El dia 1 de març de 2012 se celebrà a Gandia el IX Torneig Intercampus UPV
com a trobada entre els campus d’Alcoi, Gandia i València amb l’objecte de fomentar les relacions i reforçar els nexes d’enllaç a través de diverses competicions esportives.
Aquest campionat va nàixer fonamentalment amb l’objectiu de fomentar la faceta
competitiva als campus de Vera, Gandia i Alcoi i, a més, integrar els campus externs dins de tota la dinàmica esportiva de competició 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 d’Alcoi, i es va jugar en un format de competició tots
contra tots amb una única classificació per suma de punts aconseguits per tots
els equips en cada esport.
Han participat un total de 141 esportistes dels quals 77 han sigut xics i 64 xiques.
El guanyador del IX Trofeu Intercampus ha sigut el campus de Gandia
En finalitzar la jornada competitiva se celebrà a l’Escola de Gandia un dinar de
germanor i al final d’aquesta el lliurament de trofeus al campus campió i als
equips classificats en primera posició de cadascun dels esports, tant en homes
com en dones.
• XV TROFEU DE VELA CREUER UPV
El Servei d’Esports de la UPV organitzà el XV Trofeu UPV de Vela creuer durant
els dies 12 i 13 de maig al Reial Club Nàutic de València, que va tenir una estreta col·laboració, amb l’únic fi del foment de la vela entre la comunitat universitària. Hi participaren 274 esportistes que formaven part de la borsa de
tripulants que es va distribuir en 41 embarcacions.
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La competició se celebrà en la modalitat de vela creuer en quatre categories segons la classe d’embarcació: classe RI1, classe RI2, classe RI3 i classe RICLUB.
El medaller d’enguany es configura de la manera següent:

MEDALLER TROFEU DE VELA UPV
CLASSE
RI1
RI2
RI3
RI CLUB
Classificació general

1r Classificat
1r Classificat
1r Classificat
1r Classificat
1r Classificat

IOT
Porron VIII
Tuvvik XVIII
Mascarat IV
Xarana
Porron VIII

ARMADOR
Luis Senis
Joaquín Ibáñez
José Luis Francés
José A. Gil
Luis Senis

• CAMPIONATS INTERESCOLES
Durant el curs 2011-2012 s’han celebrat distints campionats universitaris interescoles en l’àmbit nacional. Organitzats des de les delegacions d’alumnes de
cada centre i amb el suport i recolzament del Servei d’Esports, les escoles i facultats de la UPV han participat en Intereuetis, Interarquitecturatècnica, Interagrònoms, Eurosade, Interteleco i Interinformàtica.
• ALTRES ESDEVENIMENTS
A més, al campus de Gandia es porta a cap les 12 hores esportives, que se
celebraren el 10 de maig amb 625 participants d’handbol platja, bàsquet, bàsquet 3x3, futbol sala, vòlei platja, vòlei 3x3, bloc, tennis de taula, escacs, triples, rem indoor i pres de banca, a més dels tallers de balls de saló, bollywood,
windsurf, caiac o la master class d’aeròbic amb bicicleta amb 271 participants
únics.
Al llarg del curs se celebraren diverses trobades comarcals en què les seleccions
del campus de Gandia s’enfrontaren a prestigiosos equips de la Safor en les
modalitats de bàsquet, futbol sala, handbol i voleibol.

7.2.3. Competicions externes
Són les competicions que ens enfronten a la resta d’universitats pertanyents al
Comitè Espanyol d’Esport Universitari (CEDU). En aquests campionats cada
universitat presenta una selecció en els distints esports segons la normativa específica que publica el Consell Superior d’Esports al principi de cada curs. Un
any més la Universitat Politècnica de València manté la línia de buscar els millors equips que representen la Universitat.
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En les modalitats esportives d’equip la competició aquest any s’ha disputat en
dues fases.
· Campionat Autonòmic d’Esport Universitari, lliga CADU,
· Campionat d’Espanya Universitari, CEU, Fase Final, participen 8 equips:
els equips campions de les 5 comunitats amb més equips (Andalusia, Catalunya, Castella i Lleó, Madrid i Comunitat de València) més els 3 equips
campions de les fases interzonals que disputen les universitats de la resta
de comunitats i l’equip de la universitat organitzadora.
En les modalitats esportives individuals, la competició es desenvolupa únicament en una fase final, en què cada universitat només pot inscriure els esportistes que tenen marca mínima o el nombre d’esportistes que estableix el Consell
Superior d’Esports en els reglaments tècnics de cada modalitat esportiva.
La nostra universitat a més de participar en aquestes competicions nacionals,
també participa 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 recollides en el calendari oficial de Campionats d’Espanya
com és el cas d’escacs, escalada, esgrima, esquaix, frontennis, judo, marató, pilota valenciana, tir amb arc o vela.
Es descriuen tot seguit 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 seleccionen els equips que representaran la Comunitat Valenciana en la fase final del Campionat d’Espanya Universitari.
El Campionat Autonòmic d’Esport Universitari es porta a cap amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana. Hi participen les set universitats de la nostra comunitat 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 dos
primers equips.
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Els esports que es disputen són: bàsquet, futbol sala, handbol i voleibol tots en modalitat femenina i masculina; futbol i rugbi en modalitat masculina, i el futbol 7 i
rugbi 7 en modalitat femenina. Entre totes aquestes modalitats durant aquest curs
han participat 234 esportistes que pertanyien a la UPV, 139 xics i 95 xiques.
Els resultats obtinguts per la UPV en el Campionat Autonòmic de l’Esport Universitari en el curs 2011-2012 són 4 primers llocs, 4 segons llocs i 2 tercers llocs
en les modalitats esportives següents:
Es va obtenir la classificació per a la fase final dels Campionats d’Espanya Universitaris amb els 4 equips que han quedat classificats en primera posició i rugbi
masculí.

PODI LLIGA CADU ESPORTS D’EQUIP
1ers llocs

2ons llocs

3ers llocs

Futbol Sala masculí
Rugbi 7 femení
Vòlei femení
Vòlei masculí
Bàsquet femení
Handbol femení
Futbol Sala femení
Rugbi masculí
Bàsquet masculí
Futbol 7 femení
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· CAMPIONAT AUTONÒMIC D’ESPORT UNIVERSITARI. ESPORTS INDIVIDUALS
Aquests campionats es desenvoluparen en els esports individuals, que a judici
de les universitats de la Comunitat Valenciana es considera convenient promocionar, bé perquè des d’aquestes s’està intentant implantar aquestes modalitats
esportives o perquè és l’única possibilitat competitiva, atès que aquestes modalitats esportives no se celebren en els Campionats d’Espanya Universitaris.
Hi participaren 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, frontennis, golf, judo, karate, natació, orientació, pàdel, pilota valenciana, taekwondo,
tennis, tennis de taula, tir amb arc, triatló i vòlei platja.
Hi participaren 278 esportistes de la Universitat Politècnica de València i s’aconseguiren 126 medalles, de les quals, 41 d’or, 43 de plata i 42 de bronze.
El medaller es configura de la manera següent:

MEDALLER CAMPIONAT AUTONÒMIC D’ESPORTS INDIVIDUALS
ESPORT
ATLETISME
BÀDMINTON
CROS

OR
Individual
Equips
Individual
Equips
Individual
Equips

4

PLATA
7
1
1

BRONZE
3
1
1
1
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ESCACS
ESCALADA
ESGRIMA
ESQUAIX
FRONTENNIS
GOLF
JUDO
KARATE
MARATÓ
NATACIÓ
ORIENTACIÓ
PÀDEL
PILOTA VALENCIANA
TAEKWONDO
TENNIS
TENNIS DE TAULA
TIR AMB ARC
TRIATLÓ
MEDALLER TOTAL

Individual
Equips
Individual
Equips
Individual
Equips
Individual
Equips
Individual
Equips
Individual
Equips
Individual
Equips
Individual
Equips
Individual
Equips
Individual
Equips
Individual
Equips
Individual
Equips
Individual
Equips
Individual
Equips
Individual
Equips
Individual
Equips
Individual
Equips
Individual
Equips

1
1
1
1
1

2
1
2
1
1

2
1
1
1

1

4
4
1
1
2
1
1

1
1
3
1
1

2
3
1

2
2
1
1

9
2

1
1
2
6

5
1

6

1
2
8
1
1
41

1
5

2

1

1

43

43

· CAMPIONATS D’ESPANYA UNIVERSITARIS
Com cada any s’han desenvolupat els Campionats d’Espanya Universitaris
(CEU) entre totes les universitats espanyoles que pertanyen al Comitè Espanyol d’Esport Universitari.
Els Campionats d’Espanya Universitaris els convoca el Consell Superior d’Esports. En els esports individuals s’accedeix directament a la fase final acreditant
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les marques mínimes establides per les normatives tècniques de cada 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 distints
esports, i són la resta d’universitats de les altres comunitats autònomes les que
es disputen les dues places que queden per a la fase final del Campionat d’Espanya Universitari en funció de la classificació de la seua fase autonòmica.

La fase final dels CEU 2012 s’ha desenvolupat de la manera següent:
FASE FINAL
Durant els mesos de març, abril i maig de 2012 se celebraren els Campionats
d’Espanya Universitaris dels diferents esports.
La participació de la Universitat Politècnica de València en la fase final dels Campionats d’Espanya ha sigut de 241 esportistes/entrenadors.
Els resultats més destacats en els Campionats d’Espanya Universitaris dels esportistes representants de la Universitat Politècnica de València, durant el curs
20011-12, són 3 segons llocs i 5 tercers llocs.
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MEDALLER DE LA UPV EN ELS CAMPIONATS D’ESPANYA UNIVERSITARIS
ESPORT
Atletisme
Futbol Sala

Karate
Voleibol

Vòlei Platja

MEDALLA / ESPORTISTA
3r 800 m. l.: José Alberto Esteso Gómez
3r Altura: Jorge Miguel Debon Gil
3r equip masculí: Roberto Albert Marti, Rafael Ara Caballero, Carlos Cebria Agudo, Carlos Márquez Martínez,
Juan José Pastor Pérez, Borja Milán Escribano, Javier Civera Gómez, Pedro Garcia Vilar, Alejandro Oviaño Calderón, Javier Sena Latorre, Jorge Soriano Lázaro, Alberto
Vilanova Pérez.
3r -60kg masc.: Sergio Martinez Serrano
3r -75kg masc.: Sergio Zamorano Merino
2a femení: Lara Pedros Bloom, Elisa Cataluña Lacreu, Cristina Gimenez Cebria, Marta García Sales, Naiara Pedro
Tatay, Esther Sanz Martín, Alexandra Pelejero Vilanova,
Alicia García Vigara, Isabel Serrador Moreno, Rosa Mª
Davia Ruiz, Mª Carmen Gimenez Florentin, Mª Lopez
Quevedo
2n masculí: Carlos Acedo Mayordomo, Daniel Lujan Sánchez, Fredy H Valencia Pineda, Vicente Monfort Minaya,
Javier Monfort Minaya, Cristian Retuerto del Campo, Raúl
Rodenas Cabañas, Daniele Bellone, Mario Escribano Vicente, Antonio Ortiz Gimenez, Alvaro Salvador Fuertes,
Alvaro Villalba Rubio.
2n masculí: Vicente Monfort Minaya, Javier Monfort Minaya

7.2.4. L’esport federat. El Club Esportiu de la Universitat Politècnica de València
El Club Esportiu de la Universitat Politècnica de València dóna la possibilitat de
practicar esport al més alt nivell a aquells esportistes que així ho volen a través
de les 28 seccions dels diferents esports que el formen. A través del Club Esportiu de la Universitat Politècnica es practica esport federat a la nostra universitat, amb una participació total anual de 1.381 esportistes federats en activitats
subaquàtiques, aikido, atletisme, bàsquet, ciclisme, esgrima, espeleologia, frontennis, futbol sala, handbol, judo, karate, muntanya, natació, orientació, pàdel,
pesca esportiva, pilota valenciana, rem, rugbi, taekwondo, tir amb arc, tennis de
taula, 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 porten a cap amb el suport del Servei d’Esports.
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Presentem a continuació un resum de participació del Club Esportiu en el curs
2011-2012.

NOMBRE DE PARTICIPANTS DEL CLUB ESPORTIU UPV
SECCIÓ
Activitats subaquàtiques
Aikido
Atletisme
Bàsquet
Handbol
Ciclisme
Escuderia
Esgrima
Frontennis
futbol sala
Judo
Karate
Muntanya i espeleologia
Natació
Orientació
Pàdel
Pilota
Pesca
Rem
Rugbi
Taekwondo
Tennis de taula
Tir con arc
Triatló
Vela
Voleibol
Waterpolo
TOTAL

Nre Federats
44
23
57
24
25
78
1
15
35
29
22
54
276
107
34
39
35
19
78
94
41
10
46
60
62
27
46
1.381
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Al campus de Gandia desenvolupen la seua activitat les seccions de rem i activitats subaquàtiques.

7.2.5. Un esport integrat en la vida universitària. La formació esportiva
A la Universitat Politècnica de València l’esport forma part d’una concepció, d’un
estil de vida pel qual hem optat. Així, l’esport a la nostra universitat respon a les
necessitats d’exercici físic, competició, salut i recreació alhora que envaeix amb
força les activitats acadèmiques pròpies de l’universitari.
Precursors dels Crèdits de Lliure Elecció Esportiva disposem d’un programa
anual de formació esportiva integrat per cursos i tallers. El 27 de maig de 2010,
el Consell de Govern de la UPV aprovà atorgar als alumnes de grau la concessió de fins a 6 ECTS per activitats esportives. A partir del curs 2011-2012 comptem també amb el programa ECTSPORT integrat per monogràfics, jornades
tècniques i sessions tècniques. Totes aquestes línies d’actuació consoliden la
nostra formació específica en el camp de l’esport, en què han participat 1.022
persones.
D’altra banda, cal destacar la convocatòria per tretzena vegada consecutiva dels
certàmens de pintura, escultura i projectes final de carrera relacionats amb l’esport.

7.2.5.1. 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.
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Durant el curs 2011-12 i dins del XVII Programa de Formació Esportiva s’han impartit entre els tres campus de la UPV (Vera, Gandia i Alcoi) un total de 12 cursos, 17 tallers, 3 monogràfics, 3 jornades tècniques i 10 sessions
tècniques. A més, s’ha realitzat una exposició de pintura i escultura relacionada
amb l’esport. Tots aquests oberts a la comunitat universitària i a la societat en
general.
Les temàtiques desenvolupades en les diverses accions formatives han sigut
variades, com per exemple sobre l’alimentació de l’esportista, prevenció i tractament de lesions esportives o aquatraining: tonificació muscular a l’aigua. Uns
altres temes relacionats amb activitats concretes, com ara la mecànica de la bicicleta, 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.
· CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ
Com a part de la formació curricular dels alumnes de la Universitat Politècnica, el
1994 s’aprovà 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 aprovà
l’augment de 8 fins a un màxim de 16 crèdits els possibles a obtenir com a crèdits
de lliure configuració per esport, que va entrar en vigor a partir del curs 2003-04.
Així, amb l’objecte de respondre a les distintes inquietuds i necessitats de la comunitat universitària hi ha establides tres vies d’obtenció de crèdits de lliure elecció:
1. ÀREA FORMATIVA:
Composta per cursos i tallers sobre aspectes rellevants de l’activitat física i de
l’esport, organitzats pel Servei d’Esports de la Universitat Politècnica de València. L’equivalència en crèdits és d’1 crèdit cada 20 hores.
Durant el curs 2011-12 s’han atorgat 594 crèdits de lliure elecció per la participació en cursos organitzats pel Servei d’Esports.
2. ÀREA PRÀCTICA (REPRESENTACIÓ I PROJECCIÓ ESPORTIVA):
Com a reconeixement al treball d’alguns dels nostres alumnes, que compaginen
l’alt rendiment esportiu amb els seus estudis. L’equivalència en crèdits en funció dels resultats obtinguts és d’un màxim de 2 crèdits en Campionat Autonòmic
d’Esport Universitari i un màxim de 4 en Campionats d’Espanya Universitaris, a
atorgar en ordre invers a la classificació de l’esportista, més 1 crèdit per partici-
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par. S’atorgaren 4 crèdits directament per ser seleccionats pel Consell Superior
d’Esports per a participar en competicions de caràcter nacional o internacional.
El Servei d’Esports estableix l’equivalència per la participació d’esportistes amb
necessitats especials en competicions oficials.
Durant el curs 2011-12 s’han atorgat un total de 397 crèdits de lliure elecció
per la participació en diferents campionats universitaris (autonòmics, d’Espanya
o esportistes seleccionats pel CSD per a competicions nacionals o internacionals).
Els tres esports en què més crèdits s’han sol·licitat han sigut futbol sala (60 crèdits), judo (34 crèdits) i atletisme (22 crèdits).
CRÈDITS ECTS
A partir del curs 2011-12 els esportistes tenen la possibilitat d’obtenir crèdits
ECTS per representació esportiva. El 27 de maig de 2010, el Consell de Govern de la UPV aprovà atorgar als alumnes de grau la concessió de fins a 6
ECTS per activitats esportives.
La reglamentació d’aquests crèdits, amb l’objectiu de respondre a les distintes
inquietuds i necessitats de la nostra comunitat universitària, estableix tres vies
d’obtenció de crèdits:
· Crèdits ECTS, a través de la Formació Teòrica en les Ciències de l’Esport.
· Crèdits ECTS, a través de la Representació i Projecció Esportiva.
· Crèdits ECTS, a través de la Promoció Esportiva.
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Durant el curs 2011-12 s’ha atorgat un total de 29,93 ECTS, tots aquests a través de la Formació Teòrica en les Ciències de l’Esport.

7.2.5.2. Conferències i exposicions
Durant el curs acadèmic 2011-12, com en anys anteriors, s’ha continuat realitzant conferències i projeccions sobre temàtiques relacionades amb l’esport d’especial interès per als membres de la comunitat universitària. A través de les
conferències s’han abordat temes relacionats majoritàriament amb els esports
de muntanya. Cal destacar la conferència: “Mujer y Deporte: acciones por la igualdad desde la Universidad” i l’exposició fotogràfica “Mujer y Deporte” que tingueren lloc el 8 de març, amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la
Dona.

7.2.5.2. Certàmens de Pintura, Escultura i Projectes Final de Carrera relacionats amb l’esport
Enguany, en la XIII 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.
Amb això la universitat brinda el seu suport científic i tècnic a l’esport i intenta
acostar el món de l’art a l’esport. Enguany s’han presentat a concurs 1 projecte
final de carrera, 10 escultures i 32 pintures.

Els guanyadors de la XIII convocatòria en les diferents modalitats són els següents.
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GUANYADORS DEL XIII 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

“Rítmica” d’Ester Marín Travel
“Nadadora Olímpica” de Batuel Bayarri Pareja
“Mara-Toon” de Fernando Ruiz Herrero
“Tensión Contenida” de Máximo Armijo Duarte
“Tras el velo, actividad física para mujeres magrebíes” de Vicenta Mª Serrano Escrivá

A més, es convoca el VI concurs de cartells commemoratiu del XXII Trofeu Universitat amb 13 treballs presentats. El guanyador ha sigut “Enciende la llama
deportiva”. Autora: Katherine González Vargas, de l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura.

7.2.6. Els programes d’ajuda i suport a l’esportista d’alt nivell
La Universitat Politècnica de València, conscient de les necessitats de suport
als esportistes universitaris 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 una convocatòria d’ajudes de residència i
per a esportistes d’excel·lència esportiva i elit UPV.

7.2.6.1. Programa EsportEstudi
El 1999 la Universitat Politècnica de València, sensible a les necessitats plantejades pels esportistes universitaris, que tracten de compatibilitzar la carrera
esportiva amb l’activitat acadèmica, crea el Programa EsportEstudi, que té com
a objectiu el suport i recolzament 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.
Des de llavors, cada any acadèmic, aquest programa ha acollit un gran nombre
d’esportistes i involucrat professionals de diferents escoles i facultats i ha creat
un marc interdisciplinari necessari per a la integració de l’esportista d’alt nivell
en l’activitat acadèmica
EsportEstudi representa el suport institucional a través d’ajuda personalitzada i
concreta als esportistes universitaris d’alt nivell, que decideixen compaginar-ne
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tasques acadèmiques amb una dedicació seriosa i àmplia en l’esport. Aquest
programa té el suport i recolzament econòmic del Consell Superior d’Esports.
Durant el curs 2011-12 el Programa EsportEstudi ha estat integrat per un total
de 140 esportistes.

7.2.6.2. 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 distints campionats.
En el dit programa es preveuen dos tipus d’ajudes per als estudiants.
1. Ajudes d’excel·lència esportiva, esportistes universitaris d’elit
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.
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, paralimpíades, campionats del món, universitats, campionats del món universitari, campionats d’Europa o uns altres
continents.
75 ajudes a esportistes d’elit amb una dotació econòmica de 660 euros reconeixen i premien la labor dels millors 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.
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 a
aquells esportistes universitaris d’alt nivell desplaçats del seu lloc habitual de
residència, amb l’objecte d’impulsar i premiar la participació d’aquests esportistes en les distintes competicions universitàries de caràcter internacional i en
competicions oficiales en què els convoquen seleccions nacionals. Durant el
curs 2010-11 s’han assignat 5 ajudes, amb un import total que ascendeix a
6.000 € anuals per esportista.
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7.2.6.3. Centre de suport a l’esportista
El Servei d’Esports conscient de les necessitats dels esportistes d’alt nivell vol
dotar l’esportista dels mitjans tècnics i humans necessaris per a la millora esportiva i acadèmica. El Centre de Suport a l’Esportista Universitari d’Alt Nivell
proporciona una atenció especialitzada a tota la comunitat universitària i en especial a l’esportista d’alt nivell, a través de la prestació gratuïta d’un servei especialitzat de fisioteràpia.

Els esportistes han tingut accés al Servei de Fisioteràpia, ubicat a la 1a planta
del Pavelló Poliesportiu, en l’horari següent: dimarts de 12.00 a 15.00 hores i dijous de 18.00 a 21.00 hores. Aquest servei l’atenen diplomats en fisioteràpia.
Durant el curs 2011-12 s’atengueren 127 esportistes, 80 homes i 47 dones, i es
realitzaren 566 tractaments. Les lesions més freqüents han sigut esquinços, cervicàlgies i trencaments fibril·lars. La majoria dels esportistes venien d’atletisme,
vòlei, rugbi i natació.

7.2.7. Instal·lacions esportives de la UPV
La Universitat Politècnica de València disposa en l’actualitat d’instal·lacions esportives 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 creació més nova, el Trinquet Politècnic El Genovés.
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L’última inversió en instal·lacions esportives suma a les instal·lacions l’edifici 5R
dotat de sales multiusos i vestidors.
A partir de febrer de 2012 es canvia la gestió de les instal·lacions esportives
amb l’aparició de la figura de soci esportiu.
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 graderia amb
una capacitat per a 560 persones, que acull els espais esportius següents:
• Pistes poliesportives per a la pràctica simultània de quatre partits de bàsquet o voleibol o dos partits d’handbol o futbol sala. Disposa de quatre
marcadors electrònics i presa de megafonia, telèfon i xarxa informàtica en
cadascuna de les pistes.
• Un rocòdrom de 12 m d’altura per 15 m d’amplària que simula una gran
roca natural amb un desplom de 3 m amb més de 1.400 punts d’ancoratge per a simultaniejar 8 vies d’escalada de diferents graus.
• Una pista de pàdel interior amb gespa artificial.
• Dues pistes d’esquaix de parquet flotant.
• Un bloc per a la pràctica d’iniciació i perfeccionament d’escalada.
• Dues sales de musculació per a l’entrenament dels equips de la Universitat.
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Al voltant d’aquest espai se situen les instal·lacions:
• Tres pistes de tennis exteriors de formigó porós.
• Quatre pistes de pàdel exteriors amb pis de gespa artificial i parets envidrades amb graderia per al públic.
• Una piscina coberta de 50 m de llarg i 18 m d’amplària amb 6 carrers, totalment climatitzada i amb 500 places de graderia per al públic.
NUCLI 2. EDIFICI PRINCIPAL
Ubicat estratègicament al centre del campus, entre els dos espais a l’aire lliure
més grans. L’edifici principal disposa a l’interior dels espais esportius següents:
• Una sala de musculació de 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, l’un dur de biosuro i l’altre tou de doble matalasset per a la
pràctica d’arts marcials i activitats dirigides.
• Tres aules de formació esportiva amb capacitat per a 55 persones equipades amb moderns mitjans audiovisuals i informàtics per a impartir cursos teòrics.
A l’exterior d’aquest edifici podem trobar aquests espais:
• Estadi amb pista d’atletisme i camp d’herba natural per a futbol/rugbi:
Instal·lació emblemàtica a la Universitat amb una anella de tartan de 8
carrers i 400 m de corda envoltat d’una altra superfície perimetral de
gespa artificial que acull un camp d’herba natural a l’interior. La instal·lació
a més disposa de dues rectes per a salt de perxa, una doble recta amb
dues fosses de salt de longitud i triples i gàbies per als llançaments. Un
gran marcador i megafonia completen la instal·lació.
• Un camp de gespa artificial per a futbol i futbol 7 amb àmplia graderia per
al públic.
• Un camp de vòlei platja d’arena de platja, adossat a la pista d’atletisme.
• 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.
• Edifici 5R adossat a les pistes de futbol 7 en què s’ubiquen la sala blava,
equipada per a la pràctica d’activitats d’aula salut, la sala roja dotada de
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bicicletes per a la pràctica d’aeròbic amb bicicleta (spinning) i la sala verda
equipada per a la pràctica lliure d’exercicis cardiovasculars en màquines.
A més, té l’Espai Obert, un espai d’accés lliure per a estiraments i treball
físic dels nostres esportistes.
NUCLI 3. TRINQUET POLITÈCNIC EL GENOVÉS
L’edifici Trinquet Politècnic El Genovés, la instal·lació més recent, on es dóna cabuda a elements, mitjans i materials que el converteixen en referent per a les futures construccions de trinquets, una zona de graderia 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’amplària 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 de taula amb tres taules de joc.
A la vora d’aquest edifici es troben les instal·lacions a l’aire lliure següents:
• Un velòdrom i pistes exteriors de futbol sala. Pista de rodatge o velòdrom de 4 carrers peraltats. La instal·lació disposa de dues pistes poliesportives al centre per a futbol sala de gespa artificial.
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En aquesta línia de dotar totes les especialitats esportives de tot el necessari per
a les pràctiques més demanades, la Universitat Politècnica disposa, a més, de
les construccions fixes, embarcacions per a la pràctica d’esports nàutics, com
ara un vaixell creuer Benetau First 40.7- regata de 12 metres d’eslora, dues embarcacions valliant de 6 metres d’eslora, dos falutxos i dos iols per a la pràctica
de rem i un falutx prototip per a la competició d’embarcacions del Mediterrani.
Això sense oblidar els projectes portats a cap pels campus d’Alcoi i de Gandia,
projectes en què es comença a equiparar l’oferta esportiva d’aquests campus
amb la del campus de Vera: pistes poliesportives, gimnàs, sales d’usos múltiples,
configuren un gran parc esportiu universitari.
La posada en marxa de totes les nostres instal·lacions esportives, així com la dotació d’aquestes de l’equipament més adequat i l’adquisició de dues embarcacions esportives han originat una nova forma de gestionar instal·lacions,
adaptades a les demandes i noves necessitats de la nostra població, una nova
manera de fer esport completament integrats al nostre entorn més immediat i eixint del nostre campus.

7.2.8. Col·laboracions i convenis del Vicerectorat d’Esports
La Universitat Politècnica de València atenent les necessitats de l’entorn, porta a
cap diferents col·laboracions i convenis amb altres entitats externes i aconsegueix
una adequació més intensa entre les demandes socials i les de la mateixa universitat i fomenta esports autòctons com és la pilota valenciana, a més de realitzar
una tasca de suport a col·lectius amb característiques especials o fins i tot acosta
l’esport i les instal·lacions esportives a futurs esportistes en edat escolar.
Detallem tot seguit les col·laboracions més significatives portades a cap en el
curs 2011-12.
El Servei d’Esports col·labora 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 realitzar activitats de promoció i tecnificació al Trinquet El Genovés UPV, referent a la Comunitat Valenciana.
• Amb l’equip valencià de judo València Terra i Mar per a desenvolupar-ne
entrenaments físics a les instal·lacions de la UPV.
• La Federació de Judo per al desenvolupament de jornades tècniques a
les aules del Servei d’Esports.
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• El Comitè d’Àrbitres de Futbol de la Comunitat Valenciana per als seus entrenaments tècnics a les instal·lacions de la UPV.
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, i en
què destaquem els entrenaments d’esportistes de diferents col·lectius, com ara
l’IES Marítim, el Grup de Muntanya Valldigna, el Grup de Muntanya En la vertical, FEMEVAL, Federació Empresarial Metal·lúrgica Valenciana, el Club de Muntanyisme i Escalada de Loriguilla i l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil
d’Alboraia.
A més, el Servei d’Esports ha cedit l’ús de les instal·lacions esportives per a esdeveniments de diferents col·lectius.
• L’empresa GSL Sejour realitzà una activitat de vacances per a infants subvencionada per l’Estat italià.
• La Confederació Femeval va realitzar dos cursos de prevenció de riscos
laborals en altura al rocòdrom de la UPV.
• L’associació de slot Cartagobarna celebrà el 3r Campionat d’Espanya de
Slot digital al pavelló de la UPV.
• La Federació d’Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana va fer la lliga
de Boccia 2011-2012 al pavelló poliesportiu.
• L’empresa MSCB Arquitectos ve enregistrar un reportatge de futbol sala a
les nostres instal·lacions.
• El Club de Bàdminton San Fernando de València realitzà els desempats de
la lliga nacional de bàdminton.
• El Centre d’Inserció Psicosocial ACOVA realitza pràctiques de la modalitat
d’escala i corda al trinquet UPV.
• El Club Esportiu Santa Ana va realitzar un torneig d’handbol per a diferents col·legis de la Comunitat Valenciana.
• La Federació de Judo va fer el Campionat Provincial de Judo en categories benjamí i aleví.
I quant a docència, destaquen les col·laboracions següents.
• El Servei d’Esports ha acollit alumnes en pràctiques de diferents entitats
com ara FCAFD i l’IES Districte Marítim, l’IES Manuel Sanchis Guarner.
Els alumnes en pràctiques han elaborat treballs relacionats amb les diferents àrees esportives de la Universitat Politècnica.
• Els alumnes del Màster de Gestió i Organització d’Entitats Esportives realitzaren pràctiques al Servei d’Esports de la UPV.
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La Universitat Politècnica de València ha signat convenis de col·laboració amb
diferents entitats.
• Amb la Societat Esportiva Correcaminos per a intercanviar 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 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.
• Amb l’Ajuntament de Gandia per a promoció i descomptes del programa
de formació esportiva als usuaris del carnet de la Fundació Esportiva Municipal de Gandia.
• Amb el Col·legi de Llicenciats de l’Educació Física i Ciències de l’Activitat
Física i Esportiva per a la promoció i descomptes del programa de formació esportiva per als seus col·legiats.
• Amb l’Associació de Gestors Esportius Professionals per a la promoció i
descomptes del programa de formació esportiva per als seus associats.
• Amb l’empresa de consultoria Everis per a la promoció de la carrera Sant
Silvestre.
• Amb el Club de Tennis de Gandia per a la promoció i descomptes del programa de formació esportiva per als seus associats i disponibilitat de pistes de tennis i pàdel al Club per a la comunitat universitària.
• Amb la Federació d’Hípica de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament d’activitats de formació, perfeccionament i actualització sobre la
generació de coneixement en el món de l’esport hípic.
• Amb la Fundació Esportiva Municipal de València per a la col·laboració de
congressos dins del marc d’actuacions per València Capital Europea de
l’Esport 2011.
Al si de la mateixa universitat,
• La secció sindical de CCOO va celebrar l’assemblea informativa al pavelló poliesportiu.
• L’Àrea d’Informació de la UPV realitzà visites guiades a les instal·lacions
esportives en les jornades d’acollida d’estudiants.
• L’Àrea de Normalització i Promoció Lingüística va realitzar els assaigs de
la Muixeranga al pavelló poliesportiu.
• L’Institut d’Investigació per a la Gestió Integrada de les Zones Costaneres utilitzà els vehicles del Servei d’Esports per a desplaçament del seu material.
• Les animadores de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny van
realitzar-ne els assaigs a la Sala Blava de l’edifici 5R.
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• El Departament d’Enginyeria Elèctrica realitzà assaigs de luminotècnia a
les instal·lacions esportives.
• Les delegacions d’alumnes de les diferents escoles realitzaren les proves
de selecció per a la formació dels equips representants en esdeveniments
esportius.
• Els alumnes del Col·legi Major Galileo Galilei utilitzen les nostres instal·lacions esportives durant les estades a València.

7.2.9. Impacte en els mitjans de comunicació
El tractament de la informació en el Servei d’Esports ha tingut un doble vessant
durant el curs 2011-2012. D’una banda, s’informa a la comunitat universitària,
com a potencials usuaris, sobre tota l’oferta que, des del Servei d’Esports es
programa, i, de l’altra, es fa conèixer a la societat tots els esdeveniments i fites
aconseguides pels esportistes i els equips de la Universitat. Ambdues facetes de
la informació es porten a cap en col·laboració amb altres serveis de la Universitat Politècnica de València, com són el Gabinet de Premsa, la Ràdio del Poli,
UPV Televisió i l’Àrea d’Informació de la Universitat Politècnica.

7.2.9.1. Recursos informatius
Per a informar a la comunitat universitària sobre els diferents programes esportius es fa especial incidència als aspectes següents.
1. Anualment es publica un llibre general del Servei d’Esports amb tota la informació esportiva més rellevant amb 10.000 exemplars difosos en tres idiomes, valencià, castellà i anglès. 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, de més a més,
uns altres tríptics per a esdeveniments concrets com és el Trofeu Universitat.
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2. La pàgina web del Servei d’Esports en l’adreça <www.upv.es/adep> és el
principal canal de comunicació del Servei 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.
S’hi troba la carta de serveis, els diagrames dels processos bàsics i l’accés a
la bústia de queixes, suggeriments i reclamacions com a mecanisme de col·laboració de la comunitat universitària amb el Servei d’Esports.
A més, s’hi poden trobar enllaços a les pàgines oficials en matèria esportiva,
com ara federacions de les diferents modalitats o el Consell Superior d’Esports
o unes altres pàgines d’interès esportiu.
3. L’agenda electrònica UPV a què s’accedeix des de la pàgina principal de la
Universitat. Aquesta pàgina és de consulta pública en general.
4. 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
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 Servei d’Esports i les escoles i la col·laboració en l’organització d’esdeveniments
esportius, com ara el Trofeu Universitat Politècnica.
5. També es canalitza la informació directament des de l’Oficina d’Informació
del Servei 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.
6. S’ha introduït a més la utilització del correu massiu per a la comunitat universitària a través del programa TIBI2.
7. Finalment, enguany s’ha consolidat la utilització de blogs temàtics per a esdeveniments especials com són les carreres populars i el Trofeu UPV.

7.2.9.2. Campanyes especials
Com a projectes informatius hem tingut durant el curs 2010-2011 un seguit de
campanyes com són:
• La campanya matrícula: Adreçada principalment als alumnes de nou ingrés a la universitat per a aconseguir, d’una banda, informar-los de les
possibilitats en matèria esportiva i, de l’altra, captar els possibles espor-
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tistes d’elit interessats a acollir-se al programa EsportEstudi. Amb aquesta
finalitat es portaren a cap dues accions clarament diferenciades. D’un costat, una labor informativa als alumnes-tutors del programa AMA i, de l’altre, una participació directa en les Jornades d’Acollida per a alumnes de
nou ingrés mitjançant xarrades en totes les escoles de la UPV.
Per a les jornades d’acollida s’han enregistrat polimèdia de difusió dels diferents serveis que s’ofereixen.
• Les Jornades d’Orientació: Organitzades per l’Àrea d’Informació de la
UPV. El Servei d’Esports va atendre el públic en la seua visita a la Universitat per a fer-los conèixer totes les instal·lacions esportives i una aproximació a l’oferta esportiva de la UPV.
• I les 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 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.

7.2.9.3. Mitjans de comunicació
Pel que fa als mitjans de comunicació i premsa, s’ha fet conèixer les activitats,
esdeveniments i resultats obtinguts pels nostres esportistes.
Les seccions que més han destacat enguany, quant a notícies, són l’equip de futbol sala UPV Maristes València FS que ha jugat en la Divisió de Plata, a més de
la informació corresponent als Campionats d’Espanya Universitaris i la Festa de
Benvinguda de la UPV, que tenir la presència de Victor Claver, jugador de bàsquet de la selecció espanyola.
A més de la premsa escrita, cal destacar l’emissió del programa “En un minuto”
de realització diària, a la TV de la universitat, i la presència en la televisió, amb
nombroses entrevistes i programes especials, com ara el Trofeu UPV.
A la Universitat Politècnica Televisión un total de 50 intervencions han fet conèixer el món esportiu de la universitat, el Servei d’Esports elabora una biblioteca audiovisual de totes les intervencions aparegudes en televisió.
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7.2.10. Resum de la memòria del Vicerectorat d’Esports 2010-2011
A la manera de resum, podem dir que ens sentim orgullosos que el 41,4% de la
nostra comunitat universitària fa esport amb nosaltres:

· 18.748 esportistes practica alguna de les nostres especialitats esportives.
· 7.366 esportistes participen en la lliga interna.
· Oferim fins a 63 especialitats esportives diferents, que abraça tot l’espectre esportiu, oci, salut, diversió, formació, competició, etc.

·

Des del punt de vista competitiu, ens situem per damunt de la resta de
clubs de la Comunitat Valenciana amb 28 seccions esportives diferents.

· Destaquem Sugoi Uriarte pel seu diploma olímpic de Londres.
· Laura Gómez es troba entre les cinc millors judokes del rànquing mundial.
· La gimnasta Estela Barberá Martínez participà a la Universíada de la Xina
en la modalitat de gimnàstica aeròbica.

· El judoka Gar Uriarte participa a la Universíada de judo de Shenzhen.
· En els Campionats d’Espanya Universitaris s’aconseguiren 3 medalles de
plata i 5 de bronze.
L’impacte social en els diferents mitjans de comunicació amb 30 entrevistes en
la ràdio i unes 90 eixides en televisió, i la notícia més seguida enguany va ser
l’equip de futbol sala en Divisió de Plata i el nomenament de Victor Claver Esportista d’Honor de la UPV
I, sobretot, la consolidació del nostre objectiu de promoció esportiva, junt amb
la pràctica dels nostres esportistes, és el nostre reconeixement més important.

