
Jesús Alba Fernández. Candidat a Director                                                   El Campus que Volem                                   

 

 

 

 

 

EL CAMPUS QUE  
VOLEM 
 

PROGRAMA_EPS_GANDIA 2016-2020 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

Candidatura per a Director  
de l'Escola Politècnica Superior de Gandia de 
la Universitat Politècnica de València  
del professor  
Jesús Alba Fernández 
 

 



Jesús Alba Fernández. Candidat a Director                                                   El Campus que Volem                                   

PROGRAMA ELECTORAL 
 

 

 

PRESENTAR-ME A DIRECTOR. 

 

És difícil donar una única raó que m'impulsa a presentar la meua candidatura a la direcció 

de l'Escola Politècnica Superior de Gandia. Potser apartar-se de la gestió sembla la posició 

més previsible quan s’aconsegueix un bon estatus com a docent i investigador, i quan ja 

has arribat a un coneixement més complet de la nostra escola, la nostra universitat i el 

nostre entorn , cosa que no deixa de ser contradictòria. No obstant això, l'esperit d'un 

servidor públic pense que ha de ser, sempre que siga necessari, posar a la disposició de 

la societat el que la societat t'ha donat. La societat inverteix en nosaltres perquè siguem 

una ferramenta de la seua pròpia millora. En el meu cas particular, la nostra escola m'ha 

donat des que vaig arribar moltes oportunitats de créixer com a docent, com a investigador 

i com a gestor. Ara pense que és el moment de retornar a l'escola part del que he rebut 

aquests anys. Açò, gràcies a molts dels meus companys, ho vaig a fer amb il·lusió, amb 

entusiasme i també amb molta experiència.  

Aquests últims anys han sigut difícils per a la societat en general i per a totes les universitats 
públiques en particular. Les circumstàncies econòmiques i socials, i sobretot la crisi de 
valors que vivim, han afectat de forma significativa a la Universitat Politècnica de València i 
amb més contundència a la nostra Escola. La paralització de places i l'augment de la seua 
precarietat (quasi un 30% dels nostres professors són associats a temps parcial amb sous 
mitjans per sota dels 500 euros), la fugida de companys a València perquè pensen que 
tenen majors oportunitats, la reducció del nostre personal d'administració i serveis, amb 
trasllats a València o amb llocs sense cobrir, i la reducció del nombre d'alumnes són reflex 
d’aquesta difícil situació.  
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Pense que és el moment de fer tot el que estiga al nostre abast. Tots hem de participar i 
involucrar-nos i aconseguir millorar les condicions de tota la família que és la nostra Escola. 
És moment de recuperar la il·lusió perduda, de consolidar la nostra escola com el que és, 
una gran Escola reconeguda a nivell internacional.  

Recuperem tots junts la il·lusió i construïm el Campus que volem. 
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TRAJECTÒRIA  

 

El meu nom és Jesús Alba Fernández, sóc pare de 3 fills i tinc 45 anys. Vaig estudiar en 

l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicació de la UPV i em vaig a graduar 

com a enginyer en 1995. Mentre treballava en una empresa d’electrònica, en 1996, per 

vocació docent, m'incorpore com a associat a la UPV en l'antiga Escola d'Enginyeria 

Tècnica Agrícola i posteriorment passe al que abans era l'Escola Universitària de Gandia. 

L'any 2000 em vaig doctorar en el programa de Física Aplicada, especialitzant-me en 

Acústica. Vaig obtenir la plaça de Catedràtic d'Escola Universitària a l'any 2003 i la de 

Catedràtic d'Universitat en l'Àrea de Física Aplicada a l'any 2012. Estic adscrit a l'Escola 

Politècnica Superior de Gandia des de fa 20 anys. En eixos 20 anys he impartit 18 

assignatures diferents, en graus, màsters i doctorat, amb una bona consideració per part 

dels meus alumnes. Participe de manera ininterrompuda en projectes d’Innovació Docent 

des del curs 2003/2004 o els coordine, amb companys d’aquesta escola. 

