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2. Introducció
Aquest informe de gestió recull en línies generals els aspectes treballats per la
Junta Permanent del Consell de l’Estudiantat durant aquest any. En el 2005 ha
hagut moviments molt importants al si del Consell de l’Estudiantat, marcat pel
canvi de Portaveu en desembre de 2004. Davant d’aquesta situació, l’objectiu
inicial ha estat la remodelació de la Junta Permanent, atenent a totes les àrees
que quedaven deficients. A més, hem realitzat un esforç per a formar als
representants estudiantils i així millorar i ampliar la veu de l’estudiantat.

Els membres del Consell de l’Estudiantat que han format part de la Junta
Permanent durant aquest any són els següents: Francesc Esteve (Portaveu),
Ruth Sanz (Portaveu Adjunta), Matías Martínez (Coordinador de Representació
Externa), Pedro Floro (Tresorer), Beatriz Herrero (Secretària), Vicent Sales
(Coordinador
d’Assumptes

d’Infraestructura
Acadèmics),

i

Sofía

Serveis),

Richard

Fernández

Merhi

(Coordinadora

(Coordinador
d’Activitats

Socioculturals), Jordi Renau (Coordinador d’Infraestructura i Serveis) i Pedro J.
Moreno (Secretari).

L’informe està distribuït en les diferents àrees de treball que hem creat aquest
any 2005 i analitza amb la major objectivitat les tasques realitzades en aquests
àmbits.
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3. Presidència

P

ersonalment haver sigut Portaveu del Consell

de l’Estudiantat de la Universitat Jaume I durant
aquest any ha estat tot un honor i un repte.

L’any
Francesc Esteve Mon

2002

vaig

entrar

al

món

de

la

representació estudiantil a la universitat sense

Portaveu del Consell de l’Estudiantat

conèixer

de l’UJI des de desembre de 2004.

d’aquesta però amb la intenció de defensar i

Membre del Consell de Govern de

gaire

l’estructura

i

funcionament

solucionar els problemes habituals de l’aula.
Quatre anys després, aquest objectiu personal

l’UJI des de maig de 2004.

no està únicament aconseguit sinó que amb un
Representant en el Claustre de l’UJI

gran treball de molta gent hem vist millorada

des de maig de 2004.

àmpliament la representació estudiantil.
Membre del Consell Assessor de
Qualitat de l’Equip Rectoral de l’UJI

En aquest viatge he comptat amb un equip

des de maig de 2004.

sense el qual no hagueren estat possibles
Membre de la Comissió de Política
Lingüística de l’UJI des de maig de

aquests resultats. Gent amb la que he compartit
moltes hores i molts somnis.

2004.

Membre

de

la

Comissió

d’Afers

Econòmics de l’UJI des de febrer de

L’objectiu principal en aquest any ha estat donar

2005.

a conèixer i potenciar el Consell de l’Estudiantat i

Membre del Consell Assessor de

defensar

sempre

la

veu

de

l’estudiantat

Benestar Social de l’Equip Rectoral de

independentment de pressions polítiques i/o

l’UJI des de febrer de 2005.

acadèmiques. Objectius aconseguits i que han

Representant de l’estudiantat de l’UJI
a

la

Xarxa

Lluis

Vives

des

de

deixat un gran ventall de possibilitats per seguir
treballant d’ara endavant.

desembre de 2004.

Representant de l’estudiantat de l’UJI

Estic satisfet per l’esforç realitzat però hem de

a la CREUP des de desembre de 2004.

continuar treballant front als nous canvis i reptes

Delegat de la Facultat de Ciències
Humanes i Socials de l’UJI. Curs 03-04

que s’albiren: el nou EEES, la reforma de la LOU,
les

eleccions

al

claustre,

etc.

Canvis

que

necessiten de la nostra veu.
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La Junta Permanent
El treball a la Junta Permanent ha anat millorant amb el temps. Al principi de
l’any hem participat d’un curs de formació en gestió d’organitzacions impartit
per Hazem Hayani, president de la Confederación Española de Junior
Empresas. En aquest curs s’ha analitzat el funcionament de la Junta Permanent
amb un anàlisi DAFO veient la necessitat d’estructurar les coordinacions de la
Junta Permanent per àrees. Amb aquesta distribució, el treball ha estat més
fluït i ha enfocat el treball del portaveu cap a la coordinació de les diferents
àrees.