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

· L’Escola d’Estiu a l’estiu
· L’Escola d’Estiu a la neu
· L’Escola d’Estiu en Pasqua
· El Campus Multiesportiu
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· L’Escola d’Estiu a Cuba
· La Formació Sociocultural
7.3.1. 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 d’animació.
Enguany s’han superat les 1.575 sol·licituds als tres campus en què estem presents.
En la present edició, hem mantingut la previsió de participants, i hem realitzat les
activitats al campus de Vera, al campus d’Alcoi i al de Gandia. Per a atendre
tots els infants i joves, s’ha comptat amb 275 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 en els membres de la Universitat com per a la resta de les famílies valencianes, que participen en un 81,5% des de la mateixa universitat (familiars directes d’alumnes,
PAS o PDI). També hi ha hagut un 10% de participants de membres de l’Associació Alumni i un altre 8,5% d’infants aliens a la Universitat Politècnica de València.

7.3.1.1. L’Escola del Còmic
En aquesta edició, l’ambientació comuna de l’Escola ha sigut sobre els còmics
i tots els personatges que ens han fet viure d’una manera més divertida les activitats programades.
Junt amb això, ‘Les sorpreses de natalicis’; ‘La festa final d’Escola’, ‘La gravació del twin-cam i del bottle-tap’ amb tots els participants de l’Escola i unes altres accions en col·laboració amb altres entitats; completen les activitats i
l’ambientació comuna al llarg de l’Escola d’Estiu.

7.3.1.2. L’Escola d’Estiu a Alcoi
En aquesta edició s’han superat les 100 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 instal·lacions esportives ens donen suport
atesa la necessitat de les dites instal·lacions.
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7.3.1.3. L’Escola d’Estiu a Gandia
Enguany, mantenint l’oferta al campus de Gandia, l’Escola d’Estiu ha rebut quasi
100 sol·licituds per a participar d’aquesta edició, d’edats compreses entre els 4
i els 14 anys, que mostra l’acceptació d’aquesta oferta a Gandia. Aquesta Escola d’Estiu es realitza a les instal·lacions del campus de l’EPSG.

7.3.1.3. L’Escola d’Estiu a Gandia
Amb l’oferta plantejada per als més majors (15 a 17 anys), que es basa en activitats que permetien confeccionar la pròpia Escola a la carta, i les sol·licituds
rebudes confirmen l’acceptació. L’oferta inicial era de 85 places en dues activitats i ja en la inscripció ens superava el nombre de sol·licituds a les places.
Al final, l’oferta es va acostar prou a la demanda final, tal com mostra el quadre
següent de participació d’aquestes activitats.
ACTIVITAT
Camí de Santiago
Campament Multiaventura

·

OFERIT
25
60

SOL·LICITAT
39
58

Camí de Santiago: amb dos grups, que eixia des de Neda a Santiago de
Compostel·la, i seguint la Ruta del Camí Anglès, per a descobrir els paratges que aquesta senda del peregrí obri fins a les portes de Santiago de
Compostel·la. Continuaren fins a Finisterre, des de l’1 fins al 12 de juliol.

· Campament Multiaventura: a Colombres (Astúries), múltiples activitats que
fan gaudir de l’entorn d’una manera diferent i atractiva. No hi ha temps per
a avorrir-se. Es va realitzar del 17 al 27 de juliol.

7.3.2. L’Escola d’Estiu a la neu
En les vacances de Nadal hem oferit l’Escola a la Neu, com a activitat per a
iniciar-se i millorar en el nivell d’esquí a 95, dels 127 sol·licitants, infants i
joves entre 9 i 17 anys. Enguany, hem canviat les instal·lacions de l’alberg
gaudit de les pistes d’esquí d’Astun i dormint a l’alberg juvenil Santa María del
Pilar de Villanúa, més prop de les pistes que en ocasions anteriors. La preinscripció s’ha realitzat per Internet, i s’ha mantingut l’estructura de les sol·licituds en línia.
Una vegada acomodats a l’alberg, de matí s’anava a les pistes d’esquí i es rebien les classes d’esquí amb els monitors de la federació. La resta del temps que
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s’estava 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.

7.3.3. L’Escola d’Estiu a Pasqua (PasquAcampada)
Durant els dies de les vacances de Pasqua, continuem realitzant l’activitat a l’alberg La Marina a Moraira, en què participaren quasi 90 infants de 9 a 14 anys.
Aquesta activitat complementa l’acció de l’Escola d’Estiu com a servei a la comunitat universitària que té infants durant els períodes de vacances d’aquests infants.
Es va realitzar aquesta acampada durant cinc dies (del 9 al 13 d’abril) i es denominà PasquAcampada 2012, i hi participaren 7 monitors i un coordinador del
campament.
Campus Multiesportiu
Donant resposta a la situació que es genera en els últims dies del mes de juny,
des que finalitza el calendari escolar fins a l’inici de l’Escola, es va tornar a oferir el campus multiesportiu des de l’Escola d’Estiu; en què es cobria l’horari de
matí amb infants des dels 5 fins als 14 anys. Es realitzen jocs preesportius des
de diverses disciplines esportives, incloent-hi una hora d’activitat a la piscina i
l’àpat dels participants.
Es va constatar la bona acceptació de l’activitat, en què participaren més de 90
infants dels 110 sol·licitants, dividits en quatre grups dirigits per monitors des de
les 9 del matí fins a les 3 de la vesprada.

7.3.4. L’Escola d’Estiu a Cuba
Gràcies a la col·laboració de la Universitat Politècnica de València i la Universitat Hermanos Saíz Montes de Oca de Pinar del Río a Cuba, l’Escola d’Estiu, després de diverses accions de formació a Pinar del Río, va tornar a organitzar una
activitat d’animació a l’estil de l’Escola d’Estiu, que va disposar d’un equip humà
d’aquella universitat i el suport i assessorament de membres de l’Escola d’Estiu.
Durant els 6 dies que durà l’activitat, hi participaren 130 infants de 7 a 13 anys
de Pinar del Río i voltants. Des de l’Escola d’Estiu s’hi va donar suport amb el
material de les activitats i l’alimentació durant l’activitat de tots els participants.

7.3.5. Formació Sociocultural
Atès el nombre de monitors que es necessita per al desenvolupament de les diverses 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.
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En aquest curs s’ha realitzat el període formatiu de la titulació bàsica per al treball amb infants i joves dins de l’animació: el títol oficial de l’IVAJ-Generalitat
Jove 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 de novembre fins a maig a 80 alumnes (a València, en modalitat de dissabtes i entre setmana), que tenen l’opció de obtenir
el títol oficial en superar la fase pràctica.
A més, s’han realitzat 8 cursos sobre diferents aspectes en temes de l’animació,
amb una durada de 20 hores cadascun. En tots s’ha vist 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 270 alumnes, amb la qual
aconseguim formar en diversos temes els monitors, actualitzar-ne els coneixements i dotar-los de recursos més complets per al seu treball en l’animació sociocultural.

7.3.6. Organització. Estructura de l’Escola d’Estiu
Com mostra l’organigrama adjunt, l’Escola d’Estiu depèn del Vicerectorat d’Esports i té com a responsable del servei un director. L’estructura amb què treballem permet i facilita l’atenció dels participants i l’organització dels monitors.

Darrere del director, l’Escola d’Estiu disposa d’un gran equip humà de més de
275 persones encarregades de fer possible aquest esdeveniment cada any.
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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 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 d’Edificació, l’Escola d’Informàtica, l’ETS d’Enginyeria del Disseny, l’ETS d’Arquitectura, l’ETS d’Agrònoms, EPSA i EPSG, sense la col·laboració de les quals
seria impossible portar a cap aquest servei. De tota manera, com ja hem indicat, són moltes les persones i centres que col·laboren i seria impossible anomenar tothom.

7.3.7. 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 78, 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 en l’Escola d’Estiu han sigut contractats per
a desenvolupar aquesta labor durant el mes de juliol, i el nombre ha sigut quasi
de 200 als tres campus, que diferencia 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.

7.3.7.1. Inscripció d’infants
L’Escola d’Estiu continua tenint una gran acceptació en la seua oferta any rere
any i això es palesa en la quantitat d’inscripcions que es mantenen constantment, i aquesta és la tònica general durant els més de 25 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:

1.345
145
90
97
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7.3.7.2. Etapes i grups
Els infants es divideixen en etapes, cadascuna, 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

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

Alcoi

Gandia

GRUPS
16
12
11
7
7
2
1
2
1
1
1
1
1
1

7.3.8. Dinàmica de l’Escola d’Estiu
La dinàmica de cada dia de l’Escola pren dues formes ben diferents; d’una
banda, la dinàmica reglada; és a dir, el funcionament normal de l’Escola d’Estiu, dia a dia; de l’altra, la dinàmica no reglada, que consisteix en activitats i esdeveniments especials limitats en el temps i introduïts com a punts de
l’ambientació.

7.3.8.1. Dinàmica general de les activitats
Un dia normal de l’Escola té l’horari que podem veure tot seguit:
08.30 – 09,00

Recollida dels participants als campus

09.00 – 10.30

Primera activitat del matí

10.30 – 11.00

Esmorzar

11.00 – 12.30

Segona activitat del matí

12.30 – 14.00

Tercera activitat del matí

14.00 – 14.30

Retorn dels participants a casa
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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 que canvia cada 2 anys per a aconseguir generar expectatives d’edició
en edició.
Dinàmica no reglada
Dins de la dinàmica no reglada es troben unes activitats no reflectides en els horaris, de manera que causen un efecte de sorpresa superior entre els infants.
Entre aquestes es troben els Dies D, activitats sorpresa, i els concursos generals de l’Escola.
En aquesta edició s’han incorporat unes activitats de forma especial, de què
enumerem diverses:

·

Disposem d’elements de tecnologia com són els robots programats pels
mateixos alumnes basats en el popular joguet de Lego en què resolen els
diferents reptes proposats en un espai delimitat, que eludeixen els obstacles introduïts. Aquesta activitat s’aferma com a dinàmica adequada per a
pròximes edicions.

· Amb el Babalà-Club: durant tres dies al llarg del desenvolupament de l’Escola d’Estiu, les mascotes d’aquest club visitaren els infants dels grups de
preescolar, primer i segon. Les cançons, endevinalles i contes animaren
els infants participants.
A més, l’Escola d’Estiu col·labora amb diferents departaments i unitats d’investigació per al desenvolupament de projectes adreçats a les edats que ens ocupa,
i aquesta és la relació dels projectes:

· Projecte EXERLAP:
L’objectiu era estudiar l’activitat física usant diverses plataformes d’oci que
requereixen de l’usuari la realització d’activitat física. Es col·labora amb
l’I3BH (Institut Interuniversitari d’Investigació en Biotecnologia i Tecnologia
Orientada a l’Ésser Humà), l’Hospital General Universitari i el grup de psicologia LABPSITEC de l’UJI. Aquest projecte estava adreçat a participants
de 10 a 14 anys.

· Projeecte APRENDRA:
En col·laboració amb l’AI2 (Institut d’Automàtica i Informàtica Industrial) i
la col·laboració de l’AIJU (Institut Tecnològic del Joguet), s’empra un dispositiu personal (mòbil d’última generació, pda..) per a la captació i gene-
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ració d’una realitat virtual ampliada, que permet realitzar els jocs basats en
les distintes èpoques de la història. Aquest projecte estava adreçat a participants de 7 a 9 anys.

· Projecte PUNT DE SABOR.COM:
Junt amb la iniciativa puntdesabor.com, els més majors de l’Escola col·laboraren i experimentaren amb els gustos d’un producte típic com és la tomaca en moltes de les varietats autòctones.

· Projecte GAMETEEN:
Es col·labora amb l’I3BH (Institut Interuniversitari d’Investigació en Biotecnologia i Tecnologia Orientada a l’Ésser Humà), en què, mitjançant un joc
dissenyat per a la inducció d’emocions es valoren les tècniques de regulació emocional. Aquest projecte estava adreçat a participants de 10 a 14 anys.
Informació als pares i difusió en general
Enguany hem incidit en el treball amb la difusió de la informació de l’Escola d’Estiu, i usat el reforç del nou web amb documents, fotos, audiovisuals i notícies del
dia. D’aquesta manera, els pares accedeixen a la informació de manera immediata i sense necessitat d’emprar el telèfon; la pàgina web <www.escoladestiu.upv.es>.
En aquesta edició hem dedicat un esforç important per a desenvolupar l’aspecte
audiovisual de l’Escola d’Estiu, i generar fotografies i vídeos que reflecteixen les
activitats del dia a dia i que, en col·laboració amb la UPV-RTV, s’han editat i
difós. A més, s’han realitzat dues grans gravacions de tota l’Escola en el TwinCam i el Bottle-TAP, que junt amb les cròniques setmanals denominades ‘Escola
News’ realitzada pels mateixos participants i l’stop-motion dels participants al
campament. Tots ells es poden veure des del web de l’Escola d’Estiu.
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 àmplia oferta en eixides
de més d’un dia fora del campus.
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Mas del Capellà (1r i 2n).(Campus de Vera)

·

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 (Camp de
Túria). En aquesta granja, de prestigi reconegut, pogueren participar en les
activitats típiques d’aquests llocs: tallers de granja, horta, herboristeria,
cistelleria, compostatge, a més de les vetlades, jocs i gaudiren de la piscina i de la cura dels animals.

Mas del Batlle (1r i 2n).(Campus d’Alcoi i de Gandia)

·

Entre els 6 i 8 anys, els infants van conviure durant tres dies a la Granja
Escola Mas del Batlle, situada al terme municipal d’Agres (Comtat). En
aquesta instal·lació van poder participar en les activitats típiques de granja,
a més de les vetlades, jocs i de la cura dels animals.

Campament Alta-Lai (Talayuelas-Conca-)(3r a 8è)

· Els infants amb edats entre 8 i 12 anys participaren al campament d’AltaLai, en les proximitats de Sinarques.

·

En el cas de 7è i 8è (13 i 14 anys), la durada va ser de cinc dies, de dilluns a divendres, al campament. Els de 3r passaren una sola nit al campament, perquè s’habituaren a dormir en campaments. L’allotjament es
realitzà en cabanes de fusta, majoritàriament, situades a la zona de campament i els majors dormiren en tendes al llarg del campament volant programat durant els cinc dies de campament.

Excursions
En aquesta edició es visitaren les instal·lacions:

· CEMACAM a Ventamina: Centre d’Educació Ambiental, per mitjà de jocs didàctics adaptats a les edats (de 3 a 12 anys) es treballaren els aspectes
ambientals de l’entorn. En aquesta activitat participaren més de 850 infants.

· Centre Històric de València: amb els majors es visitaren alguns dels edificis més emblemàtics, i s’usaren diverses dinàmiques i jocs per a interessar-los en la visita.

· Parc de Bombers: després d’una visita a les instal·lacions, els infants han
gaudit de la visió d’aquest servei d’urgència d’una manera més lúdica.

· Segóbriga-Park: visita i gaudi dels més menuts al parc aquàtic a Sogorb.
· Xestalgar: visita al riu i bany, amb els xavals de 10 a 12 anys.
· Visita al Museu de l’Arròs de la Ciutat de València (hi participaren més de
800 infants).

· Visita a l’Observatori del Canvi Climàtic (participació de més de 600 infants)
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7.4. UNIVERSITAT SÈNIOR
La Universitat Sènior de la Universitat Politècnica de València està integrada en
el Vicerectorat d’Ocupació i Acció Social dins del conveni subscrit amb la Generalitat Valenciana en el projecte Aules Universitàries de l’Experiència, de la
Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació.
Aquest curs 2011-12 compleix tretze anys d’existència al campus de València
i onze al campus d’Alcoi i és un programa per a majors de 55 anys que pretén
acostar la Universitat a les persones que mantenen l’entusiasme per continuar
aprenent. El seu caràcter és divulgatiu i cultural, de manera que es procura
presentar un ampli mostrari de la cultura universitària en totes les facetes,
sense oblidar els aspectes socials.
La Universitat Sènior de la UPV té l’estructura següent:
1. Cursos reglats
2. Cursos monogràfics
1. En el primer d’aquests s’ofereix un curs a València i dos cursos a Alcoi durant
tot l’any acadèmic i té un nombre d’assignatures que abracen diferents àrees de
coneixement, des d’humanitats, música i cine, ciències de la comunicació, literatura fins a ciències de la salut o ciències aplicades.
Cadascun dels cursos té una durada aproximada de 120 hores lectives l’any
que es complementen amb activitats culturals de tot tipus: conferències, concerts, lectures dramatitzades, exposicions, taules redones...
2. Els cursos monogràfics permeten la posada en marxa de molt variades temàtiques, i introdueix noves matèries, busca una estructura més dinàmica i intenta que els canvis redunden en una millora de la Universitat Sènior i una major
satisfacció del nostre alumnat. Amb això s’aconsegueix una continuïtat indefinida
en la Universitat Sènior i mantenir la vinculació amb la nostra Universitat.
Els cursos tenen un nombre d’hores lectives molt variable, amb un mínim de 10
hores i un màxim de 150.
Si tenim en compte les dues seus on s’imparteix docència (València i Alcoi) i els
diferents programes impartits, veiem que en el curs 2011-12 a més d’incremen-
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tar el nombre d’alumnes s’ha incrementat tant l’oferta formativa de cursos monogràfics (32 cursos monogràfics diferents, que ascendeix a 36 si sumem les diferents edicions que s’han oferit) com el nombre de matrícules, que arriba a les
3.082 matrícules realitzades.

7.4.1. Alumnes matriculats
CAMPUS DE VALÈNCIA

· Curs reglat
Alumnes matriculats .....................................................................................180

· Cursos monogràfics
Alumnes matriculats ...................................................................................1.673
Matrícules realitzades.................................................................................2.675
CAMPUS D’ALCOI

· Cursos reglats
Primer curs:

100

Segon curs:

101

· Curs monogràfic:...........................................................................................26
7.4.2. Programes acadèmics
CAMPUS DE VALÈNCIA
Curs reglat

· La contaminació i el medi ambient: Problemes i, solucions? .............24 hores
· Iniciació a la jardineria .......................................................................24 hores
· Arquitectura de la ciutat de València ..................................................24 hores
· Química i energia .................................................................................6 hores
· La creativitat musical : Cronologia artística dels gèneres i estils.....19,5 hores
· L’art prehistòric de la península Ibèrica i
l’art antic de la conca del Mediterrani .................................................21 hores

· Grans directors de cine....................................................................19,5 hores
· Alimentació, nutrició i salut ...................................................................6 hores
· Coneixement del vi .............................................................................10 hores
· Concerts de piano……………………………………………………….3,5 hores
· Conferències………………………………………………………................7 hores
Hores lectives curs ..........................................................................164,5 hores
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Cursos monogràfics
Un total de 32 cursos monogràfics diferents, que ascendeixen a 35 si sumem les
diferents edicions que s’han oferit.

· Internet útil (nivell iniciació)
· 2 cursos amb una durada de 20h .........................................................40h
· Internet útil (nivell avançat)
· 2 cursos amb una durada de 20h .................................................40 hores
· Cinefòrum ...........................................................................................58 hores
· L’herència i el testament .....................................................................10 hores
· Nutrició i dietètica................................................................................15 hores
· Història de la Comunitat Valenciana ...................................................15 hores
· Cant Coral .........................................................................................110 hores
· Els instruments musicals ....................................................................20 hores
· Introducció a l’òpera............................................................................24 hores
· Aproximació a la conservació i restauració
del patrimoni artístic ............................................................................28 hores

· Els joguets i la memòria històrica .......................................................15 hores
· Coneix la teua veu ...............................................................................20hores
· L’Impressionisme ................................................................................18 hores
· El Neoimpressionisme, Postimpressionisme i Modernisme
· 2 edicions amb una durada de18h .................................................36 hores
· Les avantguardes artístiques..............................................................17 hores
· Els vincles afectius: formació i pèrdua................................................20 hores
· La bellesa i el bon gust en les societats humanes 10 hores
· Història de l’arquitectura occidental ....................................................12 hores
· Mecenatge artístic europeu ................................................................12 hores
· Naturalesa, història i personatges als paisatges valencians ..............20 hores
· Iniciació al maneig d’un ordinador i ofimàtica .....................................20 hores
· Tast de vins i enologia.........................................................................30 hores
· Història d’Europa documental III.........................................................30 hores
· Educació visual I: com mirem una obra d’art,
elements bàsics d’expressió artística .................................................18 hores

· Educació visual II: com mirem una obra d’art,
la composició i la imatge ....................................................................15 hores

· Claus per a entendre el món actual ....................................................16 hores
· Tertúlies literàries ................................................................................16 hores
· Arts plàstiques I (Nivell Iniciació) ......................................................100 hores
· Dibuix .............................................................................................50 hores
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· Pintura ............................................................................................50 hores
· Arts plàstiques II (Nivell Aprofundiment) ...........................................150 hores
· Pintura-I I......................................................................................100 hores
· Dibuix-I I ........................................................................................50 hores
· Anglès bàsic A.1 ...............................................................................100 hores
· Anglès PreIntermedi A.2 ...................................................................100 hores
· Anglès Mitjà B.1 ................................................................................100 hores
Hores lectives impartides................................................................ 1.235 hores
CAMPUS D’ALCOI
Curs reglat
Primer curs:

· Bloc 1: DRET I ECONOMIA
Una visió sobre l’economia mundial ..................................................8 hores

· Bloc 2: CIÈNCIES APLICADES
Voleu que vos enganyen?, pregunteu-me com ................................10 hores
Causes i conseqüències del deteriorament mediambiental del planeta ....6 hores
El vi .....................................................................................................8 hores

· Bloc 3: HISTÒRIA
Història de l’educació........................................................................10 hores
Com es mira un quadre ......................................................................8 hores
La invasió napoleònica .......................................................................8 hores
Història de les religions tradicionals................................................. 10 hores
Història de l’oli d’oliva ........................................................................ 8 hores

· Bloc 4: DESENVOLUPAMENT PERSONAL
La Memòria, què és i com conservar-la............................................10 hores
Principis de la medicina tradicional xinesa .........................................6 hores
Envelliment actiu, saludable i productiu............................................10 hores

· Bloc 5: MÚSICA I ART
100 composicions per a una història de música
occidental part II..................................................................................8 hores
Total hores lectives de primer curs: ...........................................................110 h.
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Segon curs

· Bloc 1: DRET I ECONOMIA
Defèn els teus drets ...........................................................................8 hores
El funcionament de l’economia i les crisis econòmiques ..................10 hores
La Constitució de 1812 .......................................................................8 hores

· Bloc 2: CIÈNCIES APLICADES
Flora i vegetació d’Alcoi ......................................................................6 hores
El que creus que saps però no saps.................................................12 hores

· Bloc 3: GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Conflictes territorials actuals. Problemes del passat ........................10 hores
La repoblació al nostre entorn després de l’expulsió dels moriscos.10 hores
Història de les religions. Orient Llunyà .............................................10 hores

· Bloc 4: CIÈNCIES DE LA SALUT
Intel·ligència emocional.......................................................................8 hores
Adaptació 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
Els gèneres cinematogràfics...............................................................6 hores
Total hores lectives de segon curs:............................................................110 h.
Curs monogràfic
Taller musical aplicat ...........................................................……………50 hores

7.4.3. Activitats
CAMPUS DE VALÈNCIA
Activitats acadèmiques:
Obertura del curs 2011-2012 .............................................................19/10/2011
Conferències
9/2/2012

· “LOS HONGOS, INICIACIÓN A LA MICOLOGÍA”
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Ponent: Francisca Sempere Ferrer

· “LA PLURISCIPLINARIDAD EN UN CENTRO DE RESTAURACIÓN”
Ponent: Sra. Carmen Pérez García. Directora gerent de l’Institut Valencià de
Conservació i Restauració de Béns Culturals
24/04/2012

·

“LA ALIMENTACIÓN A PARTIR DE LOS 60. ALGUNAS CURIOSIDADES

SOBRE LOS ALIMENTOS”
Ponent: Francisca Sempere Ferrer

· “POMPEYA CIUDAD A RESCATAR”
Ponent: Sra. Carmen Pérez García. Directora gerent de l’Institut Valencià de
Conservació i Restauració de Béns Culturals
Activitats culturals:

· CONCERTS DE PIANO DE MARISA BLANES A LA UPV
17/04/2012: “El Romanticisme alemany”.
8/05/2012: “Compositors espanyols de la generació de la II República”.

· PALAU DE LA MÚSICA DE VALÈNCIA. V FESTIVAL DEL MEDITERRANI
Cicle dimecres amb Debussy: del 6/6/2012 al 27/6/2012
Concerts de piano
“Suite Bergamasque” .................................................................. 6 de juny 2012
“Le petit Negre” “Chiden’s Corner ..............................................13 de juny 2012
“Petite suite” (Quatre mans).......................................................20 de juny 2012
“Nocturne” (Lent)........................................................................27 de juny 2012

· GRUP CORAL POLIFÒNICA SÈNIOR
Obertura del curs 2011-2012 .............................................................19/10/2011
VIII Trobada de Corals de Persones Majors
de l’Ajuntament de València...............................................................16/11/2011
Concert de Nadal al Mercat de Colom...............................................17/12/2011
Concert de Nadal a la UPV................................................................20/12/2011

· GRUP DE TEATRE SÈNIOR “IMAGINARIUM” Obres representades:
Obertura del curs 2011-2012: “Luto en familia” .................................19/10/2011
Eloísa está debajo de un almendro ...................................................23/05/2012
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CAMPUS D’ALCOI

· Obertura del curs 2011-2012.
· Conferència a càrrec d’Enrique Masiá ............................................29/09/2011
· Presència activa en la SETMANA de la CIÈNCIA celebrada entre 14 i el 27 de
novembre de 2011

· Concert de nadales Cor de la Univ. Sènior Alcoi.............................21/12/2011
· Participació del Cor a València en un certamen a tres bandes junt amb els cors
sènior de la Universitat de les Illes Balears i de la UPV

·

Col·laboració de l’Associació Sènior d’Alcoi amb altres associacions, per a la

federació de les associacions sènior.

· Clausura del curs 2011-2012. Actuació del Cor del la U. Sènior d’Alcoi junt
amb l’agrupació musical EPSA .........................................................31/05/2012

7.5. FONS D’ART

Des de la seua creació, l’Àrea de Fons d’Art i Patrimoni de la Universitat Politècnica de València s’ha traçat com a objectiu prioritari la consolidació i el desenvolupament d’una col·lecció d’art contemporani que, gràcies a l’increment
permanent, puga quedar situada entre les més representatives de les existents
en l’àmbit universitari espanyol. Aquest objectiu desitja complir-se no solament
quantitativament (recordem que el nostre patrimoni artístic el formen més de
dos milers d’obres) sinó també qualitativament. Per això, el Fons de Patrimoni
Artístic dedica els seus esforços a tres àrees bàsiques. Aquestes comprenen:

· Catalogació, conservació i increment patrimonial.
· Difusió i divulgació del Fons d’Art.
· Realització d’activitats paral·leles.
El treball desenvolupat en aquests àmbits respon a la consecució d’un seguit
d’objectius. Entre aquests destaquen els següents:
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A) Catalogació, conservació i itinerari patrimonial:
1. Inventariar detalladament els fons existents.
2. Augmentar el dipòsit d’obres ja siga mitjançant adquisicions o donacions.
3. Vetlar per l’emmagatzematge correcte del patrimoni disponible (mesures de
seguretat, protecció i emmarcat…)
4. Mantenir, conservar i restaurar adequadament les peces que integren el
Campus Escultòric.
B) Difusió i divulgació:
1. Mostrar i fer conèixer el patrimoni disponible a través del moviment intern de
les obres (noves ubicacions, trasllats…)
2. Participar en la difusió del Fons per mitjà de préstecs i cessions per a exposicions temporals en institucions i/o espais museístics diversos.
3. Fer conèixer el valor patrimonial de les obres integrades al Campus Escultòric mitjançant visites guiades, que donen prioritat a les adreçades a l’alumnat d’ensenyament secundari i batxillerat.
C) Realització d’activitats paral·leles:
1. Fomentar l’interès artístic tant en l’àmbit universitari com a extrauniversitari.
2. Fer partícips els nostres estudiants del valor cultural emanat de l’art.

7.5.1. Adquisicions
La Universitat Politècnica de València, com a centre de cultura, té la pretensió
d’augmentar-ne cada any el patrimoni artístic, per a arribar a tenir una col·lecció d’art contemporani majoritàriament de les més importants entre les universitats espanyoles. Diversos són els organismes que adquireixen obres, però és
el Fons de Patrimoni Artístic l’encarregat de coordinar-les totes. Enguany, el
Fons de Patrimoni Artístic ha adquirit:

7.5.1.1. Compres
SETEMBRE DE 2011
Autor: Jean-Guy Lattraye
Títol de l’obra: Bossa de fem
Tècnica: Talla de marbre
Mides: 60 x 40 x 32 cm
Autor: Sylvie Fournier
Títol de l’obra: Tas de fringues
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Tècnica: Oli sobre llenç
Mides: 130 x 90 cm
OCTUBRE DE 2011
Autor: Samuel Ortí i Nelo Vinuesa
Títol de l’obra: Voyager
Tècnica: Ferro, alumini, fusta, PVC, esmalt, acrílic i motors
Mides: 99 x 266 x 26 cm
NOVEMBRE DE 2011
Autor: Manuel Gil Pérez (Anvers)/ Jacinta Gil Roncalés (Revers)
Títol de l’obra: Anvers S/T; i Revers S/T
Tècnica: Anvers: Oli o encàustica sobre contraxapat

Revers: Mixta

Mides: 74 x 52,5 cm
Autor: Vanessa Colareta Champin
Títol de l’obra: Sèrie Migrant: Natura Morta #3
Tècnica: Impressió Inkjet: 1 de 5 fotografies i 2 P.A. Muntatge transmetacrilat
sobre fòrex
Mides: 47,8 x 31,87 cm
Autor: Vanessa Colareta Champin
Títol de l’obra: Sèrie Migrant: Natura Morta #5
Tècnica: Impressió Inkjet: 1 de 5 fotografies i 2 P.A. Muntatge transmetacrilat
sobre fòrex
Mides: 36,24 x 52 cm
Autor: Vanessa Colareta Champin
Títol de l’obra: Sèrie Migrant: Natura Morta #6
Tècnica: Impressió Inkjet: 1 de 5 fotografies i 2 P.A. Muntatge transmetacrilat
sobre fòrex
Mides: 48,2 x 32,13 cm
Autor: Vanessa Colareta Champin
Títol de l’obra: Sèrie Migrant: Natura Morta #10
Tècnica: Impressió Inkjet: 1 de 5 fotografies i 2 P.A. Muntatge transmetacrilat
sobre fòrex
Mides: 41,33 x 62 cm
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DESEMBRE de 2011
Autor: Manuel Blázquez
Títol de l’obra: Mil·límetre 01
Tècnica: Paper 80 g tallat a mà
Mides: 29,7 x 21 x 6 cm
FEBRER DE 2012
Autor: Mavi Escamilla
Títol de l’obra: Ruleta (Original múltiple tiratge de 25 exemplars)
Tècnica: Acrílic i tinta serigràfica sobre paper Velin Arches Blanc 240 g
Mides: 112 x 76 cm
Autor: Mavi Escamilla
Títol de l’obra: Vanitas (Original múltiple tiratge de 25 exemplars)
Tècnica: Acrílic i tinta serigràfica sobre paper Velin Arches Blanc 240 g
Mides: 112 x 76 cm
Autor: Mavi Escamilla
Títol de l’obra: Still Life (Original múltiple tiratge de 25 exemplars)
Tècnica: Acrílic i tinta serigràfica sobre paper Velin Arches Blanc 240 g
Mides: 112 x 76 cm
MARÇ DE 2012
Autor: Javier Gayet Valls
Títol de l’obra: 2009 Alumnes (50 exemplars)
Tècnica: Còpia Ultra Chrome sobre paper Ilford
Mides: 39 x 39 cm/ amb marc: 41,5 x 41,5 cm
MAIG DE 2012
Autor: Cere & Lolo
Títol de l’obra: Sèrie: De tripas corazón 1/5
Tècnica: Tècnica Mixta
Mides: 150 x 100 cm
Autor: Cere & Lolo
Títol de l’obra: Sèrie: De tripas corazón 2/5
Tècnica: Tècnica Mixta
Mides: 150 x 100 cm
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JUNY DE 2012
Autor: José Morea Margos
Títol de l’obra: Bodegó tipus Eckhout-big
Tècnica: Tècnica Mixta sobre tela
Mides: 212 x 178 cm
Autor: Cuellimangui
Títol de l’obra: Re-tratadas 23
Tècnica: Acrílic sobre fotografia
Mides: 100 x 70 cm
Autor: Cuellimangui
Títol de l’obra: Re-tratadas 24
Tècnica: Acrílic sobre fotografia
Mides: 101 x 70 cm
Autor: Cuellimangui
Títol de l’obra: Re-tratadas 25
Tècnica: Acrílic sobre fotografia
Mides: 102 x 70 cm
SETEMBRE DE 2012
Autor: Robert Ferrer i Martorell
Títol de l’obra: Sèrie Cicles (Díptic)
Tècnica: Paper, tela i metacrilat
Mides: 100 x 100 x 15,5 cm

7.5.2. Donacions
A més de les compres, i concursos, la Universitat Politècnica de València augmenta el seu patrimoni artístic gràcies a les donacions realitzades. Obres adquirides per donació directa de l’autor.
SETEMBRE DE 2011
Autor: Guillem Juan Sancho
Títol de l’obra: Sèrie cartografies de l’abandó núm. 3
Tècnica: Gravat calcogràfic; aiguatinta, aiguafort, matitta grassa, estampats
sobre Velin Arches de 240 g
Mides: 7 estampes (cada capsa)100 x 35 cm