 

 

 

La meua formació investigadora comença al grup d'Acústica Arquitectònica i del Medi 

ambient de la UPV. Posteriorment vaig ser membre fundador del grup de Dispositius i 

Sistemes Acústics i Òptics en l’EPSG, i també de l'Institut per a la Gestió Integral de les 

Zones Costaneres (IGIC). Des de 2013, sóc membre del Centre de Tecnologies Físiques 

de la UPV. Les meues línies de recerca es centren fonamentalment en l'acústica, amb anys 

d'experiència en aïllament acústic, contaminació acústica, acústica de l'edificació i de 

sales, recintes acústics, nous materials reciclats i naturals i transductors.  

En el meu currículum podreu trobar més de 70 articles de recerca i docència, 6 llibres i 

capítols de llibres, 274 participacions en articles de recerca i docència en congressos 
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nacionals i internacionals, 1 patent, 8 tesis doctorals dirigides, 136 projectes fi de carrera i 

29 tesines de màster. He sigut Investigador en més de 100 projectes d’R+D+i, investigador 

principal en 2 projectes europeus i 6 projectes nacionals, col·laborant com a investigador 

en un altre projecte europeu i 7 projectes nacionals. He tingut la sort de poder realitzar 

diverses estades de recerca en l'Institut d'Acústica de la Universitat Austral de Xile de 2009 

a 2014. També en la Université Du Maine en Le Mans (França) en 2002. Revisor de revistes 

internacionals de prestigi i membre també de diversos comités de congressos. 

 

 

 

Respecte a la gestió, en l'època de Juanjo Moragues com a Director, vaig ser membre de 

l'equip de treball de Gestió Mediambiental (1999, 2001 i 2002), membre de la comissió de 

Treballs Fi de Carrera (1998-2008), President del comitè d'avaluació de les titulacions 

d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació (2002) i Coordinador docent de la Secció 

Departamental de Física Aplicada (2004). Amb Manela Fernandez vaig ocupar el càrrec de 

Subdirector de l'Àrea de Telecomunicacions (2004 – 2008). En eixa època vaig posar en 

marxa dues de les primeres càtedres del campus i vaig ser Director de la Càtedra Acusttel 

d'Enginyeria Acústica i Director de la Càtedra COITTCV. També membre de la Comissió 

Ponent del Pla d'Estudis del GISTSI. En 2008, amb Pep Pastor com a Director, passe a 

ser Secretari i Cap d'àrea de Relacions amb Empreses fins a 2012, amb una bona relació 

amb les diferents associacions empresarials, portant també el programa Ideas i posant en 

marxa programes d’activació de l’ocupació. 

 

Des de fa anys sóc Conseller Nacional de la Societat Espanyola d'Acústica, soci de la Reial 

Societat Espanyola de Física, soci de la Societat Espanyola de Mètodes Numèrics a 

l'Enginyeria i membre del Col·legi d'Enginyers de Telecomunicació. 
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Prisma: Investigació acústica [2015-02-23]- UPV – Entrevista a Jesús Alba: 

https://www.youtube.com/watch?v=cmlVSIbJwPA  

https://www.youtube.com/watch?v=cmlVSIbJwPA
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PROPOSTA DE GESTIÓ 

 

Una adequada proposta de gestió ha de partir del coneixement i aplicació de les normes 

que l’EPSG ha de complir i aplicar, i de la distribució i aprofitament dels recursos que se li 

assignen. La nostra Escola, com qualsevol escola de la UPV, està regida per les següents 

normes que marquen i condicionen bona part de la gestió de l'Escola: 

 

 ESTATUTS DE LA UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE VALÈNCIA (DECRET 182/2011, 

de 25 de novembre) 

Apareixen de forma general els conceptes de Director (Art. 67- 68), Subdirectors (Art. 

69) i Secretari. (Art. 70) 

 REGLAMENT DE L’EPSG (BOUPV 72, 07/2013) 

Concreta la figura de Director com a Professor Doctor amb vinculació permanent a 

l’UPV adscrit (art. 20), de Subdirectors com a adscrits (Art. 22.) i de Secretari (Art. 23). 

També permet la creació de comissions facultatives que es consideren oportunes (Art. 

9). 

 NORMATIVA DE RÈGIM ACADÈMIC I AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT (NRAEA) (BOUPV 

35, 02/2010) 

Es defineixen els conceptes d’Entitat Responsable del Títol (ERT), de Comissió 

Acadèmica de Títol (CAT) i de Director Acadèmic de Títol (DAT), amb les seues funcions 

i obligacions. Cada ERT pot crear una CAT per a cadascun dels títols de què és 

responsable o una CAT que en gestione diversos. 