El Consell de l’Estudiantat
En aquest any s’han realitzat diverses reunions plenàries i sobretot s’ha
potenciat la delegació de feina organitzant comissions de treball. La primera
comissió creada ha estat encarregada de realitzar la reforma del reglament
del Consell de l’Estudiantat. La segona comissió ha treballat sobre els
problemes amb el transport públic, reunint-se en diverses ocasions i originant un
pla de treball. Per al proper any cal potenciar més el treball en comissions per
a dur a terme nous projectes.

Relacions institucionals
Amb l’equip rectoral les relacions han estat cordials amb una especial
collaboració amb el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica, Vicerectorat
d’Infraestructura i Serveis, Vicerectorat de Qualitat i amb el Rector.
També han estat freqüents les relacions amb associacions universitàries
participant en les seues activitats: I-Party, Foro EADE Consulting, etc.
Hem mantingut tres reunions amb l’Ajuntament amb motiu de la situació del
transport públic a Castelló amb resultats insuficients.

Mitjans de comunicació
S’ha mantingut una presència molt freqüent als mitjans de comunicació.
Aquesta ha estat centrada en la premsa escrita, la ràdio i en la intervenció en
programes locals i autonòmics de televisió. A més a més, hem participat en un
documental especial de televisió sobre la representació estudiantil al
programa “Campus 33” de Canal 33.
Consell de l’Estudiantat – Universitat Jaume I
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4. Àrea d’Assumptes Acadèmics
Richard Merhi El Aawar

Problemes individuals
Els problemes més freqüents són les incompatibilitats, els problemes als
exàmens, amb les convocatòries extraordinàries, conflictes amb professors i els
problemes d’horari. Per a recollir tota aquesta varietat de situacions s’ha
introduït un registre intern al Consell de l’Estudiantat per que es puga seguir un
procediment estàndard amb les queixes. Aquestes queixes han estat tractades
amb les persones responsables de les àrees, professors, directors de titulació,
Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i/o Sindicatura de Greuges intentant
arribar a solucions o acords.

Catàleg de titulacions
Un altre punt treballat aquest any ha estat la defensa de les carreres de l’UJI
front al nou catàleg de titulacions. Davant la informació filtrada en premsa,
s’ha realitzat una tasca en defensa de les titulacions afectades conjuntament
amb els coordinadors de les carreres de l’UJI i representants d’altres
universitats. A més, s’han mantingut diverses reunions amb el Rector i amb el
Ministeri on li transmetérem la nostra opinió.

Sistema d’Avaluació del Professorat
S’ha participat en la renovació del Sistema d’Avaluació del Professorat, on
hem demanat que aquests resultats siguen efectius i penalitzen als professors
que no trauen bons resultats. A més s’ha demanat una reestructuració dels
ítems, hem proposat nous sistemes i mitjans per a avaluar al professorat i hem
demanat més informació sobre l’avaluació.

Premis al rendiment acadèmic
Conjuntament amb el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica s’han creat els
premis de rendiment acadèmic per als estudiants/es de primer amb millor
expedient amb la finalitat d’incentivar l’esforç en aquest període de transició.
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Fórmula de matrícula
S’ha dissenyat la nova fórmula de matrícula, ja que l’anterior originava
problemes. Durant aquest procés es van mantenir reunions amb la Sindicatura
de Greuges per a contrastar els problemes i amb directors de titulació per a
ajustar la fórmula.

Jornades d’Acollida
Durant l’inici de curs s’ha collaborat amb el Vicerectorat d’Ordenació
Acadèmica participant a les Jornades d’Acollida. En aquestes s’han donat
xerrades informatives sobre la representació estudiantil als nous alumnes i s’ha
participat en la confecció de les Guies d’Acollida.

Cursos de formació als delegats/des
Finalment, hem volgut potenciar la figura del delegat/a de classe i de tota la
xarxa de representació que hi deriva. Per això i després de reunions amb el
Vicerrectorat d’Ordenació Acadèmica, s’ha aconseguit el reconeixement de
les tasques de delegats/des com a crèdits de lliure configuració

Amb aquesta finalitat de potenciar la representació s’han organitzat dos
cursos de formació per als delegats/des convalidables per crèdits de lliure
configuració. Els cursos han estat impartits per membres del Consell de
l’Estudiantat on informaren sobre la representació estudiantil dins i fora de la
nostra universitat, la normativa universitària i les vies per a resoldre problemes.