286 CULTURA I ESPORT

Autor: Guillem Juan Sancho
Títol de l’obra: Sèrie cartografies de l’abandó núm. 4
Tècnica: Mixta sobre paper litogràfic 270 g
Mides: 150 x 100 cm
Autor: José de Santiago
Títol de l’obra: Acercamiento Fractal
Tècnica: Impressió en piezografia, en blanc i negre, amb tints de 100% de pigment, a base de carbó sobre paper de cotó
Mides: 53 x 73 cm
Autor: José de Santiago
Títol de l’obra: Aparició
Tècnica: Impressió en piezografia, en blanc i negre, amb tints de 100% de pigment, a base de carbó sobre paper de cotó
Mides: 53 x 94 cm
Autor: José de Santiago
Títol de l’obra: Cendres
Tècnica: Impressió en piezografia, en blanc i negre, amb tints de 100% de pigment, a base de carbó sobre paper de cotó
Mides: 53 x 94 cm
Autor: José de Santiago
Títol de l’obra: Cosmogonia
Tècnica: Impressió en piezografia, en blanc i negre, amb tints de 100% de pigment, a base de carbó sobre paper de cotó
Mides: 53 x 94 cm
Autor: José de Santiago
Títol de l’obra: Descesus Averno
Tècnica: Impressió en piezografia, en blanc i negre, amb tints de 100% de pigment, a base de carbó sobre paper de cotó
Mides: 53 x 73 cm
Autor: José de Santiago
Títol de l’obra: Distinta albada
Tècnica: Impressió en piezografia, en blanc i negre, amb tints de 100% de pigment, a base de carbó sobre paper de cotó
Mides: 63’5 x 114 cm
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Autor: José de Santiago
Títol de l’obra: L’assetjament de les diagonals
Tècnica: Impressió en piezografia, en blanc i negre, amb tints de 100% de pigment, a base de carbó sobre paper de cotó
Mides: 53 x 94 cm
Autor: José de Santiago
Títol de l’obra: L’àlef
Tècnica: Impressió en piezografia, en blanc i negre, amb tints de 100% de pigment, a base de carbó sobre paper de cotó
Mides: 53 x 94 cm
Autor: José de Santiago
Títol de l’obra: L’art de l’estampació
Tècnica: Impressió en piezografia, en blanc i negre, amb tints de 100% de pigment, a base de carbó sobre paper de cotó
Mides: 53 x 94 cm
Autor: José de Santiago
Títol de l’obra: El Llampec Roent, 2011
Tècnica: Impressió en piezografia, en blanc i negre, amb tints de 100% de pigment, a base de carbó sobre paper de cotó
Mides: 53 x 73 cm
Autor: José de Santiago
Títol de l’obra: El Llampec Roent, 2009
Tècnica: Impressió en piezografia, en blanc i negre, amb tints de 100% de pigment, a base de carbó sobre paper de cotó
Mides: 53 x 73 cm
Autor: José de Santiago
Títol de l’obra: El plec
Tècnica: Impressió en piezografia, en blanc i negre, amb tints de 100% de pigment, a base de carbó sobre paper de cotó
Mides: 53 x 94 cm
Autor: José de Santiago
Títol de l’obra: Equilibri Inestable
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Tècnica: Impressió en piezografia, en blanc i negre, amb tints de 100% de pigment, a base de carbó sobre paper de cotó
Mides: 53 x 73 cm
Autor: José de Santiago
Títol de l’obra: Escala òptica
Tècnica: Impressió en piezografia, en blanc i negre, amb tints de 100% de pigment, a base de carbó sobre paper de cotó
Mides: 53 x 94 cm
Autor: José de Santiago
Títol de l’obra: In Memoriam
Tècnica: Impressió en piezografia, en blanc i negre, amb tints de 100% de pigment, a base de carbó sobre paper de cotó
Mides: 53 x 73 cm
Autor: José de Santiago
Títol de l’obra: Infortunis de la virtut
Tècnica: Impressió en piezografia, en blanc i negre, amb tints de 100% de pigment, a base de carbó sobre paper de cotó
Mides: 53 x 73 cm
Autor: José de Santiago
Títol de l’obra: Itinerari Visual
Tècnica: Impressió en piezografia, en blanc i negre, amb tints de 100% de pigment, a base de carbó sobre paper de cotó
Mides: 63’5 x 114 cm
Autor: José de Santiago
Títol de l’obra: Jeroglífic Nocturn
Tècnica: Impressió en piezografia, en blanc i negre, amb tints de 100% de pigment, a base de carbó sobre paper de cotó
Mides: 53 x 73 cm
Autor: José de Santiago
Títol de l’obra: La residència en el temps
Tècnica: Impressió en piezografia, en blanc i negre, amb tints de 100% de pigment, a base de carbó sobre paper de cotó
Mides: 63’5 x 114 cm
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Autor: José de Santiago
Títol de l’obra: Els lligams del record
Tècnica: Impressió en piezografia, en blanc i negre, amb tints de 100% de pigment, a base de carbó sobre paper de cotó
Mides: 53 x 73 cm
Autor: José de Santiago
Títol de l’obra: La neu del Kilimanjaro 2
Tècnica: Impressió en piezografia, en blanc i negre, amb tints de 100% de pigment, a base de carbó sobre paper de cotó
Mides: 53 x 73 cm
Autor: José de Santiago
Títol de l’obra: Litúrgia Triangular
Tècnica: Impressió en piezografia, en blanc i negre, amb tints de 100% de pigment, a base de carbó sobre paper de cotó
Mides: 53 x 94 cm
Autor: José de Santiago
Títol de l’obra: Lloa al cavallet
Tècnica: Impressió en piezografia, en blanc i negre, amb tints de 100% de pigment, a base de carbó sobre paper de cotó
Mides: 53 x 94 cm
Autor: José de Santiago
Títol de l’obra: Els elements
Tècnica: Impressió en piezografia, en blanc i negre, amb tints de 100% de pigment, a base de carbó sobre paper de cotó
Mides: 53 x 94 cm
Autor: José de Santiago
Títol de l’obra: Llum i tenebres
Tècnica: Impressió en piezografia, en blanc i negre, amb tints de 100% de pigment, a base de carbó sobre paper de cotó
Mides: 53 x 94 cm
Autor: José de Santiago
Títol de l’obra: Magnetisme
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Tècnica: Impressió en piezografia, en blanc i negre, amb tints de 100% de pigment, a base de carbó sobre paper de cotó
Mides: 53 x 73 cm
Autor: José de Santiago
Títol de l’obra: Metamorfosi
Tècnica: Impressió en piezografia, en blanc i negre, amb tints de 100% de pigment, a base de carbó sobre paper de cotó
Mides: 63’5 x 114 cm
Autor: José de Santiago
Títol de l’obra: Residència Intemporal
Tècnica: Impressió en piezografia, en blanc i negre, amb tints de 100% de pigment, a base de carbó sobre paper de cotó
Mides: 53 x 94 cm
Autor: José de Santiago
Títol de l’obra: Nahui Sutja
Tècnica: Impressió en piezografia, en blanc i negre, amb tints de 100% de pigment, a base de carbó sobre paper de cotó
Mides: 53 x 94 cm
Autor: José de Santiago
Títol de l’obra: Nut a la Vall de les Reines
Tècnica: Impressió en piezografia, en blanc i negre, amb tints de 100% de pigment, a base de carbó sobre paper de cotó
Mides: 53 x 94 cm
Autor: José de Santiago
Títol de l’obra: Paisatge Pitagòric
Tècnica: Impressió en piezografia, en blanc i negre, amb tints de 100% de pigment, a base de carbó sobre paper de cotó
Mides: 53 x 73 cm
Autor: José de Santiago
Títol de l’obra: Penetracions
Tècnica: Impressió en piezografia, en blanc i negre, amb tints de 100% de pigment, a base de carbó sobre paper de cotó
Mides: 63’5 x 114 cm
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Autor: José de Santiago
Títol de l’obra: Plans Irrealitat
Tècnica: Impressió en piezografia, en blanc i negre, amb tints de 100% de pigment, a base de carbó sobre paper de cotó
Mides: 53 x 73 cm
Autor: José de Santiago
Títol de l’obra: Somni Cinematogràfic
Tècnica: Impressió en piezografia, en blanc i negre, amb tints de 100% de pigment, a base de carbó sobre paper de cotó
Mides: 53 x 73 cm
Autor: José de Santiago
Títol de l’obra: Temple Major
Tècnica: Impressió en piezografia, en blanc i negre, amb tints de 100% de pigment, a base de carbó sobre paper de cotó
Mides: 63’5 x 114 cm
Autor: José de Santiago
Títol de l’obra: Vasos comunicants
Tècnica: Impressió en piezografia, en blanc i negre, amb tints de 100% de pigment, a base de carbó sobre paper de cotó
Mides: 53x 73 cm
MARÇ de 2012
Autor: Luis Bou
Títol de l’obra: Papà, papà…! (interior de l’imperi anterior) II/X
Tècnica: Dibuix sobre radex
Mides: 109 x 60,7 cm (120 x 72 amb marc)
Autor: Pablo Estévez Kubli
Títol de l’obra: Finestra Gestual
Tècnica: Litografia en sec
Mides: 45 x 60 cm
JULIOL de 2012
Autor: Jaime Martínez Gómez
Títol de l’obra: México Mágico, welcome to zetas. (Tríptic)
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Tècnica: Xilografia i clixé
Mides: Dues peces de 55 x 65 cm de taca i una de 40 x 50 cm de taca
Autor: Jaime Martínez Gómez
Títol de l’obra: Imatge de culte (Crist)
Tècnica: Xilografia
Mides: 55 x 65 cm (de taca)
Autor: Jaime Martínez Gómez
Títol de l’obra: Imatge de culte (Bisbe)
Tècnica: Xilografia
Mides: 55 x 65 cm (de taca)
Autor: Jaime Martínez Gómez
Títol de l’obra: México (Grabarato Monster)
Tècnica: Xilografia
Mides: 122 x 1220 cm
Autor: Aurea María Eugenia Quintanilla Silva
Títol de l’obra: Milacres I
Tècnica: Gravat al buit en zinc / impressió per viscositat de les tintes
Mides: placa 25 x 25 cm Paper Biblos de Guarro: 37,5 x 37,8 cm
Autor: Aurea María Eugenia Quintanilla Silva
Títol de l’obra: Milacres II
Tècnica: Gravat al buit en zinc / impressió per viscositat de les tintes
Mides: placa 25 x 25cm Paper Biblos de Guarro: 37,5 x 37,8 cm
Autor: Aurea María Eugenia Quintanilla Silva
Títol de l’obra: Milacres III
Tècnica: Gravat al buit en zinc / impressió per viscositat de les tintes
Mides: placa 25 x 25 cm Paper Biblos de Guarro: 37,5 x 37,8 cm
Autor: Aurea María Eugenia Quintanilla Silva
Títol de l’obra: Milacres IV
Tècnica: Gravat al buit en zinc / impressió per viscositat de les tintes
Mides: placa 25 x 25 cm Paper Biblos de Guarro: 37,5 x 37,8 cm
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Autor: Aurea María Eugenia Quintanilla Silva
Títol de l’obra: Milacres V
Tècnica: Gravat al buit en zinc / impressió per viscositat de les tintes
Mides: placa 25 x 25 cm Paper Biblos de Guarro: 37,5 x 37,8 cm
Autor: Aurea María Eugenia Quintanilla Silva
Títol de l’obra: Milacres VI
Tècnica: Gravat al buit en zinc / impressió per viscositat de les tintes
Mides: placa 25 x 25 cm Paper Biblos de Guarro: 37,5 x 37,8 cm
Autor: Aurea María Eugenia Quintanilla Silva
Títol de l’obra: Milacres VII
Tècnica: Gravat al buit en zinc / impressió per viscositat de les tintes
Mides: placa 25 x 25 cm Paper Biblos de Guarro: 37,5 x 37,8 cm
Autor: Aurea María Eugenia Quintanilla Silva
Títol de l’obra: Milacres VIII
Tècnica: Gravat al buit en zinc / impressió per viscositat de les tintes
Mides: placa 25 x 25 cm Paper Biblos de Guarro: 37,5 x 37,8 cm
Autor: Aurea María Eugenia Quintanilla Silva
Títol de l’obra: Milacres IX
Tècnica: Gravat al buit en zinc / impressió per viscositat de les tintes
Mides: placa 25 x 25 cm Paper Biblos de Guarro: 37,5 x 37,8 cm
Autor: Aurea María Eugenia Quintanilla Silva
Títol de l’obra: Done gràcies I
Tècnica: Impressió digital en plòter per a rígids amb tintes ecosolvents en sobre
dibond Butlerfinish de 3 mm
Mides: 100 x 100 cm
Autor: Aurea María Eugenia Quintanilla Silva
Títol de l’obra: Done gràcies II
Tècnica: Impressió digital en plòter per a rígids amb tintes ecosolvents en sobre
dibond Butlerfinish de 3 mm
Mides: 100 x 100 cm
Autor: Aurea María Eugenia Quintanilla Silva
Títol de l’obra: Done gràcies III
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Tècnica: Impressió digital en plòter per a rígids amb tintes ecosolvents en sobre
dibond Butlerfinish de 3 mm
Mides: 100 x 100 cm
Autor: Aurea María Eugenia Quintanilla Silva
Títol de l’obra: Done gràcies IV
Tècnica: Impressió digital en plòter per a rígids amb tintes ecosolvents en sobre
dibond Butlerfinish de 3 mm
Mides: 100 x 100 cm
Autor: Aurea María Eugenia Quintanilla Silva
Títol de l’obra: Done gràcies V
Tècnica: Impressió digital en plòter per a rígids amb tintes ecosolvents en sobre
dibond Butlerfinish de 3 mm
Mides: 100 x 100 cm
Autor: Aurea María Eugenia Quintanilla Silva
Títol de l’obra: Done gràcies VI
Tècnica: Impressió digital en plòter per a rígids amb tintes ecosolvents en sobre
dibond Butlerfinish de 3 mm
Mides: 100 x 100 cm
Autor: Aurea María Eugenia Quintanilla Silva
Títol de l’obra: Done gràcies VII
Tècnica: Impressió digital en plòter per a rígids amb tintes ecosolvents en sobre
dibond Butlerfinish de 3 mm
Mides: 100 x 100 cm
Autor: Aurea María Eugenia Quintanilla Silva
Títol de l’obra: Done gràcies VIII
Tècnica: Impressió digital en plòter per a rígids amb tintes ecosolvents en sobre
dibond Butlerfinish de 3 mm
Mides: 100 x 100 cm
Autor: Aurea María Eugenia Quintanilla Silva
Títol de l’obra: Done gràcies IX
Tècnica: Impressió digital en plòter per a rígids amb tintes ecosolvents en sobre
dibond Butlerfinish de 3 mm
Mides: 100 x 100 cm
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7.5.3. Enmarcat d’obres
Per a la conservació i exposició correcta de les peces artístiques, de l’Àrea de
Fons d’Art i Patrimoni de la UPV s’han emmarcat 23 obres que comprenen el període de setembre de 2011 a setembre de 2012.
SETEMBRE DE 2011
Autor: Iván Elías Miranda Mondaca
Títol: Bien & Mal
Autor: Inti Castro
Títol: No
Autor: Inti Castro
Títol: Sudaka
Autor: Sebastián Andrés Navarro (Charkypunk)
Títol: Picaflor Andino 1

Autor: Sebastián Andrés Navarro (Charkypunk)
Títol: Picaflor Andino 2
Autor: Simón Paulo (La Robot de Fusta)
Títol: Dones; Màscares i cor
Autor: Simón Pãulo (La Robot de Fusta)
Títol: Gat, Fustes i Xiqueta
NOVEMBRE DE 2011:
Autor: 12 serigrafies: Lalo Kubala, Darío Adanti, Guillermo, Miguel Brieva, Bernardo Vergara, Pablo Velarde, Mauro Entrialgo, Manel Fontdevilla, Pallarés,
Monteys, Pedro Vera, Agreda
Títol: Serigrafies d’”El Jueves”, 12 exemplars
FEBRER DE 2012:
Autor: Pilar de Insausti
Títol: Sòlids Volants
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Autor: Javier Chapa
Títol: S/T
Autor: Eduardo Ortiz Vera
Títol: Laberint - València, Sèrie V
Autor: Eduardo Ortiz Vera
Títol: Laberint - València, Sèrie VII
Autor: Eduardo Ortiz Vera
Títol: Laberint - València, Sèrie XIII
Autor: Eduardo Ortiz Vera
Títol: Laberint - València, Sèrie XVIII
JUNY de 2012
Autor: Mavi Escamilla
Títol: Ruleta (Original múltiple, tiratge de 25 exemplars)
Autor: Mavi Escamilla
Títol: Vanitas (Original múltiple, tiratge de 25 exemplars)
Autor: Mavi Escamilla
Títol: Still Life (Original múltiple, tiratge de 25 exemplars)
TOTAL D’OBRES EMMARCADES: 23 (Període setembre 2011 a novembre
2012)

7.5.4. Moviment d’obra
Préstec d’obra dins de la Universitat Politècnica de València
Altre de les comeses que té el Fons és portar el control de la ubicació de cada obra,
tant si es presta per a alguna exposició, com si canvia de departament o escola, dins
de la mateixa Universitat Politècnica de València. A continuació es recullen els moviments realitzats durant el període setembre de 2011 a setembre de 2012.
SETEMBRE DE 2011
1-Autor: Iván Elías Miranda Mondaca Obra: Bien & Mal Moviment Ubicació:
Rectorat.
Vicerectorat per al Desenvolupament de les Tecnologies de la Informació
i les Comunicacions/ 2a Planta/ Despatx vicerector
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2-Autor: Enric Alfons Garcia Obra: Tablillas Mauritania 91 Moviment Ubicació:
ETSE Camins, Canals i Ports. Departament d’Enginyeria i Infraestructura dels
Transports. (Edifici I)/ Corredor Central/ 2a Planta
3-Autor: Enric Alfons Garcia Obra: Tablillas Mauritania 92 Moviment Ubicació:
ETSE Camins, Canals i Ports. Departament d’Enginyeria i Infraestructura dels
Transports. (Edifici I)/ Corredor Central/ 2a Planta
4-Autor: Carlos García Peláez Obra: Cordillera y vez Moviment Ubicació:
ETSE Camins, Canals i Ports. Departament d’Enginyeria i Infraestructura dels
Transports. (Edifici I)/ Corredor Central/ 2a Planta
5-Autor: Carlos García Peláez Obra: Temporada Alta Moviment Ubicació: ETSI
Camins, Canals i Ports. Departament d’Enginyeria i Infraestructura dels Transports. (Edifici I)/ Corredor Central/ 2a Planta
6-Autor: Manuel Silvestre Visa Obra: Compositions 74 Moviment Ubicació: Facultat de Belles Arts: Dep. Dibuix. Col·lecció Llibres d’Artista
7-Autor: Manuel Silvestre Visa Obra: Simetrías Moviment Ubicació: Facultat
de Belles Arts: Dep. Dibuix. Col·lecció Llibres d’Artista
8-Autor: Miguel Ángel Ríos Obra: Territori – Instant Varat Ubicació: Facultat
de Belles Arts: Dep. Dibuix. Col·lecció Llibres d’Artista
OCTUBRE DE 2011
9-Autor: Yolanda Martínez Soriano Obra: “Torso-Pensamientos III” Moviment
Ubicació: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica: Departament
de Sistemes Agroforestals
NOVIEMBRE DE 2011
9-Autor: Fernando Ramírez Espinosa Obra: La Mujer Mestiza Ubicació: Fons
d’Art. Despatx
10-Autor: José Mª Yturralde López Obra: “Figura Impossible” Moviment Ubicació: Vicerectorat d’Ocupació i Acció Social. 2a Planta. Secretaria
11-Autor: Ferran Gisbert Carbonell Obra: “Temple 1” Moviment Ubicació: Vicerectorat d’Ocupació i Acció Social, Rectorat/ Despatx del vicerector/ 2a Planta
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12-Autor: Ferran Gisbert Carbonell Obra: “Temple 2” Moviment Ubicació: Vicerectorat d’Ocupació i Acció Social, Rectorat/ Despatx del vicerector/ 2a Planta
13-Autor: José Mª Yturralde López Obra: “Figura Impossible 7” Moviment Ubicació: Facultat de Belles Arts, Dep. de Conservació i Restauració de Béns Culturals/ Despatxos: B-4-11/ B-4-12/ B-4-13
14-Autor: José Mª Yturralde López Obra: “Figura Impossible 8” Moviment Ubicació: Facultat de Belles Arts, Dep. de Conservació i Restauració de Béns Culturals/ Despatxos: B-4-11/ B-4-12/ B-4-13
15-Autor: José Mª Yturralde López Obra: “Postludi” Moviment Ubicació: Facultat de Belles Arts, Dep. de Conservació i Restauració de Béns Culturals/ Despatxos: B-4-11/ B-4-12/ B-4-13
16-Autor: José Mª Yturralde López Obra: “Figura Impossible 10” Moviment
Ubicació: Facultat de Belles Arts, Dep. de Conservació i Restauració de Béns
Culturals/ Despatxos: B-4-11/ B-4-12/ B-4-13
17-Autor: José Mª Yturralde López Obra: Límit 41 Moviment Ubicació: Dep.
de Conservació i Restauració de Béns Culturals/ Despatxos: B-4-11/ B-4-12/ B4-13
18-Autor: José Mª Yturralde López Obra: Límit 42 Moviment Ubicació: Dep.
de Conservació i Restauració de Béns Culturals/ Despatxos: B-4-11/ B-4-12/ B4-13
19-Autor: José Mª Yturralde López Obra: Límit 43 Moviment Ubicació: Dep. de
Conservació i Restauració de Béns Culturals/ Despatxos: B-4-11/ B-4-12/ B4-13
20-Autor: Samuel Ortí i Nelo Vinuesa Obra: Voyager Moviment Ubicació: ETSE
Camins, Canals i Ports. Despatx de Direcció
21-Autor: Francisco de Santiago Obra: Rayo Nocturno Moviment Ubicació:
Àrea de Comunicació-Edifici Nexus (6G) (Ràdio Televisió UPV). Despatx/
Edifici Nexus 6G/ 5a Planta

MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2011-2012 299

22-Autor: Francisco de Santiago Obra: S/T (1) Moviment Ubicació: Àrea de
Comunicació- Edifici Nexus (6G) (Ràdio Televisió UPV). Despatx/ Edifici
Nexus 6G/ 5a Planta
23-Autor: Francisco de Santiago Obra: S/T (2) Moviment Ubicació: Àrea de
Comunicació- Edifici Nexus (6G) (Ràdio Televisió UPV). Despatx/ Edifici
Nexus 6G/ 5a Planta
24-Autor: Francisco de Santiago Obra: S/T (3) Moviment Ubicació: Àrea de
Comunicació- Edifici Nexus (6G) (Ràdio Televisió UPV). Despatx/ Edifici
Nexus 6G/ 5a Planta
25-Autor: Francisco de Santiago Obra: S/T (4) Moviment Ubicació: Àrea de
Comunicació- Edifici Nexus (6G) (Ràdio Televisió UPV). Despatx/ Edifici
Nexus 6G/ 5a Planta
26-Autor: Francisco de Santiago Obra: S/T (5) Moviment Ubicació: Àrea de
Comunicació- Edifici Nexus (6G) (Ràdio Televisió UPV). Despatx/ Edifici
Nexus 6G/ 5a Planta
27-Autor: Francisco de Santiago Obra: S/T (6) Moviment Ubicació: Àrea de
Comunicació- Edifici Nexus (6G) (Ràdio Televisió UPV). Despatx/ Edifici
Nexus 6G/ 5a Planta
28-Autor: Francisco de Santiago Obra: S/T (7) Moviment Ubicació: Àrea de
Comunicació- Edifici Nexus (6G) (Ràdio Televisió UPV). Despatx/ Edifici
Nexus 6G/ 5a Planta
29-Autor: Francisco de Santiago Obra: S/T (8) Moviment Ubicació: Àrea de
Comunicació- Edifici Nexus (6G) (Ràdio Televisió UPV). Despatx/ Edifici
Nexus 6G/ 5a Planta
30-Autor: Eduardo Camacho Cabrera Obra: Cançó dels Cossos Moviment
Ubicació: Àrea de Comunicació- Edifici Nexus (6G) (Ràdio Televisió UPV).
Despatx/ Edifici Nexus 6G/ 5a Planta
31-Autor: Marina Puche Obra: Introspection III Moviment Ubicació: Rectorat.
Vicerectorat per al Desenvolupament de les Tecnologies de la Informació
i les Comunicacions. 2a Planta. Despatx vicerector
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32-Autor: Nuria Rodríguez Calatayud Obra: Exploradores del abismo Moviment
Ubicació: Facultat de BA. Dep. de Conservació i Restauració de Béns Culturals/ Despatxos: B-4-11/ B-4-12/ B-4-13
33-Autor: Toshiaki Kimura Obra: Permanent frame of mind Moviment Ubicació:
Facultat de BA. Dep. de Conservació i Restauració de Béns Culturals/ Despatxos: B-4-11/ B-4-12/ B-4-13
34-Autor: Enric Alfons Garcia Obra: Màscara Moviment Ubicació: Facultat de
BA. Dep. de Conservació i Restauració de Béns Culturals/ Despatxos: B4-11/ B-4-12/ B-4-13. .

DESEMBRE DE 2011
35-Autor: Jorge Mercé Andreu Obra: “Pintura” Moviment Ubicació: Oficina de
la Secretaria General. Rectorat/ 2a Planta/ Despatx Oficina de la Secretaria
General
36-Autor: Felipe Ferrer Obra: “Hormiguero casas colgantes” Moviment Ubicació: Vicerectorat d’Ocupació i Acció Social. Rectorat/ 2a Planta
37-Autor: Irma Ortega Obra: “Metate” Moviment Ubicació: Vicerectorat d’Ocupació i Acció Social. Rectorat/ 2a Planta
GENER DE 2012
38-Autor: Simón Paulo Arancibia Gutiérrez Obra: “Gat, Fusta i Xiqueta” Moviment Ubicació: Àrea de Comunicació: (Informació) Televisió UPV. Edifici
Nexus (6G)/ Despatx Administració
39-Autor: José Ivars Villalonga Obra: “Futbolín” Moviment Ubicació: ETSE Informàtica. Edifici 1G P.B. Corredor Nord/ Despatx del Coordinador de Serveis
40-Autor: Li I-Cheng Obra: “S/T” (Serigrafia) Moviment Ubicació: ETSE Informàtica. Edifici 1G P.B. Corredor Nord/ Despatx del Coordinador de Serveis
41-Autor: José Saborit Viguer Obra: Caiguda de l’Albufera I Moviment Ubicació: Rectorat. Despatx del secretari general (Edifici 3A/ 2a Planta)
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42-Autor: José Saborit Viguer Obra: Caiguda de l’Albufera II Moviment Ubicació: Rectorat. Despatx del secretari general (Edifici 3A/ 2a Planta)
43-Autor: José Saborit Viguer Obra: Caiguda de l’Albufera II Moviment Ubicació: Rectorat. Despatx del secretari general (Edifici 3A/ 2a Planta)
44-Autor: José Saborit Viguer Obra: Caiguda de l’Albufera II Moviment Ubicació: Rectorat. Despatx del secretari general (Edifici 3A/ 2a Planta)
45-Autor: Javier Chapa Villalba Obra: S/T Moviment Ubicació: ETSE Informàtica. Dep. de Sistemes Informàtics i Computació (Edifici 1H) Despatx de
César Ferri Ramírez
46-Autor: Pilar de Insausti Machinandiarena Obra: Sòlids Volants Moviment
Ubicació: ETSE Informàtica. Dep. de Sistemes Informàtics i Computació
(Edifici 1H) Despatx de César Ferri Ramírez
47-Autor: Simón Paulo Arancibia Gutiérrez Obra: “Dones, Màscares i Cor” Moviment Ubicació: Àrea de Comunicació: (Informació) Televisió UPV. Edifici
Nexus (6G)/ Despatx Administració
FEBRER DE 2012
48-Autor: Sylvie Fournier Obra: Tas de Fringues Moviment Ubicació: (Escola
Tècnica Superior d’Arquitectura) Dep. de Construccions Arquitectòniques,
Edifici 2A, despatx 513
49-Autor: Arturo Rosales Obra: Taquilles 1A Moviment Ubicació: Facultat de
Belles Arts. Edifici 3N/ Corredor de la primera planta
50- Autor: Arturo Rosales Obra: Taquilles 2A Moviment Ubicació: Facultat de
Belles Arts. Edifici 3N/ Corredor de la primera planta
51- Autor: Arturo Rosales Obra: Arrel Moviment Ubicació: Vestíbul de l’entrada de l’Escola de Camins, Sala d’Exposicions
52- Autor: Arturo Rosales Obra: Via Gelada Moviment Ubicació: Vestíbul de
l’entrada de l’Escola de Camins, Sala d’Exposicions
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53- Autor: Arturo Rosales Obra: Puente Mezcala Moviment Ubicació: Vestíbul de l’entrada de l’Escola de Camins, Sala d’Exposicions
54- Autor: Arturo Rosales Obra: Esfera Moviment Ubicació: Vestíbul de l’entrada de l’Escola de Camins, Sala d’Exposicions
55- Autor: Arturo Rosales Obra: Matehuala Moviment Ubicació: Vestíbul de
l’entrada de l’Escola de Camins, Sala d’Exposicions
56- Autor: Arturo Rosales Obra: Tiznado Moviment Ubicació: Vestíbul de l’entrada de l’Escola de Camins, Sala d’Exposicions
57- Autor: Arturo Rosales Obra: Platja Diamant Moviment Ubicació: Vestíbul
de l’entrada de l’Escola de Camins, Sala d’Exposicions
58- Autor: Arturo Rosales Obra: Ombra a València Moviment Ubicació: Vestíbul de l’entrada de l’Escola de Camins, Sala d’Exposicions
59- Autor: Arturo Rosales Obra: Pont de les Gàrgoles Moviment Ubicació: Vestíbul de l’entrada de l’Escola de Camins, Sala d’Exposicions
60- Autor: Arturo Rosales Obra: Mercat Central Moviment Ubicació: Vestíbul
de l’entrada de l’Escola de Camins, Sala d’Exposicions
61- Autor: Arturo Rosales Obra: Bioteri Moviment Ubicació: Vestíbul de l’entrada de l’Escola de Camins, Sala d’Exposicions
62- Autor: Arturo Rosales Obra: Vela Moviment Ubicació: Vestíbul de l’entrada de l’Escola de Camins, Sala d’Exposicions
63- Autor: Arturo Rosales Obra: Llotja Moviment Ubicació: Vestíbul de l’entrada de l’Escola de Camins, Sala d’Exposicions
64- Autor: Arturo Rosales Obra: Tramvia Moviment Ubicació: Vestíbul de l’entrada de l’Escola de Camins, Sala d’Exposicions
65- Autor: Arturo Rosales Obra: Bicicletes Moviment Ubicació: Vestíbul de
l’entrada de l’Escola de Camins, Sala d’Exposicions
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66- Autor: Concepción de Soto Arándiga Obra: P/A Evocació Moviment Ubicació: Àrea de Comunicació/ Informació. Àrea de Comunicació/ Informació
67- Autor: Concepción de Soto Arándiga Obra: El Tot Terreny Moviment Ubicació: Àrea de Comunicació/ Informació. Àrea de Comunicació/ Informació
68- Autor: Shing-Sheng Guan Obra: Sport, Sunshine and Health Moviment
Ubicació: ETSE Industrials. Dep. de Projectes d’Enginyeria. Edifici 5J. Despatx 26. Planta Baixa
69- Autor: Eduardo Arroyo Obra: S/T Moviment Ubicació: ETSE Industrials.
Dep. de Projectes d’Enginyeria. Edifici 5J. Despatx 26. Planta Baixa
70- Autor: 12 Autors: Lalo Kubala, Darío Adanti, Guillermo, Miguel Brieva, Bernardo Vergara, Pablo Velarde, Mauro Entrialgo, Obra: El jueves Moviment Ubicació: Rectorat. Secretaria del Vicerectorat d’Alumnat i Cultura/ Edifici 3A/ 2a
planta
71- Autor: Horacio Silva Sebastián Obra: Tres Personatges Moviment Ubicació: Rectorat/ 2a Planta/ Edifici 3A/ Despatx del vicerector de Relacions Internacionals
72-Autor: José Morea Margos Obra: Rafa La Gallega preguntándose por su
novia Marbella Moviment Ubicació: (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura.
Dep. de Mecànica dels Medis Continus i Teoria d’Estructures, Edifici 2C
ABRIL DE 2012
73- Autor: Bleda i Rosa Obra: Sèrie: Camps de futbol; Grau de Castelló Moviment Ubicació: Àrea d’Esports. Vicerectorat d’Esports/ Edifici Principal

MAIG DE 2012
74- Autor: Eduardo Ortiz Vera Obra: Laberint - València Sèrie V Moviment Ubicació: Rectorat. Direcció de Comunicació Institucional/Despatx de Joan Peiró
75- Autor: Eduardo Ortiz Vera Obra: Laberint - València Sèrie XVIII Moviment
Ubicació: Rectorat. Direcció de Comunicació Institucional/ Despatx de Joan
Peiró
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76- Autor: Eduardo Ortiz Vera Obra: Laberint - València Sèrie VII Moviment Ubicació: Rectorat. Direcció de Comunicació Institucional/ Despatx de Joan Peiró
77- Autor: Eduardo Ortiz Vera Obra: Laberint - València Sèrie XIII Moviment
Ubicació: Rectorat. Direcció de Comunicació Institucional/ Despatx de Joan
Peiró
78- Autor: Jesús Rivera Quirante Obra: S/T. Sèrie There’s no place Moviment
Ubicació: Àrea Editorial UPV. Despatx de Direcció. Edifici 2F
79- Autor: Jaume de Scals Aracil Obra: Taula de canvis Moviment Ubicació:
Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses. Vestíbul 7J.
80- Autor: Bleda i Rosa Obra: Sèrie: Camps de batalla; Sagunt, primavera de
219 aC. Moviment Ubicació: Rectorat. Gestió Cultural
JUNY 2012
81- Autor: Guillem Juan Sancho Obra: Cartografies de l’abandó núm. 3 Moviment Ubicació: Dep. de Mecànica dels Medis Continus i Teoria d’Estructures.
2C
82- Autor: Guillem Juan Sancho Obra: Cartografies de l’abandó núm. 4 Moviment Ubicació: Dep. de Mecànica dels Medis Continus i Teoria d’Estructures.
2C
83- Autor: José de Santiago Obra: Equilibri inestable Moviment Ubicació: Departament d’Enginyeria Cartogràfica. ES Eng. Geodèsica
84- Autor: José de Santiago Obra: Las nieves del Kilimanjaro Moviment Ubicació: Departament d’Enginyeria Cartogràfica. ES Eng. Geodèsica
85- Autor: José de Santiago Obra: Els elements Moviment Ubicació: Departament d’Enginyeria Cartogràfica. ES Eng. Geodèsica
86- Autor: José de Santiago Obra: Assetjament a les diagonals Moviment Ubicació: Departament d’Enginyeria Cartogràfica. ES Eng. Geodèsica
87- Autor: José de Santiago Obra: Distinta albada Moviment Ubicació: Departament d’Enginyeria Cartogràfica. ES Eng. Geodèsica
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88- Autor: José de Santiago Obra: Temple major Moviment Ubicació: Departament d’Enginyeria Cartogràfica. ES Eng. Geodèsica
89- Autor: José de Santiago Obra: Nut a la vall de la Reina Moviment Ubicació: Departament d’Enginyeria Cartogràfica. ES Eng. Geodèsica
90- Autor: José de Santiago Obra: Lloa al cavallet Moviment Ubicació: Departament d’Enginyeria Cartogràfica. ES Eng. Geodèsica
91- Autor: José de Santiago Obra: El llampec roent Moviment Ubicació: Departament d’Enginyeria Cartogràfica. ES Eng. Geodèsica
92- Autor: Jesús Rivera Quirante Obra: S/T. Sèrie There’s no place Moviment
Ubicació: Departament d’Enginyeria Cartogràfica, Geodèsica i Fotogrametria.
Direcció
93- Autor: Guillem Juan Sancho Obra: Cartografies de l’abandó Núm. 3 Moviment Ubicació: ETSI Arquitectura. Dep. de Mecànica dels Medis Continus i
Teoria d’Estructures. 2C
SETEMBRE 2012
94- Autor: Margarita Torres Obra: S/T Moviment Ubicació: ETSE Informàtica.
Subdirecció d’Ordenació Acadèmica. Despatx 321
95- Autor: Isabel Oliver Cuevas Obra: Pinzell de llum Moviment Ubicació: Escola Tècnica Superior d’Arquitectura. Secretaria Despatx de Direcció

7.5.5. Préstec d’obres per a exposicions
Per tal de promocionar el patrimoni artístic de la Universitat Politècnica de València, es dóna a conèixer per mitjà d’exposicions itinerants o intercanvis temporals amb altres universitats o fundacions artístiques. S’han cedit temporalment
per a les exposicions següents:
1-Autor: Jorge Ballester Obra: Se cedeixen les obres de Bontempeli i Savino, Estudis de Figures. Títol de l’exposició: “Ucronies, Autòpsies i Vendette.”
Jordi Ballester, memòria i prospectiva. Lloc: Centre Cultural La Nau de la Universitat de València. Data: 20/09/2011 fins 04/12/2011.
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2-Autor: DKV Obra: Se cedeixen les obres de Sergio Barrera “Contrallum”,
María Cremades “S/T”, Javier Garcerá “S/T Sèrie: El rei de la casa”, Roberto
Mollá “Baby mezcla”, Pilar Beltrán “Un segundo de luz, La noche”, María Zárraga “Workshop: 12/13 i 21”. Títol de l’exposició: Art i Salut (Obra social Cam)
Lloc: Centre d’Art d’Alcoi (CADA). Data: 22/09/2011 fins 06/10/2011.
3-Autor: Bleda i Rosa/Eduardo Nave Obra: Se cedeixen les obres de Bleda i
Rosa: “Grau de Castelló”, de la sèrie: “Camps de futbol” i “Sagunt, primavera
de 219 aC”, de la sèrie: “Camps de batalla” i d’Eduardo Nave: “Terra callada”
Títol de l’exposició: “Urbscapes. Mostra Espanha”. Lloc: Sala Revólver de
Lisboa. Data: 01/11/2011 fins 31/01/2012.
4-Autor: Guillem Juan Sancho Obra: Sèrie Cartografies de l’Abandó núm. 3
Sèrie Cartografies de l’Abandó núm. 4 Títol de l’exposició: Ikas Art. 3ª Mostra
Internacional d’Art Universitari. Lloc: Bec! (Bilbao Exhibition Center). Data:
10/11/2011 fins 13/11/2011.
5-Autor: Artistes de la revista “El Jueves” Obra: Se cedeixen 12 serigrafies
de: Lalo Kubala, Darío Adanti, Guillermo, Miguel Brieva, Bernardo Vergara,
Pablo Velarde, Mauro Entrialgo, Manel Fontdevilla, Pallarés, Monteys,
Pedro Vera, Agreda. Títol de l’exposició: No més violència contra les dones.
Lloc: Vestíbul de Rectorat. Data: 22/11/11 fins 25/11/12
6-Autor: Bleda i Rosa/Eduardo Nave Obra: Se cedeixen les obres de Bleda i
Rosa: “Grau de Castelló”, sèrie: “Camps de futbol” “Sagunt, primavera de 219
aC” sèrie: “Camps de batalla” i d’Eduardo Nave: “Terra callada” Títol de l’exposició: “Urbscapes. Espais d’Hibridació”. Lloc: Vetrinjski dvor. Maribor. Eslovènia. Data: 01/02/2012 fins 30/04/2012
7-Autor: Rafael Raga Obra: Cartells Rafael Raga Montesinos, 18 obres (100
x 70 cm) i 29 obres (70 x 48 cm)/ Infografia. Títol de l’exposició: Exposició de
cartells Rafael Raga. Lloc: Ajuntament de Bunyol. Data: 18/02/2012 fins
04/03/2012
8-Autor: DKV Obra: María Cremades “S/T”, Roberto Mollá “Baby Mezcla”,
Pilar Beltrán Laoz “Un segon de llum. La nit.” Títol de l’exposició: “Art i Salut”
Artistes de la Col·lecció DKV. Lloc: Centre del Carme de València. Data:
13/03/2012 fins 13/05/2012.
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9-Autor: José María Yturralde Obra: José María Yturralde (12 serigrafies)
Figura Impossible/ Edició P.A. (1973)(1)//, Figura Impossible/Edició 109 de 126
(1972)(22)/, Figura Impossible/Edició 64 de 150 (1972)(25)//, Figura Impossible/Edició P.A. (1973)(26)//, Figura Impossible/Edició P.A. (1973)(30)//, Figura
Impossible/Edició P.A. (1973)(31)//, Figura Impossible/Edició P.A. (1973)(32)//,
Figura Impossible/Edició P.A. (1972)(33)//, Figura Impossible/Edició P.A.
(1972)(34)//, Figura Impossible/Edició 125 de 125 (1973)(36)//, Variacions sobre
una Figura Impossible/Edició 23 de 50 (1970)(38)//, Figura Impossible/Edició
P.A. (1974)(56) Títol de l’exposició: “Del càlcul numèric a la creativitat oberta”.
El Centre de Càlcul de la Universitat de Madrid (1968-1982). Lloc: Universitat
Complutense de Madrid/ Centre d’Art Complutense (c art c). Data: 31/05/2012
fins 18/07/2012.
10-Autor: VA Obra: El gran robo cabalga en un viejo león negro, Ascensio Mateos, Pedro// Los que sepultaron el espejo de humo- Ascensio Mateos, Pedro//
Teatro en la plaza-Evangelio Rodríguez, Fernando// Cuchillo de piedra-Ascensio Mateos, Pedro// Al sol vivo-Reinhold Chevez, Ingrid//América e IberoDíaz Cortés, Antonio//Atravieso con espinas de Maguey-De Jesús Martínez,
José// Como la verdadera fe.. el calvario-Pérez Cruz, Alejandro// En la mirada
están…-Bañuelos González, Eusebio// Ha llovido en Tenochtitlan-Ortega Hernández, Santiago// Nahual de Conquista-Soriano Troncoso, Patricia// Requiem para un mundo nuevo (díptico II)-Miranda Videgaray, Arturo// Va de
vuelta su barquito (díptico I)-Miranda Videgaray, Arturo// Violencia-Méndez
Cerqueda, Raúl// La espera-Pérez Cruz, Alejandro// Altar V-Torres, Margarita// Estandarte para el dorado-Contreras Osio, René// Artistas de la emotividad 14(95/160)-Polit Alabau, Ramón// En el puerto-García Rams, Susana//
Viaggio in Tosacana-Stefanucci, Sara//México Mágico,Welcome to Zetas (Tríptico) Martínez, Jaime// Imagen de culto (Obispo)-Martínez, Jaime// Imagen de
culto (Cristo)-Martínez, Jaime// México-Alumnos y profesores de la UNICACH// Títol de l’exposició: “Diàlegs en blanc i negre: Veus de la xilografia”.
Lloc: Sala Josep Renau. Facultat de Belles Arts Sant Carles. Data: 10/07/2012
fins 30/09/2012.

7.5.6. Conservació del Patrimoni Artístic de la UPV
S’han realitzat les tasques de supervisió bàsica de l’estat de conservació de les
obres del Fons Artístic. Això permet la identificació de danys o deterioraments
que posen en perill la salvaguarda de les col·leccions.
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Aquesta supervisió anual de les peces en permet la salvaguarda en el futur com
a llegat cultural de la Universitat, a més de suposar una eina tant docent com investigadora per al col·lectiu universitari.

7.5.7. Visites guiades
De nou un any més, s’ha desenvolupat la labor divulgativa del patrimoni artístic
de la Universitat, mitjançant l’atenció de grups escolars, sèniors…, per mitjà de
visites guiades del campus escultòric.
Aquesta activitat té una gran acceptació en l’àmbit docent, on els alumnes demostren el gran interès per assistir a les visites guiades i alhora que coneixen
el campus, aprendre del nostre patrimoni cultural.
És una activitat que cada vegada va en augment creixent, tal com reflecteix
anualment l’increment de sol·licituds i manifestacions per a accedir a les visites guiades pel campus. Solament aquest curs acadèmic 2011-12, des del període d’octubre a juny 2012, s’han realitzat 76 visites.

