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Vr. de Cultura, Igualtat i Planificació
Pla d'Actuació Directiva

 Iniciatives a executar en 2012 
 (Segons els Factors Claus d'Èxit -QRITERIS- del desplegament del PEUV 2012-15)

Qualitat: activitats destinades a garantir el correcte desenvolupament dels processos, en 
qualsevol de les seues fases.

      Iniciativa Gestor

Q

Consolidar l'oferta d'accions formatives adreçades al professorat d'ensenyament 
no universitari

1 Centre de Formació i Qualitat - 
SFP

Generalitzar la implantació del Sistema de Garantia Interna de Qualitat del centres2 Centre de Formació i Qualitat - 
Unitat de Qualitat

Qualitat de les titulacions oficials i pròpies3 Centre de Formació i Qualitat - 
Unitat de Qualitat

Desenvolupar un sistema d’enquestes a estudiants i estudiantes, professors i 
professores, titulats i titulades i ocupadors i ocupadores i a empreses i institucions

4 Centre de Formació i Qualitat - 
Unitat de Qualitat

Desenvolupar el sistema d'Avaluació de la Docència del professorat certificat per 
l'AVAP i ANECA

5 Centre de Formació i Qualitat - 
Unitat de Qualitat

Fer l'avaluació i certificació dels serveis i unitats que ho sol·liciten6 Centre de Formació i Qualitat - 
Unitat de Qualitat

Donar suport a la participació de la UV en els òrgans del Campus d’Excel·lència 
Internacional

7 Oficina de Polítiques per a 
l’Excel·lència

Donar suport a les activitats i avaluació del programa Campus d’Excel·lència 
Internacional

8 Oficina de Polítiques per a 
l’Excel·lència

Elaborar i desplegar el Pla Estratègic 2012-20159 Servei d'Anàlisi i Planificació

Elaborar el Pla Operatiu 201310 Servei d'Anàlisi i Planificació

Desenvolupar el projecte SOMNI11 Servei de Biblioteques i 
Documentació

Desplegar el reglament de règim intern del Servei de Biblioteques i Documentació12 Servei de Biblioteques i 
Documentació

Millorar els serveis de suport a la docència incloent-hi la bibliografia recomanada 
per assignatura en el catàleg i enllaçant-la des de l'Aula Virtual

13 Servei de Biblioteques i 
Documentació

Realitzar el seguiment del compliment dels compromisos de  la Carta de Serveis i 
establir un sistema d'indicadors

14 Servei de Biblioteques i 
Documentació

Implantar un sistema de gestió de les incidències rebudes per la bústia única de 
la Universitat de València

15 Servei de Biblioteques i 
Documentació

Continuar el procés d'autoavaluació del Servei de Biblioteques i Documentació16 Servei de Biblioteques i 
Documentació

Servei d'Anàlisi i Planificació (SAP)
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Qualitat: activitats destinades a garantir el correcte desenvolupament dels processos, en 
qualsevol de les seues fases.

      Iniciativa Gestor

Q

Coordinar la política editorial de la Universitat de València17 Servei de Publicacions

Impulsar les activitats de la Llibreria de la Universitat i optimitzar el seu 
funcionament

18 Servei de Publicacions

Impulsar noves iniciatives de qualitat en el model de gestió de les publicacions 
universitàries

19 Servei de Publicacions

Impulsar iniciatives de suport a la formació acadèmica dels esportistes i de les 
esportistes d'elit

20 Servei d'Educació Física i 
Esports

Impulsar iniciatives de qualitat tant en el model de gestió de les activitats 
esportives com en el model d'oferta

21 Servei d'Educació Física i 
Esports

Dissenyar una oferta àmplia i variada d'esport universitari orientada a fomentar la 
pràctica esportiva i l’activitat física  a la Universitat, com una part de la formació 
dels estudiants i les estudiantes i com a activitat d’interès general per al conjunt 
de la comunitat universitària

22 Servei d'Educació Física i 
Esports

Construir un model i procediment d’avaluació del I Pla d’Igualtat i dissenyar el 
procés d’elaboració del II Pla d’Igualtat a la UV