Els resultats d’aquest treball han estat molt positius, ja que hem vist
augmentada molt considerablement la participació dels estudiants/es en les
últimes eleccions als Departaments i a les Juntes de Centre. A més a més,
durant aquest s’ha aconseguit un treball diari de representació als Consells de
Titulació de la FCJE i de l’ESTCE. Com a activitats pendents per al proper any
cal potenciar el treball al Consell de Titulació de la FCHS i la participació dels
coordinadors/es a les sectorials.
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5. Àrea d’Infraestructura i Serveis
Vicent Sales Barberà / Jordi Renau Martínez

Cafeteries
Durant aquest any s’ha mantingut un control de la qualitat de les diferents
cantines. Primerament amb reunions amb la direcció de les empreses i després
amb la creació de la Comissió de seguiment de les cantines on s’han donat a
conèixer les queixes dels estudiants/es. En les últimes reunions, l’empresa
encarregada de les cafeteries de la FCJE i de l’ESTCE ha pres el compromís de
resoldre els problemes i les queixes comentades.
També s’ha afrontat el problema de l’eliminació de la cafeteria de la
biblioteca. Davant d’aquesta situació es van proposar diverses opcions; una
de les quals s’ha portat a terme en la creació de la Cafeteria Automàtica.

Equips informàtics
S’han renovat els equips informàtics de les aules de lliure accés després de
vàries reunions amb el Vicerectorat d’Infraestructura i Serves. També en aquest
sentit, s’ha renovat tot l’equipament informàtic de les associacions i del Consell
de l’Estudiantat.

Transport públic
S’ha creat una comissió de seguiment del transport públic entre els membres
del Consell de l’Estudiantat. Aquest s’ha reunit en diverses ocasions recollint les
queixes de l’estudiantat i originant un pla d’actuació. Les actuacions han
consistit en l’enviament massiu per part de tota la comunitat estudiantil de
queixes a l’Ajuntament, de distribució d’adhesius i cartells de protesta i
finalment amb la convocatòria d’una manifestació el dia 21 de desembre.
Durant aquest període s’han celebrat tres reunions amb l’Ajuntament sense
obtenir solucions definitives per part del consistori, sinó mesures deficients que
no donen solució real al problema.
La manifestació fou recolzada per totes les associacions de representació
estudiantil de l’UJI, pels sindicats de treballadors i altres tipus d’associacions.
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Casa de l’alumne
El treball a l’Edifici de l’Estudiantat ha anat creixent i la infraestructura actual
no dóna resposta a les necessitats. Per això, s’ha demanat a la universitat un
edifici per a l’estudiantat, obert 24 hores al dia, que comprenga tots els serveis
de l’estudiantat, associacions i zones d’oci. En les línies de govern de l’equip
rectoral per al proper any s’ha vist reflectit aquest punt i es crearà una comissió
encarregada d’estudiar la creació de la casa.
Durant el més de juliol s’ha visitat la Casa de l’Alumne de la Universitat
Politècnica de València, on es van demanar plànols i documents per a
elaborar la proposta.

Infraestructura de les associacions
La creació de l’Edifici de Postgrau originà una reestructuració dels espais lliures
a la universitat. Durant aquest canvi i amb les reunions amb el Vicerectorat
d’Infraestrucutra i Serveis s’ha aconseguit un nou espai per a les associacions,
oferint a Aditel un lloc que dona resposta als seus projectes de formació.

Relació amb els serveis
Dins de la relació amb els serveis de l’UJI s’ha collaborat amb el Servei de
Prevenció amb les noves iniciatives per a deixar de fumar i respectar les zones
reservades.

També s’ha continuat collaborant amb el Racó de la Solidaritat en les beques
de codesenvolupament i amb el 0’7 de les matrícules.
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6. Àrea d’Activitats Socioculturals
Sofía Fernández Aparicio

Festa de les Paelles
La tradicional festa de les Paelles s’ha organitzat en dues ocasions ja que la
primera es va ajornar per la pluja. Finalment aquesta activitat es realitzà el 2 de
maig en el descampat front a la residència del nostre campus universitari. El
Consell de l’Estudiantat va facilitar els ferros, l’arròs, la llenya i les pastilles per a
encendre el foc. Durant eixe matí hi hagué l’actuació d’una performance,
d’una discomòbil i el llançament d’unes traques que recorregueren el campus.

UJI Rock
El 12 de maig s’ha celebrat la segona edició de l’UJI Rock. Una sèrie de
concerts destinats a potenciar els grups propis de la universitat i oferir-los
possibilitats d’actuar. En aquesta edició es presentaren al concurs més de 30
maquetes i s’escolliren als següents grups: Quinta Planta, Down Way Alley,
Ghost Town i Piel de Serpiente, els quals actuaren juntament amb el grup de
rellevada importància estatal, Saratoga. A aquesta activitat assistiren al voltant
de 2.000 estudiants/es.