Imatges de la participació d’alumnes visitants al Campus Escultòric

7.5.8. Altres activitats: Dia Internacional dels Museus
Des de l’Àrea de Cultura, el Fons d’Art participà activament en el Dia Internacional dels Museus, i organitza una jornada de difusió de les col·leccions i realitza diferents accions, com ara taules redones-col·loqui, visita als murals del
campus ‘Poliniza’ i finalitza la jornada amb una visita guiada al Campus Escultòric de la UPV.
Aquest esdeveniment va tenir una gran acceptació en la comunitat universitària,
i se’n valora la continuïtat en el futur.
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7.6. VICERECTORAT D’ASSUMPTES SOCIALS I RESPONSABILITAT SOCIAL
CORPORATIVA

La Universitat Politècnica de València és una institució pública, dinàmica i innovadora, dedicada a la investigació i a la docència que alhora manté forts vincles
amb el seu entorn social.
Com a servei públic d’educació superior respon a un objectiu i compromís amb
la societat: proporcionar al seu alumnat els instruments necessaris per a una
millor inserció laboral i, per a això, ofereix un model d’educació integral que els
aporta coneixements tecnològics però també formació humanística i cultural.
Per a assolir aquests fins, quant a inserció laboral i acció social entesa com a
responsabilitat social universitària, disposa del Vicerectorat d’Ocupació i Acció
Social.
L’acció social de la Universitat és la resposta al seu compromís social no solament amb la mateixa comunitat universitària sinó també amb la resta de la societat en la mesura de les seues possibilitats.
Aquesta resposta s’emmarca en la Responsabilitat Social Universitària (RSU)
com a compromís ètic en l’exercici de les responsabilitats de la comunitat universitària a través de la gestió conscient dels impactes que la Universitat genera i que promou un diàleg participatiu amb la societat que porte al
desenvolupament social sostenible.

7.6.1. Ajudes d’Acció Social
7.6.1.1. Ajudes per a l’alumnat de la UPV
El pressupost per a les prestacions socials en el curs acadèmic 2011-2012 d’ajuda de matrícula a l’alumnat de primer i segon cicles i de les beques de menjador es realitzen conjuntament entre el Vicerectorat d’Ocupació i Acció Social i
el Vicerectorat d’Alumnat i Cultura.

7.6.1.2. Ajudes Acció Social Alumnes UPV
A) Ajuda matrícula alumnat de primer i segon cicles i màsters oficials.
Objectiu: Atendre mitjançant una convocatòria general les demandes dels
membres de l’alumnat de la Universitat Politècnica de València que acrediten
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una situació personal o familiar d’especial necessitat econòmica i no gaudisquen d’unes altres beques o ajudes a l’estudi.
S’ha resolt la convocatòria d’ajudes d’Acció Social Alumnes UPV 2011-2012
per un import total de 179.989´24 €, i s’ha aconseguit així concedir 263 ajudes de les 907 presentades.
B) Ajuda per causes sobrevingudes
Objectiu: Donar resposta a situacions sobrevingudes en la unitat familiar o en
la mateixa persona sol·licitant i que, a judici de la Subcomissió d’Acció Social,
és causant d’un perjudici econòmic greu que puga dificultar a la persona sol·licitant la continuació dels seus estudis. Es pot sol·licitar en qualsevol moment
del curs acadèmic.
Durant el curs 2011-2012 s’han presentat 28 sol·licituds i se n’han concedit
16.
Pressupost: 20.079´76€-.

7.6.1.3. Ajudes per al alumnat amb discapacitat
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€
En la convocatòria del curs 2011-2012 s’han presentat 3 sol·licituds i concedit 3.

7.6.1.4. 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 2011-2012 s’han presentat 3.404 sol·licituds i se
n’han concedit 667.
Pressupost: 151.247€.

7.6.2. Polítiques d’igualtat
El compromís social de la UPV és paral·lel a la seua evolució institucional i queda
palès en accions empreses com a resposta a necessitats detectades en la seua
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comunitat. Així, s’han desenvolupat mesures per a la conciliació de la vida familiar i laboral que redunden no solament en benefici de les persones vinculades a la UPV sinó que atén una demanada externa cada vegada superior en
algunes de les ofertes. Aquest marc de la conciliació de la vida familiar i laboral
és el que tot seguit s’exposa.
La Universitat disposa des de 1978 d’una escola infantil i des de fa tretze anys
disposa d’un programa educatiu específic per a majors a través de la seua 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 2011-2012 s’han presentat al campus de Vera
192 sol·licituds i se n’han concedit 161 i a l’ Escola Infantil Sol-Solet d’Alcoi 6
sol·licituds i se n’han concedit 6.
1.b. Per al personal que per prestar servei en altres campus o que, per qualsevol altra circumstància, no pot fer ús dels dos centres esmentats, la Universitat
concedeix ajudes amb aquests fins.
En la convocatòria del curs 2011-2012 s’han presentat 98 sol·licituds i se
n’han concedit 82. Repartides 11 a Alcoi, 12 a Gandia i 59 al campus de Vera.
El crèdit pressupostari és de 35.700€, per la qual cosa l’import de l’ajuda per
menor infant és de quatre-cents trenta-cinc euros amb trenta-sis cèntims d’euros (435,36 €).

· Universitat Sènior
Per tretzè any consecutiu, onzè al campus d’Alcoi, la Universitat Politècnica de
València ha acollit a les seues aules l’alumnat de la Universitat Sènior.
La Universitat Sènior està integrada en el Vicerectorat d’Ocupació i Acció Social
dins del Projecte Aules Universitàries de l’Experiència, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació. És un programa per a majors de 55 anys que pretén acostar la Universitat a les persones que mantenen l’entusiasme per
continuar aprenent.
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La Universitat Sènior té l’estructura següent:

· Cursos Reglats
· Cursos Monogràfics
1. En el primer d’aquests, tant al campus de València com d’Alcoi, s’ofereixen
cursos que compten amb 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 ajustar 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 alta
del nostre alumnat. Amb això es permet la possibilitat d’una continuïtat indefinida
en la Universitat Sènior i mantenir la vinculació amb la nostra Universitat.
Si tenim en compte les dues seus on s’imparteix docència (València i Alcoi) i els
diferents programes impartits, en el curs 2011-12 a més d’incrementar el nombre d’alumnes s’ha increment tant l’oferta formativa de cursos monogràfics (33
cursos monogràfics diferents, que ascendeix a 36 si sumem les diferents edicions que se n’han oferit) com el nombre de matrícules, que n’arriba a les 3.082.
CAMPUS VALÈNCIA

· CURS SÈNIOR: 1
· ASSIGNATURES: 11
· ALUMNES: 180
· PROFESSORS: 18
· MONOGRÀFICS:33
· ALUMNES: 1292
· PROFESSORS: 37
CAMPUS ALCOI

· CURS SÈNIOR: 2
· ASSIGNATURES: 25
· ALUMNES: 201
· PROFESSORS: 15
· CURS MONOGRÀFIC: 1
· ALUMNES: 26
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TOTALS CAMPUS VALÈNCIA I ALCOI

· PROFESSORS: 60
· ALUMNES: 1699
· MATRÍCULES: 3202
· CURSOS: 36
Ajuda als estudiants en l’àmbit de l’allotjament.
Després de la desaparició del programa d’allotjament Viure i Conviure, promogut per Caixa Catalunya, la UPV es fa ressò de la problemàtica del seu alumnat
més necessitat en l’àmbit de l’allotjament, i a través del Vicerectorat d’Ocupació
i Acció Social es recupera el programa junt amb la Universitat de València i l’adhesió més tard de l’Ajuntament de València, per a continuar amb el programa
d’habitatge compartit amb persones majors, on la convivència i l’intercanvi de sabers intergeneracionals és un valor afegit als nostres estudiants i a la nostra societat en general.
El nou programa s’anomena Hàbitat Generacional.
Per a qui busca un pis, aquest programa ofereix la possibilitat d’allotjar-se de manera gratuïta al domicili de persones majors que presenten problemes de soledat i necessiten companyia. El projecte pretén així donar una resposta solidària
a les necessitats de companyia de les persones majors i a les d’allotjament d’alumnat universitari.
Gabinet Mèdic
El Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral és la unitat de caràcter tècnic/mèdic destinada a realitzar:

·

Labors d’assessorament i avaluació sobre els riscos que són inherents a les
activitats realitzades pels usuaris, i que poden suposar una disminució dels
nivells de seguretat i salut o que puguen repercutir negativament sobre els
membres de la comunitat universitària que hi estigueren exposades. Aquestes
activitats les porta a cap la unitat tècnica del Servei composta per 4 tècnics estructurats de la manera següent:

· 2 tècnics de prevenció A1, gestionen les activitats en matèria d’ergonomia
i psicosociologia aplicada i higiene industrial.

· 1 tècnic de prevenció A1, gestiona la seguretat industrial i els plans d’autoprotecció dels edificis.

·

1 tècnic de prevenció A2, realitza l’avaluació de locals i cambres tècniques, i les activitats de coordinació d’activitats empresarials.
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·

Labors d’assistència mèdica, infermeria, vigilància de la salut (exàmens de
salut) i assessorament mèdic. Aquestes activitats les porta a cap la Unitat Mèdica (Centre de Salut Laboral Juana Portaceli), composta per 3 metges/ses
del treball i tres infermers/res del treball. L’horari de funcionament és de 8 a 21
hores. Al campus de Gandia va cada dilluns un metge del Centre de Salut Laboral Juana Portaceli i al campus d’Alcoi va cada dijous un altre metge del
Centre de Salut Laboral Juana Portaceli.

A més de les activitats descrites al principi d’aquest paràgraf es realitzen:

· Campanyes formatives de promoció de la salut adreçades al personal d’administració i serveis.

·

Campanyes formatives en emergències mèdiques per a la formació d’equips de primers auxilis dins dels plans d’autoprotecció dels edificis adreçades al personal d’administració i serveis.

· Estudi anual de l’absentisme per malaltia comuna de tots els treballadors.
· Informes sol·licitats per Recursos Humans per a adaptacions de llocs de
treball, sol·licituds de reducció d’una hora diària per patologies cròniques.

·

Informes al rector sobre determinades llicències de malaltia en personal
docent i investigador inclòs en MUFACE, segons el que estableix la normativa.

· Diagnòstic per imatge ecografia que s’ofereix a tota la comunitat universitària. Aquesta actuació redueix el temps dels processos diagnòstics.

·

Revisions urològiques als majors de 50 anys. Aquesta activitat s’ha eliminat enguany en haver-se cobert quasi la totalitat d’usuaris amb aquest
perfil.

El suport administratiu per a portar a cap totes les activitats està compost per:

· 1 administrativa en cap de negociat
· 1 administrativa (s’encarrega de l’atenció al públic de 8 a 14 hores)
· 1 auxiliar de serveis (s’encarrega de l’atenció al públic de 14 a 21 hores)
A més de totes les activitats indicades, s’han licitat a través de contracte administratiu especial 2 concessions:

· Concessió de fisioteràpia. S’ofereix aquest servei a tota la comunitat universitària i als seus familiars de primer grau. La tarifa és única: 15 euros per sessió d’una mitja hora.

· Concessió d’odontologia. S’ofereix aquest servei a tota la comunitat universitària i als seus familiars de primer grau. Els preus varien segons el servei que
es preste. Els serveis actualment es troben restringits als sindicats en el plec
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del contracte administratiu especial. L’empresa adjudicatària ha sol·licitat mitjançant un escrit ampliació d’espais i serveis. Se’ls ha informat que se’ls donarà una resposta una vegada es constituïsca el nou equip rectoral.

·

Després de l’examen de salut periòdic s’ofereix als treballadors una neteja
dental gratuïta, i el cost anual d’aquesta prestació és de 6.500 euros.

Actualment, s’està treballant en un projecte per a implantar l’assegurança d’accidents de treball a la Universitat, per tal de:

· Reduir costos de funcionament
· Millorar l’assistència que s’ofereix al treballador quan pateix un accident de
treball i/o malaltia professional
Aquestes polítiques d’igualtat com a part de l’estratègia de responsabilitat social
universitària s’han desenvolupat, com més amunt s’ha exposat, sota diferents
models, mostra d’això són les iniciatives per a la conciliació familiar com són
l’Escola o el Programa Hàbitat Generacional, que han optimat recursos i esforços, però l’evolució institucional així com el mandat legislatiu exigeixen fer un pas
més adreçat a assolir expressament la igualtat efectiva entre dones i homes.
Per a això, i com tot seguit s’exposa, es crea la Unitat d’Igualtat que inicia el
camí el dia 1 de juny de 2012.
El desenvolupament d’un model de responsabilitat social implica uns beneficis
no quantificables per a la institució però que reverteixen en els índexs de qualitat i excel·lència que el diferencia estratègicament d’unes altres institucions alhora que en consolida la presència corporativa a la societat.
Com a organització, el desenvolupament de mesures d’igualtat d’oportunitats
propicia la motivació i compromís amb el treball. En moments de canvis, com
l’actual, s’exigeix una implicació de tots els membres de la comunitat universitària –PDI, PAS i alumnat– que suposa la plena participació en la vida universitària per a assolir l’excel·lència de servei.
Conscient d’aquesta realitat, el Consell de Govern de la Universitat Politècnica
de València, en sessió del dia 1 de febrer de 2012, aprova el “Compromís institucional amb les polítiques d’igualtat”, que, amb la signatura del rector, impulsa
el desenvolupament efectiu de les polítiques d’igualtat com a fonament de la
pertinença de les nostres actuacions com a institució i estableix el desenvolupament de polítiques d’igualtat de tracte i no discriminació.
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Unitat d’Igualtat
Amb aquesta finalitat, es crea la Unitat d’Igualtat per acord del Consell de Govern, en sessió del dia 1 de febrer de 2012, amb competència en matèria de polítiques d’igualtat entre les quals es troba l’elaboració del Pla d’Igualtat, així com
la implementació, el seguiment i l’avaluació.
La Unitat d’Igualtat inicia els treballs l’1 de juny de 2012 i desenvolupa les activitats següents:

· Constitució de la Comissió d’Igualtat com a òrgan de representació dels col·lectius del personal d’administració i serveis (PAS) i personal docent i investigador (PDI) de la Universitat Politècnica de València (UPV).

· Creació de l’espai de la Comissió d’Igualtat en la plataforma Poliformat.
· Elaboració dels indicadors necessaris per a redactar l’estudi diagnòstic previ
a l’elaboració del Pla d’Igualtat. Aquests indicadors s’han dissenyat segons
quatre eixos presents en els col·lectius PDI i PAS a què s’adreça el dit pla:
carrera professional, conciliació, participació activa en la vida universitària, formació com a part significada de la carrera professional.

· Elaboració del qüestionari de l’enquesta com a instrument qualitatiu per a precisar les accions dissenyades en el I Pla d’Igualtat.

· Revisió comparativa de la situació en la resta de les universitats públiques espanyoles.

· Revisió dels webs del Vicerectorat d’Ocupació i Acció Social sota el criteri d’un
llenguatge no sexista.

· Elaboració de l’estructura i el contingut web de la Unitat d’Igualtat.
· Proposta de formació en igualtat de gènere adreçada als col·lectius PDI i PAS
de la Universitat.

· Elaboració del Protocol d’atenció a l’alumnat víctima de violència de gènere i
de les Recomanacions sobre rendiment acadèmic i avaluació curricular per situacions de violència de gènere.

· Preparació del document Bones pràctiques per a una comunicació no sexista.
· Preparació de documentació informativa per al professorat amb alumnat en
situació de violència de gènere.

· Preparació de documentació informativa per al personal d’administració i serveis amb alumnat en situació de violència de gènere.

· Disseny del Voluntariat Corporatiu des de la transversalitat de gènere.
· Participació en el grup de treball conjunt amb la Universitat de València i el
CSIC en el projecte Gender Innovation and Networking: beyond equality plans
(GENESIS), microcluster de Seventh Framework Programme.
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· Disseny, elaboració del I Pla d’Igualtat (2013-2015) de la Universitat Politècnica
de València.

· Participació en esdeveniments d’interès en polítiques d’igualtat:
· Assistència a Business Professional Women Spain EVAP/BPW en la presentació del seu projecte Dona i Dona.

· Jornada sobre Violència de Gènere i Diversitat, organitzada per CEPAIM.
· Jornades sobre Declaració i investigació de l’Accident de Treball i Malaltia Professional (Riscos Psicosocials) organitzada per la Universitat de València.

·

III Jornada sobre la dimensió de l’Educació Universitària a Espanya a la
Universitat de València.

En l’activitat conjunta desenvolupada pel Vicerectorat d’Ocupació i Acció Social
s’han portat a cap les accions següents de difusió afins la transversalitat del
principi d’igualtat.

· Dia Internacional de la Dona: exposició i taula redona
· Dia Internacional contra la Violència de Gènere (dia internacional de l’eliminació de la violència contra la dona): taula redona i exposició. Es realitza difusió a través de twitter, electrotramesa i anuncis en punts d’interès.

7.6.3. Discapacitat
El Vicerectorat d’Ocupació i Acció Social és conscient que no es pot assolir una
igualtat real si no s’implementen les mesures necessàries que garantisquen l’accés a l’educació superior de qualsevol persona que, independentment de les
seues circumstàncies, així ho desitge.
Per a això, ha emprès diferents accions que visibilitzen la importància de mantenir unes polítiques d’igualtat inclusives i enriquidores per al conjunt social.
Així, s’ha portat a cap:

· Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat: programa de ràdio titulat “Discapacidad y capacidades” dedicat a les diferents perspectives de
la discapacitat: vida acadèmica, inserció laboral, vida personal.

·

Conferència realitzada per la Fundació AVADIS sobre la dislèxia en l’alumnat i les seues dificultats.
Ponents: Manuel Escorial, president de l’associació. Amb la ponència “Las
Dificultades Específicas del Aprendizaje en la Universidad”.
Francisco Martínez, metge de família i autor del llibre “El reto de la dislexia”, amb la ponència “Viaje al centro de la Dislexia”.
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La Universitat Politècnica de València, coneixedora del seu desplegament de
recursos humans i tècnics disponibles i aplicables a una bona labor social, signa
dos convenis amb fundacions valencianes:

· Fundació Asindowm
· Fundació ACOVA
Són convenis de pràctiques laborables, en què la integració de les persones
amb discapacitat i la resta de la comunitat universitària interactuen en el dia a
dia, i assoleixen un estat d’integració total d’aquest col·lectiu en l’àmbit laboral,
i donar-los les oportunitats i garantir-los una projecció curricular, així com una integració social important, i ajudar-los a desenvolupar una vida plena, íntegra i independent.
Durant aquest curs acadèmic s’han inserit en la modalitat de pràctiques laborables dues persones: una d’elles al laboratori de Tecnologia d’Aliments i la segona
a l’edifici de Rectorat d’auxiliar de serveis.
El Vicerectorat, des de l’àmbit de l’Acció Social, desenvolupa les polítiques que
preveuen específicament les necessitats diferenciades de les persones amb
discapacitat. Per a fomentar i difondre aquestes polítiques formen part del grup
de treball integrat per totes les unitats o àrees de discapacitat de les universitats, tant públiques com privades de la Comunitat Valenciana -UNIDISVAL-,
que realitzen reunions de treball específiques, per a unificar conceptes i unir esforços en aquest àmbit. Un exemple de les matèries estudiades en aquests
grups de treball són: unificar pautes en les proves d’accés a la universitat, adaptacions curriculars o l’estudi en equip de problemes més esporàdics o els que
puguen representar l’adequació dels nous plans d’estudis de l’alumnat amb
discapacitat.
Així mateix, es participa en el I Congrés Internacional de Discapacitat i Universitat, realitzat a Madrid per la Fundació ONCE, que presenta les polítiques
de la Universitat Politècnica de València en l’àmbit de la discapacitat.
En l’àrea de la discapacitat, des d’aquest vicerectorat i junt amb el Vicerectorat
per al Desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, es porta a cap la realització del programa COPS (COmputer Programming using Speech) que estén la funcionalitat d’un entorn de programació en
Java per a permetre que programadors amb diversitat funcional puguen realit-
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zar-ne la tasca de manera més còmoda. COPS permet revisar el codi escrit
(zoom i síntesi de veu) i dictar codi (reconeixement de veu).
De manera conjunta, el Vicerectorat d’Ocupació i Acció Social i el Vicerectorat
per al Desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions es presenta el Projecte COPs a la II edició dels Premis Discapnet de la
Fundació ONCE a les Tecnologies Accessibles.
El Premi Discapnet el convoca la Fundació ONCE per a premiar la millor iniciativa, projecte, producte o servei basat en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a la millora de la qualitat de vida de les persones amb
discapacitat.
S’ha col·laborat amb Telegrafies Trancant Barreres del campus de Gandia,
programa d’acció i difusió científica en què la implicació i sensibilització social
ha sigut l’arrel del programa, i ha afegit la gran implicació de les persones que
el realitzen, i prova d’això són els més de 80 reportatges que l’avalen amb la difusió a través del programa de televisió del mateix nom, incloent-hi les xarxes
socials i web 2.0
Amb aquest projecte s’ha aconseguit que el tema de les barreres físiques i socials, així com la discapacitat formen part de la ciència i la tecnologia i interactuen amb nosaltres d’una manera diària i sense cap tipus de discriminació.
Prova de la integració esmentada de persones amb discapacitat a la nostra universitat aconseguint que interactuen amb tota la comunitat universitària és el reportatge de Joan, una de les primeres persones integrades la universitat gràcies
al conveni amb l’associació Asindowm.
En col·laboració amb la FUNDACIÓ CEDAT (servei extern de la Universitat), es
realitzen els estudis individualitzats de les necessitats del nostre alumnat en
l’àmbit de la discapacitat, adaptacions curriculars, proves de les PAU, així com
la valoració en les ajudes tècniques de la UPV i qualsevol qüestió relacionada
amb la discapacitat.

7.6.4. Sensibilització social a l’alumnat
Aprovació per la Subcomissió de Reconeixements de crèdits de la UPV, les
iniciatives de caràcter social promogudes per aquest vicerectorat, per al reconeixement de crèdits per activitats en estudis de grau i estudis de 1r i 2n cicles
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del nostre alumnat, que adreça aquesta iniciativa cap a l’obtenció d’una sensibilització social superior dels joves estudiants, que han col·laborat en diferents
esdeveniments d’acció i responsabilitat social universitària, com ara:

· Col·laboració en el dia del captiri contra el càncer de la UPV junt amb l’associació AECC

· Col·laboració en la campanya realitzada per la Universitat el Dia contra la Violència de la Dona

· Suport en el Dia Internacional de la Solidaritat
· Col·laboració en la campanya del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

· Col·laboració en la campanya del dia commemoratiu amb el Dia Internacional
de la Dona

· Assistència en la campanya de recollida d’aliments i joguets
· L’alumnat que realitza activitats de voluntariat a la institució acadèmica de la
Florida Universitària:

·

Dia del Donant de Sang Universitari (amb la Delegació d’Alumnes de la
UPV)

·

Cicle de xarrades sobre el Desenvolupament Humà Sostenible (amb la
Subdirecció de Cultura i Extensió Universitària de l’ETSET)

· Taller de reutilització d’equips informàtics per a la reducció del fem tecnològic de l’ETSINF (amb l’ETS d’Enginyeria Informàtica)

· Col·laboració en activitats de catalogació, documentació i difusió del fons
del Museu d’Informàtica de l’ETSINF (amb l’ETS d’Enginyeria Informàtica)

7.6.5. Accessibilitat universal
Al febrer de 2012 es renova fins a l’any 2015 el certificat d’AENOR d’”Accessibilitat universal: sistema de gestió de l’accessibilitat”, segons 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 el Servei Integrat d’Ocupació.

7.6.6. Universitat pel Comerç Just
Assumint com a eix transversal en el seu camp d’actuació les accions responsables en favor d’una equitat superior i d’un desenvolupament humà i sostenible sense marcar fronteres, tant en el camp de la cooperació com en el de la
sensibilització social cap als més desfavorit, que contribueix en àmbits prioritaris de treball en aquests paràmetres socials, estretament vinculats al seu espai
natural de treball amb la docència i la investigació.
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La Universitat Politècnica de València redacta la declaració institucional d’adhesió
pel Comerç Just. És un treball conjunt dels vicerectorats de Relacions Institucionals
i Cooperació, d’Ocupació i Acció Social, dels Campus i Infraestructures, Direcció de
Comunicació Institucional (web) i de la Xarxa de la universitat (alumnes-ONG).
El comerç just és un instrument que contribueix a col·laborar en l’eradicació de
la pobresa dels països en desenvolupament, alhora que ratifica el paper de la
Universitat d’actuar de manera ètica i responsable, i sensibilitza sobre les desiguals relacions comercials que hi ha en l’actualitat.

7.6.7. Voluntariat Corporatiu
La comunitat universitària de la UPV desenvolupa la seua activitat i genera una
sèrie d’impactes al seu entorn no sempre positius que s’intenten pal·liar mitjançant l’aplicació del principi de Responsabilitat Social Universitària (RSU). Es
tracta de filtrar els dits impactes negatius, exemple d’aquests pot ser la detecció de desigualtats més enllà de la mateixa Universitat, des del prisma del principi d’igualtat d’oportunitats.
I en aquesta visió integradora de l’activitat pròpia de la Universitat, com a servei d’educació superior i investigació, en l’entorn social en què s’insereix porta
a prendre les mesures necessàries que afavoreixen la participació activa de la
seua comunitat en la millora social.
S’impulsa, així, des del Vicerectorat d’Ocupació i Acció Social les mesures necessàries per a la implementació i consolidació del nostre voluntariat corporatiu
com a mitjà de la participació activa de la comunitat universitària en la millora del
conjunt de la nostra societat a través d’una eficiència més alta en l’ús i la disposició dels nostres recursos col·lectius i individuals.
En aquesta visió integradora es porten a cap les mesures següents:

·

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 laborables, respecte al medi ambient i de lluita contra la corrupció.
Acollint-se a la iniciativa internacional més important proposada per Nacions
Unides, és una iniciativa altruista que demana a les empreses que facen seus,
donen suport i porten a la pràctica un conjunt de valors fonamentals.
El Pacte Mundial és la iniciativa internacional més ambiciosa en el terreny de
l’ètica i de la responsabilitat social.
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·

Se signen dos convenis importants dins de l’àmbit de la RSU i de la discapacitat, amb la Fundació Asindown i ACOVA.
La Universitat Politècnica València dins del seu àmbit d’actuació i seguint les directrius de la responsabilitat social corporativa, vol anar més enllà dels seus fins,
i considera tota la comunitat universitària com un exemple a seguir en la integració i sensibilització amb les persones més desafavorides de la nostra societat.

Per això, des del Vicerectorat d’Ocupació i Acció Social es porten a cap els tràmits per a la signatura per la UPV dels convenis amb dues fundacions valencianes, Asindown i ACOVA, per a proporcionar a joves amb síndrome de Down
i altres discapacitats la formació necessàries per al seu desenvolupament integral, i que els permeta assolir la maduresa necessària per a la seua incorporació social i laboral, i garantir-ne així la plena ciutadania.
Aquestes fundacions estan adreçades a persones amb síndrome de Down o
unes altres discapacitats intel·lectuals majors de 16 anys, que estan disposades
a desenvolupar al màxim les seues capacitats acadèmiques i socials per a intentar accedir al mercat laboral com a persones treballadores autònomes.
La consecució d’aquest fi implica que es desenvolupen tot un seguit d’accions
concernents a la formació bàsica, formació professional, desenvolupament de
les habilitats socials, així com aconseguir la comprensió de la societat d’altres
realitats existents i a continuar ajudant i cooperant-hi en el dia a dia laboral.
En el marc del Voluntariat Corporatiu de la UPV enguany s’ha aconseguit organitzar una acció més encaminada a realitzar un bé comú: s’organitza la campanya solidària de recollida de Taps Solidaris.
La Universitat Politècnica de València, de la mà de la Federació de Malalties Minoritàries i l’empresa valenciana RECYTRANS, s’embarca en el projecte de recollida de taps de plàstic amb l’objectiu d’aconseguir fons per a lluitar contra
aquestes malalties minoritàries, i la UPV esdevé la primera universitat espanyola que realitza una campanya de recollida de taps solidaris.
Les paraules del vicerector d’Ocupació i Acció Social de la UPV, Sr. J. Carlos
Ayats, “amb accions com aquesta aconseguim un campus cada dia més solidari
i compromès amb una responsabilitat social universitària que ens permeta entendre que no solament hem de formar en coneixements tècnics, sinó en valors
i compromisos ètics”.
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Un voluntariat amb doble sentit: d’una banda, unint-se a la lluita contra les malalties minoritàries i, de l’altra, la gestió mediambiental, que evita l’emissió de
CO2.
Seguint amb el Voluntariat Corporatiu, tots els membres de la comunitat universitària participen en la ja coneguda Campanya de Recollida de Joguets i Aliments, destinats a centres d’acollida de menors, sales infantils, ONG, institucions
penitenciàries de dones i fundacions, amb el lema “Un joguet un somriure”.
La UPV coneixedora de la figura de la dona a la societat, s’interessa i preocupa
pel seu lloc i el seu paper en la vida diària, per això realitza la campanya de sensibilització social i commemora el Dia Internacional de la Dona, i realitza activitats variades, on es compta amb tota la comunitat universitària:

· Exposició de fotografies titulada “Mujeres del Ayer de Hoy y de siempre”
· Cant d’albades pel campus universitari.
· Recital de poesia.
I seguint en l’àmbit de sensibilització social a tota la comunitat universitària, el
Vicerectorat d’Ocupació i Acció Social realitza campanyes d’informació i de conscienciació en referència al maltracte que està patint la dona en l’actualitat amb
el lema “No + VIOLÈNCIA DE GÈNERE” i realitza diferents activitats emmarcades en “La setmana de sensibilització del 25 de novembre”, com ara l’organització d’una taula redona amb el títol “Perspectivas sobre la Violencia de
Genero Factores Socioculturales” en què participen la Sra. Carmen Llombart
Pérez, presidenta de l’Audiència Provincial de València; la Sra. Marina Calatayud Cuesta, cap de la Unitat de Coordinació contra la Violència sobre la Dona,
de la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana, i la Sra. Juana Andrés
Cambra, defensora dels discapacitats de la Comunitat Valenciana, presidenta de
l’Associació de Dones amb Discapacitat XARXA.
Entre les activitats es troben les taules informatives amb adreces i telèfons de
contacte per a poder ajudar persones maltractades, així com les possibles situacions per a la identificació de possibles maltracte de l’entorn, també es recullen missatges solidaris cap a les dones maltractades com a suport i alè a la
seua situació.
De la mateixa manera, es realitza l’exposició de cartells amb el títol “Lenguaje
y Comunicación”, realitzada per la prestigiosa artista Diana Raznovich.
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La mostra és una aposta per un llenguatge per la igualtat en la comunicació, un
llenguatge en què les dones i la feminitat tenen el seu espai just i equitatiu.

7.6.8. Donacions
La UPV, dins de l’àmbit de l’Acció Social i del compromís amb la societat, obri
una nova via d’ajuda en els àmbits més necessitats, i optimitza els seus recursos i realitza donacions a ONG i fundacions, on el material donat ajuda a superar barreres d’inserccio.
Per això, la Universitat a través d’aquest vicerectorat ha portat a cap els tràmits
i la logística necessària per a la donació d’ordinadors del Servei Integrat d’Ocupació i de l’Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicacions a l’ONG Valencia
Acoge i per a la Congregación de Madres de Desamparados y San José de la
Montaña.

7.6.9. Campanyes de sensibilització social de la UPV i en coordinació amb altres entitats
· Col·laboració amb l’Asociación Española Contra el Cáncer
- Captiri públic anual realitzat al campus de València
- Taules informatives per tal de promoure hàbits de vida saludables.

· Col·laboració amb el Vicerectorat d’Alumnat i Cultura a promoure el Dia Mundial de la Sida, amb el lema “ACTUA AMB CONEIXEMENT”, en què s’organitzen diverses activitats a la Casa de l’Alumne perquè l’alumnat de la
universitat reflexione sobre la importància de la prevenció contra la infecció
del VIH i la resta de malalties de transmissió sexual.

· Col·laboració amb la Casa de l’Alumne en el Dia del Donant de Sang, on enguany s’han superat amb escreix les expectatives. Estaven previstes 95 donacions i se n’ha arribat a 202.

·

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 Centro Reina Sofía (Fundació de la Comunitat Valenciana per a l’Estudi de la Violència) en la difusió de Concurs Internacional de
Fotografia sobre Violència: Drets Humans.

·

Col·laboració amb els esdeveniments del Casal de la Pau – Associació que
atén i acompanya en tot el procés d’integració les persones que, dins o fora de
la presó, es troben en una situació d’indefensió social a causa de les seues
mancances familiars.

· Col·laboració amb l’Instituto de Mayores y Servicios Sociales en la difusió
de Premis Imserso- Infanta Cristina, en les modalitats de Mèrits Socials, Qua-
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litat i Bones Pràctiques, Investigació al Desenvolupament i la Innovació, Fotografia i Comunicació.

· 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, IV edició del Festival d’AIXEC de Pop-Rock a València.

· Col·laboració i difusió amb l’ONG Valencia Acoge en el concert solidari intercultural “Coros Solidarios” junt amb 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 Solidaria.

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

· 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.

· Col·laboració amb l’ONG Gain promoguda per Cristianos Universitarios de la
UPV, en la difusió i recollida de sacs de dormir, polars, gorres i guants, per a
persones sense sostre de la ciutat de València i Barcelona, punt de recollida
La Casa de l’Alumne UPV.

·

Col·laboració i difusió del I Fòrum nacional Teràpia i Educació Assistida
amb Animals en context de protecció animal 2012, celebrat a les aules del
campus d’Alcoi. Els continguts de les ponències i tallers eren sobre iniciatives
innovadores en l’àmbit de la teràpia assistida amb animals sempre des d’una
perspectiva de l’animalisme. S’abordaren aspectes quant als animals coterapeutes, objectius d’intervenció i col·lectius beneficiari.

· Col·laboració amb l’Associació AVATEL en el seu congrés internacional 2012
en la traducció simultània de l’anglès a l’espanyol.

· Ajuda a les activitats de PayaSOSospital amb la impressió de publicacions
· Col·laboració en la difusió dels esdeveniments a realitzar en el Dia Mundial de
l’Alzheimer i del Congrés Internacional celebrat a Madrid. Afegit a l’esdeveniment la importància d’haver sigut declarat 2011 Any Internacional de la Investigació en Alzheimer

·

Col·laboració amb Redmigra, projecte Xarxa de Voluntaris per a la Comunicació en Associacions d’Emigrants

·

Col·laboració en la difusió del I concurs de fotografia juvenil #NODONAIGUAL contra la violència de gènere, realitzat per l’Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove (IVAJ.GVA JOVE) i la Direcció General de Família i
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Dona de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, amb motiu de la commemoració del Dia Internacional contra la Violència cap a la Dona.

·

Col·laboració en la difusió de la VI Edició dels Premis Toda una vida para
mejorar, organitzat per la Confederació Espanyola d’Agrupacions de Familiars i Persones amb Malaltia Mental (FEAFES), junt amb la Societat Espanyola de Psiquiatria (SEP) i Lilly. Aquesta convocatòria pretén promoure el
desenvolupament d’activitats encaminades a afavorir la lluita contra l’estigma
associat a la malaltia mental i la inclusió social d’aquest col·lectiu.

7.6.10. Representació del Vicerectorat d’Ocupació i Acció Social en diferents fòrums i trobades
institucionals
· 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 depenent de la Conselleria de
Sanitat.

· Consell Valencià de Benestar Social depenent de la Conselleria de Benestar Social i en l’actualitat de la Conselleria de Justícia i Benestar Social.

· Representant del rector, com a president del Patronat de la Fundació CEDAT
de la Comunitat Valenciana, en les juntes del Patronat.

· Representant de la UPV en les reunions anuals de presidències de mesa del
dia del Captiri. Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

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

· Representació de la UPV en la 3a Gala de la Caritat del Levante Tv.

9

SERVEIS
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8.1. SERVEI DE BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ CIENTÍFICA
8.1.1. Balanç del curs
En el curs 2011-2012 s’han produït bastants novetats i millores, a destacar entre
aquestes la finalització del Pla de Reestructuració de la Biblioteca General iniciat al maig de l’any 2006 i acabat al juny 2012 amb les preses de possessió del
personal de grup A2. Unes altres fites importants serien la implementació del
nou sistema de gestió Aleph i del nou PoliCercador, l’increment del nombre de
portàtils per al préstec a domicili als tres campus, poder mantenir els nivells de
satisfacció dels usuaris en l’enquesta anual de la UPV, poder adequar els espais
i les instal·lacions a les necessitats dels nostres usuaris i tot això gràcies al treball col·laboratiu dels bibliotecaris.

8.1.2. La Biblioteca General en la vida universitària
8.1.2.1. Celebració del Dia del Llibre
Un any més la Biblioteca s’ha sumat a les celebracions institucionals del Dia del
Llibre. L’organització dels esdeveniments ha correspost en aquest cas a la Unitat de Noves Tecnologies i s’ofereixen les activitats següents:

· Amb la col·laboració de la Facultat de Belles Arts, la Biblioteca Central va
acollir durant uns dies l’exposició “El llibre d’artista” amb fons documentals
del dit centre. La presentació de l’exposició va ser a càrrec de Blanca Rosa
Pastor Cubillo, directora del Departament de Dibuix de la Facultat de Belles Arts.

· Concurs fotogràfic, celebrat ja en edicions anteriors, aquesta activitat demostra any rere any l’interès de la comunitat per aquest tipus d’esdeveniments.

·

Amb el lema “El llibre electrònic... mil i un llibres en la teua motxilla” es va
convocar també un concurs de microrelats adreçat als alumnes. En aquest
cas les aportacions, en lloc de respondre a un lema, havien de contenir en
el seu text les paraules següents: Sant Jordi o San Jorge, llibre,Cervantes
i Shakespeare.

· Com una extensió de la campanya de màrqueting de PoliCercador, el llançament de la qual estava encara molt recent, es va convocar un concurs
que reforçara l’aprenentatge del nou portal; convocat a través de Facebook, es titulà Els llibres a PoliCercador. Els concursants havien de mostrar-ne l’habilitat a PoliCercador per a trobar les informacions requerides
relatives a cinc llibres, guanyava la resposta més ràpida en cadascuna de
les cinc preguntes.
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·

El vestíbul de la Biblioteca Central va ser escenari el 23 d’abril de la presentació de dos llibres: “La huerta que se desvanece” d’Àlex Hurtado, Editorial UPV, a càrrec de Remedios Pérez i “Vides desafinades” de Xavier
Aliaga, presentació a càrrec de Sergi Linares i aquell mateix dia es va fer
lliurament als guanyadors dels premis dels tres concursos esmentats.