 

Després dels últims canvis del Consell de Govern del 4 d'octubre de 2016, pot pertànyer 

a una CAT o ser DAT un professor a temps complet que haja prestat servei per un període 

mínim de 10 anys en règim de dedicació equivalent a temps complet. En el mateix Consell 

de Govern s'indica que, una vegada aprovada la memòria de verificació d'un títol de nova 

implantació en Consell Social, es procedirà a nomenar una CAT i un DAT amb caràcter 

provisional. 

 

 NORMATIVA D’ORGANITZACIÓ ACADÉMICA (NOA) (Consell de Govern, desembre 

2015) 

La NOA indica els càrrecs que són objecte de reconeixement de crèdits de dedicació 

acadèmica. Els que afecten directament a l’organització de l’EPSG són: 

 Òrgans unipersonals establits en els Estatuts, d'àmbit dels Centres: Director, 

Subdirector i Secretari. 

 Òrgans unipersonals assimilats a Subdirector de Departament únicament als 

efectes de reconeixement i acreditació: Director Acadèmic de Títol, Coordinador de 

Programa de Doctorat i Director de Càtedra d'empresa.  
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Des del punt de vista organitzatiu, tant a nivell d’òrgans unipersonals dels Estatuts o 

assimilats, l’Escola ha de tindre un Director que ha de ser Doctor, Subdirectors que han 

d’estar adscrits al centre, i Directors Acadèmics de Títol professors a temps complet amb 

10 anys de docència equivalent. 

Actualment, consultant amb el Servici de normativa i inspecció, l’EPSG té dret a 6 

subdirectors (dos d’ells són el Secretari i el Cap d’Estudis) més dues dotacions temporals 

especials. Les 6 subdireccions ixen de la fórmula següent: 

 

𝑁𝑠𝑢𝑏𝑐𝑒𝑛 =
𝐴𝑙𝑢𝑚. 𝑀𝑎𝑡

1500
+

𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠. 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟

1100
+

𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑟á𝑐𝑡

600
+

𝐴𝑠𝑖𝑔 𝑐𝑜𝑛 𝑃𝑂𝐷

200
+

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑠

200
+ 𝐶𝐹𝐶 

  

Les dotacions temporals especials es donen per tindre en marxa a l’EPSG dues càtedres i 

han de renovar-se any darrere any.  

Per tant, a data de hui, l’EPSG pot tindre una direcció composta per Director, Cap 

d’Estudis, Secretari, 4 subdirectors de dret pels seus indicadors i 2 subdirectors temporals 

(que podrien no renovar). A més a més, tots els DAT dels títols impartits a l’EPSG estan 

assimilats a subdirectors a efectes de reconeixement i acreditació.  

 

En funció d’aquestes limitacions es proposa l’estructura organitzativa per a la Direcció del 

Centre següent:  

 

Cap d'estudis_Víctor José Sánchez Morcillo 

 

 

 

Es proposa una Direcció d’Estudis més acord amb la NRAEA, sobretot en la part del Títol 

II de l’Organització Acadèmica. Les competències de Qualitat i Nous Títols i les d’Alumnat 

i Innovació Educativa passen a altres subdirectors. 
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La Direcció d’Estudis connecta amb els Caps d’Estudis de les altres escoles de l’UPV, amb 

el Vicerectorat d’Assumptes Econòmics i Planificació i el Vicerectorat d’Estudis, Qualitat i 

Acreditació. 

 

Secretari i Subdirector de Pla Estratègic_José Pelegrí Sebastiá 

 

  

És la segona subdirecció obligatòria que farà complir les normatives al centre, amb el suport 

del personal de secretaria. A més a més, se li assigna la redacció de l’informe de situació 

de Campus i del pla estratègic, amb l’objectiu de reforçar els títols i màsters actuals, 

fomentar la investigació al campus, i prospectiva de nous títols, dobles graus, etc. 