23 Unitat d'Igualtat

Millorar l'eficiència i qualitat de la gestió cultural i patrimonial de la Universitat de 
València.  Enquesta amb els responsables de les activitats culturals del centres 
de la universitat de valència

24 Unitat Suport Vicerectorat de 
Cultura, Igualtat i Planificació

Analitzar el conjunt d'activitats culturals que es duen a terme a la Universitat de 
València i millorar la seua coordinació

25 Unitat Suport Vicerectorat de 
Cultura, Igualtat i Planificació

Elaborar un projecte per a convertir el campus en un espai de creació, innovació i 
participació cultural

26 Unitat Suport Vicerectorat de 
Cultura, Igualtat i Planificació

Desenvolupar les accions pertinents per tal d'aconseguir el reconeixement de la 
qualitat en la gestió de la Unitat de Suport al Vicerectorat de Cultura Igualtat i 
Planificació

27 Unitat Suport Vicerectorat de 
Cultura, Igualtat i Planificació

Responsabilitat social: inclou qüestions com la igualtat, l’accessibilitat, la sostenibilitat, la 
salut.

      Iniciativa Gestor

R

Establir una oferta de formació contínua en matèria de sostenibilitat per a 
conscienciar el PDI i el PAS de la UV

1 Centre de Formació i Qualitat - 
SFP

Donar suport al programa Campus Sostenible | UV2 Oficina de Polítiques per a 
l’Excel·lència

Donar suport a l’estratègia pròpia de Responsabilitat Social Universitària3 Oficina de Polítiques per a 
l’Excel·lència

Introducció de la Igualtat com un eix en l’oferta formativa de La Nau dels 
Estudiants per tal de contribuir a la construcció de la cultura d’igualtat i a la 
sensibilització en la prevenció de la violència contra les dones

4 Unitat d'Igualtat

Afavorir l’ús d’un llenguatge inclusiu i formar el personal de la Universitat en els 
usos no sexistes de la llengua. Aconseguir la normalització dels documents 
administratius i dels mitjans de comunicació de la Universitat

5 Unitat d'Igualtat

Implantar la perspectiva de gènere en l’elaboració dels pressupostos de la 
Universitat

6 Unitat d'Igualtat

Servei d'Anàlisi i Planificació (SAP)
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Responsabilitat social: inclou qüestions com la igualtat, l’accessibilitat, la sostenibilitat, la 
salut.

      Iniciativa Gestor

R

Establir sinergies amb la societat valenciana per a la realització de Polítiques 
d’Igualtat mitjançant acords amb institucions, associacions, fundacions, etc.

7 Unitat d'Igualtat

Destacar les aportacions de les dones a la institució universitària tant del PDI 
com del PAS mitjançant reconeixements institucionals

8 Unitat d'Igualtat

Afavorir la presència de dones en els mitjans de comunicació i publicacions de la 
UV incorporant la perspectiva de gènere en la producció de notícies així com en 
l’edició de les publicacions

9 Unitat d'Igualtat

Analitzar la participació i impulsar la igualtat de gènere en totes les activitats 
culturals que es realitzen a La Nau

10 Unitat Suport Vicerectorat de 
Cultura, Igualtat i Planificació

Impulsar programes i accions que faciliten l'estalvi energètic en l'ús dels espais a 
La Nau

11 Unitat Suport Vicerectorat de 
Cultura, Igualtat i Planificació

      Internacionalització: abast i posició internacional. 

      Iniciativa Gestor

I

Col·laborar en la internacionalització dels postgraus tot facilitant els mitjans 
tecnològics per a una oferta síncrona i en línia

1 Centre de Formació i Qualitat - 
Unitat d'Innovació Educativa

Continuar la nostra participació en el projecte europeu "Europeana Regia"2 Servei de Biblioteques i 
Documentació

Impulsar l'esport universitari a nivell internacional3 Servei d'Educació Física i 
Esports

Transparència: comprendre les necessitats de tots els grups d’interès i comunicar-se amb tots. 
Fa referència tant a l’àmbit intern com a la manera en què projectem la nostra activitat a 

      l’exterior. 