8.1.3. Participació de la Biblioteca General en projectes interunivesitaris
8.1.3.1. La Setmana de l’Accés Obert
Amb el lema Set the default to Open Access el SPARC invitava enguany a les
institucions a celebrar la Setmana de l’Accés Obert del 22 al 28 d’octubre. Amb
l’objecte de participar en la seua promoció, la Biblioteca organitzà 5 tallers. A
més, s’aprofità la data per a presentar PoliPapers i passar a producció el blog
PoliScience, així com el seu compte de Twitter.
Els tallers tingueren lloc el 25 d’octubre, i a més de presencials foren retransmesos, de manera que es podien seguir i participar-hi per xat en tots els campus.

· Qué es el Acceso Abierto, per Mª Dolores García León
· RiuNet: Repositorio Institucional de la UPV, per Francisco J. Martínez Galindo

· Propiedad intelectual en el Open Access, per Mónica Alagón Labarta
· Publicar en la UPV, per Isabel Margalejo i Remedios Pérez
· Publica y se visible, per Javier Hernández
Els resultats de les enquestes mostraren una alta valoració tant del contingut,
com del professorat i el format dels tallers. El material dels tallers es troba accessible a través de RiuNet1.

8.1.3.2. Participació en treballs d’investigació sobre xarxes socials
Des de febrer de 2012 la Biblioteca col·labora en un treball d’investigació de xarxes socials liderat per bibliotecaris de la Universitat de Sevilla. El treball pretén
protocolitzar la recollida de dades que serviran com a indicadors en la gestió de
les biblioteques.
També es va col·laborar amb personal de la Universitat de Brasília-DF en un estudi sobre Interacció del bibliotecari amb les xarxes socials a la Biblioteca Universitària 2.0.

1

http://poliscience.blogs.upv.es/2012/10/29/material-talleres-semana-de-acceso-abierto/
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8.1.4. Els nostres serveis
8.1.4.1. Adquisicions i catalogació
En adquisicions i catalogació, en aquest curs, les nostres col·leccions s’han incrementat amb aquestes dades:
Nombre de signatures noves catalogades:
Donacions acceptades Monografies:
Nombre de registres bibliogràfics nous catalogats:

17.063
3.395
10.838

Aquestes xifres donarien un total acumulat de:
Nombre de signatures totals en el catàleg bibliogràfic:

632.727

Nombre de registres totals en el catàleg bibliogràfic:

439.338

Altres xifres relatives a recursos electrònics serien:
Llibres electrònics

35.144

Bases de dades subscrites

34

Bases de dades accés lliure

213

Revistes electròniques subscrites
Revistes electròniques accés lliure
Revistes impreses subscrites
*

5.404
14.000*
178

Aproximadament.

S’han rebut les donacions següents per a la catalogació:

· Donació Rieta, es tracta d’una donació del Sr. Joaquín Rieta per a l’Escola
Tècnica Superior d’Arquitectura, composta per 15 caixes de llibres d’arquitectura i temàtica valenciana que s’ubicaran a la Biblioteca del Centre
d’Informació Arquitectònica.

·

Donació Viñals, es tracta d’una col·lecció composta per aproximadament 300
llibres, que versen sobre natura, educació ambiental i zones humides, donats
pel Sr. Mª José Viñals, ubicats a la Biblioteca del campus de Gandia – CRAI.

8.1.4.2. Biblioteca digital i documentació científica
El nou PoliCercador
El 2 de gener de 2012 passà a producció el nou PoliCercador. Aquest portal,
que uneix les funcions de plataforma de cerca bibliogràfica i dels serveis de La
meua biblioteca, ha suposat una gran transformació tant d’alguns processos
interns, com dels serveis a usuaris.
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En el nou PoliCercador l’usuari troba, a partir d’una senzilla caixa de cerca, tot
tipus de documents, els tradicionals d’un catàleg junt amb els típics de bases de
dades bibliogràfiques i els del repositori institucional.
Per a portar tota la comunitat universitària decidim plantejar una campanya de
màrqueting. Per a abordar-la es convocà un concurs entre els alumnes UPV, el
guanyador dissenyaria i executaria la campanya. El màrqueting va posar un
marcat èmfasi en els mitjans de comunicació social i en el disseny gràfic, es va
construir com una campanya de misteri en què es desvelava el missatge a través de successius vídeos penjats en les xarxes socials. Per al llançament es
dissenyà un còmic, un desplegable i un cartell.
En total la campanya va durar uns tres mesos, començà a primer de desembre,
o siga un mes abans del llançament del producte, i es va prolongar un parell de
mesos després del passe a producció. Els elements emprats es troben accessibles des de RiuNet La campaña de marketing Redescubre PoliBuscador.
PoliCercador Experts
Respecte a les tradicionals bases de dades externes, entre les quals destaquen
el Web of Science i Scopus, totes aquestes han quedat integrades en el mateix
portal amb el nom PoliCercador Experts. Continua sent un conjunt de recursos
orientat a investigadors, i en general a experts en bases de dades, que busquen
informació no solament bibliogràfica sinó també bibliomètrica: factor d’impacte,
cites, etc.
Cal destacar algunes tasques portades a cap:

· Millora de l’accessibilitat mitjançant l’actualització de més de 2.800 registres en el catàleg, així com mitjançant la sincronització de SFX (el gestor
de revistes electròniques) amb el catàleg de la Biblioteca i amb RiuNet

· Enriquiment del fons amb la revisió manual de col·leccions entre les quals
cal destacar Reports of the Society of Automotive Engineers (SAE) i de
Reports of the Food and Agriculture Organization (FAO)

· Selecció i administració de revistes Open Access, en la totalitat o en alguns dels
números, vora 11.000 títols del total de revistes electròniques disponibles.
El comportament de l’usuari a PoliCercador
Resulta d’interès comprovar fins a quin punt l’usuari aprofita en el nou PoliCercador l’àmplia cobertura de recursos bibliogràfics en el procés de cerca d’infor-
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mació. El gràfic següent mostra la tendència de l’usuari cap a la cerca global,
molt més enllà del catàleg o qualsevol altre àmbit específic, les cerques es veuen
així enriquides fomentant l’accés a la col·lecció electrònica.
Distribució de consultes per àmbit

La gràfica següent mostra l’evolució del nombre de consultes bibliogràfiques en
els últims anys. Per al període 2009 a 2011 s’han sumat les consultes a l’antic
catàleg i a l’antic PoliCercador (Metalib).
L’última columna mostra el nombre de consultes el 2012 contra el nou PoliCercador, que ja engloba el catàleg i els recursos externs. En aquest cas s’observa
un repunt significatiu en el nombre de consultes.

L’entrada en producció del nou PoliCercador, que incorpora la base de dades
externa Primo Central ha suposat un canvi de paradigma en l’oferta d’informació bibliogràfica de la universitat. Ara l’usuari té Primo Central a un sol clic, de
manera que només ha de consultar les bases de dades externes per a cerques
especialitzades.
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La versió mòbil de PoliCercador
La incorporació de la versió mòbil de PoliCercador a la Bibmobil ha repercutit de
manera molt positiva en l’ús d’aquesta plataforma, i l’increment s’observa comparant les mitjanes mensuals dels anys 2011 i 2012:

PoliPapers
Durant aquest període Biblioteca ha continuat administrant PoliPapers, la plataforma de gestió i difusió de les revistes digitals vinculades a la universitat.
Després de dos anys en funcionament, s’ha consolidat la publicació de les sis
revistes allotjades actualment:

· Con A de animación
· EGA. Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica
· Revista de Lingüística y Lenguas Aplicada
· Revista sobre la infancia y la adolescencia
· Working Papers on Operations Management
· World Rabbit Science
D’altra banda, s’ha continuat treballant en la difusió i visibilitat de les revistes
amb accions orientades a la indexació d’aquestes en les principals bases de
dades. A més, s’ha continuat donant suport a tots els usuaris de PoliPapers: editors, autors, lectors,…, a través d’una atenció directa i de preparació de materials de formació.
D’altra banda, s’han realitzat activitats de promoció del portal PoliPapers entre
editors potencials i en activitats de la Biblioteca, com ara la Setmana de l’Accés
Obert al campus de Vera o la Setmana de la Ciència al campus de Gandia.
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Algunes xifres de l’any 2012 són:

· Sol·licitud d’articles a text complet: 48.018 (dades Counter del portal)
· Visites al portal: 28.816 (dades de Google Analytics)
· Nombre d’articles publicats i de DOI sol·licitats: 141
RiuNet
Continguts i col·leccions
Després de la presentació oficial, pel vicerector VDTIC a primer de 2012, les
col·leccions de treballs acadèmics (treballs final de carrera, treballs final de màster, etc.) han experimentat un creixement notable. Aquestes col·leccions acullen
a final d’any més de 5.300 documents: 2.545 treballs acadèmics en obert i 2.747
en tancat, i ha assolit quasi la meitat del fons del repositori.
D’altra banda, les col·leccions de Docència en Xarxa han seguit creixent de la
mà de les convocatòries de 2012, i ha arribat a final d’any a més de 4.000 objectes d’aprenentatge entre polimèdies, articles docents i laboratoris virtuals.
Cal assenyalar, a més, el creixement de les col·leccions de revistes publicades
a PoliPapers, que a final d’any arriben a 831 articles.
Els contactes mantinguts amb departaments i instituts d’investigació de la UPV
ha potenciat la creació de noves col·leccions, com ara les col·leccions del grup
ROGLE per a material d’investigació i de docència, el grup H2O³ o la Càtedra
Arquitectura Sostenible.
Algunes millores a RiuNet
Respecte a la interfície, cal assenyalar que s’ha modificat totalment la home del
repositori, i la dotada d’eines que faciliten l’autoarxivament. S’ha refet totalment
l’ajuda; s’ha buscat més usabilitat per als usuaris, i ocultat les col·leccions que
actualment estan buides, i donat rellevància als registres al text complet, per a
potenciar-ne la visibilitat en inserir API que mostren el seu impacte a Google
acadèmic, Scirus…
Quant a visibilitat, s’ha continuat amb la campanya del 2011 i comunicat el canvi
de la URL base del repositori a <riunet.upv.es>, amb l’objectiu de millorar el posicionament SEO del repositori als grans recol·lectors i cercadors científics: Scirus, Recolecta, Hispana, Microsoft academic Search…
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Aquestes actuacions s’han vist recompensades amb una millora en el posicionament de RiuNet en el rànquing mundial de repositoris, que ha passat del lloc
365 al 327. En l’àmbit europeu, la posició és la 162 i el lloc 16 a Espanya.
Activitats de difusió
Per a potenciar l’ús del repositori s’han realitzat diferents accions, com ara cursos i sessions de formació. Cal destacar els tallers ja esmentats de la Setmana
de l’Accés Obert i de la Setmana de la Ciència. S’ha col·laborat amb l’ICE i l’ASIC als tallers de creació d’objectes d’aprenentatge, destinat a professors. Internament, s’han impartit tallers a personal bibliotecari per a comunicar novetats
i aconseguir ple coneixement de RiuNet entre el personal de biblioteca.
S’han elaborat materials didàctics de suport a l’autoarxivament, mitjançant diferents materials, tant en format pdf com audiovisual (polimèdies i politube).
S’ha llançat una campanya a través de l’associació Alumni per a oferir-ne als associats el dipòsit i difusió dels treballs a Riunet. Cal assenyalar la bona acollida
de la iniciativa.
La política de les col·leccions de RiuNet
Coincidint amb la Setmana de l’Accés Obert, s’ha publicat la política de les
col·leccions de RiuNet que cobreix aspectes com són continguts, dades, metadades, de llicències d’ús, assegurament de la qualitat, dipòsit, formats o preservació i edició de registres.
Pàgina web i canals 2.0 de la Biblioteca
La Biblioteca ha aprofitat la seua pàgina web, així com els canals 2.0, per a informar sobre novetats de diversa índole:

· Avisos sobre el funcionament de la biblioteca o sobre els recursos de la biblioteca digital

· Difusió d’activitats de formació
· Suport a campanyes concretes, per exemple el servei d’autopréstec a la
Biblioteca de l’ETS d’Enginyeria del Disseny,…
En l’àmbit dels canals 2.0 mereix atenció especial el llançament del bloc PoliScience, per a això s’aprofità la Setmana de l’Accés Obert. El contingut del bloc
està orientat a investigadors i ressalta especialment l’accés obert (Open Access)
a la comunicació científica. Temes de propietat intel·lectual, publicacions científiques, orientacions a l’avaluació curricular, etc., hi troben el seu lloc.
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D’altra banda, el bloc del PoliCercador continua informant sobre novetats dels
recursos d’informació de la Biblioteca Digital. Durant aquest any s’han realitzat
29 posts. L’animació a la lectura continua amb el bloc Connecta’t a la lectura
que enguany ha publicat 53 posts, fonamentalment ressenyes de llibres, tot i
que també han tingut cabuda notícies relacionades amb la literatura.
La Biblioteca de la UPV té diversos perfils en xarxes socials: Facebook Biblioteques UPV, els comptes de twitter BiblioUPV i PoliScienceUPV. Tant el perfil de
Facebook com el Twitter BiblioUPV repeteixen en general l’estructura de notícies
de la pàgina web (difusió de novetats, activitats, suport a campanyes), però
d’una manera més pròxima i directa a l’usuari, fet que permet la dinamització de
la comunitat i la interacció, a través de comentaris o retuits, així com la difusió
de notícies de caràcter més cultural o social, com ara els posts del connecta’t a
la lectura o les campanyes de donació de sang.
Al llarg de l’any s’han incrementat el nombre de seguidors, tant a Facebook (passant de 188 l’any anterior a 926) com en Twitter (de 179 a 761).
Col·laboració amb Sénia
Durant aquest curs s’inicià un nou servei de la Biblioteca “Alta de congressos a
Sénia”. L’objectiu d’aquest és normalitzar les entrades de publicacions del personal de la UPV en congressos. També quan el personal docent i investigador
introdueix una publicació a Sénia, corresponent a un congrés nou en el sistema,
ha de sol·licitar-ne la inclusió a Biblioteca a través del formulari de La Biblioteca
Respon. Biblioteca realitza l’alta del congrés i informa l’interessat perquè continue amb la seua actualització curricular.
Des de la posada en marxa del servei s’han realitzat 579 altes de congressos.
Per tal de facilitar al personal investigador i docent l’actualització de Sénia amb
les seues noves publicacions, s’ha disposat d’una base de dades auxiliar. Quan
el professorat actualitza el currículum a Sénia se li ofereix l’opció d’emplenar el
formulari de publicacions amb aquestes dades
Biblioteca alimenta aquesta base de dades auxiliar amb descàrregues massives
de registres del Web of Science i de Scopus. El funcionament del servei requereix algunes operacions manuals de duplicació de registres, etc.
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8.1.5. Formació i qualitat
Els resultats de l’enquesta de satisfacció sobre qualitat dels serveis de la UPV
continuen situant la Biblioteca entre els serveis més valorats de la Universitat.
Cadascun dels 5 serveis enquestats obté molt bons percentatges de satisfacció,
que oscil·len entre el 98% i el 88%.
Durant el curs 2011-12, es continuà amb el pla de millora “Fes un bon ús de la
biblioteca”, amb el lema SomTots. Es portaren a cap dues accions que feien referència al tema del soroll/silenci i a la cura del material. Per a això, s’imprimiren 6 fotografies que pretenien trencar amb el concepte de prohibir per a passar
al d’educar. D’aquesta manera, sorgeix la idea d’una exposició itinerant de fotos
que roten i siguen exposades a les diferents biblioteques. A més, s’elaboren i publiquen, entre altres coses, fullets sobre “Compromisos i obligacions” al bloc
creat per a aquesta finalitat.
Arran dels suggeriments dels usuaris, altres millores del servei que s’han implantat per aquest sistema estan relacionades amb el préstec i amb els missatges que ofereix PoliCercador.
Respecte a la certificació d’Accessibilitat Universal que va obtenir la Biblioteca
per primera vegada l’any 2009, el gener de 2012 es va produir una nova certificació del nostre servei seguint la norma UNE 170001-2. La Biblioteca continua
en la línia de l’atenció integral a les persones amb discapacitat, i millora els serveis específics per a usuaris amb discapacitat.
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.
Durant el curs acadèmic que ens ocupa el conjunt de materials formatius elaborats per la biblioteca ha rebut més de 58.000 consultes.
Dins dels Cursos de formació s’han realitzat més de 192 hores de formació, distribuïdes en 115 activitats formatives, a què han assistit 3.712 alumnes.
Es participa activament en les Jornades d’Acollida per a alumnes de nou ingrés
que organitzen els centres, el 2011-12 s’impartiren 24 sessions amb una assistència total de 2.230 alumnes. Igualment, s’ha participat en les Jornades d’A-
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collida Erasmus, amb una sessió a què han assistit 36 estudiants. Es porten a
cap visites guiades a grups que ho sol·liciten i aquest curs es realitzaren 5 visites amb un total de 28 assistents.
Continuem col·laborant amb l’ICE dins de la seua oferta formativa en tecnologia
educativa, amb la impartició de sessions de formació presencials adreçades al
personal docent i investigador i relatives a la cerca i recuperació de la informació científica. S’han realitzat 28 hores de formació repartides en 7 tallers a què
han assistit 171 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 41 sessions i més de
76 hores de formació a què han assistit 697 alumnes.
Durant aquest curs, a més a més, el personal de la biblioteca ha participat preparant una assignatura OCW de la Universitat amb l’assignatura titulada Manual básico para investigadores: Quien cita mis artículos, dónde y cómo publicar
los resultados de mis investigaciones, adreçada a investigadors i que ha obtingut la Menció de Qualitat Excepcional al material docent atorgat per la Comissió de Docència en XARXA i la Comissió Assessora de Docència en XARXA.

8.1.6. CRAI
Amb la posada en marxa del nou sistema de gestió gran part de l’activitat del personal de CRAI s’ha centrat en l’adaptació tant al nou programa de circulació
com a la nova eina de cerca d’informació, tot això per a donar un millor servei
als usuaris i que els canvis tinguen un efecte positiu. A més, s’ha ampliat el nombre d’exemplars prestables de 7 a 15 dies i les pel·lícules de 3 a 7 dies. Així mateix, el termini de dies de préstec per al grup d’usuaris amb necessitats especials
(serveis adaptats) s’ha ampliat a 30 dies, respecte als llibres d’estudi, humanitats i dipòsit.
Aquesta extensió del període de préstec redunda en un descens del nombre de
préstecs, però no del nivell d’ús. Per exemple, si un usuari té en préstec una
pel·lícula durant 7 dies el sistema actual comptabilitza un sol préstec mentre que
fins a 2011 en comptabilitzava 3.
Amb relació a les millores a l’edifici i les instal·lacions, a la sala La Informació de
la biblioteca central es decideix moure les lleixes de les prestatgeries i reubicar
els llibres per a millorar l’accés als documents. Com a resultat del pla de millora
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“Fes un bon ús de la biblioteca” a la biblioteca central es reforça la distribució
d’espais i reubica el mobiliari i deixa únicament taules d’estudi individual a les
sales d’estudi intensiu i taules grans a la resta de sales. A més, a la futura biblioteca de Camins, i com a conseqüència dels bons resultats obtinguts a la biblioteca central relatius a la disminució del soroll, s’ha optat per aïllar les zones
de consulta (informació, préstec i consulta d’ordinadors) de les zones d’estudi.
En altres biblioteques, com ara la biblioteca de l’ETS Industrials, i seguint
aquesta mateixa línia, s’han habilitat aules de treball en grup dins de l’Escola. A
la sala La Informació (2a planta) es reubiquen llibres i es mouen lleixes de prestatgeries perquè l’última no estiga tan avall ni la primera tan amunt, i facilitar
l’accessibilitat dels documents.
Evolució del préstec en els últims anys

Prenent com a referència l’any 2007 podem visualitzar millor el canvi de tendència des de l’any 2010 i el comportament del servei en l’últim any.
Préstec de documents
BIBLIOTECA

Nre. PRÉSTECS

Biblioteca Central

247.206

Biblioteca d’ADE-Topografia

12.177

Biblioteca d’Agroenginyeria

17.665

Biblioteca d’Informàtica i Documentació Enric Valor

22.926

Biblioteca de l’ETS d’Enginyeria d’Edificació

11.503

Biblioteca de l’ETS d’Enginyeria del Disseny

40.375
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Biblioteca de l’ETS d’Enginyers de Camins

10.405

Bilbioteca de l’ETS d’Enginyers Industrials

34.150

Biblioteca de la Facultat de Belles Arts

37.979

Biblioteca del Campus d’Alcoi

10.367

Biblioteca Campus de Gandia - CRAI

35.301

DOCUMENTS SERVITS EN PRÉSTEC

480.054

Algunes novetats a les biblioteques de centre/campus:

·

Disseny i execució de la nova Biblioteca de Camins que s’inaugurarà
aquest mes pròxim.

·

Adquisició i instal·lació d’un nou sistema RFID per a dues biblioteques
més: Camins i Disseny. En aquesta última s’ha adquirit a més un sistema
d’autopréstec que facilita molt la gestió tant als usuaris com al personal bibliotecari en l’àmbit de préstecs, devolucions, consulta sobre la situació
de cada usuari, etc.

· Amb motiu de Pla de Millora 2012 (Fes bon ús de la biblioteca) i arran de
les enquestes realitzades sobre els usuaris, s’han efectuat algunes lleus
millores en infraestructures: electrificació de taules a Informàtica, etc.

· Més aposta per les eines 2.0 per a difusió de serveis i novetats.
· Iniciatives i experimentació sobre la mobilitat (web mòbil, codis QR) en algunes biblioteques.

· La reducció de places C1 està començant a afectar negativament els serveis.
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Préstec de portàtils per biblioteques
Respecte al préstec de portàtils es tracta d’un servei que gaudeix d’una gran
acceptació dels nostres usuaris. En total s’han realitzat 9.337 préstecs.
Les dades són les següents:

Usuaris totals per biblioteca i percentatges
BIBLIOTECA
Biblioteca Central

Nre. D’USUARIS
1.046.213

Biblioteca de Disseny

145.079

Biblioteca d’Agroenginyeria

176.005

Biblioteca de Belles Arts

131.577
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Biblioteca d’Alcoi

101.586

Biblioteca de Gandia

167.141

Biblioteca d’Informàtica

120.742

Biblioteca d’Edificació

101.672

Biblioteca d’Industrials

186.361

Biblioteca de Camins

88.918

Biblioteca d’ADE-Topografia
Totals

106.559
2.371.852
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La Biblioteca Respon. Distribució de les consultes segons la categoria temàtica, des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2012.

8.1.7. Visibilitat en àmbits professionals
8.1.7.1. Congrés APEGA 2012
Invitada per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria d’Edificació, la subdirectora
Inma Ribes participà en XI Congrés Internacional d’Expressió Gràfica Aplicada
a l’Edificació APEGA 2012 al taller 3, amb la comunicació Difusión y visibilidad
de las publicaciones científicas. El congrés va tenir lloc a València l’1 de desembre de 2012.
La bibliotecària del campus de Gandia, Natalia Sastre, ha participat al llarg
de l’any en el Seminari LIBER Emerging leaders: International development
programme for the leaders of tomorrow’s libraries, seminari organitzat per
LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche / Association of European Research Libraries) adreçat a personal bibliotecari de tot Europa amb llocs
en middle-management. La selecció final va ser de 16 candidats de 10 països.
El seminari va consistir en tres parts diferenciades:

·

Primer seminari: sessions de formació pràctiques, treball en grup, dinàmiques… sobre líders, tècniques de motivació i lideratge en general.

· Any de treball tutorat consistent en visita a biblioteca LIBER estrangera, a
més de sessions d’aprenentatge a través de videconferències mensuals
(Action Learning).

·

Segon seminari: sessions de formació pràctiques, cursos… relacionats
amb lideratge, estratègies i planificació.
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8.1.7.2. Publicacions i comunicacions
Marta Abarca Villoldo, M.; Pons Chaigneau, DM.; Rubio Montero, FJ.; Vallés Navarro, R. (2011). QR codes in use : the experience at the UPV Library ,24(3
- Suplement). In: Serials. S47-S56 p. Data: 9-11-2011
Abarca Villoldo, M.; Lloret Salom, A.; Pons Chaigneau, DM.; Rubio Montero, FJ.;
Vallés Navarro, R. (2012). How to mobilize your library at low cost, 22(2).
In: Liber Quarterly. 118-145 p. ISSN 2213-056X. Data: 30-5-2012
Presentació Biblioteca Pública:
Abarca Villoldo, M.; Lloret Salom, A.; Pons Chaigneau, DM.; Rubio Montero, FJ.;
Vallés Navarro, R. (2012). Moviliza la biblioteca desde 0 euros : creación
y adaptación de servicios bibliotecarios para la web móvil. Data: 28-2-2012
Informe Tècnic:
Abarca Villoldo, M.; Lloret Salom, A.; Pons Chaigneau, DM.; Rubio Montero, FJ.;
Vallés Navarro, R. (2012). Tecnologías móviles en bibliotecas : aplicaciones
en la biblioteca de la Universitat Politècnica de València. Data: 24-2-2012
Abarca Villoldo, M., Pons Chaigneau, D.M., Rubio Montero, F.J., Vallés Navarro, R. & Lloret Salom, A. “The mobile web in university libraries: mobilize from 0 euro”, LIBER 40th Annual Conference. Barcelona, 2011.
Jornadas Expania, 24-25 de maig de 2012, Redescubre PoliBuscador: integrando en Primo Aleph, RiuNet, Primo Central… Madrid, Biblioteca Nacional. Comunicació d’Elías Chumillas, Anna Campos, Andrés Lloret,
Inmaculada Ribes

8.2. ÀREA DE SISTEMES D’INFORMACIÓ I COMUNICACIONS (ASIC)
És l’òrgan de la Universitat Politècnica de València encarregat d’aplicar les noves
tecnologies de la informació i de les telecomunicacions per a posar a l’abast de
tota la comunitat universitària serveis de qualitat.
Dins de l’estructura funcional de la UPV, l’ASIC depèn del Vicerectorat per al
Desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions.
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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 accessibles, a través de la xarxa de dades de la universitat, tots els serveis 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 temes relatius a l’ús de la informàtica 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.

8.2.1. 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 admetre
tots els serveis que les noves tecnologies ens ofereixen, i que serveixen de base
per al desenvolupament i implantació de tècniques modernes a la investigació,
docència, administració i gestió universitàries.
Entre els seus serveis, podem destacar:

·

Fer arribar 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 sens fil i els sistemes d’autenticació, de manera que es pot proveir
el personal docent i investigador, el d’administració i serveis i tots els alum-
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nes d’accés als recursos informàtics propis, així com als de tota la Internet.

·

Gestionar la capacitat dels sistemes centrals d’informació, i administrar
els servidors i bases de dades que admeten les aplicacions corporatives.

· Instal·lar i mantenir els diversos serveis d’emmagatzematge, correu, notícies, directoris, eines de treball col·laboratiu i de sistemes d’informació en
general, així com coordinar-los amb la resta de xarxes acadèmiques nacionals i internacionals.

· Administrar equips multiusuari d’altes prestacions, que donen suport a les
aplicacions científiques i d’investigació.

·

Gestionar la instal·lació de llicències de programes antivirus, actualitzacions de programari i elements de protecció de sistemes.

·

Coordinar els diferents serveis instal·lats a les aules informàtiques i als
distints centres i unitats de la universitat.

· Gestionar còpies de seguretat i recuperar dades.
· Gestionar els serveis multimèdia avançats, com ara retransmissió d’esdeveniments per Internet, telefonia i televisió IP, produir continguts docents
(Polimèdia, laboratoris virtuals, etc.).

· Administrar el centre de visualització 3D i realitat virtual immersiva.
· Prospeccionar els avenços tecnològics en els sistemes d’informació i en
les comunicacions, i desenvolupar projectes d’implantació de nous serveis o funcionalitats.

·

Gestionar la integració i compatibilitat d’equips i aplicacions en els sistemes corporatius de la universitat.

· Organitzar el servei integrat d’atenció als usuaris de les aplicacions informàtiques de la universitat, encarregat de la resolució de les consultes, incidències i problemes produïts.

8.2.2. 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 als diferents serveis.
Els seus objectius són dissenyar, desenvolupar, documentar i mantenir totes
les aplicacions de gestió que es realitzen a l’ASIC. Com a premissa principal, es proposa desenvolupar i implementar programari de qualitat, que satisfaça adequadament, dins del termini i la forma escaient, les demandes
dels usuaris.
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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 organitzatiu 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, fet que requereix una
col·laboració intensa amb el Servei de Sistemes i Xarxes de Comunicació.
Els serveis principals que presta són:
1. GESTIÓ ACADÈMICA

· POLIFORMAT
Plataforma d’aprenentatge electrònic per a proporcionar suport a la docència
presencial o per a la impartició de cursos no presencials.

· RIUS
Portal d’accés que permet gestionar l’accés a les aplicacions de Gestió Acadèmica de la Universitat, així com la gestió d’usuaris de cadascuna. 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 seua matrícula des de qualsevol ordinador connectat a Internet, bé al seu domicili o a cibercafès, des de les
aules d’accés lliure de la universitat o durant el període de cites a les aules
informàtiques disposades a aquest efecte, en el dia i l’hora que se li ha citat.
Automatrícula en web permet agilitar al màxim tot el procés de matrícula, de
l’alumne, per complex que siga i acurtar els terminis i garantir a l’alumne la
gestió realitzada.
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· VINALOPÓ
Gestió d’Alumnat d’estudiants de primer i segon cicle permet el seguiment
d’expedient d’un alumne, des de la incorporació al centre i titulació fins a la
finalització dels estudis. Inclou matrícula, gestió d’imports i rebuts, notes i
actes, incompatibilitats i diligències, etc.

· PALÀNCIA
Gestió d’Alumnat d’alumnes de tercer cicle permet el seguiment d’expedient
d’un alumne, des de la incorporació al centre i titulació fins a la finalització dels
estudis. Inclou matrícula, gestió d’imports i rebuts, notes i actes, incompatibilitats i diligències, etc.

· SUC
Gestió d’alumnes de Matrícula Alumnes Intercanvi organitzat per l’Oficina de
Programes Internacionals d’Intercanvi, que permet gestionar la matrícula dels
alumnes d’intercanvi i els resultats obtinguts per aquests.

· GORGOS
Aplicació per a la gestió de les proves de selectivitat de les cinc universitats
públiques de la Comunitat Valenciana.
Gestió i tractament d’emissió de certificats.

· 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 en la intranet dels alumnes.

· 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.

· PREINSCRIPCIO 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.
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· 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 cicle, graus i màster.
Tramitació de les sol·licituds de títols, enviament dels expedients dels alumnes al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, recepció d’aquests amb el número de registre nacional assignat i impressió posterior i lliurament dels títols.

· REATILLO
Aplicació per a designar els professors que formen els tribunals de selectivitat. Permet gestionar les sol·licituds de membres de tribunal, matrícula dels
alumnes en les proves d’accés i resultats obtinguts en aquestes.

· PADRINO
Programa d’ajuda a la gestió de notes pel professorat, permet obtenir llistes,
gestionar qualificacions, comunicar notes parcials o finals als alumnes de manera individualitzada a través de correu electrònic i/o SMS. Es pot treballar en
mode off line 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 gestionar les qualificacions i introduir notes finals als alumnes pel responsable de cada assignatura. Totalment compatible amb la gestió d’actes de PADRINO i fitxers Excel.

· SELLA
Programa Accions Tutorials. 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.
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2. 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.

· RiuNet
Repositori de producció intel·lectual de la UPV, que permet la preservació
dels continguts de les diferents col·leccions.
3. GESTIÓ DE LA INVESTIGACIÓ

· SÉNIA
Aplicació que permet la gestió per a l’avaluació de l’activitat docent i investigadora del PDI. En mòdul de client de PDI permet que l’interessat gestione
la informació específica, tant de la seua activitat docent com investigadora:
congressos, publicacions, resultats d’investigació, etc.
Aquesta activitat es pot validar, parametritzar i llistar els resultats a través del
mòdul preparat per a l’òrgan gestor.

· ÀGORA
Abraça els processos realitzats pel CTT referent a la liquidació i pagaments
de factures com a resultat dels convenis d’investigació.
4. GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

· e-INSTÀNCIA
Programa que permet que el procediment de presentació d’instàncies per a
convocatòries de concurs oposició siga de mode electrònic.
Es tracta d’un procediment d’autoservei, en què 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).

· BULLENT
Aplicació per a la declaració de mèrits i gestió de convocatòries de concurs
de mèrits (PAS).
Introducció i seguiment de la documentació aportada pels interessats per als
concursos de mèrits en convocatòries de places del PAS i PDI.

· HOMINIS
Aplicació integral de gestió de recursos humans i nòmina per a universitats i
altres administracions públiques que cobreix les necessitats d’administració,
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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, gestió pressupostària de plantilles, simulacions
organitzatives, comptabilitat analítica, connexió amb tots els altres sistemes
de gestió, eixides informatives i interaccions via web, etc.

· VERD
Aplicació que permet l’automatització i la gestió de les tramitacions de contractació laboral amb càrrec a convenis i projectes d’investigació.

8.2.3. Activitats més rellevants de l’ASIC en el curs acadèmic 2011-2012
· Integració per a les titulacions de grau i màster la gestió de la definició plans
d’estudi, organització docent, emissió de contracte programa nou i edició de
la guia docent.

·

Implantació programa per a avaluar l’activitat docent i investigadora del PDI,
integrat amb emissió CVN del MEC (SENIA2).

· Implantació sistema de gestió de Biblioteca.
· Implantació sistema gestor documental ALFRESCO.
· Consolidació programa TIBI2 per a l’emissió de correus massius segurs.
· Consolidació seu electrònica, amb la implantació i integració dels serveis electrònics.

· Implantació nou sistema de gestió del CTT, ÀGORA.
· Integració d’un sistema d’impressió d’apunts integrat amb PoliformaT.
· Consolidació en la definició metodologia de desenvolupament i gestió de projectes per a servei d’aplicacions.

· Creació de base de dades únic de persones, col·lectius i serveis prestats.
· Implantació d’un sistema per a avaluar la qualitat del programari desenvolupat.
· Migració a tres capes de totes les aplicacions de gestió client-servidor.
· Implantació de nova aplicació de reconeixements.
· Implantació d’un sistema de gestió d’assistències per a alumnes i professorat
en les titulacions de grau.

·

Implantació de nou sistema de gestió per a les beques de menjador a través
de la targeta universitària i lectors RFID.

· Integració d’iCal per a diferents calendaris o horaris.
· Definició nou accés per a usuaris externs a través de l’extranet.
· Creació de nous microwebs per a titulacions, d’acord amb les directrius de l’AVAP.
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·

Col·laboració amb RedIRIS per a implantar la xarxa RedIRIS-NOVA a la Comunitat Valenciana.

· Sisena convocatòria del Pla Docència en Xarxa, i celebració de la Jornada Docència en Xarxa.

· Obertura del canal de publicació de continguts docent en obert. Publicació de
més de 1.600 vídeos en Youtube i iTunesU.

· Implantació d’un nou portal per a descàrregues de programari.
· Implantació d’un servei d’autogestió de quotes de disc.
· Primera fase del projecte de servei de gravació desassistida de classes “Videoapunts digitals” als centres de la universitat.

· Convenis amb universitats i altres organitzacions per a la transferència de tecnologia Polimèdia.

· Col·laboració amb la iniciativa Open Courseware.
· Instal·lació d’un nou sistema d’emmagatzematge en disc.
· Col·laboració amb el servei de préstec d’ordinadors portàtils a la Biblioteca.