Connectarà amb el Vicerectorat d’Assumptes Econòmics i Planificació, amb el Vicerectorat 

d’Investigació, Innovació i Transferència, i amb el Vicerectorat de les Tecnologies de la 

Informació i les Comunicacions. 

 

Subdirector de Qualitat i Nous Títols_Almanzor Sapena Piera 
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És un subdirector important per a la gestió acadèmica. La falta d’un tècnic d’eixa temàtica 

en l’EPSG obliga a assolir les seues tasques per part de la direcció. S’encarregarà de 

l'elaboració i la documentació dels plans d'estudis, de la verificació i acreditació de títols, 

col·laborarà en la gestió del Pla d'Ordenació Docent i coordinarà les competències 

transversals. El seu Vicerectorat de referència és el Vicerectorat d’Estudis, Qualitat i 

Acreditació. 

 

Subdirector d'Infraestructures_José Miro Moratal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un subdirector també necessari a l’EPSG que ha de gestionar l'execució de totes les obres, 

instal·lacions, concessions, etc. Està encarregat de la gestió mediambiental i recuperarà la 

comissió de laboratoris. Connecta amb el Vicerectorat d’Assumptes Econòmics i 

Planificació, amb el Vicerectorat de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i 

sobretot, la Direcció Delegada d’Eficiència Energètica i Medi Ambient. 

 

Subdirector d'Alumnat i Innovació Educativa_Alfonso Martínez Gar
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Una subdirecció pensada per a posar en valor els nostres alumnes i afavorir totes les 

iniciatives que puguen millorar la qualitat de l’ensenyament. Ha de posar en marxa i/o 

recolzar les propostes de millora que formen part dels informes de gestió dels Títols de 

l’EPSG. Serà l’interlocutor amb la Delegació d'Alumnes, canalitzant els assumptes 

relacionats amb ells. Recolzarà les tasques de l’Àrea Internacional i els programes associats 

a l’ICE (Programa Integra. Pla de Acció Tutorial Universitari (PATU)), i portarà els projectes 

d’Innovació educativa: Propostes i aportacions que comporten un canvi. 

 

Subdirector de Promoció i Foment_Josep Angel Mas Castells 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta subdirecció continua amb les tasques de promoció dins del campus: Jornades de 

Portes Obertes, Campus Praktikum UPV, visita a les instal·lacions, etc. També 

s’encarregarà del foment del campus a centres educatius no universitaris, de la integració 

en activitats de la comarca Safor-Valldigna i altres comarques veïnes (per ex. Trobades 

d’escoles, trobades de joves, encontres bandes juvenils, etc.). Valorarà la creació d’una 

Comissió de secundària i la creació de Comissions de Promoció de títols amb PDI + PAS. 

Estudiarà la possibilitat de coordinar accions de foment del campus en particular i de la 

UPV en general amb l’EPS d’Alcoi, especialment dirigides a les comarques centrals 

valencianes. 

Connectat amb el Vicerectorat d’Alumnat i Extensió Universitària i amb el Gabinet del 

Rector. 
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Subdirector de Cultura _Francisco Javier Pastor Castillo 

   

Una subdirecció per continuar la bona tasca cultural que actualment es fa al Campus, 

recolzada per la tècnic de cultura. Ha de coordinar esdeveniments i activitats culturals, i la 

Comissió de cultura. Se li encarrega la creació de l’”Agenda de Campus” a un “clic”: cultura, 

esports, empreses, ICE, CFP, Delegació d’Alumnes, etc. Ha d’engegar mecàniques que 

ajuden a millorar la comunicació de tot el personal del Campus i mantindre la informació 

actualitzada. Connectat amb el Vicerectorat d’Alumnat i Extensió Universitària i amb el 

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Cooperació i Esports. 

 

Subdirector d'Emprenedors i Relacions amb l’Entorn _Vicent Jesús 
Altur Grau. 
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Una subdirecció pensada per continuar amb les tasques que ja estan fent-se al Campus. 

Estan al seu càrrec el centre d'emprenedors, el programa Ideas, pràctiques en empresa i 

ocupació, innovació, les càtedres de Campus i la relació amb l’entorn. Connecta amb la 

Direcció Delegada d’Emprenedoria i Ocupació.  