      Iniciativa Gestor

T

Donar suport a les iniciatives de col·laboració entre grups de professorat UV i 
grups d'altres nivells d'ensenyament

1 Centre de Formació i Qualitat - 
SFP

Publicar una revista electrònica d'innovació educativa2 Centre de Formació i Qualitat - 
Unitat d'Innovació Educativa

Elaborar el Recull de Dades Estadístiques de la UV3 Servei d'Anàlisi i Planificació

Coordinar la informació de la UV per al "Sistema Integrado de Información 
Universitaria"(SIIU)

4 Servei d'Anàlisi i Planificació

Elaborar l’Informe de Gestió de la UV de l’exercici 2011 (Curs 2010-2011)5 Servei d'Anàlisi i Planificació

Donar suport i visibilitat a la investigació realitzada en la Universitat de València: 
RODERIC,  DIALNET i software OJS

6 Servei de Biblioteques i 
Documentació

Augmentar el contingut del  Repositori Institucional de la Universitat de València 
(RODERIC) i  donar-li difusió entre la comunitat universitària

7 Servei de Biblioteques i 
Documentació

Desenvolupar un pla de difusió dels recursos electrònics del Servei de 
Biblioteques i Documentació

8 Servei de Biblioteques i 
Documentació

Col·laborar amb altres institucions en grups de treball interuniversitaris9 Servei de Biblioteques i 
Documentació

Servei d'Anàlisi i Planificació (SAP)
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Transparència: comprendre les necessitats de tots els grups d’interès i comunicar-se amb tots. 
Fa referència tant a l’àmbit intern com a la manera en què projectem la nostra activitat a 

      l’exterior. 

      Iniciativa Gestor

T

Creació pàgina web de la Llibreria de la Universitat10 Servei de Publicacions

Impulsar la difusió de la producció científica, i intel·lectual generada a la 
Universitat de València mitjançant els procediments habituals del procés editorial

11 Servei de Publicacions

Dissenyar un pla de comunicació de l'oferta d'activitats del Servei d'Educació 
Física i Esports

12 Servei d'Educació Física i 
Esports

Coordinar les activitats de promoció de l'oferta d'esport universitari de la 
Universitat de València

13 Servei d'Educació Física i 
Esports

Millorar la difusió de la programació cultural a tots els campus i extensions 
universitàries.

14 Unitat Suport Vicerectorat de 
Cultura, Igualtat i Planificació

Establir reunions amb els responsables culturals dels centres de la UV, per 
impulsar de manera coordinada la totalitat de les activitats, garantint horaris i 
serveis que faciliten la participació.

15 Unitat Suport Vicerectorat de 
Cultura, Igualtat i Planificació

Desenvolupar una programació integrada del conjunt de l'oferta cultural de la 
Universitat de València.

16 Unitat Suport Vicerectorat de 
Cultura, Igualtat i Planificació

Eficàcia: consecució dels resultats esperats pels nostres usuaris, usuàries, interlocutors i 
interlocutores.

      Iniciativa Gestor

E

Promoure el treball en equips docents transversals i multidisciplinaris1 Centre de Formació i Qualitat - 
Unitat d'Innovació Educativa

Desenvolupar els programes d'orientació i d'inserció professional2 OPAL

Desenvolupar el programa de formació per a la inserció professional3 OPAL

Desenvolupar el programa d’emprenedors i emprenedores4 OPAL

Impulsar el sistema d’informació sobre els resultats de la inserció professional5 OPAL

Dissenyar i realitzar el seguiment del Sistema d’Indicadors del PEUV 2012-20156 Servei d'Anàlisi i Planificació

Realitzar el seguiment del Pla Operatiu 20127 Servei d'Anàlisi i Planificació

Avaluar la col·lecció de revistes subscrites per la UV8 Servei de Biblioteques i 
Documentació