8.2.4. Dades estadístiques més rellevants de l’ASIC
LA XARXA UPVNET EL 2011-2012
Nombre d’usuaris (Alumnes+PDI+PAS+Residents+Altres)
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 de commutadors en la Troncal 10Gigabit Ethernet
Nombre total de commutadors a la xarxa de la UPV
Nombre de punts d’accés WiFi
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 fil (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

57.502
26.852
1.084
124
17
1225
840
45.363
4.789
6.954.816
29.873
573
10.975
1.301
883
155
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ELS SISTEMES CENTRALS EL 2011-2012
Nre. de servidors de bases de dades
Nre. de CPU
Bases de dades
Nre. de servidors de càlcul científic
Nre. de CPU
Emmagatzematge en disc en SAN Corporativa
Nombre de webs allotjats
Nre. d’usuaris dels sistemes de càlcul científic
Accessos totals al servidor web principal
Consultes personalitzades alumnes
Consultes personalitzades resta
Webs allotjats al servidor principal de la UPV
Missatges de correu electrònic processats
Missatges locals

15
104
50
14
320
369 TB
381
325
2.166 milions
11,8 milions
1,61 milions
851
84,44 milions
16,41 milions

8.3. INSTITUT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
8.3.1. 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
10/11
11/12

Nre DE TALLERS
70
121
51
108
115
94
75

INSCRIPCIONS
3.404
4.122
2.221
4.918
4.533
4.464
3806

MITJANA D’INSCRIPCIONS PER TALLER
3.404
4.122
2.221
4.918
4.533
4.464
3806

PARTICIPACIÓ
1.053
2.213
963
2.205
2.749
2.073
1.488

Evolució del nombre de tallers

MITJANA DE PARTICIPACIÓ PER TALLER
15,04%
18,29%
18,88%
20,42%
23,90%
22,05%
19,84%
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Evolució de les inscripcions: tallers sol·licitats

Evolució de la mitjana d’inscripcions per taller

Evolució de la participació del professorat

Evolució de la mitjana de participació per taller
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8.3.2. Pla Docència en Xarxa. Dades globals
FORMACIÓ DEL PROFESSORAT DINS DEL PLA DOCÈNCIA EN XARXA
CURS
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12

Nre DE TALLERS
18
13
6
4
5

INSCRIPCIONS
446
336
160
82
101

Evolució del nombre de tallers

Evolució de les inscripcions: tallers sol·licitats

Evolució de la participació

PARTICIPACIÓ
325
263
132
76
94
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MATERIALS PRODUÏTS PEL PROFESSORAT
CURS
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12

OBJECTES D’APRENENTATGE
974
815
796
869
549

MÒDULS D’APRENENTATGE
0
47
46
40
21

Evolució nombre d’objectes d’aprenentatge

Evolució nombre mòduls d’aprenentatge

Evolució nombre d’assignatures OCW

ASSIGNATURES OCW
0
31
36
15
10
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8.3.3. Programa d’Acollida Universitària
8.3.3.1. 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
DOEEFC

% 04/05
2.27
2.27
2.27

% 05/06
1.45

4.55

DEIO
DTEA
DECS
DECGF
DEHMA
DMAA
DC
DEGA
DEC
DSIC
DB
DCAR
DI
DISCA

10.14
1.45
13.64 13.04
1.45
2.27
2.27
2.27
2.27
4.55
4.55
4.55
2.27

% 06/07
2.22
2.22

% 07/08
10,26

8,88

15,38

2.22
8,88

2,56

% 08/09

% 10/11
5.20
7.79
1.30

% 11/12
19,44

1.09

% 09/10
1,35
1,35

4.35
2.17
2.17
1.09

5,41
1,35
2,70
5,41

2.60
1.30
2.60
3.90

5,56
8,33
8,33

2,70
1,35
5,41
4,05

2.60
3.90
2.60
3.90
2.60

15.22 36,49
1.09 1,35
6.52
2.17

1.30
3.90
1.30
7.79
1.30

2,70

3.90
1.30

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
2,56

DTRA
DCRBC
DD
DMMT
DU
DCADHA
DEGI
DERA
DMEA
DP
DEE
DE
DEAF
DET
DMMCTE

11.36
2.27

8.70

2.22
2.22

1.45

2.27
2.27

4.55
4.55
2.27

1.45

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

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

2.60
1.30
2.60
1.30

2.60
5.19
1.30
1.30
9.09
2.60
3.90
2.60
1.30

2,78
11,11
5,56
2,78
13,89
5,56

2,78

2,78
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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

DESA
DCAN
DPV
DQ
DPA
DEEO
DPE

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

3.90
1,35

2,78

1,35
6,76

19,44
5,56
2,78

2.22
2.17

8.3.3.2. Percentatge d’inscripcions per Centre

CENTRE
FBA
EPSA
EPSG
ETSA
ETSEA + ETSMRE
ETSECCP
ETSEGCT
ETSEI
ETSET
ETSiE
ETSIAP
ETSMRE
ETSED
FI + ETSIAP
FADE
Sense adscripció
Instituts universitaris

% 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

% 10/11
4,44
2,22
2,22
11,11
4,44
2,22
2,22
6,67

% 10/11
2,78

5,56
2,78
11,11
2,78
5,56

4,44
36,49

13,89

60,00

55,56

8.3.4. 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

DBV
DB
DCAN

% 02/03 % 03/04 % 04/05 % 05/06 % 06/07 % 07/08 % 08/09 % 09/10 % 10/11 % 11/12
2.41
1.20
13.79 4,17
1.20 4.00
2.12
4,17
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DCMA
COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL, DOCUDCADHA
MENTACIÓ I HISTÒRIA DE L’ART
DC
COMUNICACIONS
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE

BÉNS CULTURALS
CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
DIBUIX
ECONOMIA I CIÈNCIES SOCIALS
ECOSISTEMES AGROFORESTALS
ESCULTURA
ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERA-

DCRBC
DCAR
DD
DECS
DEAF
DE

4.25
1.20
1.20

3.61
3.45
3.45

4.82
3.61
1.20

8.00

4.00
4.00
4.00
8.00

10.34 4.82

13.79 3.61
3.45 6.02

4.00
4.00
8.00

DISCA
TADORS
ENGINYERIA CARTOGRÀFICA, GEODÈDECGF
SIA I FOTOGRAMETRIA
ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ I DE
DEC
PROJECTES D’ENGINYERIA CIVIL
ENGINYERIA DE SISTEMES

6.90

DELS TRANSPORTS
ENGINYERIA ELÈCTRICA
ENGINYERIA ELECTRÒNICA
ENGINYERIA GRÀFICA
ENGINYERIA HIDRÀULICA I MEDI AM-

3.23
3.23
6.45
6.45

DERA
RIA
IBM
INSTITUT DE BIOMECÀNICA
INSTITUT UNIVERSITARI DE RESTAURAIURP
CIÓ DEL PATRIMONI
INSTITUT UNIVERSITARI DE TELECOMUNICACIONS I APLICACIONS MULTIIUTAM
DLA

7.42

3.70

3.45
8.51 13.79 8,33 6.665 21.74
6.90
3.33
6.38 10.34 4,17
3.45
4,17

3.70

2.12

3.70

8.51

4.82

4.00 16.13 3.70

4.25

3.45

4.82

6.45

12.76

3.45

1.20

6.45

4,17 6.665 8.70

6.45

4.82
1.20

3.70

8.51

4,17

3.45

3.33

4,17

4.35

3.70

DEIT
DEE
DEEO
DEG

DEHMA
BIENT
ENGINYERIA MECÀNICA I DE MATEDEMM
RIALS
DEQN
ENGINYERIA QUÍMICA I NUCLEAR
ENGINYERIA RURAL I AGROALIMENTÀ-

MÈDIA
LINGÜÍSTICA APLICADA

18.52

2.41

DESA
I AUTOMÀTICA
DET
ENGINYERIA DEL TERRENY
ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURA

4.35
3.33 4.35
6.665

3.70

DEIO
TIVA
EXPRESSIÓ GRÀFICA ARQUITECTÒDEGA
NICA
EXPRESSIÓ GRÀFICA EN L’ENGINYERIA DEGE
DFA
FÍSICA APLICADA
DI
LINGÜÍSTICA APLICADA
INFORMÀTICA DE SISTEMES I COMPU-

3.45

8.70
2.12
3.33

3.70

6.90

2.41

3.45
3.45

6.02
3.61

2.12

4.00

6.45

4.25

3.45

2.12

3.45

8.00

3.23
6.45

3.70

6.02 12.00 3.23

3.70

3.33

4.35

2.12
4,17
3.45

3.45
3.45

8.70
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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

2.12
6.90

8.43

DMMCTE
DMEA
3.45

7.42
4.00

DOEEFC 3.45
DP
DPV
DPA

7.23

4.00
4.00

DPEIDDIR 3.45
DQ

3.61

4.00

DSIC
DTEA
DTRA
DU

1.20

4.35

3.45

3.70 14.89 3.45
6.665
3.45 4,17
3.45
3.70
16,67 10.00 13.04

3.45

4,17

7.42

10.34 7.23
6.90
3.45

4,17

4.35
3.33

3.70 6.38
4.00 16.13 11.12
2.12
4.00 6.45
4.25

20,83 30.00
3.45
3.33 4.35
3.45

3.33

PERCENTATGE D’INSCRIPCIONS PER CENTRE
CENTRE
FBA
EPSA
EPSG
ETSAV
ETSECCP
ETSEGCT
ETSEI
ETSET
ETSEE
ETSIAP
FI
ETSED
ETMRE
ETSEA
FADE
Altres

% 02/03
3.33
10.00
10.00
2.22
12.22
6.67
4.44
11.11
1.11
5.56
ETSIINF
11.11
4.44
1.11
ETSEAMN
14.44
2.22

% 03/04
3.45
6.90
6.90
17.24
20.69
3.45
10.34
3.45
6.90
13.79
3.45
3.45

% 04/05 % 05/06
7.69 6.45
3.85
19.23 9.68
3.85
26.92 12.90
9.68
3.23
15.38 9.68
3.85
3.85

7.69
7.69

% 06/07 % 07/08
11.11 18.18
13.64
18.52 27.27
3.70
11.11 13.64
11.11 4.55
14.82

6.45 3.70 4.55
3.23 3.70
16.13 3.70 13.64
6.45 11.11
3.23
4.55
12.90 7.42

% 08/09 % 09/10 % 10/11 % 11/12
20.69 4,17 4,17
6.90 4,17 4,17
6.90 4,17 4,17 8.70
17.24 33,33 33,33 34.78
20.69 8,33 8,33 13.04
3.45 4,17 4,17
4.35
6.90 12,50 12,50
3.45
21.74
3.45
4.35
12,50 12,50

3.45
6.90

4.35

4,17 4,17
8,33 8,33
4,17% 4,17% 8.70

8.70
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8.3.5. Enquestes d’opinió de l’alumnat sobre l’actuació docent del professorat
EVOLUCIÓ DE LES ENQUESTES EN CENTRES PROPIS
CURS ACADÈMIC
Nre. d’enquestes realitzades
Professorat enquestat
Assignatures implicades
Grups implicats

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

2010-2011
175.976
2.833
3.824
8.960

2011-2012
192.532
3.307
3.930
8.900

8.3.5.1. 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 2011/12
Nombre de fulls d’examen llegides
Nombre de proves llegides
Nombre de sessions (per professor)
CORRECCIÓ D’OPOSICIONS UPV
CURS 2011/12

Nre. de fulls
40.766
435
301

Nre. d’oposicions
5

PROVES IDIOMES
CURS 2011/12
Erasmus
Valencià

Nre. de fulls
600
179

LECTURA D’ENQUESTES D’OPINIÓ
CURS 2011/12
Tallers professorat

Nre. de fulls
758

Enquestes de caràcter institucional via formularis web:
· Enquesta sobre la Gestió del Títol.
· Curs 2009/10
· Titulacions avaluades:63
· Professors que emplenaren l’enquesta:577
· Alumnes que emplenaren l’enquesta:554
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· Curs 2010/11
· Titulacions avaluades: 95
· Professors que emplenaren l’enquesta: 1092
· Alumnes que emplenaren l’enquesta: 1422
· Curs 2011/12
· No se’n va sol·licitar la realització

· Enquesta sobre la docència en anglès.
· Curs 2010-11. S’enquestà l’alumnat corresponent a 40 grups (Professor-Assignatura) de docència en anglès, i s’obtingueren 292 opinions.

· Curs 2011/12. No se’n va sol·licitar la realització
8.3.6. Gabinet de Recursos Educatiu i Multimèdia
Curs
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09
09-10
10-11
11-12

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
1728,21
926
1011,45
624

Treballs
Professorat
Hores
Serveis
Edició de vídeo
170,95
65
Conversió a DVD
82,78
79
Repicat de cintes
0
0
Gravació amb càmera
56,65
31
Plató d’incrustació
64,52
30
Escanejats de fotos i diapositives 12,92
7
Servidor d’arxius
49,5
42
Conversió o ripejats de vídeo
154,97
138
Videoteca
28,53
25
Préstecs d’equips
200,5
17
Conversió sistemes PAL NTSC
17
9
Duplicats de discos CD i DVD
36,6
59
Suport tècnic
48,7
18
Formació
41
37
Retoc fotogràfic, grafisme
28,75
28
Fotografies digitals amb càmera
5
1
Gravació de veu en off
9,08
11
Publicació WEB
4
27
101,45
624

Alumnat
Hores
976
256,52
266,63
328,39
216,83
113,4
104,95
178,53
272,70
343,29

Serveis
71
31
40
26
22
64
55
55
30
45

2011-2012
Alumnes
Hores
7,67
32,82
0,3
0
4
0
0
6,5
0
288
0
0
0
0
0
0
4
0
343,29

Serveis
4
31
1
0
1
0
0
3
0
2
0
0
0
0
0
0
3
0
45
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HORES 2010-2011

SERVEIS 2010-2011
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EVOLUCIÓ D’HORES EMPRADES

Hores

Professors
Alumnes

EVOLUCIÓ SERVEIS REALITZATS

Serveis

Professors
Alumnes
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8.3.7. Gabinet Psicopedagògic de Suport a l’Estudiant

ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA INDIVIDUALITZADA - CAMPUS VERA
INTERVAL
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12

ENTREVISTES
656
550
565
374
322
445
272
328

Nre ALUMNES ATESOS
147
127
142
108
93
114
123
177

ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA INDIVIDUALITZADA - CAMPUS GANDIA
INTERVAL
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12

ENTREVISTES
26
19
27
26
13
9
18
19

Nre ALUMNES ATESOS
14
13
15
20
9
4
10
16

ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA INDIVIDUALITZADA - CAMPUS ALCOI
INTERVAL
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12

ENTREVISTES
23
8
0
20
23
6
17
38

Nre ALUMNES ATESOS
7
2
0
2
6
3
9
17
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TALLERS DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL CAMPUS VERA
INTERVAL
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12

TALLERS
35
38
30
33
27
35
37
32

Nre ALUMNES PARTICIPANTS
652
478
783
881
811
927
940
855

TALLERS DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL-CAMPUS GANDIA
INTERVAL
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12

TALLERS
5
7
5
3
6
8
7
6

Nre ALUMNES PARTICIPANTS
101
95
161
28
80
157
158
93

TALLERS DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL-CAMPUS ALCOI
INTERVAL
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12

TALLERS
4
7
5
5
6
7
3
8

Nre ALUMNES PARTICIPANTS
81
49
80
75
135
165
118
114
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TALLERS DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL

INSCRIPCIONS ALS TALLERS

8.3.8. Programa d’Acció Tutorial Universitària. Nombre de tutors
NOMBRE DE PROFESSORS TUTORS
CENTRE
EPSA
EPSG
FADE
FBA
ETSA
ETSECCP
ETSED
ETSEGCT
ETSEI
ETSET
ETSEE
ETSINF
ETSEAMN
TOTAL

07/08
19
22
12
17
18
3
40
11
28
13
15
45
44
287

08/09
21
28
12
26
36
11
42
12
25
18
15
46
45
337

09/10
22
23
13
14
29
17
47
12
30
23
8
46
53
337

10/11
22
21
11
9
31
19
39
10
45
21
9
43
53
333

11/12
46
32
14
9
34
19
24
10
20
20
2
35
21
286
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NOMBRE D’ALUMNES TUTORS
CENTRE
EPSA
EPSG
FADE
FBA
ETSA
ETSECCP
ETSED
ETSEGCT
ETSEI
ETSET
ETSEE
ETSINF
ETSIAMN
TOTAL

07/08
30
31
17
18
25
38
47
17
31
15
94
45
63
471

08/09
38
35
13
11
18
23
49
14
26
17
43
51
45
383

09/10
36
47
24
9
37
27
53
14
31
30
21
38
42
409

10/11
46
22
12
9
36
36
39
12
45
20
11
43
25
356

AVALUACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE TUTORS EN EL PATU
(Programa d’Acció Tutorial Universitari)

Alumnes Tutors

Professors Tutors

11/12
20
19
12
10
26
21
34
8
21
20
11
34
31
267
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8.3.9. Projectes d’innovació
8.3.9.1. Projectes d’innovació i millora educativa (PIME)
1. Professorat participant

DISTRIBUCIÓ DE PROFESSORS PARTICIPANTS PER CENTRES
CENTRE
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE GANDIA
ETS D'ARQUITECTURA
ETS D'ENG. DE CAMINS, CANALS I PORTS
ETS D'ENG. DE TELECOMUNICACIÓ
ETS D'ENG. D'INDUSTRIALS
ETS D'ENG. EN GEODÈSICA, CARTOGRÀFICA I TOP.
ETS D'ENGINYERIA D'EDIFICACIÓ
ETS D'ENGINYERIA DEL DISSENY
ETS D'ENGINYERIA INFORMÀTICA
ETSE AGRONÒMICA I DEL MEDI NATURAL
FACULTAT D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
FACULTAT DE BELLES ARTS
TOTAL

TOTAL
10
34
29
3
33
52
43
19
6
12
50
11
2
313

DISTRIBUCIÓ DE PROFESSORS PARTICIPANTS PER DEPARTAMENT
DEPARTAMENT
BIOTECNOLOGIA
CIÈNCIA ANIMAL
COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL, DOCUMENTACIÓ I HISTÒRIA DE L’ART
COMUNICACIONS
CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
DIBUIX
ECONOMIA I CIÈNCIES SOCIALS
ECOSISTEMES AGROFORESTALS
ENGINYERIA CARTOGRÀFICA, GEODÈSIA I FOTOGRAMETRIA
ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ I DE PROJECTES D’ENGINYERIA CIVIL
ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURA DELS TRANSPORTS
ENGINYERIA ELECTRÒNICA
ENGINYERIA HIDRÀULICA I MEDI AMBIENT
ENGINYERIA MECÀNICA I DE MATERIALS
ENGINYERIA QUÍMICA I NUCLEAR
ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA APLICADES I QUALITAT
EXPRESSIÓ GRÀFICA ARQUITECTÒNICA
FÍSICA APLICADA
INFORMÀTICA DE SISTEMES I COMPUTADORS

TOTAL
12
1
1
4
11
1
2
7
3
7
1
16
22
6
7
1
12
1
3
7
19
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LINGÜÍSTICA APLICADA
MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
MATEMÀTICA APLICADA
MECÀNICA DELS MEDIS CONTINUS I TEORIA D’ESTRUCTURES
ORGANITZACIÓ D’EMPRESES
PRODUCCIÓ VEGETAL
PROJECTES ARQUITECTÒNICS
PROJECTES D’ENGINYERIA
QUÍMICA
SISTEMES INFORMÀTICS I COMPUTACIÓ
TECNOLOGIA D’ALIMENTS
URBANISME
SENSE ADSCRIPCIÓ
TOTAL

27
15
17
42
7
19
2
20
17
1
7
1
3
313

2. Relació de PIME aprovats per la CASPIC (Comissió d’Avaluació i Seguiment dels Projectes d’Innovació i Convergència)
NOM PIME MODALITAT A
Adaptació de l’assignatura projectes i (pri) al nou espai europeu d’educació superior (eees)Aprenentatge mitjançant recursos tecnològics d’anàlisi qualitatius
Utilització de vídeos didàctics per a la millora dels processos d’aprenentatge autònom basats
en la resolució d’exercicis
Metodologies actives en una experiència de col·laboració entre dues assignatures del Grau
en Sistemes de Telecomunicació So i Imatge: Matemàtiques 2 i Acústica
Metodologies actives en titulacions de Ciències de la Vida: activitats per a l’elaboració de seminaris
i d’informes científics en anglès amb especial èmfasi en els grups d’Alt Rendiment Acadèmic
Aules en xarxa i tinta digital. Una oportunitat per a millorar el procés d’ensenyament‐aprenentatge
Els models matemàtics com a marc conceptual de l’Àlgebra Lineal
Ús combinat de les comunitats virtuals, les xarxes socials i el mètode del cas per a la millora
educativa a les aules
Desenvolupament de rúbriques i situacions d’avaluació per a competències transversals relacionades amb la innovació
Punts crítics en l’ús dels edublogs com a eina d’aprenentatge: implantació i avaluació
Aprenentatge autònom: estils d’aprenentatge i noves tecnologies
Ús de les rúbriques per al seguiment i avaluació de les pràctiques
Dinamització de poliformat com a eina facilitadora de l’ensenyament-aprenentatge
Suport a l’avaluació formativa presencial mitjançant el disseny d’eines per a l’obtenció de respostes i realimentació immediata a les aules
Desenvolupament d’una maqueta d’assaigs a fatiga per a materials polimèrics
Utilització d’eines de simulació en programari lliure com a metodologia de baix cost per a augmentar el rendiment de l’ensenyament (SIMULIB)
Ampliació de base de dades basada en les bateries de preguntes de PoliformaT. Valoració de
l’ús com a eina d’avaluació
Desenvolupament i avaluació de la competència genèrica treball en equip mitjançant la utilització de l’aprenentatge cooperatiu i estudi de casos col·laboratius
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La reflexió en l’acció. Un estudi d’anàlisi i de millora metodològica a les aules de primer curs
d’enginyeria
Pràctiques de camp en estudis d’enginyeria d’organització
L’ús de mapes conceptuals com a eina ensenyament-aprenentatge en enginyeria
Desenvolupament i avaluació de competències transversals mitjançant metodologies d’ensenyament-aprenentatge interdisciplinàries
Aplicació de l’ensenyament col·laboratiu de llengües a través de la xarxa
El dossier d’aprenentatge com a eina per al desenvolupament autònom i per a la coordinació
horitzontal i vertical a l’ETS d’arquitectura
Qüestionaris electrònics com a eina per a l’avaluació d’innovacions educatives
Pràctiques col·laboratives amb col·laboració entre grups col·laboratius
NOM PIME MODALITAT B
Implantació d’un sistema d’avaluació contínua recolzat en l’ús del PoliformaT i altres recursos
de xarxa en els graus d’Enginyeria Civil i Obres Públiques
Aprenentatge constructiu individual amb expressió col·laborativa mitjançant la participació de
l’alumne en la producció d’objectes d’aprenentatge en suport digital
Ús de metodologies actives en el procés d’ensenyament-aprenentatge en les assignatures de
l’àrea de Màquines i Motors Tèrmics en el Grau d’Enginyeria Mecànica
Ús de les TIC per a ajudar el professorat en la tasca d’avaluar l’activitat de l’alumnat (EVALTICS)
Una experiència d’avaluació participativa en l’àmbit de les ciències econòmiques i socials
Introducció de TIC com a eina de millora de l’aprenentatge i de l’avaluació en les assignatures
de matemàtiques del Grau de Geomàtica i Topografia a l’ETSEGCT
Elaboració de materials d’autoaprenentatge, autoavaluació i avaluació en les assignatures IIP
i PRG en el Grau d’Informàtica
Adaptació de les assignatures de Cartografia, Geomorfologia i Teledetecció al títol de Grau en
Geomàtica i Topografia de l’ETSEGCT mitjançant diversos mètodes d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació contínua
Elaboració d’una metodologia d’intervenció en conjunts històrics a través de l’aprenentatge
col·laboratiu
Ús de rúbriques per a l’elaboració de treballs pràctics i l’avaluació en el Grau en Ciències Ambientals. Continuació de la seua implementació
Incorporació de tècniques constructives en la docència dels materials per a edificació i obra civil

8.3.9.2. EICE: Equips d’innovació i qualitat educativa
NOM EICE
PROFESSORS
ABP: ABP-Disseny i Comunicació. Aprenentatge basat en projectes orientat a la comunicació de productes i serveis de disseny
11
AECIVI: L’aprenentatge autònom i la seua avaluació en l’ensenyament de ciències
de la vida
11
ALVA: Aprenentatge de llengües amb valor afegit
8
ASEI: Aplicació de la simulació en l’ensenyament de l’enginyeria
5
BeCool: Biotechnology and English for COOperative Learning (Biotecnologia i anglès
per a l'aprenentatge cooperatiu)
7
DESTACA: Desenvolupament del Treball Autònom i Col·laboratiu dels Alumnes d’Enginyeria d’Edificació
13
EITACURTE: Equip d’Innovació sobre Tècniques Actives, Col·laboratives i Utilització de Recursos Tecnològics
10
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e-MACAFI: Metodologies actives per a l’aprenentatge de la física
EXCELCON: Excel·lència i innovació en el procés d’aprenentatge del procés projecte-construcció en l’enginyeria civil
GECOLER: Grup d’ensenyament col·laboratiu de llengües en xarxa
GEMYREP: Grup d’elaboració de mitjans i recursos pràctics
GIERMAC: Grup d’Innovació Educativa i Recerca en Matèries Científiques
GIIMA: Grup d’Innovació i Investigació en Metodologies Actives
GRIPAU: Grup Interdisciplinari Per a l’Aprenentatge Universitari
ÍCAPA: Innovació i qualitat en l’aprenentatge de projectes arquitectònics
IDOE: Innovació Docent en Organització d’Empresss
IEMA: Innovació en l’Avaluació per a la Millora de l’Aprenentatge Actiu
INDIN: Innovació docent en enginyeria (nous graus)
iNNOVATiNK: Grup d’Innovació en Tecnologies de Tinta Digital
MACGI: Grup d’Investigació i Innovació Educativa en Metodologies Actives per al
Desenvolupament i Avaluació de Competències Genèriques Interpersonals
MACMAP: Metodologies actives per a màsters i postgraus
MACODE: Innovació pedagògica en el Màster en Cooperació al Desenvolupament:
integrant la participació i l’acció en el procés d’ensenyament-aprenentatge
MATI: Metodologies actives i TIC
MOMA: Modelització Matemàtica i Aprenentatge Col·laboratiu
NUTEC ADE: Noves tecnologies ADE
PRO-INMEDO: Projectes d’Innovació i Millora Docent Interdisciplinària
QTALNET: Qualitat en els processos d’ensenyament-aprenentatge mitjançant mitjans i xarxes socials en educació universitària
RETAJUDOCA: Recursos tecnològics per a l’aprenentatge jurídic, la documentació
i la comunicació audiovisual
RIAD: L’aprenentatge basat en projectes

10
12
8
8
12
10
9
11
9
13
7
13
9
9
11
8
9
7
9
12
13
7

8.4. ÀREA DE MEDI AMBIENT, PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I ORDENACIÓ
DELS CAMPUS
8.4.1. 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 de realitzar les tasques de gestió i control de l’impacte que la Universitat té sobre el medi ambient,
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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, en 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.

8.4.2. 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 va
modificar per a adaptar-se al projecte d’implantació global del SGA.
El text complet de l’última revisió de la política ambiental es pot consultar en la
pàgina web de l’Àrea de Medi Ambient, Planificació Urbanística i Ordenació dels
Campus o en el BOUPV número 6, disponible en la pàgina web de la Secretaria General.

8.4.3. Planificació
8.4.3.1. 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 de la seua intranet
des d’abril de 2008. L’epígraf es troba en la secció Serveis, en què hi ha un menú
dedicat a l’Àrea de Medi Ambient, Planificació Ambiental i Ordenació dels Campus.
L’opció de menú és Informació Ambiental/Identificació d’aspectes ambientals.
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
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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 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 d’aquests han resultat significatius en el procés de jerarquització de 2011.

8.4.3.2. 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 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 100 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 vela d’aquesta manera pel compliment.
El servei permet, a més, que el personal puga accedir directament al document en
format electrònic i consultar el text complet dels requisits que se li han d’aplicar.

8.4.3.3. Objectius, metes i programes
A partir de la jerarquització d’aspectes ambientals identificats, s’han elaborat els
programes de gestió ambiental previstos per a l’any 2011. Aquest pla va ser revisat per la Comissió Ambiental en la sessió de 3 de març de 2011, i s’aprovà
en Consell de Govern en la sessió de 14 d’abril de 2011. Es realitzaren controls
i seguiment de l’estat de compliment dels plans en les reunions de la Comissió
Ambiental de 28 de juny de 2011 i de 27 d’octubre de 2011.
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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, Planificació Urbanística i Ordenació dels Campus en la intranet. En accedir als continguts del Pla
Ambiental és possible visualitzar els objectius i metes plantejats, així com l’estat de compliment d’aquests. Així mateix, es pot obtenir informació més detallada sobre cadascun dels objectius.

8.4.4. Implementació i operació
8.4.4.1. 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.

8.4.4.2. Competència, formació i presa de consciència del personal de la UPV
Anualment la UPV prepara l’oferta de formació ambiental. Aquestes accions
estan destinades a tres grans col·lectius:

· Personal d’administració i serveis
· Personal docent i investigador
· Altre personal sense relació contractual amb la UPV, però el lloc de treball de la qual està a les dependències de la universitat
Aquestes accions són xarrades, celebració d’esdeveniments i cursos, entre d’altres.
El detall d’aquestes accions formatives es pot consultar a través de la intranet
de personal de la UPV.

8.4.4.3. Comunicació
La comunicació ambiental realitzada per l’Àrea de Medi Ambient, Planificació
Urbanística i Ordenació dels Campus s’ha materialitzat en les actuacions següents:
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a. Elaboració del Pla de Difusió Ambiental 2011:
El Pla de Difusió Ambiental per a l’any 2011 va ser aprovat per la Comissió Ambiental en la sessió celebrada el dia 3 de març de 2011. 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 1.000 documents).

· Gestió del fons de la videoteca.
· Control de préstecs realitzats, mitjançant la base de dades.
· Resolució de consultes especialitzades en temes ambientals.
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.
· Enllaços a altres oficines de medi ambient pertanyents 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.
· Bloc: El medi ambient i l’altra meitat.
d. Programa de relacions institucionals:

· Jornades de presentació del Sistema de Gestió Ambiental de la UPV.
a. Casos d’èxit en l’ús de bones pràctiques de sostenibilitat i medi ambient en organitzacions. Experiències en la gestió ambiental d’universitats: l’EMAS com a instrument en la millora de la sostenibilitat
d’una organització. CEMACAM Font Roja – Alcoi, 25 de juliol de 2011.
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b. Jornada d’experiències universitàries en la implantació del reglament
europeu EMAS. Universitat del País Basc, 18 de novembre de 2011:
jornada tècnica.

8.4.4.4. Documentació
La documentació bàsica del sistema de la UPV està composta per:

· Manual de gestió ambiental: Descriu el SGA i el seu abast 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. D’aquesta manera és possible obtenir llistes de documents en
vigor i accedir al text complet dels documents, tant del manual com dels procediments i instruccions que el desenvolupen.

8.4.4.5. 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 efecte del sistema de gestió ambiental. D’aquesta
manera, s’estableixen els mecanismes necessaris de control documental i es
posa a disposició del personal tota la documentació pertinent.

8.4.4.6. 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, 2010 i 2011 es mostren en el gràfic següent:
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CONSUM D’ENERGIA ELÈCTRICA PER SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PER CAMPUS (2009-11)
ALCOI
0,079
0,079
0,069

2009
2010
2011

GANDIA
0,074
0,078
0,080

VERA
0,101
0,093
0,091

Emmarcat dins dels plans ambientals 2009, 2010 i 2011, la universitat continua implantant un programa d’estalvi energètic (Programa DERD), que consisteix a monitorar el sistema elèctric, i programar i gestionar responsablement
l’energia.

· Aigua
Les dades relatives al consum d’aigua potable per persona per a cadascun dels
campus durant l’any 2011 es mostren en el gràfic següent:

CONSUM D’AIGUA POTABLE PER PERSONA EN CADA CAMPUS (2009-11)
2009
2010
2011

ALCOI
2,69
2,71
2,28

GANDIA
3,48
4,62
4,60

VERA
10,51
7,69
8,35

380 SERVEIS

L’Àrea de Medi Ambient, Planificació Urbanística i Ordenació dels Campus comença a realitzar des de l’any 2008 un control del consum de l’aigua dels cinc
pous presents a la UPV mitjançant les lectures mensuals del comptador.
L’Àrea de Medi Ambient, Planificació Urbanística i Ordenació dels Campus, en
col·laboració amb les unitats implicades, ha realitzat durant el curs 2011-2012 el
control del consum dels distints combustibles utilitzats a la UPV (gas natural,
gasoli, propà i gasolina)
Durant l’any 2011 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 consum total.

· Consum de materials
Durant l’any 2011 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.
El consum de paper reciclat representa més de la quarta part del paper consumit, fet que es deu en part a distintes accions del SGA realitzades, com són el
concurs realitzat per al subministrament de paper reciclat a serveis centrals de
la UPV i l’elaboració i la 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. 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, porta
a cap anualment el control i seguiment de la qualitat dels abocaments generats
als tres campus de la UPV, per a això realitza:

· Presa de mostres d’abocaments als tres campus de la UPV,
· Petició d’anàlisi, recopilació de resultats i realització d’informes de seguiment,
· Difusió dels informes als ajuntaments corresponents, vicerectorats i centres implicats i

· Proposta i aplicació de mesures correctores.
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· Emissions atmosfèriques
· Emissions de gasos d’efecte d’hivernacle
Les emissions directes de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH) lligades a l’activitat universitària estan relacionades amb el consum de combustibles, principalment gas natural, propà, gasoli i gasolina. D’altra banda, s’ha de considerar que
es produeixen també unes emissions indirectes per consum d’energia elèctrica
en cadascun dels campus. Per a convertir els valors de consum energètic a
emissions de CO2, tant directes (ús per la UPV de combustibles fòssils) com indirectes (consum d’energia elèctrica), s’han emprat els factors de conversió publicats pel IDAE. Per a cada campus s’han calculat les emissions de CO2, ja que
les emissions de la resta de GEH són molt minses, i per tant negligibles.

TONES EQUIVALENTS DE CO2 EMESES PER SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA EN CADASCUN DELS CAMPUS (2009-11)
2009
2010
2011

ALCOI
0,040
0,046
0,031

GANDIA
0,020
0,028
0,022

VERA
0,028
0,033
0,028

· Emissions atmosfèriques de gasos contaminants
Des de l’Àrea de Medi Ambient, Planificació Urbanística i Ordenació dels Campus s’ha desenvolupat un 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 (NOX, SO2, CO, etc.).
Periòdicament es realitzen controls sobre el règim de funcionament dels focus
emissors de contaminants atmosfèrics del campus de Vera i 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 ma-
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nera es determina el nombre de crèdits ambientals oferits respecte als totals. A
més, s’estudia la demanda d’aquestes assignatures ambientals pels alumnes.
Respecte a l’oferta d’activitats de formació durant el curs 2011-2012, 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
L’any 2011 la quantitat de residus/persona recollida als campus de Gandia i 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 Gandia), a més del millor ús dels contenidors realitzat per la comunitat universitària.

GENERACIÓ DE RESIDUS DE PAPER I CARTÓ PER PERSONA EN CADA CAMPUS (2009-11)
2009
2010
2011

ALCOI
5,75
9,05
14,04

GANDIA
7,04
9,56
11,54

VERA
7,36
7,51
5,09

La disminució produïda al campus de Vera es deu al fet que en alguns contenidors de gran capacitat d’aquest campus s’han produït furts de residus.

· Envasos lleugers
La quantitat de residus recollits ha augmentat respecte a l’any 2010. Aquest increment pot ser degut perquè els membres de la comunitat universitària i les
empreses que treballen a la UPV tenen un coneixement més gran 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.
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GENERACIÓ DE RESIDUS D’ENVASOS LLEUGERS PER PERSONA EN CADA CAMPUS (2009-11)
2009
2010
2011

ALCOI
4,23
7,89
11,69

GANDIA
5,12
8,97
9,54

VERA
1,18
1,88
2,51

És molt significativa la diferència del valor de l’indicador als campus d’Alcoi i
Gandia enfront de l’obtingut a Vera. Aquesta diferència pot ser deguda al fet que
als campus d’Alcoi i Gandia la distribució de contenidors és més completa, de
manera que els membres de la comunitat universitària sempre tenen disponibles
contenidors per a dipositar 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, 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
Al campus de Vera no s’aprecia una variació significativa dels cartutxos gestionats el 2011 respecte als gestionats el 2010. Els tres últims anys el valor de l’in-

GENERACIÓ DE RESIDUS DE CARTUTXOS DE TINTA I TÒNER PER PERSONA EN CADA CAMPUS (2009-11)
2009
2010
2011

ALCOI
0,08
0,24
0,17

GANDIA
0,08
0,11
0,03

VERA
0,134
0,129
0,12
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dicador en aquest campus ha sigut constant. D’aquestes dades es dedueix que
la generació anual de residus ha arribat al seu màxim i que s’estan gestionant
adequadament. A partir d’ara s’han d’adoptar mesures per a la reducció de la
quantitat de residus. Al campus de Gandia ha disminuït la quantitat de residus
recollida per persona a causa que el 2011 únicament s’ha fet una recollida de residus d’aquest tipus. És probable que l’any que ve el valor de l’indicador augmente en ser necessari realitzar dues recollides l’any. Al campus d’Alcoi s’ha
reduït lleugerament la quantitat de residus recollits a causa de fluctuacions pròpies de la generació. La disminució no es considera significativa.

· 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 des de 2009 fins a 2011:

GENERACIÓ D’APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS PER PERSONA EN CADA CAMPUS (2009-11)
2009
2010
2011

ALCOI
0,30
0,60
0,81

GANDIA
1,33
0,34
1,16

VERA
1,25
1,10
0,83

És important destacar que no tots els RAEE recollits provenen de l’activitat universitària, ja que el personal i l’alumnat aporten als contenidors residus generats
als seus domicilis, per tant fluctuacions en els valors dels indicadors són normals
deguts a aquest fet.

· Residus de construcció i demolició, fustes, mobles i estris
És important assenyalar que gran part d’aquests residus es genera durant les
obres i mudances i el 2011 aquestes han sigut menors.
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GENERACIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ, DEMOLICIÓ, FUSTES, MOBLES I ESTRIS (2009-11)
ALCOI
0,00

2009
2010
2011

0,04

GANDIA
0,64
0,00
0,25

VERA
9,06
7,68
6,96

· 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.
· Residus de vidre domèstic
Als campus d’Alcoi i Gandia l’elevada quantitat de vidre retirat es deu perquè el
contenidor també recull aquests residus de les zones d’habitants limítrofes. No
obstant això, els contenidors del campus de Vera només donen servei a la Universitat.

GENERACIÓ DE RESIDUS DE VIDRE PER PERSONA EN CADA CAMPUS (2009-11)
2009
2010
2011

ALCOI
1,06
1,46
0,00

GANDIA
1,55
1,66
1,39

VERA
0,26
0,27
0,34
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Es desconeix la quantitat de residus recollits al campus d’Alcoi ja que l’Ajuntament
de la ciutat no ha facilitat les dades dels quilos recollits 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
dutes a terme als hivernacles.

GENERACIÓ DE RESIDUS VEGETALS PER SUPUERFÍCIE ENJARDINADA EN CADA CAMPUS (2009-11)
GANDIA
0,65
0,00
0,00

2009
2010
2011

VERA
1,10
1,03
1,31

Al campus de Gandia no s’han gestionat residus d’aquest tipus al llarg de 2010 i
2011. Els residus de les petites podes s’han gestionat com residus de fem orgànic.

· Residus de discos compactes

GENERACIÓ DE RESIDUS DE CD (2009-11)
2009
2010
2011

UPV
0,0022
0,0010
0,0015
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Els residus de discos compactes començaren a recollir-se selectivament el 2009.

· Residus perillosos
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…).

GENERACIÓ DE RESIDUS PERILLOSOS PER PERSONA EN CADA CAMPUS (2009-11)
ALCOI
1,01
0,78
0,62

2009
2010
2011

GANDIA
0,59
0,56
0,69

VERA
0,95
1,13
1,40

· Soroll ambiental
Pel que fa referència a aquest aspecte ambiental, hi ha dos tipus de mesuraments previstos a realitzar en el marc del sistema de gestió ambiental implantat a la UPV.

·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 cinc anys.

·Mesuraments 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:

· 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:
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·

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 mitjançant barrera en cada campus.

· Proveïdors i contractistes
La UPV pretén tant la millora contínua de les seues pràctiques ambientals com
la d’aquelles 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 es desenvolupa una metodologia particular per a la identificació i el control.
En aquesta metodologia s’estableix, entre altres coses: la identificació dels aspectes derivats de l’activitat de l’empresa. A més, es determina, en la mesura
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 l’empresa ocupa espais de la universitat (concessions, empreses de manteniment, obres, etc.) es realitza, addicionalment, un seguiment superior 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.

8.4.4.7. Registres de gestió
Els registres són l’evidència que es compleix el que estableix 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 els camins de comunicació establits per al sistema: bé se’n publica el contingut en la pàgina web de l’Àrea de
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Medi Ambient, Planificació Urbanística i Ordenació dels Campus o bé es posa
a disposició de la comunitat universitària a través de la intranet.

8.4.4.8. Auditoria interna
L’auditoria consisteix a realitzar una revisió del SGA de manera sistemàtica, independent i documentada. D’aquesta manera, 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 la realització de l’auditoria de certificació.
Aquesta auditoria la realitza personal de la UPV, amb formació adequada. L’auditoria interna va tenir lloc durant els mesos de setembre i octubre de 2011.
La difusió d’informació relacionada amb les auditories es realitza a través de la
intranet. Actualment, el personal de la UPV pot consultar les desviacions detectades durant l’últim procés d’auditoria i les accions correctores i preventives
previstes per a esmenar-les.