 

 

L’equip de Direcció del Centre es completarà, una vegada renovada la Junta d’Escola, amb 

l’elecció dels Directors Acadèmics de Títols (DAT). Els DAT seran persones amb ganes de 

treballar per a l’EPSG i que complisquen la NRAEA. Cada Títol elegirà els seus candidats 

sota aquesta premissa. Des de la Direcció es fomentarà la creació i/o renovació del màxim 

nombre de CAT possible (6 CAT de grau i 3 CAT de màster) per augmentar la participació 

i la promoció. A més a més, renovaran i/o es crearan diverses comissions de l’EPSG: 

Comissió Permanent, Comissió d’infraestructura i laboratoris, Comissió d'investigació, 

Comissió de Promoció i Foment, Comissió internacional i Comissió de cultura. 
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PROGRAMA 

 

 

 

PERSONES AL CAMPUS QUE VOLEM  

 

• Donar suport a la promoció del professorat que vullga formar part del nostre 

campus perquè accedisca a les acreditacions. 

• Defensar i assessorar la promoció professional en l'àmbit del PAS. 

• Impulsar mesures d'Acció Social a nivell del Centre, en coordinació amb el 

Rectorat.  

• Cuidar la seguretat en els llocs de treball (EPI, roba de treball, etc.).  

• Revisar el protocol de vigilància de la salut per valorar la possibilitat de millorar-

lo. 

• Obrir línies de comunicació permanents per a ser sensibles a qualsevol 

necessitat que puga sorgir.  

• Crear el “Campus Politècnic Solidari”, dedicant un mínim del 0,7% del 

pressupost de l’EPSG a que alumnes i tots els adscrits a l’EPSG puguen 

realitzar projectes de cooperació per al desenvolupament. 

• Incrementar la comunicació amb els estudiants mitjançant la creació d'una 

subdirecció d'alumnat i innovació educativa. 

• Recolzar el programes PATU i INTEGRA. 

• Visualitzar més el gabinet per a l’orientació psicopedagògica universitària 

(GOPU). 

• Portar al campus el cursos de l’ICE d’interés per al personal. 
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• Actualitzar la bústia de suggeriments, queixes i felicitacions amb especial èmfasi 

en el seu seguiment mitjançant un sistema de tracking o similar.  

• Promoció de cursos de caràcter transversal per al desenvolupament d'habilitats 

comunicatives.  

• Impulsar la formació en valors, cercant fórmules per a incorporar cursos i 

jornades formatives. 

• Potenciar la imatge i representació de Campus a través de les nostres 

Seleccions Esportives de Campus i les competicions amb altres entitats de la 

Safor i comarques centrals així com amb altres campus de la UPV. 

• Formar al personal en les noves tecnologies. 

• Repassar el Pla Estratègic UPV (PAS a què el campus té dret però no posseïx 

distingint els que ja existixen en altres centres o servicis UPV).  

• Realitzar un informe de la situació de promoció i de llocs de treball del PAS. 

• Clarificar funcions i responsabilitats de tècnics de laboratori de forma negociada. 

• Crear un canal intern de comunicació que garantisca la informació puntual dels 

actes i esdeveniments del Campus i evite les duplicitats i solapaments horaris. 
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LA DOCÈNCIA AL CAMPUS QUE VOLEM 

 

• Implantar el nou Grau en Tecnologies interactives sense danys a GISTSI. 

• Estudiar i implantar el Màster en turisme.  

• Revisar les titulacions de Grau i cercar fórmules noves, com les dobles 

titulacions. 

• Incrementar el nombre d'alumnes en les titulacions.  

• Fomentar la tutoria de TFG/TFM per part dels professors. Realitzar un 

repartiment equilibrat i raonat de tribunals. 

• Posar en marxa un programa de Doctorat al Campus. 

• Fomentar la creació d’EICE i suport als actuals.  

• Crear projectes PIME per titulació (PIME A de centre): Metodologies actives, 

estratègies docents, recursos didàctics, competències transversals, TFG/TFM, 

coordinació interdisciplinària, pràctiques, etc.  

• Fomentar estades de docència: generar i revisar contactes per àrea a través de 

professors i l’oficina internacional. 

• Buscar fórmules d'amortització de materials docents per a CV (publicacions en 

línia, fons de campus, etc.), com la creació d’una revista docent al campus. 