Millorar l'accés de les usuàries i dels usuaris a la totalitat dels recursos 
bibliogràfics i documentals, especialment als recursos electrònics

9 Servei de Biblioteques i 
Documentació

Consolidar i ampliar la formació sobre competències informacionals als 
estudiants de la Universitat de València

10 Servei de Biblioteques i 
Documentació

Impulsar la participació de la comunitat universitària en competicions11 Servei d'Educació Física i 
Esports

Establir programes de creació i participació cultural i divulgació científica 
orientada a tots els membres de la comunitat universitària

12 Unitat Suport Vicerectorat de 
Cultura, Igualtat i Planificació

Servei d'Anàlisi i Planificació (SAP)

Pla d'Actuació Directiva Vr. de Cultura, Igualtat i Planificació
Pàgina 22



Pla Operatiu

Pla Estratègic de la Universitat de València [2012- 2015]

2012

Recursos humans: desenvolupar polítiques per a comptar, en totes les nostres activitats, amb 
      persones competents, potenciades i compromeses. 

      Iniciativa Gestor

R

Desenvolupar una oferta formativa específicament adreçada a les competències 
del professorat en tecnologies educatives, modalitats docents i sistemes 
d'avaluació

1 Centre de Formació i Qualitat - 
SFP

Fomentar la formació en idiomes del personal de la UV, amb una atenció 
especial a l'anglès

2 Centre de Formació i Qualitat - 
SFP

Desenvolupar les accions contingudes en el Pla de Formació del PDI3 Centre de Formació i Qualitat - 
SFP

Desenvolupar una oferta formativa específicament adreçada a facilitar la millora 
en la realització del professorat

4 Centre de Formació i Qualitat - 
SFP

Desenvolupar una oferta formativa específicament adreçada a facilitar la millora 
en la realització del PAS

5 Centre de Formació i Qualitat - 
SFP

Donar suport a les accions de formació horitzontal entre els diferents col·lectius 
de la UV

6 Centre de Formació i Qualitat - 
SFP

Desenvolupar les accions contingudes en el Pla de Formació del PAS7 Centre de Formació i Qualitat - 
SFP

Establir el Pla de Formació específic per a 2012 a partir del Document de Bases8 Centre de Formació i Qualitat - 
SFP

Desenvolupar el programa d’actuació de la Unitat d’Igualtat entre dones i homes, 
en el marc del Pla d’Igualtat per aconseguir progressivament formar tot el 
personal de la Universitat a nivell bàsic i, simultàniament oferir formació 
específica de caràcter superior per a l’exercici dels llocs de treball que així ho 
requereixen

9 Unitat d'Igualtat

Elaborar un Pla de Conciliació per a tot el personal de la Universitat i establir 
criteris per al seguiment i avaluació

10 Unitat d'Igualtat

Considerar l’impacte de gènere en tots els processos de contractació i selecció 
de la Universitat tant en el PAS com en el PDI

11 Unitat d'Igualtat

Innovació: novetat, rellevància i valor de tots els nostres serveis i productes. Capacitat per a 
resoldre problemes nous.

      Iniciativa Gestor

I

Impulsar accions innovadores en la docència dels graus europeus1 Centre de Formació i Qualitat - 
Unitat d'Innovació Educativa

Impulsar l'ús de les TIC en tots els processos, tots els nivells i tots els àmbits 
d'ensenyament

2 Centre de Formació i Qualitat - 
Unitat d'Innovació Educativa

Reconèixer la participació en experiències d’innovació pedagògica (Grups 
d'Innovació Docent,  GID)

Centre de Formació i Qualitat - 
Unitat d'Innovació Educativa

Donar suport als centres en el desenvolupament d'iniciatives d'innovació 
educativa

3 Centre de Formació i Qualitat - 
Unitat d'Innovació Educativa

Consolidació del repositori institucional digital RODERIC (Repositori d'Objectes 
Digitals per a l'Ensenyament, la Recerca i la Cultura de la Universitat de València)

4 Centre de Formació i Qualitat - 
Unitat d'Innovació Educativa

Establir mecanismes per a facilitar la formació a distància i l'accessibilitat als 
materials formatius

5 Centre de Formació i Qualitat - 
Unitat d'Innovació Educativa

Servei d'Anàlisi i Planificació (SAP)
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Innovació: novetat, rellevància i valor de tots els nostres serveis i productes. Capacitat per a 
resoldre problemes nous.