8.4.4.9. 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 s’han de tenir en compte
les circumstàncies canviants de la universitat i el compromís amb la millora contínua.
La revisió del sistema per la Comissió Ambiental corresponent a l’any 2011 va
tenir lloc en la sessió de 10 de febrer de 2012.

8.4.4.10. Declaració ambiental
Després de la revisió del sistema per la direcció es redacta un informe anual on
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.
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La Declaració Ambiental 2011 va ser revisada per la Comissió Ambiental en la
sessió de 10 de febrer de 2012, i s’aprovà en Consell de Govern a l’abril de
2012.

8.4.4.11. 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. Realitza aquesta auditoria una empresa verificadora externa a l’organització. La UPV va superar aquesta auditoria al març de 2012.

· 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 al Registre EMAS amb el número: ESCV-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 fer lliurament del certificat d’inscripció de la UPV al
Registre EMAS de la Comunitat Valenciana.

L’any 2010 la UPV va rebre 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 a millor organització EMAS 2010 en
el sector de les administracions públiques.
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8.4.5. 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 depenent del vicerector dels Campus i Infraestructures.

8.4.5.1. 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 amb
vista al 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 del
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 un 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 prefiguració de l’ordenació del campus que valora les aportacions al campus actual.

· 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.
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8.4.5.2. Ordenació dels campus
Els treballs realitzats amb vista a l’ordenació dels campus de la UPV s’han centrat, fins al moment, 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 converses 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
Nord-Sud 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 articula
transversalment la universitat suposa una aposta per la millora de l’espai
lliure.

· Elaboració de documentació i participació en taula redona a la universitat sobre la mobilitat amb bicicleta i universitat.

· Presentació de 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:

MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2011-2012 393

394 SERVEIS

8.5. CENTRE DE LLENGÜES

El Centre de Llengües de la UPV és un centre propi de la Universitat Politècnica
de València segons acord del Consell de Govern de 16.12.2010, es troba integrat dins del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació i s’encarrega
d’impartir ensenyament no reglat d’idiomes, de la traducció de documents de
tipus administratiu o científic i de l’assessorament en matèria de llengües als
seus usuaris a través de la Subdirecció d’Assessorament Lingüístic.
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8.5.1. Cursos d’idiomes

Durant el curs acadèmic 2011–2012 es realitzaren al Centre de Llengües 115
cursos, amb un total de 1.447 alumnes matriculats.

8.5.1.1. Cursos d’octubre a desembre
Durant el segon semestre de l’any 2011, cursos d’octubre a desembre de 2011,
s’impartiren al Centre de Llengües 55 cursos de 7 idiomes, amb un total de 682
alumnes matriculats.
CURSOS OCTUBRE-DESEMBRE 2011
ANGLÈS A2.1
ANGLÈS B1.1
ANGLÈS B1+.1
ANGLÈS B2.1
ANGLÈS C1.1
ALEMANY A1.1
ALEMANY A2.1
XINÈS 1
ESPANYOL B2
FRANCÈS A1.1
FRANCÈS A2.1
ITALIÀ A1.1
JAPONÈS 1
ANGLÈS INTENSIFICACIÓ B1
Nre. total de grups i alumnes oct-des 2011

Nre. DE GRUPS
5
9
11
8
9
3
1
2
1
1
1
1
2
1
55

Nre. D’ALUMNES
61
129
134
93
115
44
12
18
12
10
11
16
19
8
682

396 MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2011-2012

8.5.1.2. Cursos de febrer a maig
Durant el primer semestre de l’any 2012, cursos febrer a maig de 2012, s’impartiren al Centre de Llengües 54 cursos de 6 idiomes, amb un total de 687
alumnes matriculats.
CURSOS FEB-MAIG 2012
ANGLÈS A2.2
ANGLÈS B1.2
ANGLÈS B1+.2
ANGLÈS B2.2
ANGLÈS C1..2
CURS PREPARACIÓ FCE
CURS PREPARACIÓ CAE
FRANCÈS A1.2
FRANCÈS A2.2
ALEMANY A1.2
XINÈS A1.1
XINÈS A1.2
JAPONÈS A1.1
JAPONÈS A1.2
ESPANYOL B2
Nre. total de grups i alumnes feb-maig 2010

Nre. DE GRUPS
5
10
9
5
7
4
2
1
1
3
1
2
1
2
1
54

Nre. D’ALUMNES
68
136
133
69
95
56
21
10
12
41
8
12
3
11
12
687

8.5.1.3. Cursos intensius de juliol 2011
Al juliol de 2012 es realitzaren 6 cursos intensius de 30 hores durant dues
setmanes, amb un total de 78 alumnes matriculats.

CURSOS INTENSIUS JULIOL 20112
ANGLÈS ORAL A2
ANGLÈS ORAL B1
ANGLÈS ORAL B1+
ANGLÈS ORAL B2
Nre. total de grups i alumnes juliol 2012

GRUPS
1
3
1
1
6

Nre. D’ALUMNES
12
38
15
13
78

8.5.2. Cursos subvencionats
Durant el mes de juliol de 2012 s’oferiren 9 cursos subvencionats d’idiomes
per a alumnes d’intercanvi acadèmic, amb un total de 238 alumnes matriculats.
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INTERCANVI ACADÈMIC JULIOL 2012
ANGLÈS A2
ANGLÈS B1
ANGLÈS B2
ALEMANY A1
ALEMANY A2
ITALIÀ A1
FRANCÈS A2
Nre. total de grups i alumnes

GRUPS
1
2
2
1
1
1
1
9

Nre. D’ALUMNES
30
57
53
27
21
30
20
238

8.5.3. 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, fet 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 l’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 i s’han continuat desenvolupant durant l’any 2011 i 2012.
Durant el curs acadèmic 2011-2012 s’han desenvolupat els cursos següents:
CURSOS DE SUPORT A LA DOCÈNCIA EN ANGLÈS I ALT RENDIMENT ACADÈMIC
INTENSIVE ENGLISH SEMINAR
INTENSIVE ENGLISH SEMINAR-ADE

Nre. D’ALUMNES
10
18
28

Nre. D’ALUMNES
35
25
60

8.5.4. Proves de diagnòstic
8.5.4.1. Proves de diagnòstic CDL
El Centre de Llengües realitza les pròpies proves de diagnòstic per a la distribució correcta dels alumnes en grups i nivells. Així mateix, s’han coordinat des
del Centre de Llengües les proves realitzades als campus d’Alcoi i Gandia, per
als cursos organitzats i oferits als campus esmentats.
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PROVES DE NIVELL
ANGLÈS GENER 2011
ALTRES IDIOMES GENER 2011
ANGLÈS JUNY 2011
ANGLÈS SETEMBRE 2011
ANGLÈS GENER 2012
ALTRES IDIOMES GENER 2012
ANGLÈS JUNY 2012

Nre. D’ALUMNES
307
26
83
264
249
15
81
1025

8.5.4.2. Proves de diagnòstic per a alumnes d’intercanvi acadèmic
El Centre de Llengües va realitzar durant l’any 2012 la prova centralitzada d’anglès per a alumnes d’intercanvi acadèmic. La prova es realitzà a 1.382 candidats
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a beques d’intercanvi, i es van expedir certificats de nivell obtingut per a cada
candidat.

PROVES DE NIVELL
ANGLÈS A1
ANGLÈS A2
ANGLÈS B1
ANGLÈS B1+
ANGLÈS B2
ANGLÈS C1

Nre. D’ALUMNES
31
287
587
320
139
18
1.382

8.5.5. 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 dels Diplomas de Español como Lengua Extranjera, DELE, de l’Instituto Cervantes.
Així mateix, el Centre de Llengües de la UPV estableix convocatòries d’examen
per a facilitar l’acreditació de domini de llengua estrangera dels membres de
la comunitat universitària. Aquests certificats es desenvolupen segons el model
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d’acreditació nacional d’ACLES (Associació de Centres de Llengües d’Ensenyament Superior) avalat per la CRUE (Conferència de Rectors d’Universitats
Espanyoles) al setembre de 2011. Els continguts i estructura dels certificats
s’emmarquen dins de les directrius del Marc Comú Europeu de Referència per
a les Llengües i són vàlids per a acreditar el coneixement d’una llengua estrangera des del nivell A2 fins al C1 en grau, postgrau, màster universitari, programes de mobilitat, etc., dels membres de la comunitat universitària de la UPV. La
realització va ser aprovada en el Consell de Govern de 14.04.2011 i la primera
convocatòria es realitzà al juny de 2011.

8.5.5.1. Exàmens oficials CDL
ACREDITACIÓ DE DOMINI DE LLENGUA ESTRANGERA 2011
ACREDITACIÓ DE DOMINI DE LLENGUA ESTRANGERA. ANGLÈS A2
ACREDITACIÓ DE DOMINI DE LLENGUA ESTRANGERA. ANGLÈS B1
ACREDITACIÓ DE DOMINI DE LLENGUA ESTRANGERA. ANGLÈS B2

Nre. D’ALUMNES
1
9
5
15

ACREDITACIÓ DE DOMINI DE LLENGUA ESTRANGERA 2012
ACREDITACIÓ DE DOMINI DE LLENGUA ESTRANGERA. ANGLÈS B1
ACREDITACIÓ DE DOMINI DE LLENGUA ESTRANGERA. ANGLÈS B2
ACREDITACIÓ DE DOMINI DE LLENGUA ESTRANGERA. ANGLÈS C1

Nre. D’ALUMNES
106
150
27
283

8.5.5.2. Exàmens oficials externs
EXÀMENS OFICIALS EXTERNS SETEMBRE-DESEMBRE 2011
TOEFL
BEC DESEMBRE 2011
PET DESEMBRE 2011
FCE DESEMBRE 2011
CAE DESEMBRE 2011
CPE DESEMBRE 2011
DELE B1 NOVEMBRE 2011
DELE B2 NOVEMBRE 2011
DELE C2 NOVEMBRE 2011
FRANCÈS CAMBRA DE COMERÇ DESEMBRE
TCF SETEMBRE 2011

Nre. D’ALUMNES
38
0
30
120
52
10
0
6
14
11
2
361
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EXÀMENS OFICIALS EXTERNS GENER-JUNY 2012
TOEFL 2012
BEC JUNY 2012
PET JUNY 2012
FCE JUNY 2012
CAE JUNY 2012
CPE JUNY 2012
DELE B1 MAIG 2012
DELE B2 MAIG 2012
DELE C1 MAIG 2012
DELE C2 MAIG 2012
FRANCÈS CAMBRA DE COMERÇ JUNY 2012
TCF FEBRER 2012
CERTIFICATS CDL JULIOL 2012

ALUMNES EXÀMENS OFICIALS 2011

ALUMNES EXÀMENS OFICIALS 2010

ALUMNES EXÀMENS OFICIALS 2009

ALUMNES EXÀMENS OFICIALS 2008

ALUMNES EXÀMENS OFICIALS 2007

Nre. D’ALUMNES
118
6
62
198
102
11
4
9
12
9
6
14
129
680
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8.5.6. Altres activitats
8.5.6.1. Participació en organitzacions nacionals i internacionals i col·laboració amb altres centres
El Centre de Llengües participa de forma activa en ACLES, Associació de Centres de Llengües d’Ensenyament Superior, en qualitat de vocal del comitè executiu que, al seu torn, presideix la Comissió d’Acreditació d’ACLES. 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 d’Ensenyament Superior.
Així mateix, i en col·laboració amb ACLES, Associació de Centres de Llengües d’Ensenyament Superior, el Centre de Llengües ha organitzat dos seminaris adreçats
als equips directius dels diferents centres de llengües d’universitats espanyoles.

SEMINARIS ACLES
DIRECCIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES
GESTIÓ DEL TEMPS
LANGUAGE TEST DEVELOPMENT TRAINING (Dra. RITA
GREEN) per a membres ACLES

Nre. D’ALUMNES
14
16
11

8.5.6.2. Conveni amb Southern Louisiana University (SLU)
L’any 2011 es va celebrar la tercera edició del conveni signat amb la LSU en què
un grup de 27 estudiants nord-americans realitzaren un curs intensiu de llengua
i cultura espanyoles de 25 hores durant 4 setmanes 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.

8.5.6.3. Col·laboració amb altres entitats
Durant l’any 2011 es realitzaren Proves 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 fins a C1.
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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.

8.5.6.4. Posada en marxa del Meeting Point
El Centre de Llengües ha posat en marxa un MEETING POINT que serveix com
a punt de trobada per a la pràctica de distintes llengües mitjançant: tàndems lingüístics, en què participen alumnes UPV i alumnes estrangers que es troben a
la nostra universitat amb beques d’intercanvi acadèmic; sala de lectura amb
premsa internacional i servei de préstecs de llibres; jornades temàtiques internacionals i activitats de caràcter lúdic.
Durant el 2011 es realitzaren les activitats següents d’entrada lliure amb un
màxim de 20 participants per sessió:
Meeting point
Who are the English? English idiosyncrasies and customs:
The British Educational System:
International recipes:
Quiz Game: Britain and Europe culture quiz:
European stereotypes and cultural differences. What is your experience of
your European neighbours?
Conversations en français le jeudi après-midi
British and American Cinema
Cal·ligrafia en japonès
Conversation Exchange Program Meeting
English Games
Chinese Caligraphy
Christmas in England
Diferències culturals japoneses
Meeting point
American Cultural Differences
Beijing Opera
Budo - Arts marcials japoneses - Vols saber el secret de la força?
Cal·ligrafia japonesa
Cal·ligrafia japonesa - Gaudint amb lletres ideogràfiques
Cerimònia de te japonesa
Chinese Caligraphy
Chinese Cultural Differences
Chinese Folk Arts - Paper Cutting
Chinese Movie
Chinese New Year Celebration
Chinese Traditional Music

2 edicions
2 edicions
2 edicions
2 edicions
2 edicions
març-juliol 2011
1 edició
1 edició
1 edició
1 edició
1 edició
1 edició
1 edició
NRE. D’ASSISTENTS
20
8
18
53
15
11
1
11
13
4
4
1
161
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8.5.7. Subdirecció d’Assessorament Lingüístic
La Subdirecció d’Assessorament Lingüístic continua proporcionant a tota la comunitat universitària diferents serveis en matèria de llengües estrangeres, fonamentalment quant a 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.

8.5.7.1. Traduccions/revisions d’articles d’investigació
Des de setembre de 2011 fins a juliol de 2012 es realitzaren 95 traduccions i
revisions d’articles d’investigació per a departaments, instituts i grups d’investigació, entre els quals es troben entre altres el Departament d’Economia i
Ciències Socials, de Projectes d’Enginyeria, d’Enginyeria Mecànica i de Materials, de Construccions Arquitectòniques; Lingüística Aplicada, de Comunicació
Audiovisual, de Producció Vegetal-ETSE Agronòmica i Medi Natural, Centre
d’Estudis en Gestió de l’Educació Superior (CEGES), de Tecnologia dels Aliments, d’Enginyeria Elèctrica (DIEI), Institut Universitari d’Enginyeria de l’Aigua
i Medi Ambient (IIAMA), de Conservació i Restauració de Béns Culturals, d’Informàtica de Sistemes i Computadors (DISCA).

Setembre 2011
Gener 2012
Febrer 2012
Març 2012
Abril 2012
Maig 2012
Juny 2012
Juliol 2012

TRADUCCIONS DE TEXTOS
17
2
5
8
2
9
4
6

REVISIONS DE TEXTOS
10
5
3
2
4
5
9
4
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A principi de setembre, a petició del gerent i atesa la conjuntura econòmica es
bloquejaren els pressupostos de la subdirecció i es cancel·laren les ajudes fins
a nova ordre. A partir d’ací, es publicà la notícia, que s’esmenta avall, en la pàgina web de la Subdirecció d’Assessorament Lingüístic, que va estar activa del
28.09.11 al 31.12.11, que informava de la cancel·lació de les ajudes:
S’informa que durant els mesos d’octubre, novembre i desembre de 2011 ES
CANCEL·LEN les ajudes a la traducció i revisió d’articles d’investigació de la
Subdirecció d’Assessorament Lingüístic del CDL.

8.5.7.2. Traduccions institucionals
Les traduccions institucionals no estan subjectes a convocatòria mensual. Entre
les sol·licituds tramitades i els centres sol·licitants durant el curs acadèmic 20112012 cal destacar els següents:
SIO

Vicerectorat de Qualitat i EEAMuseu de l’Arròs (ETSEI)

Servei d’Alumnat

Biblioteca i Documentació
Científica (BG)

Àrea de Comunicació

Servei de Recursos Humans

Museu de l’Arròs

Servei d’Alumnat-Unitat Títols

Vicerectorat de Planificació i Innovació-CTT Vicerectorat d’Investigació
Vicerectorat de Planificació i Innovació

Vicerectorat de Qualitat i
Avaluació de l’Activitat Acadèmica

Des de la creació l’any 2004, el Centre de Llengües ha desenvolupat la seua activitat en favor de la millora de la competència lingüística dels membres de la comunitat universitària, no solament a través dels seus cursos de formació, sinó
de les seues activitats complementàries. Com a fruit d’aquesta labor s’ha consolidat com a centre propi de la UPV participant de manera activa en el pla d’internacionalització de la Universitat.
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8.6. EDITORIAL DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
8.6.1. 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 i revistes. A través de les seues publicacions l’Editorial
canalitza:
• Els continguts docents amb què es dóna suport a la impartició de les assignatures que formen part dels plans d’estudi d’aquesta Universitat
• Els continguts d’investigació que naixen de l’activitat del PDI
• Els continguts institucionals que expressen l’activitat de la mateixa Universitat
• Les actes de congressos celebrats per la Universitat
• Les tesis doctorals llegides i aprovades a la Universitat
• Els continguts que sorgeixen a partir d’un conveni específic de coedició
amb altres entitats o editorials externes
• Les revistes que s’editen com a conseqüència d’un congrés o línia d’investigació
Amb aquesta labor l’Editorial difon 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, ISSN, que garanteix la legitimitat dels drets de propietat
intel·lectual i els d’explotació de l’obra.

8.6.2. Publicacions editades
8.6.2.1. Apunts
Noves edicions: 47
Reimpressions: 271
Exemplars: 15.073

8.6.2.2. Publicacions docents
Noves edicions: 114
Reimpressions: 254
Exemplars: 25.190

8.6.2.3. Publicacions institucionals i investigació
Noves edicions: 124
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Reimpressions: 16
Exemplars: 34.504

8.6.3. Exemplars venuts
Exemplars venuts a la comunitat universitària:
• A través dels punts de venda de l’Editorial: 43.113
Àgora: 41.060
Alcoi: 1.179
Gandia: 874
• Mitjançant vals interns: 37.109
Àgora 37.041
Alcoi: 42
Gandia: 26
Exemplars enviats al canal de distribució (distribuïdores, llibreries i particulars):
1.400
Exemplars enviats per divulgació: 60

8.6.4. Coedicions
• 28 de febrer de 2012. Conveni de col·laboració amb la Universitat de València per a coeditar l’obra Entre aquella España nuestra… y la peregrina
• 8 d’agost de 2012. Conveni de coedició amb la Universitat del Norte per
a coeditar el llibre Comportamiento de los agentes económicos y funcionamiento de los mercados. Guía de ejercicios

8.6.5. Associacions
L’Editorial és membre actiu en les associacions següents:
• Xarxa Vives d’Universitats. Comissió de Publicacions
• Xarxa Vives d’Universitats. Consell de Redacció de la revista BUC
• UNE. Unión de Editoriales Universitarias Españolas
• AEPV. Associació d’Editors del País Valencià

8.6.6. 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, d’altres, està representada a 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 altres mercats on la nostra xarxa de distribució nacional no arriba.
• 25 Fira Internacional del Llibre de Guadalajara - Mèxic
• 29 edició Saló Internacional del Llibre (LIBER)
• 63 Fira del Llibre de Frankfurt (Frankfurter Buchmesse)
• 31 Fira Internacional del Llibre de Santiago de Xile
• 38 Fira Internacional del Llibre de Buenos Aires
• 71 edició Fira del Llibre de Madrid
• Fira del Llibre de Granada
• 43 Fira del Llibre de València

8.6.7. Presentacions de publicacions
• Presentació del llibre La huerta que se desvanece, a la Biblioteca de la
UPV
• Presentació del llibre Deconstruction. la desconfiguración del litoral mediterráneo español, al Col·legi Oficial d’Arquitectes Illes Balears

8.6.8. Candidatures i premis
Presentació de dues obres als Premis Nacionals d’Edició Universitària convocats
anualment per la UNE (Unió d’editorials Universitàries Espanyoles).
CANDIDATURES
Categoria: Premi a obra millor editada
Candidata: “EL ALMA EN LA MANO. ARTESANOS Y ESCULTORES DE MÉXICO Y VALENCIA”
Autors: Carmen Marcos i Carlos M. Barragán
Categoria: Premi a la millor monografia en les àrees de Ciències Experimentals i de Tecnologies
Candidata: “MANUAL DEL INGENIERO DE EDIFICACIÓN: GUÍA PARA LA
INSPECCIÓN EDILICIA”
Autora: Esther Valiente Ochoa
Categoria: Premi a la millor monografia en les àrees de Ciències Humanes i Socials
Candidata: “VIENA EN LA ARQUITECTURA MODERNISTA DE VALENCIA”
Autora: María Mestre Martí
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Categoria: Premi a la millor coedició interuniversitària
Candidata: “EDUARDO PRIMO YÚFERA. UN ADALID DE LA CIENCIA. VIDA
Y PRODUCCIÓN CIENTÍFICA”
Autors: Rafael Aleixandre Benavent, María Ayala Gascón, Asun Gandía Balaguer, Ángela Moreno Gálvez, Mª Ángeles Navarro Moreno, Mª Dolores Planes Ferrer

8.6.9. Millora en els serveis prestats
• Renovació del certificat de la Carta de Serveis per AENOR.
• Millores en el procés de sol·licitud d’edició de publicacions amb la incorporació de formularis en línia.
• Incorporació d’un servei d’edició de revistes electròniques utilitzant la
plataforma OJS.
• Ampliació del fons disponible en versió electrònica.
• Ampliació de les plantilles disponibles en el Manual d’Estil, com a instruments per a la creació de continguts.
• Creació d’una escaparata a la llibreria ubicada al campus de Vera.

8.7. ÀREA DE PROMOCIÓ I NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
8.7.1. Promoció del valencià
En aquest apartat s’inclouen les activitats relacionades amb la promoció del valencià en tots els campus de la UPV.

8.7.1.1. Ajudes per a la promoció lingüística del curs 2011-2012
L’objectiu d’aquestes ajudes és promoure l’ús del valencià en qualsevol dels
àmbits i manifestacions de la vida universitària, especialment en l’activitat docent i investigadora; per a això es realitzen dues convocatòries trimestrals (octubre i febrer), mitjançant la campanya Nosaltres t’ajudem.
Durant aquest curs 2011-2012, s’han concedit un total de 96 ajudes (50 en el
primer quadrimestre i 46 en el segon):

410 SERVEIS

• Elaboració de manuals universitaris en valencià: 6
• Impartició d’assignatures per primera vegada en valencià: 11
• Realització d’activitats de promoció: 7
• Realització de projectes de fi de carrera i altres treballs de final d’estudis: 34
• Realització de treballs d’investigació: 4
• Realització d’obres audiovisuals: 12
• Elaboració de nous materials docents per a títols de grau: 22

8.7.1.2. Activitats sociolingüístiques i culturals
• Difusió de les activitats de l’Àrea de Promoció i Normalització Lingüística
mitjançant el fullet “Un curs de llengua 2011-2012” i els mitjans de comunicació interns de la UPV (webs, RTV, xarxes socials, correus, cartellística
bàsica...) i externs (correus a les entitats interessades i notes de premsa
amb la col·laboració de l’Àrea de Gestió Cultural). També s’han difós les
activitats que han realitzat altres entitats, atenent–si escau– les sol·licituds
per a la col·laboració de l’APNL en activitats de promoció del valencià (carta
de serveis).
• Festa de Benvinguda al curs 2011-2012, el dia 6 d’octubre, amb l’actuació de
Rapsodes, dins de les activitats organitzades en col·laboració amb altres unitats de la UPV (Esports i Gestió Cultural), com a complementàries a l’obertura
del curs acadèmic.
• Presentació de la Guia de conversa universitària valencià-castellano-euskaragalego-english, el dia 5 d’octubre, amb un concert multilingüe (interpretant cançons en les diverses llengües de la Guia) a càrrec de Miquel Gil, Carles Belda
i Borja Penalba.
• Col·laboració en la xarrada “El valencià a les aules”, organitzada per estudiants
de la UPV pertanyents al SEPC i Escola Valenciana, amb motiu del 9 d’octubre, Diada Nacional del País Valencià.
• IV Premi Carles Salvador de poesia en valencià, amb 36 obres presentades
aquest 2011-2012. L’acte de presentació de l’obra guanyadora (Via bàltica,
d’Hilari de Cara), va tenir lloc el dimecres 25 d’abril, dins dels actes de la Setmana per la Llengua.
• Novè Concurs Universitari de Narrativa Curta en Valencià Sambori (juntament
amb les altres universitats públiques valencianes i la Fundació Sambori), amb
123 obres presentades en el conjunt de totes les universitats, de les quals se
seleccionaren 18 treballs finalistes i posteriorment els tres primers premis i dos
accèssits. Lidiana Payà, alumna de la UPV, va rebre un accèssit.
• Promoció de les obres de teatre en valencià que ofereixen descomptes per als
membres de la UPV, segons l’acord amb l’Àrea de Gestió Cultural.
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• Promoció de Vers, Curs de Poesia en Valencià, taller organitzat per l’Àrea de
Gestió Cultural que analitza la poesia del segle XX, amb especial atenció a
Joan Vinyoli i Vicent Andrés Estellés, a més de les principals tendències internacionals.
• Nadal a l’Escola Infantil: amb motiu de les vacances de Nadal s’oferiren 140
llibres infantils en valencià per als xiquets de l’Escola Infantil i l’actuació del
contacontes Llorenç Giménez.
• Tuiterelats pel Dia de la Dona, al qual es van presentar 33 relats (de 140 caràcters) pel Twitter i es concediren 10 premis en l’acte que va tenir lloc el 6 de
març, en la Setmana Internacional de la Dona, en col·laboració amb el Vicerectorat d’Ocupació i Acció Social.
• Organització de la cercavila “Per albades”, el 8 de març, amb Teresa Segarra,
Josep Aparicio Apa i Josemi Sánchez, i l’acompanyament de tabalet i dolçaina,
amb motiu de la Setmana Internacional de la Dona, en col·laboració amb el Vicerectorat d’Ocupació i Acció Social.
• Cinema en valencià, de març a juny de 2012, amb un total de 18 pel·lícules a
les localitats amb campus de la UPV (9 pel·lícules als OCine Aqua de València, amb una assistència –a preu reduït– de 557 espectadors, dels quals el
94% van ser universitaris; 6 pel·lícules a Alcoi i 3 a Gandia). A més de la col·laboració amb altres entitats per a la difusió del cinema en la nostra llengua en
espais com Aqua –en col·laboració amb Escola Valenciana–, Velluters, Benimaclet o l’Octubre Centre de Cultura Contemporània...).
• Organització (amb altres institucions i entitats) de la XVII Jornada de Sociolingüística d’Alcoi, amb el tema “Educació i plurilingüisme”, el 24 de març al campus d’Alcoi, amb diverses ponències i taules redones d’experts reconeguts:
Salvador Cardús (Universitat Autònoma de Barcelona), amb la conferència
“Educar en temps d’incertesa”; Vicent Moreno, president d’Escola Valenciana
(que hagué de substituir el pedagog Vicent Pascual), amb una ponència sobre
el model plurilingüe; diversos representants de centres educatius amb experiències amb models educatius plurilingües; M. Carmen Pinilla (Generalitat Valenciana); Rafael Castelló (Universitat de València), sobre l’estudi Els usos
lingüístics a les universitats públiques valencianes; Elisa Giner i Josep Cortés
(Universitat Politècnica de València), que mostraren experiències multilingües
(la Guia de conversa universitària valencià-castellano-euskara-galego-english
i els vídeos d’Aprèn valencià amb Polimèdia), i Vicent Brotons (UEM-Universitat d’Alacant), que va dirigir el col·loqui sobre educació i plurilingüisme. Com
a activitat complementària es va fer una visita guiada a l’exposició interactiva
“El Carxe, territori de frontera”. A la Jornada van assistir al voltant de 78 persones.
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• Taller de la UPV a les Trobades d’Escoles en Valencià (organitzades per la Federació Escola Valenciana), del 31 de març al 2 de juny: s’ha realitzat el taller
“La ciutat sostenible”, amb una participació aproximada de 4.000 xiquets, en
set trobades: València (que enguany ha englobat les anteriors de València,
l’Horta Nord, l’Horta Sud, el Camp de Túria i el Camp de Morvedre), la Ribera,
la Safor-Valldigna, la Vall d’Albaida, l’Alcoià-Comtat, la Marina Alta i la Costera. En aquesta activitat s’ha comptat amb la col·laboració dels servipolis destinats a l’Àrea, a més d’altres quatre per a les Trobades.
• Setmana 25 d’Abril per la Llengua, des del 23 d’abril fins al 10 de maig, als
campus de Vera, Gandia i Alcoi, amb diversos esdeveniments: concert (a la
sala La 3: Aspencat, Rapsodes i Lilit i Dionís); teatre (a Vera: Lisístrata, d’Aristòfanes, una adaptació lliure a càrrec de La Butaca Teatre i a Gandia: Eufòria, de L’Horta Teatre); concurs de monòlegs en valencià (6 obres
presentades); taller i exhibició de pilota valenciana, al Trinquet (99 participants);
taller de doblatge Vols doblar una pel·lícula?, en tots els campus, a càrrec de
Francesc Fenollosa (actor i director de doblatge) (190 inscrits, per a 75 places);
lliurament i presentació de l’obra guanyadora del IV Premi Carles Salvador de
poesia en valencià, juntament amb el concert de Carles Dénia, amb temes
dels discos Tan alta com va la lluna i El paradís de les paraules, a l’Auditori Alfons Roig (FBA), i albades al campus d’Alcoi, a càrrec de Josep Aparicio Apa
i Teresa Segarra.
• Col·laboració en el Xufa Rock 2012 (el 18 de maig, a Alboraria), en el qual van
actuar Brams, Desgavell, 33 d’Envit, El Trineu Tanoka i Biano (discjòquei dels
Orxata Sound System), fruit de la qual els membres de la UPV van tenir un
descompte en l’entrada.
• Concert Universitari de Sant Joan, el 22 de juny, al campus d’Alcoi, amb les actuacions de Pellikana, Atupa i DJ-F.
• Col·laboració en la setena campanya Llegir en valencià, enguany amb el lema
“Llegir en valencià, amb molt de gust”, que organitza la Fundació Bromera per
al Foment per a la Lectura en Valencià del 17 de juny al 28 de juliol i a través
de la qual s’ofereixen 13 narracions i receptes sobre alguns dels menjars més
tradicionals i coneguts de la nostra cuina, a més de concursos, bibbliografia i
entrevistes amb els escriptors.
• Campanya Presenta el teu disc en valencià a la UPV, del juliol al setembre,
amb l’objectiu d’oferir el suport de la UPV als grups i cantants per a la presentació de discos de música en valencià als seus campus universitaris, i, posteriorment, promoure la música en la nostra llengua entre la comunitat
universitària. En aquesta campanya col·labora el COM (Col·lectiu Ovidi Montllor de Músics i Cantants en Valencià).
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• Difusió en la comunitat universitària de totes les activitats de tot tipus que organitza l’APNL o en les quals col·labora (per mitjà dels acords universitaris o
interuniversitaris o per mitjà de les sol·licituds arribades dins de la carta de
serveis), utilitzant els canals com les webs, els correus electrònics, les xarxes
socials, la RTV, la cartellística o els mitjans de comunicació externs.
• Difusió específica, en els campus d’Alcoi i de Gandia, de les activitats de promoció i normalització lingüística que s’organitzen als campus i a la localitat i
que puguen ser d’interès dels membres de la UPV.

8.7.1.3. Campanyes i activitats de promoció del valencià
• Campanya Matricula’t en valencià (“universitat en valencià, universitat de llengües”), als tres campus, del juliol a l’octubre, fruit de l’acord de les cinc universitats públiques valencianes per tal d’incentivar la matrícula en valencià i
oferir informació de les activitats de l’APNL. Finalment es reparteixen obsequis als estudiants que han demanat docència en valencià: USB, carpetes,
manuals de la UPV –en col·laboració amb l’Editorial UPV–, la Gramàtica zero
i diversos vocabularis per titulacions. En la campanya van participar aproximadament 1.900 alumnes.
• Enllestiment 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.
• II Jornada Connecta’l al Valencià. El Politraductor, al setembre, per a difondre
el traductor automàtic de la UPV, amb una participació de 104 persones.
• Presentació, a l’octubre, de la tesi doctoral –publicada per l’Editorial de la UPV
en format electrònic– Jazz a la ciutat de València. Orígens i desenvolupament
fins a les acaballes del 1981, de Vicent Lluís Fontelles, amb la interpretació de
tres estàndards al piano, la bateria i el contrabaix.
• Campanya “Nosaltres t’ajudem”, en dues edicions (octubre i febrer-març), amb
la difusió de les ajudes i els serveis que ofereix l’APNL.
• Campanya de suport a la docència en valencià, al novembre (corresponent al
curs 2010-2011) i al juny (corresponent al curs 2011-2012), per al professorat
que ha impartit almenys set anys de docència en valencià, mitjançant el lliurament de materials de suport i obres en valencià variades.
• Campanya de suport a l’administració en valencià, al març, mitjançant l’enviament a les persones interessades (41), que van fer la sol·licitud a través del formulari corresponent, d’obres bàsiques relacionades amb la llengua i útils per
a les tasques administratives orals o escrites (14 títols, amb un total de 155 ex-
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emplars): per exemple, el Manual de documents i llenguatge administratius, de
les universitats valencianes; el Diccionari pràctic d’ús del valencià, el Diccionari escolar valencià-castellà, castellà-valencià, la Gramàtica normativa valenciana, La flexió verbal, etc., a més de la informació sobre programes
informàtics de correcció i traducció i sobre els serveis d’assessorament (consultes i correcció i traducció) que ofereix l’APNL.
• Jornada Bon Dia amb Bicicleta. Excursió per l’horta d’Alboraia, que, amb el
lema “El valencià, com la bicicleta: saludable, sostenible i de futur”, tenia com
a obejctius la promoció de l’ús del valencià, l’ús de la bicicleta, el coneixement
de l’entorn, la sostenibilitat i la mobilitat responsable (com la recomanació d’usar el casc, obligatori en vies interurbanes i aconsellable en tots els casos). A
l’abril es va fer un recorregut pels voltants pròxims del camí de Vera i l’horta
d’Alboraia, fins al barranc del Carraixet. Per a això es van repartir armilles reflectores del Bon dia! als participants (fonamentalment membres de la comunitat universitària, però també externs), es feren degustacions d’orxata i fartons
i es donà informació sobre l’entorn, els cultius, la protecció de l’horta, etc. A
més, se sortejaren dues bicicletes. Aquesta activitat, que va tenir 254 inscrits
(33 de fora de la UPV), es realitzà amb la col·laboració de les institucions i entitats següents: Ajuntament d’Alboraia (en especial), Ajuntament de València,
La Xarxa d’Organitzacions de la UPV, ESN, Valencia en Bici, Per l’Horta, Acció
Ecologista Agró, Terra Crítica, Salvem Vera, Utòpika i els tallers de bicicletes
Doyoubike (Benimaclet) i Biciutat; a més de diversos serveis de la UPV (Prevenció, Assumptes Generals i Seguretat).
• Presentació, al maig, de la tesi doctoral –publicada per l’Editorial de la UPV en
format electrònic– Equacions efectives de l’equació de Schrödinger no lineal
en sistemes periòdics i quasiperiòdics, a càrrec de Llúcia Monreal, autora del
llibre i professora del Departament de Matemàtica Aplicada de la Universitat
Politècnica de València; Albert Ferrando, codirector de la tesi i professor del
Departament d’Òptica de la Universitat de València, i Mario Zacarés, professor del Departament de Ciències Experimentals i Matemàtiques de la Universitat Catòlica de València.
• Campanya Universitat Pública en Valencià = Qualitat, al juny, adreçada al PDI,
per a promoure la docència en valencià, especialment en els títols de grau. En
aquesta campanya es va facilitar informació de les obres terminològiques, els
recursos terminològics en línia, els manuals en valencià de la UPV i altres
temes interessants per al PDI (informació sobre la impartició de docència en
valencià i l’assignació lingüística, formació en valencià, ajudes, eines per a la
correcció i traducció, etc.) i es va oferir bibliografia com a suport en la preparació de la docència en valencià: obres lingüístiques generals, diccionaris i vo-
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cabularis terminològics i manuals, les quals es demanaven per mitjà del formulari corresponent de la intranet.
• Elaboració i difusió del tríptic Matricula’t en les assignatures de Valencià Tècnic, per al curs 2012-2013, per tal d’incentivar la matriculació en aquest tipus
d’assignatures de lliure elecció i optatives que imparteix el Departament de
Lingüística Aplicada en les titulacions per cicles o en estudis de grau.
• 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, Associació Cultural 9 d’Octubre, etc.

8.7.1.4. 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.

8.7.1.5. Difusió de materials a la comunitat universitària
• Guia de conversa universitària valencià-castellano-euskara-galego-english, en
diversos moments el curs: en l’acte de presentació (el 5 d’octubre, en la Festa
de Benvinguda); des del novembre, a les dependències de l’APNL dels diferents campus, i, al març, en la XVII Jornada de Sociolingüística d’Alcoi.
• Revista científica Mètode, per a departaments, instituts i centres d’investigació.
• Llibres infantils al Nadal per als xiquets de l’Escola Infantil de la UPV.
• DVD Universitat en valencià (multiplataforma –Windows, Linux i Mac– que inclou els fitxers executables de tot el programari de versió escriptori (PC), elaborat per les universitats públiques valencianes, amb el suport de la Conselleria
d’Educació, amb recursos per a l’alumnat de 2n de batxillerat de tots els instituts valencians (que fan anualment les proves d’accés a la universitat) i una
pàgina web –amb enllaços a aplicacions per a mòbils i tauletes–, i els apartats
següents: Gripau (lliçons de normativa gramatical; apunts d’estil i consells de
redacció), Les universitats valencianes, en un clic, Una universitat de llengües
(informació sobre la docència en valencià i en altres llengües de la Unió Europea a les nostres universitats) i Programari informàtic en valencià (traductors,
navegadors, exercicis de llengua, etc.). A més, també s’han distribuït alguns
exemplars als estudiants universitaris. a què es fa referència.
• El disc de la música en valencià. Vol 6, editat per Escola Valenciana (amb 22
temes pertanyents a les actuacions fetes a les Trobades d’Escoles en Valencià de 2011), que es va distribuir a partir de 26 d’abril,.
• Diversos materials de promoció, d’acord amb diverses peticions arribades a
l’APNL.
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8.7.1.6. Activitats de promoció del valencià a la RTV de la UPV (col·laboració APNL i ARTV)
• Difusió de les activitats de la UPV relacionades amb la promoció del valencià
per mitjà dels informatius de la RTV, les entrevistes en el programa Politécnica,
tal cual, les entrevistes in situ en els esdeveniments, l’agenda cultural Pren
nota, les notícies en els informatius de la ràdio, etc.
• Realització i emissió de reportatges sobre diferents esdeveniments de promoció lingüística organitzats per l’APNL.
• Realització dels vídeos de presentació de la Guia de conversa universitària, de
presentació del IV Premi Carles Salvador i de la Jornada Bon Dia amb Bicicleta.
• 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.
• Emissió de la secció de l’APNL dins del programa de ràdio setmanal Politécnica, tal cual, amb notícies, entrevistes, música i agenda.
• Emissió del programa setmanal de ràdio Plèiades, produït per la Secció de
Formació Lingüística de l’APNL.
• Difusió dels esquetxos del Bon dia! amb expressions.
• Assessorament lingüístic i traducció de les notícies que s’emeten a la RTV.