• Designar Directors Acadèmics de Grau i Comissions Acadèmiques de Grau en 

votació o consens de tots els professors afectats que complisquen la normativa 

després de la renovació de la Junta d’Escola i de la direcció. 

• Revisar els complements formatius per a accés a les titulacions (cursos 

/assignatures zero).  

• Desenvolupar permanentment la Qualitat en el Centre, d'acord amb el 

compromís de millora contínua, perquè servisca de base a l'adequat seguiment 

de les seues titulacions.  

• Mantenir l'acreditació EURACE (Segell d'excel·lència internacional EUR-ACE®) 

del GISTSI. 

• Estudiar l'acreditació EURACE del MIA.  

• Estudiar l’obtenció de l’acreditació ABET (Accreditation Board for Engineering 

and Technology) al GISTSI. 

• Reconèixer l'excel·lència en la dedicació docent mitjançant la dotació de premis 

anuals a nivell de l'Escola.  

• Promoure el desenvolupament d'activitats docents innovadores, en coordinació 

amb els grups d'innovació educativa, tals com  cursos formatius per a 

estudiants o altres iniciatives. 

• Promoure la formació en valors.  

• Impartir a l’EPSG un taller de resolució de conflictes interpersonals i ús de 

l'assertivitat. 

• Impartir a l’EPSG un taller de maneig d’emocions i intel·ligència emocional i 

social. 
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• Fomentar l'organització d'activitats orientadores per als estudiants, tant per a 

itineraris de Grau o per a Màsters, incloent viatges a instal·lacions o empreses 

d'interés.  

• Reforçar el servei de Pràctiques en Empresa, en coordinació amb les Càtedres-

Empresa i el Programa Ideas.  

• Fomentar la realització de pràctiques en empresa en l'estranger.  

• Revisar, en coordinació amb els responsables departamentals, l'organització 

dels Projectes Fi de Grau i Fi de Màster.  

• Promoure la realització de cursos i seminaris d'índole pràctica, en coordinació 

amb les Càtedres-Empresa i associacions empresarials.  

• Fomentar la implantació gradual de docència en anglés, fonamentalment en 

assignatures de Màster, utilitzant les eines disponibles en la xarxa per a la 

preparació del material.  

• Incrementar la docència en valencià amb un pla de millora de la gestió de 

l'assignació lingüística de grups. 

• Continuar la cerca de nous patrocinis per a premis de Projecte Fi de Grau.  

• Millorar de forma contínua l'equipament docent (aules, laboratoris, aules 

d'informàtica, etc.) amb noves fórmules de mecenatge. 

• Fomentar la traducció d’apunts i altres recursos docents al valencià. 

• Estudiar les possibilitats de posar en marxa la “Universitat Politècnica Sènior”. 

• Fomentar els cursos de llengua. 
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LA INVESTIGACIÓ AL CAMPUS QUE VOLEM 

 

• Posar en marxa de forma prioritària un Programa de Doctorat i crear la comissió 

d’investigació per fomentar la col·laboració dels diferents grups. 

• Organitzar un Congrés sobre investigació a l'EPSG, amb convidats 

internacionals i revista indexada, per promoure la col·laboració entre el 

professorat i investigadors. 

• Recolzar i afavorir l'IGIC i la Unitat Mixta UPV-IEO. 

• Fomentar que la nostra escola siga seu de nous congressos, conferències i 

seminaris i potenciar el taller de divulgació científica Comunica2. 

• Potenciar la investigació dels professors amb menys tradició investigadora  per 

mitjà de la participació en projectes. 

• Crear un banc d’idees del personal del Campus en base a la Innovació Oberta. 

• Realitzar tallers en el Campus sobre diferents convocatòries de recerca. 

• Connectar al PAS de forma voluntària amb la investigació. 

• Definir un procediment clar i flexible d’ús i col·laboració entre investigadors, 

professors i tècnics de laboratori. 

• Establir un premi anual a l'investigador o grup de recerca més destacat del 

Campus. 

• Fomentar la participació en plataformes tecnològiques.  