Setmana de Benvinguda
La Setmana de Benvinguda dóna l’inici i la benvinguda als nous membres de
la comunitat universitària en un ambient cultural i d’oci. En aquesta edició s’ha
volgut convertir la festa d’un dia en tot un seguit d’activitats durant tota una
setmana. Com a principals novetats ha estat la tornada de la festa a la
universitat després de reunions i negociacions amb l’equip rectoral i el canvi de
la festa al divendres. La setmana es realitzà del 17 al 21 d’octubre i ha contat
amb un gran ventall d’activitats: monòlegs, cinema, concerts, fira artesanal,
fira d’associacions, campionats esportius, etc. Les actuacions més destacades
han estat la participació de Toni Albà, Xarxa Teatre o Los Mojinos Escozíos,
arribant a més de 25.000 espectadors durant l’última nit.
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Collaboració amb altres entitats
Durant aquest any s’han signat collaboracions amb entitats amb les quals s’ha
organitzat activitats per a tot l’estudiantat.

Durant el mesos de juny i juliol s’ha tornat a participar amb el Festival
Internacional de Benicàssim en el procés de selecció de voluntaris. La funció
del Consell de l’Estudiantat ha estat la recollida i el sorteig dels 400 voluntaris
seleccionats per a aquest festival.

També en el més de juny s’ha organitzat una altra edició d’Un Gir a la Nit,
activitat esportiva en collaboració amb l’empresa Aquaesport. Mitjançant
una collaboració econòmica s’ha ofert a l’estudiantat participar d’aquestes
jornades de forma gratuïta.

Altres collaboracions destacades han estat la participació amb el joc de
simulació empresarial Buga i amb l’organització de jornades i congressos amb
associacions de la nostra universitat com EADE Consulting, etc.

Finalment, i després del patrocini en la Setmana de Benvinguda, s’ha establert
una collaboració amb l’empresa Ettro. Amb aquest acord el Consell de
l’Estudiantat participa en el la difusió de les festes universitàries i en
contraprestació l’empresa realitza una aportació econòmica mensual.
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7. Àrea de Representació Externa
Matías Martínez Segura

Durant aquest any el Consell de l’Estudiantat ha realitzat un gran esforç en la
participació de jornades externes. La incertesa de la situació actual al nostre
estat i a nivell europeu han estat claus durant aquest any. La importància
d’aquest procés ha donat lloc a un compromís de la Junta Permanent per ser
agents actius en aquest procés, participant en totes les jornades i congressos.
L’objectiu en aquestes ha estat sempre apostar per la creació del Consell
Estatal d’Estudiants/es, integrat per representants d’estudiants legítimament
elegits per i entre estudiants/es i sense influència dels partits polítics. A més, s’ha
participat en esmenes a l’esborrany de la reforma de la LOU demanant que es
fixara per llei un mínim de representació estudiantil del 30-35%.

CREUP
La CREUP ha organitzat assemblees i grups de treball per a debatre aquests i
altres temes interns de l’associació. Durant aquest any hem participat en
aquestes jornades:

-

Reunió de la CREUP a Madrid amb motiu del Foro estatal. Febrer

-

Assemblea de la CREUP a València. Abril

-

Reunió del grup de treball de la CREUP a Ciudad Real. Juliol

-

Assemblea de la CREUP a Castelló. Novembre

Aquesta última assemblea de la CREUP ha estat organitzada pel Consell de
l’Estudiantat de l’UJI i celebrada a la nostra universitat durant els dies 4, 5 i 6 de
novembre i on es donà entrada al Consell d’Alumnes de la Universitat
d’Alacant.

Cal destacar l’entrada de la CREUP a l’associació europea d’estudiants/es ESIB
en la reunió celebrada en Bergen en el mes de maig.
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Fòrums estatals i altres congressos
Durant aquest any s’ha participat en diversos foros estudiantils organitzats pel
ministeri i per la Càtedra UNESCO de Gestió i Política Universitària:

-

Foro Estatal a Madrid. Febrer

-

Foro Estatal al País Basc. Maig

-

Foro Estatal a Oviedo. Juliol

-

Foro Estatal a Logroño. Desembre

En el mes de juliol s’ha participat en el curs “La Europeización de la
Universidad”, organitzat per la Càtedra UNESCO de Gestió i Política
Universitària. Francesc Esteve, portaveu del Consell de l’Estudiantat participà
en les conferències donant la visió estudiantil del procés de convergència
europea.

En el més d’octubre s’ha participat en el “IV Foro Aneca: Los estudiantes frente
a las políticas de calidad” en la seu de l’agència a Madrid. En aquestes
jornades, Francesc Esteve, portaveu del Consell de l’Estudiantat fou convidat a
participar en les conferències.
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