      Iniciativa Gestor

I

Consolidar el projecte OCW-UV6 Centre de Formació i Qualitat - 
Unitat d'Innovació Educativa

Desplegar el programa Universitat de València Digital (UVD)7 Centre de Formació i Qualitat - 
Unitat d'Innovació Educativa

Consolidar el Centre de Recursos Educatius per a l'Aprenentatge Multimèdia, 
CREAM

8 Centre de Formació i Qualitat - 
Unitat d'Innovació Educativa

Donar suport a processos i activitats d’innovació institucional9 Oficina de Polítiques per a 
l’Excel·lència

Donar suport al programa Universitat de València Digital10 Oficina de Polítiques per a 
l’Excel·lència

Escola Internacional de Postgrau i Doctorat de València: posada en marxa de 
l'estructura de gestió compartida i definició dels criteris i objectius acadèmics, 
financers i d'ús al marc del programa Campus d'Excel·lència Internacional

11 Oficina de Polítiques per a 
l’Excel·lència

Dissenyar el procés de Bústia de Queixes, Suggeriments i Felicitacions de la UV12 Servei d'Anàlisi i Planificació

Elaborar i difondre la Guia d’elaboració de Cartes de Servei de la UV13 Servei d'Anàlisi i Planificació

Establir un servei de referència virtual14 Servei de Biblioteques i 
Documentació

 Creació Llibreria virtual per a la venda de llibres electrònics15 Servei de Publicacions

Potenciar la transició cap a l'edició electrònica de les publicacions de la 
Universitat de València

16 Servei de Publicacions

Impulsar accions positives per la incorporació i progrés de les dones en la 
investigació i la docència establint mesures que permeten projectes d’investigació 
més democràtics en la seua composició així com la incorporació de la 
perspectiva de gènere com una categoria transversal de la recerca

17 Unitat d'Igualtat

Suficiència: captació i assignació dels recursos financers, materials, tècnics i d’informació 
      adequats per a la realització de les diferents activitats. 

      Iniciativa Gestor

S

Desenvolupar el programa de mecenatge i captació de recursos de Campus 
Sostenible

1 Oficina de Polítiques per a 
l’Excel·lència

Realitzar els estudis i informes que resulten necessaris per a la implantació i 
seguiment del Pla Estratègic 2012-2015

2 Servei d'Anàlisi i Planificació

Posar en marxa la Biblioteca de Psicologia i Esport després de l'ampliació dels 
seus locals i del seu equipament

3 Servei de Biblioteques i 
Documentació

Continuar el servei de préstec d'ordinadors portàtils a les biblioteques de la UV i 
incrementar  el nombre d'ordinadors a disposició de les usuàries i dels usuaris

4 Servei de Biblioteques i 
Documentació

Continuar el programa de Biblioteca Oberta5 Servei de Biblioteques i 
Documentació

Oferir en les nostres biblioteques espais millor equipats per a l'aprenentatge i el 
treball en grup

6 Servei de Biblioteques i 
Documentació

Servei d'Anàlisi i Planificació (SAP)
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Suficiència: captació i assignació dels recursos financers, materials, tècnics i d’informació 
      adequats per a la realització de les diferents activitats. 

      Iniciativa Gestor

S

Impulsar la gestió i actualització d'instal·lacions esportives7 Servei d'Educació Física i 
Esports

Cercar suport internacional i finançament europeu per al projecte ESCENA 
ERASMUS, com a guanyador del 3r premi Carlemany de la Joventut, al 
Parlament Europeu d'Estrasburg

8 Unitat Suport Vicerectorat de 
Cultura, Igualtat i Planificació

Servei d'Anàlisi i Planificació (SAP)
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