 

o Medi ambient: Plataforma de tecnologies ambiental: http://www.pt-

planeta.es/ i Plataforma Tecnològica per a la Protecció de la Costa i del 

Mitjà Marí http://ptprotecma.es/  

o Turisme: PLATAFORMA TECNOLÒGICA DEL TURISME. Fòrum sobre 

tecnologia i innovació turística http://www.thinktur.org/  

o TIC: Plataforma tecnològica Espanyola per a l'adopció i difusió de les 

tecnologies electròniques, de la informació i la comunicació, 

http://www.planetic.es/ 

 

• Coordinar des del Campus la preparació de grans projectes d’investigació i 

innovació amb empreses i entitats de la Safor i comarques veïnes. 

• Continuar amb el Blog de ciència del Campus, amb la Setmana de la Ciència, 

fomentar la divulgació científica (ràdio i televisió) i ampliar la presència en noves 

xarxes socials. 

• Potenciar la col·laboració amb el CEIC Alfons el Vell de Gandia i explorar les 

possibilitats de col·laboració amb altres centres i instituts d'investigació de les 

comarques centrals. 

• Recolzar l’Anuari d'investigació per augmentar la visibilitat de la investigació al 

Campus (http://www.slideshare.net/CampusGandiaUPV) 

• Fomentar les estades d'investigació: generar i revisar contactes per àrea a 

través d'investigadors i la oficina internacional.  

http://www.pt-planeta.es/
http://www.pt-planeta.es/
http://ptprotecma.es/
http://www.planetic.es/
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• Donar suport al personal investigador i als grups d’investigació en tot el cicle de 

recerca des de l’inici dels processos d’investigació, fins a la publicació i difusió 

dels resultats des de la Biblioteca-CRAI. 

 

 

LES INFRAESTRUCTURES AL CAMPUS QUE VOLEM 

 

• Habilitar més espais per a zones d'estudi, tant individual com en grup.  

• Millora progressiva i flexibilització de les aules d'informàtica i altres espais per a 

la col·laboració, utilitzant per a açò, entre uns altres, els fons provinents del 

lloguer d'espais en el Centre.  

• Continuar amb les polítiques d'eficiència i estalvi energètic, tals com 

l'optimització de la il·luminació i la climatització, etc.  

• Revisió del Pla d'Autoprotecció del Centre (formació, delegació de 

responsabilitats, plans d'evacuació, etc.). 

• Preparar un informe de situació d’espais i infraestructures. 

• Revisar l’estat de les infraestructures del Campus pendents de construir 

(investigació, esports, etc.) i prioritzar la seua demanda. 

• Flexibilitzar espais del CRAI conforme a les necessitats en cada moment.  

• Cuidar la nostra Escola d´Estiu front a altres empreses externes que organitzen 

activitats paral·leles a la mateixa hora. 

• Mantindre la gestió mediambiental. 
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PROJECCIÓ INTERNACIONAL AL CAMPUS QUE VOLEM 

 

• Seguir treballant per augmentar el nombre dels estudiants amb alguna 

experiència internacional a través dels diferents programes d’intercanvi: 

ERAMUS (ERASMUS, ERASMUS MUNDUS, etc.), CIENCIA SIN FRONTERAS, 

SICUE, PROMOE, etc. 

• Recolzar el cursos intensius d’espanyol per a alumnes d’intercanvi i incloure la 

cultura valenciana. 

• Fomentar la preparació d’un màster internacional de Telecomunicacions 

mitjançant el programa Erasmus Mundus. 

• Recolzar les accions del programa amb Xina i potenciar-lo com a element 

diferenciador del nostre campus. 

• Fomentar els dobles títols internacionals, amb especial interès en les universitats 

de prestigi. 

• Continuar ampliant els convenis amb universitats europees de prestigi. 

• Desenvolupar les relacions amb universitats americanes, tant del Nord com del 

Sud, aprofitant l'oportunitat que suposa l'acreditació ABET.  

• Treballar en la implantació d'un doble grau internacional.  

• Donar suport a PDI i PAS per a desenvolupar la seua mobilitat internacional.  

• Addicionalment, a aquells professors que es troben en procés de formació i 

acreditació se'ls prestarà especial suport amb l'objectiu d'aconseguir estades 

perllongades en centres internacionals, treballant de forma conjunta tant la 

qüestió econòmica com l'acadèmica.  