8.7.1.7. Activitats relacionades amb la Xarxa Vives d’Universitats (XVU)
• Difusió del portal de recursos lingüístics www.llengua.info i altres activitats relacionades amb la promoció de la llengua, a través de la Comissió de Llengua
(organització i difusió del curs EILC de valencià per a Erasmus al setembre de
2011 a Gandia, i preparació del nou curs al setembre de 2012; comunicats de
la Xarxa Vives, Pla de Política Lingüística, cursos de didàctica, lectorats de
català organitzats per l’Institut Ramon Llull, activitats d’altres universitats de la
XVU, etc.).
• Difusió i participació en la Trobada de Voluntariat Lingüístic de la Xarxa Vives
d’Universitats, que va tenir lloc a l’octubre a Mequinensa (Aragó).
• Difusió d’altres activitats de la XVU: revista electrònica BUC –amb novetats
editorials universitàries–, cursos d’estiu, etc.

8.7.1.8. Estudi de dades sociolingüístiques
• Nivell de coneixements de valencià i preferència de la llengua en la docència,
per mitjà de les preguntes corresponents en la matriculació dels estudiants.
• Dades sobre la docència en valencià del curs acadèmic 2011-2012.
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8.7.1.8. Projecte Plèiades
Fa sis 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 coneixements sobre la realitat actual.

Aquest projecte és una proposta diferent i, a més més, respon als reptes d’innovació de la UPV. El programa disposa d’un canal Twitter, anomenat PlèiadesUPV,
on els oients poden fer preguntes als convidats del programa. Cal destacar que
enguany hem incorporat al programa un blog i facebook (Plèiades-UPV) Des de
l’inici, s’han emés 126 programes en directe, una selecció dels quals es pot trobar en la web de l’APNL, Ràdio i televisió en valencià i també en el facebook.
Aquesta iniciativa continua tenint una valoració molt positiva per part de la comunitat universitària i de l’audiència de la ràdio de la UPV.
Alguns continguts d’aquest programa s’aprofiten per als grups de conversa.

8.7.2. Formació Lingüística
Continuem amb nous reptes en formació lingüística, alhora que duem a terme la
nostra principal comesa: posar a l’abast dels membres de la comunitat universitària tots els mitjans necessaris perquè adquirisquen o perfeccionen l’ús de la llengua,
per tal d’usar-la en les relacions acadèmiques, administratives i interpersonals.
Aquest curs, com 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, aules
virtuals, dos cursos per a Erasmus i s’ha atés, assessorat i orientat els usuaris
dels centres d’autoaprenentatge.
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8.7.2.1. Cursos generals
Aquest any acadèmic, s’han impartit 23 cursos de llengua general, dels quals n’hi
ha 4 amb continguts específics per al PDI i el PAS. Aquests cursos s’han repartit de
la manera següent: 21 a València i 2 a Alcoi. A Gandia hem fet sessions de gramàtica, grups de conversa i assessorament al Centre d’Autoaprenentatge de Llengües.
La taula següent mostra l’evolució del nombre de cursos de llengua per nivell des
del curs 2004-2005.
Curs

20042005
A1 (Inicial)
0
A2 ( Bàsic)
2
B1 (Elemental)
2
B2 (Intermedi )
0
C1 (Suficiència)
6
C2 (Superior)
4
Total
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

20102011
1**
2
2
6
8**
3
22*

20112012
2**
2
2
6
4
7
23

*Dos cursos s’han adreçat únicament al PDI
**El curs s’ha adreçat únicament a alumnes Erasmus

Tots els cursos s’han impartit en modalitat semipresencial, amb l’estructura següent:
NIVELL
A2

DESTINATARIS
COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

B1

COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

B2
PAS-PDI

PAS-PDI

B2 EST.

ESTUDIANTS

C1 PAS-PDI

PAS-PDI

C1 EST.

ESTUDIANTS

C2
PAS-PDI
C2 EST.

PAS-PDI
ESTUDIANTS

CAV: Centre d’Autoaprenentatge de Valencià
PFT: Poliformat

HORES DEL CURS
45 presencials
+ 25 CAV
+ 10 PFT
40 presencials
+ 25 CAV
+ 15 PFT
40 presencials
+ 15 CAV
+ 25 PFT
40 presencials
+ 15 CAV
+ 25 PFT
40 presencials
+ 40 PFT
40 presencials
+ 15 CAV
+ 25 PFT
40 presencials
+ 40 PFT
40 presencials
+ 15 CAV
+ 25 PFT
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Per segona vegada 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 de dos cursos intensius per de català
per a estudiants Erasmus, dins del programa Lifelong Learning Policy.
Els cursos intensius d’idiomes per a 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.
Aquesta tercera edició del curs EILC ha tingut dues seus, el campus de Gandia
el de Vera. Els dos cursos s’han realitzat del 24 d’agost al 5 de setembre de
2012, i tenen una durada de 60 hores.
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. S’hi
han matriculat 16 alumnes al campus de Gandia i 20 a Vera. Els països de procedència dels alumnes són: Alemanya, Polònia, la República Txeca, Turquia,
Itàlia, Portugal, Suècia, Finlàndia, Hongria, Eslovènia i Grècia.

8.7.2.2. 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. Per segon any consecutiu, aquesta
modalitat d’aprenentatge també s’ha oferit a través de l’Skipe.

NOMBRE D’ALUMNES DELS CURSOS D’ATENCIÓ PERSONALITZADA EN LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PDI PER
CENTRES
CENTRE
C. Investigació en Tecnologia Gràfica
EPS d’Alcoi
EPS de Gandia

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
1
1
2
2
-
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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
ETS d’Enginyers Industrials
ETSE de Disseny
ETS de Gestió en l’Edificació
ETSE d’Informàtica
ETS del Medi Rural i Enologia
Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses
ETS d’Enginyeria del Disseny
Facultat de Belles Arts
Facultat d’Informàtica
Centres adscrits
TOTAL

1
1
2
1
-1
6

2
1
1
1
1
1
2
3
4
16

2
2
1
1
1
1
1
3
1
1
16

1
2
1
2
5
15

2
1
2
2
-

7

Enguany alguns membres d’aquest col·lectiu s’han acoblat als cursos específics
del PAS/PDI.

Bàsic
Elemental
Intermedi
Suficiència
Superior
TOTAL

Vera
1
2
1
1
2
7

Alcoi
0
0
0
0
0
0

Gandia
0
0
0
0
0
0

TOTAL
1
2
1
1
2
7

8.7.2.3. 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 curs d’atenció al públic en valencià en el marc de l’oferta de la UFASU.

8.7.2.4. 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 bibliote-
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ques 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 d’assessorament lingüístic personalitzat per part dels tècnics. Pel que fa a l’horari d’assessorament a usuaris del
CAV, fem una valoració molt positiva de l’aplicació de cita prèvia d’assessorament lingüístic a usuaris del CAV, que es va activar fa dos anys i que enguany
ha millorat tècnicament. També cal destacar la millora de la base de dades CAV
Control, per tal de facilitar la gestió dels usuaris del Centre i corregir les mancances de l’actual base de dades, com ara l’agrupació de dades per quadrimestres .
NOMBRE D’USUARIS QUE HAN DEMANAT ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC A TRAVÉS DE L’APLICACIÓ DE CITA PRÈVIA
MES
USUARIS
OCTUBRE
27
NOVEMBRE
29
DESEMBRE
9
GENER
10
FEBRER
16
MARÇ
13
ABRIL
5
MAIG
12
TOTAL
121

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
2010-2011
2011-2012
TOTAL

VALÈNCIA
86
303
371
324
320
318
229
343
363
422
298
3377

ALCOI
81
84
97
90
31
27
46
38
65
55
22
636

GANDIA
95
50
49
48
65
60
34
42
443

TOTAL
167
387
468
509
401
394
323
446
488
511
362
4456
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NOMBRE DE NOUS USUARIS REGISTRATS PER ESTAMENT DURANT EL CURS 2011-2012
CAV
VERA
ALCOI
GANDIA
TOTAL

E
189
18
30
237

PAS
43
2
2
47

PDI
21
1
1
23

ALTRES
44
0
2
46

DESCONEGUT TOTAL
1
298
1
22
7
42
9
362

NOMBRE D’ASSISTÈNCIES ALS CENTRES I HORES DE TREBALL
2010/2011
Assistències
3.177
461
135
3.773

València
Gandia
Alcoi
Total

Hores de treball
6.175
996,63
366,25
7.537,88

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 2011-2012 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
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
2010-2011
2011-2012

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
218
187
630
79
185
65
473
50

Superior
26
43
360
340
374
18
39
24
40

Administratiu

10

Total
180
189
1721
740
655
377
742
1138
813
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Grups de conversa
Dins de les activitats proposades en el Pla de Formació Lingüística de l’Àrea de
Promoció i Normalització Lingüística i, des de fa quasi 10 anys, els grups de
conversa ofereixen un espai lingüístic que permet a la comunitat universitària millorar i aprofundir l’expressió oral en diferents àmbits de la seua vida. Al llarg del
curs acadèmic 2011-2012, l’oferta dels grups de conversa ha cobert les demandes lingüístiques que les persones usuàries ens han transmés.
Enguany, i com a novetat, la plataforma d’aprenentatge de PoliformaT s’ha incorporat a l’activitat dels grups de conversa. D’una banda, la plataforma ha permès que les persones usuàries accediren als materials que es proposaven a
les classes en format digital; d’altra banda, les persones usuàries completaven
la seua formació de manera autònoma, ja que accedien a enllaços web (premsa
digital, vikipèdia), vídeos, gramàtiques, diccionaris en línia, arxius de so amb
lectures enregistrades, enllaços al programa de ràdio Plèiades. Aquests materials estaven relacionats amb els temes que es tractaven en els grups de conversa i han sigut molt ben valorats pels assistents.
Les paraules d’una usuària resumeixen molt bé què pot trobar la comunitat universitària en els grups de conversa: ”Abans d’assistir als grups de conversa no
m’atrevia a respondre a cap persona en valencià. I, després d’assistir-hi, encara
que tinc errades, no em fa por cometre-les, preferisc parlar valencià”.
NOMBRE DE MATRÍCULES DELS GRUPS DE CONVERSA
CURS
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012

VALÈNCIA
90
67
73
80
89
94
124
186
107
174

ALCOI
13
0

GANDIA
9
9
9
7
6
0
13

TOTAL
103
67
82
89
98
101
130
186
107
187

PRÉSTEC DOMICILIARI DE MATERIAL DEL CAV
2010/2011
CAV
Llibres CD
VERA
531
17
GANDIA 25
9
ALCOI
34
3
Total
590
29

2011/2012

DVD VHS REVISTES Llibres CD DVD VHS REVISTES
56
0
40
255
27
15
0
46
3
0
12
34
12
15
0
19
7
0
0
25
0
9
0
0
66
0
52
314
39
39
0
65
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Pel que fa al préstec de materials del CAV, podem afirmar que és un sistema
consolidat.
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 10.00 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

2011-12

Telèfon

Mesos
Lingüístiques
Setembre
0
Octubre
0
Novembre
0
Desembre
0
Gener
0
Febrer
0
Març
0
Abril
0
Maig
0
juny
0
juliol
0
TOTAL
0

Informatives
103
29
23
31
36
28
16
15
24
15
10
330

En persona
Lingüístiques
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
5
10

Correu electrònic

Informatives Lingüístiques
249
0
63
0
51
0
40
0
45
0
65
0
34
0
29
7
21
4
12
3
25
0
634
14

Informatives
9
2
0
0
42
18
0
1
3
10
8
93

Com que fa dos anys que s’ha posat en marxa l’aplicació de cita prèvia a usuaris
del CAV, les consultes lingüístiques s’han enregistrat en l’esmentada aplicació.

MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2011-2012 425

8.7.2.5 Proves d’acreditació de coneixements de valencià
S’han fet dues convocatòries de proves d’acreditació (gener de 2012 i juny de
2012). 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.
Enguany, la Comissió de Convalidacions de la JQCV ha acordat la convalidació
de certificacions de les universitats públiques. Aprofitant la conjuntura, l’APNL ha
tramés les dades de les persones que han superat les proves d’acreditació durant aquest curs perquè la JQCV expedisca el corresponent certificat.
Nombre de persones presentades a les proves d’acreditació i resultats que
s’han obtingut
Tenint en compte que 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, mostren el nombre real i el percentatge
de persones presentades a les proves d’acreditació de l’APNL.
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
14
14
8
8
34
30
68
28
51
13
175
93

%
100,00
100,00
88,24
41,18
25,49
53,14

NO APTES
0
0
4
40
38
82

%
0,00
0,00
11,76
58,82
74,51
46,86
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Nombre de persones aptes segons el tipus d’aprenentatge triat

CURS PDI
TUTORIES
CURS
CAV
C. EQUIVALENT
V. TÈCNIC
AULA VIRTUAL
TOTAL

PRESENTATS APTES
9
4
2
1
93
57
13
4
26
13
29
14
3
0
175
93

%
44,44
50,00
61,29
30,77
50,00
48,28
0,00
53,14

NO APTES
5
1
36
9
13
15
3
82

%
55,56
50,00
38,71
69,23
50,00
51,72
100,00
46,86

%
100,00
100,00
88,89
47,62
47,37
59,24

NO APTES
0
0
2
22
40
64

%
0,00
0,00
11,11
52,38
52,63
40,76

SEGON QUADRIMESTRE

A2 (Bàsic)
B1 (Elemental)
B2 (Intermedi)
C1 (Suficiència)
C2 (Superior)
TOTAL

PRESENTATS APTES
16
16
5
5
18
16
42
20
76
36
157
93

Nombre de persones aptes segons el tipus d’aprenentatge triat

CURS PDI
TUTORIES
CURS
CAV
C. EQUIVALENT
VALENCIÀ TÈCNIC
Aula Virtual
TOTAL

PRESENTATS APTES
0
0
2
2
96
59
10
4
14
12
26
10
9
6
157
93

%
0
100
61,46
40
85,71
38,46
66,67
59,24

NO APTES
0
0
37
6
2
16
3
64

%
0
0
38,54
60
14,29
61,54
33,33
40,76

PRESENTATS APTES
30
30
13
13
52
46
110
48
127
49
332
186

%
100,00
100,00
88,46
43,64
38,58
56,02

NO APTES
0
0
6
62
78
146

%
0,000
0,00
11,54
56,36
61,42
43,98

TOTAL CURS

A2 (Bàsic)
B1 (Elemental)
B2 (Intermedi)
C1 (Suficiència)
C2 (Superior)
TOTAL
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Nombre de persones aptes segons el tipus d’aprenentatge triat
PRESENTATS APTES
9
4
4
3
189
116
23
8
40
25
55
24
12
6
332
186

CURS PDI
TUTORIES
CURS
CAV
C. EQUIVALENT
V. TÈCNIC
A.VIRTUAL
TOTAL

%
44,44
75
61,38
34,78
62,5
43,64
50
56,02

NO APTES
5
1
73
15
15
31
6
146

%
55,56
25
38,62
65,22
37,5
56,36
50
43,98

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 totes continuen sent igual de vàlides per a obtenir l’objectiu
desitjat.
En aquesta altra taula es comparen les xifres totals del curs acadèmic 20112012 amb els resultats del curso anterior.
2010-2011

2011-2012

P

A

%

NA

%

P

A

A2 (Bàsic)

23

22

95,65

1

4,34

30

30

100

0

0,00

B1 (Elemental)

29

24

82,76

5

17,24

13

13

100

0

0,00

B2 (Intermedi)

98

86

87,76

12

12,24

52

46

88,46

6 11,54

C1 (Suficiència) 263

140

53,23

123

46,77

110

48

43,64

62 56,36

49

38,58

78 61,42

C2 (Superior)

102

22

21,57

80

78,43

127

Total

515

294

57,09

221

42,91

332 186

P: presentats. A: aptes. NA: no aptes

% NA

%

56,02 146 43,98
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Si ens fixem en el gràfic anterior, podem comprovar un descens notable durant
aquest curs. Aquest descens s’explica amb el reconeixement dels certificat de
la JQCV per part de les Illes.

8.7.2.6. Expedició de certificats d’assistència i de certificats d’aprofitament

S’han expedit 186 certificats de competència. Aquest curs, igual que l’anterior,
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 aquelles
que tenen el certificat equivalent d’altres institucions.

8.7.2.7. Projecte Polimèdia
Una eina de suport a les classes presencials i a l’autoaprenentatge de la
nostra llengua
Com cada any s’elabora material didàctic per als cursos semipresencials i per
a l’autoaprenentatge, a fi d’oferir el màxim de recursos a aquelles persones que
vulguen aprendre llengua. S’han enregistrat nous vídeos de continguts gramaticals de la col·lecció Polimedia.
Des de l’Àrea de Promoció i Normalització Lingüística considerem els continguts Polimèdia com un catàleg obert i en ampliació permanent en atenció a les
necessitats de formació que es detecten. Hem apostat per aquest projecte perquè pensem que és convenient oferir un recurs innovador de suport a les classes presencials i a l’aprenentatge autònom de la nostra llengua.
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Es pot accedir als Polimèdia directament des de la nostra web, en l’apartat
Aprèn valencià > Recursos d’aprenentatge:
http://www.upv.es/entidades/APNL/infoweb/anl/cav/793880normalv.html.
I també des de la pàgina de Polimèdia:
https://polimedia.upv.es/catalogo/curso.asp?curso=eda03965-19d6-1a4eabaf-cf5b04ce1a6e

8.7.2.8. Altres activitats
Elaboració de material informatiu sobre el Pla de formació lingüística, els centres d’autoaprenentatge de valencià i les proves d’acreditació de valencià.
Adquisició de llibres, revistes, música 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 de competència, 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,
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.

8.7.3. 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.

8.7.3.1. Correcció
L’APNL corregeix anualment una 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.
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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. Els avantatges 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.

8.7.3.2. 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.

8.7.3.3. Indicadors d'activitat i de resultats del servei APNL01S02
Indicador d’activitat: nombre de pàgines corregides i traduïdes
Corregides

Traduïdes

11-12 llenguatge administratiu

1558

1451

11-12 llenguatge científic

2224

1585

TOTAL 11-12

3782

3036

Nombre de pàgines corregides i traduïdes des del curs 2004-2005

TOTAL

6818
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La pàgina com a unitat de mesura és poc exacta ja que està subjecta a moltes
variables (tipus de lletra, espais...). Fins i tot, en alguns formats (HTML, Excel,
bases de dades, Power point) la pàgina no serveix com a tipus d’unitat. Així, es
va introduir una unitat de mesura més exacta, el caràcter.
Indicador d’activitat: nombre de caràcters corregits i traduïts
Corregides

Traduïdes

11-12 llenguatge administratiu

2762813

2732086

11-12 llenguatge científic

3174915

1457218

TOTAL 11-12

5937728

4189304

TOTAL

10127032
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Indicador de resultat: increment del nombre de pàgines corregides enfront
del nombre de pàgines traduïdes
Any acadèmic

% correcció

2004-2005

63,92%

2005-2006

68,98%

2006-2007

73,63%

2007-2008

48,53%

2008-2009

63,15%

2009-2010

56,44%

2010-2011

67,09%

2011-2012

55,47%

Indicador de resultat: increment del nombre de caràcters corregits enfront
del nombre de caràcters traduïts
Any acadèmic

% correcció

2010-2011

53,29

2011-2012

58,63
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8.7.3.4. Consultes d’assessorament lingüístic
Aquest servei inclou 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 inclou assessorament 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.
Indicador d’activitat del servei APNL01S01
Indicador d’activitat: nombre de consultes d’assessorament resoltes
07-08 consultes lingüístiques

17

08-09 consultes lingüístiques

52

09-10 consultes lingüístiques

10

10-11 consultes lingüístiques

8

11-12 consultes lingüístiques

5

8.7.4. 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
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:

8.7.4.1. Canvi i manteniment de la pàgina web de l’APNL
En aquest curs ens hem centrat en l’actualització permanent del web, amb els
objectius principals següents:
• Optimització dels serveis que ofereix l’APNL a través de la web.
• Optimització de la informació de l’APNL a través de la web.
• Increment del nombre de serveis.
• Increment dels usuaris d’aquests serveis i fidelització dels usuaris actuals.
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Algunes de les modificacions que hem dut a terme en el marc del pla de millora
Renovació i implementació del processament de la informació que rep l’usuari,
d’acord amb l’acció Reorganització de la informació de la web de l’APNL, han
consistit en:
• Redistribució dels serveis oferits per l’APNL d’acord amb els continguts d’aquests: Aprèn valencià, Redacta en valencià, etc.
• Redistribució dels serveis que ofereix l’APNL d’acord amb l’usuari destinatari: Suport al PAS, Suport al PDI, Suport als estudiants.
• Augment de la visibilitat dels serveis bàsics: situats al menú principal, destacats amb icones, etc.
• Millora en la redacció i optimització en el temps de manteniment de les notícies.
• Substitució d’arxius PDF per arxius HTML.
• Publicació i renovació dels documents de preguntes freqüents.
• Millora de l’accés als formularis de traduccions i consultes.

8.7.4.2. Espais d’aprenentatge virtuals i entorns personals d’aprenentatge
A. Aules virtuals
Les aules virtuals B2, C1 i C2 que hem creat en el Poliformat tenen l’objectiu d’oferir formació lingüística per mitjà d’un entorn virtual d’autoaprenentatge.
Contenen activitats autocorrectives (en els apartats Exàmens i Continguts), per
a autoavaluar el procés d’aprenentatge. A més, s’hi ofereix assessorament a
través del correu electrònic. També hi hem allotjat materials per a l’autoaprenentatge, com ara polimèdies sobre gramàtica, dictats, els programes de ràdio
enregistrats de Plèiades (espai que elaboren membres de l’APNL) i recursos
per a millorar l’expressió oral.
B. Espais d’autoformació dels cursos
A partir del curs 2012-2013, cada curs semipresencial que oferim conté una part
d’autoformació a través de la plataforma Poliformat, que hem preparat durant els
mesos de juny, juliol i agost del 2012.
C. Curs B2 en línia
Es tracta del primer curs completament en línia que ofereix l’APNL, per al curs
2012-2013.
Durant els mesos de gener a agost hem elaborat els materials, els hem revisat
i estem important-los a la plataforma Poliformat.
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8.7.4.3. Organització, gestió i posada en marxa dels cursos de llengua oferits per l’APNL
Dins de les funcions d’aquest equip de treball es troba el procés d’organització,
gestió i posada en marxa dels cursos de llengua oferits per l’APNL, que s’ha
concretat, per exemple, en aquestes dues novetats:
• reorganització de la gestió de la matrícula dels cursos amb el CFP.
• oferta de cursos de llengua per al curs 2011-2012 separats per col·lectius
(cursos per a estudiants, PAS i PDI de la UPV), amb la intenció d’ajustar la
formació a les necessitats i les inquietuds de cada estament.
• contractació del professorat extern necessari per a cobrir la demanda de cursos.
• noves aplicacions en la plataforma Posidó.
• difusió de l’oferta dels cursos a través de les webs de l’APNL, la UPV i el CFP,
missatges a tota la comunitat universitària i la RTVUPV.

8.7.4.4. El Politraductor
L’equip d’Innovació ha participat en el projecte per a l’allotjament del servei de
traducció automàtica Apertium en un servidor de la UPV, juntament amb l’ASIC
i l’empresa Prompsit, que és la desenvolupadora de l’eina. Algunes de les tasques que hem dut a terme en aquest projecte són les següents:
• Actualització de les dades del programa: hem enviat a Prompsit 3 informes
amb 113 paraules o expressions que completen o milloren les dades que
conté.
• Col·laboració en la incorporació del filtre per a la traducció d’arxius amb format -LaTex, juntament amb l’empresa Prompsit i dos professors del Departament d’Enginyeria de Sistemes i Automàtica.
• Difusió del Politraductor entre la comunitat universitària, principalment a través de la Jornada Connecta’l al Valencià, duta a terme el 29 de setembre del
2011.

8.7.4.5. Canvis en el formulari i en el procés de tramitació de la sol·licitud de traducció/revisió
En el marc del pla de millora Renovació i implementació del processament de
la informació que rep l’usuari, en l’acció Estudi de la possibilitat de fer un protocol d’informació periòdica als usuaris de l’estat de tramitació de les seues sol·licituds, hem dut a terme aquestes tasques relacionades amb el formulari de
traduccions/correccions:
• Unificació dels camps per cognoms i nom en el formulari per tal que apareguen automàticament.
• El camp de tipus de document apareix en blanc per tal que l’usuari ho veja i
seleccione del desplegable.
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• En tipus de document, n’hem afegit dos més: Notícies i Fullets informatius.
• Reconfiguració del formulari per tal que envie un missatge de confirmació de
la sol·licitud.
• Pel que fa a l’augment de la visibilitat dels formularis de traduccions i consultes.
• Hem afegit la columna Data acordada a la base de dades per a indicar la data
en treballs superiors a 20 pàgines.

8.7.4.6. Gregalització del servei de sol·licituds de col·laboració d’activitats de promoció del valencià.
En el marc del pla de millora Renovació i implementació del processament de
la informació que rep l’usuari, hem incorporat aquest servei en el sistema de
sol·licituds i incidències informàtiques Gregal:

8.7.4.7. Realització d’una enquesta a usuaris
També en el marc del pla de millora Renovació i implementació del processament de la informació que rep l’usuari, hem dissenyat dues enquestes als usuaris dels serveis de promoció i assessorament a través de l’eina de formularis de
la intranet, i n’hem estudiat els resultats obtinguts.
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8.8 ÀREA DE SERVEIS DELS CAMPUS 2011-2012
8.8.1. Reorganització
Reorganització de les zones comercials:
S’han reorganitzat les concessions com a conseqüència de l’obertura de la nova
zona comercial. La nova zona ha permès crear noves concessions i ampliar-ne
algunes. La selecció de les noves concessions es va realitzar basant-se en l’enquesta que es va fer a la comunitat universitària.

8.8.2. Concessions i nous serveis a la zona d’Esports
Taller de venda i reparació de bicicletes
Botiga d’electrònica
Autoescola
Menjador universitari
Ampliació de la perruqueria i estètica
Ampliació del basar

8.8.3. Concessions i nous serveis a la zona de l’Àgora
Òptica
Farmàcia
Oficina d’informació del transport públic
Ampliació cafeteria Tony’s
Ampliació Tarongeria
Ampliació oficines del Santander.

8.8.4. Serveis de restauració
A final de 2012 tots els serveis de restauració del campus de Vera tindran les
normes ISO de qualitat i ambientals. A la resta de campus s’implementaran durant l’any 2013.
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8.9 UNIVERSITAT SÈNIOR
La Universitat Sènior de la Universitat Politècnica de València està integrada en
el Vicerectorat d’Ocupació i Acció Social dins del conveni subscrit amb la Generalitat Valenciana en el projecte Aules Universitàries de l’Experiència, de la
Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació.
Aquest curs 2011-12 compleix 13 anys d’existència al campus de València i 11
al campus d’Alcoi i és un programa per a majors de 55 anys que pretén acostar
la Universitat a les persones que mantenen l’entusiasme per seguir aprenent. El
seu caràcter és divulgatiu i cultural, de manera que es procura presentar un
ampli mostrari de la cultura universitària en totes les seues facetes, sens oblidar els aspectes socials.
La Universitat Sènior de la UPV té l’estructura següent:
1.

Cursos reglats

2.

Cursos monogràfics

1. En el primer d’aquests s’ofereix un curs a València i dos cursos a Alcoi durant
tot l’any acadèmic i disposen d’un nombre d’assignatures que abracen diferents
àrees de coneixement: des d’humanitats, música i cine, ciències de la comunicació, literatura fins a ciències de la salut o ciències aplicades.
Cadascun dels cursos té una durada aproximada de 120 hores lectives l’any
que es complementen amb activitats culturals de tot tipus: conferències, concerts, lectures dramatitzades, exposicions, taules redones...
2. Els cursos monogràfics permeten la posada en marxa de temàtiques molt variades, introdueix noves matèries, i busca una estructura més dinàmica i intenta
que els canvis redunden en una millora de la Universitat Sènior i una satisfacció més alta del nostre alumnat. Amb això, s’aconsegueix una continuïtat indefinida en la Universitat Sènior i mantenir la vinculació amb la nostra Universitat.
Els cursos tenen un nombre d’hores lectives molt variable, amb un mínim de 10
hores i un màxim de 150.
Si tenim en compte les dues seus en què s’imparteix docència (València i Alcoi)
i els diferents programes impartits, veiem que en el curs 2011-12, a més d’in-
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crementar el nombre d’alumnes, s’ha incrementat tant l’oferta formativa de cursos monogràfics (32 cursos monogràfics diferents, que ascendeix a 36 si sumem
les diferents edicions que s’han oferit) com el nombre de matrícules, que arriben
a les 3.082 matrícules realitzades.

8.9.1. Alumnes matriculats
1.1. CAMPUS DE VALÈNCIA
1.1.1. Curs reglat
• Alumnat matriculat

…………180

1.1.2. Cursos monogràfics
• Alumnat matriculat

……….………….1.673

• Matrícules realitzades ………………...…….2.675
1.2. CAMPUS D’ALCOI
1.2.1. Cursos reglats
• Primer curs: 100
• Segon curs: 101
1.2.2. Curs monogràfic: ……………………………………..26

8.9.2. Programes acadèmics
2.1. CAMPUS DE VALÈNCIA
2.1.1. Curs reglat
• La contaminació i el medi ambient:
Problemes i, solucions? ................................................................24 hores
• Iniciació a la jardineria ......................................................................24 hores
• Arquitectura de la ciutat de València ................................................24 hores
• Química i energia ..............................................................................6 hores
• La creativitat musical:
Cronologia artística dels gèneres i estils ....................................19,5 hores
• L’art prehistòric de la península Ibèrica
i l’art antic de la conca del Mediterrani ..........................................21 hores
• Grans directors de cine ..................................................................19,5 hores
• Alimentació, Nutrició i Salut ................................................................6 hores
• Coneixement del vi ............................................................................10 hores
• Concerts de piano ............................................................................3,5 hores
• Conferències ......................................................................................7 hores
Hores lectives curs ........................................................................164,5 hores
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2.1.2. Cursos monogràfics
Un total de 32 cursos monogràfics diferents, que ascendeixen a 35 si sumem les
diferents edicions que s’han oferit
• Internet útil (nivell iniciació)
• 2 cursos amb una durada de 20h ..............................................40 hores
• Internet útil (nivell avançat)
• 2 cursos amb una durada de 20h ..............................................40 hores
• Cinefòrum ..........................................................................................58 hores
• L’herència i el testament....................................................................10 hores
• Nutrició i dietètica ..............................................................................15 hores
• Història de la Comunitat Valenciana..................................................15 hores
• Cant coral ........................................................................................110 hores
• Els instruments musicals ..................................................................20 hores
• Introducció a l’òpera ..........................................................................24 hores
• Aproximació a la conservació i restauració del patrimoni artístic......28 hores
• Els joguets i la memòria històrica ......................................................15 hores
• Coneix la teua veu..............................................................................20hores
• L’Impressionisme ..............................................................................18 hores
• El Neoimpressionisme, Postimpressionisme i Modernisme
• 2 edicions amb una durada de18 h ..............................................36 hores
• Les avantguardes artístiques ............................................................17 hores
• Els vincles afectius: formació i pèrdua ..............................................20 hores
• La bellesa i el bon gust en les societats humanes ............................10 hores
• Història de l’arquitectura occidental ..................................................12 hores
• Mecenatge artístic europeu ..............................................................12 hores
• Natura, història i personatges als paisatges valencians ..................20 hores
• Iniciació al maneig d’un ordinador i ofimàtica....................................20 hores
• Tast de vins i enologia ......................................................................30 hores
• Història d’Europa documental III ......................................................30 hores
• Educació visual I: com mirar una obra d’art,
elements bàsics d’expressió artística ............................................18 hores
• Educació visual II: com mirar una obra d’art,
la composició i la imatge ................................................................15 hores
• Claus per a entendre el món actual ..................................................16 hores
• Tertúlies literàries ..............................................................................16 hores
• Arts plàstiques I (Nivell Iniciació).....................................................100 hores
Dibuix ......................................................................50 hores
Pintura.....................................................................50 hores
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• Arts plàstiques II (Nivell Aprofundiment) ........................................150 hores
Pintura II ........................................................................100 hores
Dibuix II ...................................................................50 hores
• Anglès Bàsic A.1 ............................................................................100 hores
• Anglès Preintermedi A.2..................................................................100 hores
• Anglès Mitjà B.1 ..............................................................................100 hores
Hores lectives impartides ........................................................

1.235 hores

2.2. CAMPUS D’ALCOI
2.2.1. Curs reglat
Primer curs:
Bloc 1: DRET I ECONOMIA
• Una visió sobre l’economia mundial ..................................................8 hores
Bloc 2: CIÈNCIES APLICADES
• Vol que l’enganyen?, pregunte’m com ..............................................10 hores
• Causes i conseqüències del deteriorament mediambiental del planeta....6 hores
• El vi......................................................................................................8 hores
Bloc 3: HISTÒRIA
• Història de l’educació ........................................................................10 hores
• Com es mira un quadre ......................................................................8 hores
• La invasió napoleònica........................................................................8 hores
• Història de les religions tradicionals ................................................ 10 hores
• Història de l’oli d’oliva ........................................................................ 8 hores
Bloc 4: DESENVOLUPAMENT PERSONAL
• La memòria , què és i com conservar-la ..........................................10 hores
• Principis de la medicina tradicional xinesa..........................................6 hores
• Envelliment actiu, saludable i productiu ............................................10 hores
Bloc 5: MÚSICA I ART
• 100 composicions per a una història de música
occidental part II ................................................................................8 hores
Total hores lectives de primer curs: 110 h.
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Segon curs
Bloc 1: DRET I ECONOMIA
• Defèn els teus drets ..........................................................................8 hores
• El funcionament de l’economia i les crisis econòmiques ..................10 hores
• La Constitució de 1812........................................................................8 hores
Bloc 2: CIÈNCIES APLICADES
• Flora i vegetació d’Alcoi ......................................................................6 hores
• El que creus que saps però que no saps ..........................................12 hores
Bloc 3: GEOGRAFIA I HISTÒRIA
• Conflictes territorials actuals. Problemes del passat ........................10 hores
• La repoblació al nostre entorn després de l’expulsió dels moriscos 10 hores
• Història de les religions. Orient Llunyà..............................................10 hores
Bloc 4: CIÈNCIES DE LA SALUT
• Intel·ligència emocional ......................................................................8 hores
• Adaptació 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
• Els gèneres cinematogràfics ..............................................................6 hores
Total hores lectives de segon curs: 110 h.
2.2.2. Curs monogràfic
• Taller musical aplicat ......................................................……………50 hores

8.9.3. Activitats
3.1. CAMPUS DE VALÈNCIA
3.1.1.ACTIVITATS ACADÈMIQUES:
Obertura del Curs
2011-2012…………………………………………………………..19/10/2011
Conferències
9/2/2012
“LOS HONGOS, INICIACIÓN A LA MICOLOGÍA”
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Ponent: Francisca Sempere Ferrer
“LA PLURISCIPLINARIDAD EN UN CENTRO DE RESTAURACIÓN”
Ponent: Sra. Carmen Pérez García. Directora Gerent de l’Institut Valencià de
Conservació i Restauració de Béns Culturals
24/04/2012
“LA ALIMENTACIÓN A PARTIR DE LOS 60. ALGUNAS CURIOSIDADES
SOBRE LOS ALIMENTOS”
Ponent: Francisca Sempere Ferrer
“POMPEYA CIUDAD A RESCATAR”
Ponent: Sra. Carmen Pérez García. Directora Gerent de l’Institut Valencià de
Conservació i Restauració de Béns Culturals
3.1.2.ACTIVITATS CULTURALS
CONCERTS DE PIANO DE MARISA BLANES A LA UPV
17/04/2012: “El Romanticisme alemany”.
8/05/2012: “Compositors espanyols de la generació de la II República”.
PALAU DE LA MÚSICA DE VALÈNCIA. V FESTIVAL DEL MEDITERRANI
Cicle dimecres amb Debussy: del 6/6/2012 al 27/6/2012
Concerts de piano
“Suite Bergamasque” .................................................................. 6 de juny 2012
“Le petit Negre” “Chiden’s Corner ..............................................13 de juny 2012
“Petite suite” (Quatre mans).......................................................20 de juny 2012
“Nocturene” (Lento)....................................................................27 de juny 2012
GRUP CORAL POLIFÒNICA SÈNIOR
• Obertura del Curs 2011-2012 ........................................................19/10/2011
• VIII Trobada de Corals de Persones Majors de l’Ajuntament de València.......
16/11/2011
• Concert de Nadal al Mercat de Colom ..........................................17/12/2011
• Concert de Nadal a la UPV............................................................20/12/2011
GRUP DE TEATRE SÈNIOR “IMAGINARIUM” Obres representades:
• Obertura del Curs 2011-2012: “Luto en familia” ............................19/10/2011
• Eloísa está debajo de un almendro ..............................................23/05/2012
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3.2. CAMPUS D’ALCOI
• Obertura del Curs 2011-2012. Conferència a càrrec d’Enrique Masiá
29/09/2011
• Presència activa en la SETMANA de la CIÈNCIA celebrada entre 14 i el 27
de novembre de 2011
• Concert de nadales Cor de la Univ. Sènior Alcoi ..........................21/12/2011
• Participació del Cor a València en un certamen a tres bandes junt amb els
cors sènior de la Universitat de les Illes Balears i de la UPV
• Col·laboració de l’Associació Sènior d’Alcoi amb altres associacions, per a la
federació de les associacions Sènior.
• Clausura del Curs 2011-2012. Actuació del Cor del la U. Sènior d’Alcoi
junt amb l’agrupació musical EPSA ................................................31/05/2012
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