• Promoure la participació en projectes de recerca internacionals.  
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RELACIO AMB LES EMPRESES I ENTITATS AL CAMPUS  

QUE VOLEM 

 

• Mantindre una subdirecció d’innovació, relacions amb l'Empresa i ocupació.  

• Continuar donant suport a les activitats de les Càtedres-Empresa, coordinant-

les amb els Serveis de l'Escola, tant referent a cursos de formació com en 

activitats de recerca aplicada.  

• Donar suport al programa Ideas. 

• Mantenir les Càtedres-Empresa actuals. 

• Fomentar i coordinar des del Campus la preparació de grans projectes 

d’investigació i innovació amb empreses i entitats de l’entorn dins dels 

programes europeus (LIFE+, Programes H2020 com SME instruments, reptes 

socials, etc.) 

• Recolzar i revitalitzar el “Foro de Empleo” 

• Mantindre el certificat de Qualitat ISO 9001:2000 de la Unitat de Pràctiques  

• Impulsar la col·laboració amb entitats professionals i empresarials de la comarca 

(confraries de pescadors, associacions d’hostalers, comerciants, col·legis 

professionals, etc.). 

• Promoure la vinculació a l’entorn comarcal de les temàtiques dels Treballs finals 

de Grau i Màster en la línia d’aportar coneixement al desenvolupament del 

nostre entorn. 

• Seguir promocionant les activitats d’emprenedoria social i empresarial. 
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LA PROMOCIÓ DEL CAMPUS QUE VOLEM  

 

 Oferir tota la informació del Campus en les llengües oficials i en anglés. 

 Continuar amb el Blog de ciència del Campus i proposar millores. 

 Continuar fomentant la difusió /divulgació científica a través de la ràdio i la 

televisió. 

 Buscar fórmules per ampliar la presència de la investigació del Campus en 

noves xarxes socials (Instagram, LinkedIn, Pinterest...).  

 Modificar el protocol de l'acte d'inauguració del curs escolar si la UPV ho 

permet, potenciant la investigació de campus:  

o Reconeixements a l'activitat investigadora a qui hagen aconseguit un 

sexenni 

o Reconeixement als nous doctors 

o Reconeixement /premi a l'investigador/a de l'any del Campus i al jove 

investigador  

 Continuar amb la Setmana de la Ciència i potenciar-la com a esdeveniment 

científic anual  

• Recolzar les activitats de la Delegació d'Alumnes  

 Potenciar el “Foro de Empleo”, el “Club de empleo-UPV” i el “Blog de empleo” 

• Promocionar la realització d'activitats esportives i culturals, com ara 

competicions internes, exposicions artístiques, projeccions cinematogràfiques, 

representacions teatrals, actuacions musicals, borses d'intercanvi de literatura 

o música, entre unes altres.  

 Racionalitzar, promocionar i potenciar els esdeveniments del campus: Jornades 

sobre agricultura ecològica, Esdeveniment TEDxUPValencia, Congrés 

Comunica2, 12 hores esportives, Dia de la dona, Jornades Arbre de la Ciència, 

Dia del llibre, Fòrum d'Ocupació, Festival curts en valencià, Mostra Audiovisual, 

Obra de teatre Monminet, Concert Big Band, Graduacions UPV, Benvinguda 

Erasmus, Jornades de Portes obertes, Jornades d'Acollida, Global Game Jam, 

Obertura de curs, Jornades d'Orientació, Setmana de la Ciència, etc. 

 Realitzar un contacte permanent i feedback amb titulats del Campus per veure 

la seua evolució professional i extraure lliçons de les seues experiències. 

Convidar-los a exposar les seues experiències i consells als alumnes. 

 Coordinar-nos amb el campus d'Alcoi per tal d'optimitzar esforços en la 

promoció en les comarques centrals. 

 Incrementar contactes i col·laboracions amb instituts, ajuntaments, centres de 

recerca i associacions culturals de l'entorn. 

 Participar en tots els esdeveniments educatius i culturals de les comarques 

centrals. 
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Si alguna de les propostes que tens no apareix en aquest programa, 

contacta amb nosaltres (jesalba@fis.upv.es). Ens comprometem a cercar o 

proposar una solució i fer-la pública abans que finalitze la campanya. 

Moltes gràcies 
Jesús Alba  


